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มคอ. 3

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา ทนก 413 โครงงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
ทนก 413 โครงงาน
AIT 413 Project
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (0-6-3)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3.2 ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้)
4.อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู ้ อน
ผู้รับผิดชอบรายวิชา : ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล
อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงาน: คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ และคณาจารย์
ประจาคณะฯ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ อ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. วันทีจ่ ดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
19 ธันวาคม พ.ศ. 2557
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อให้ ผ้ ูเรียน
1.1 มีทกั ษะการทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์และวาง
แผนการดาเนินงาน
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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1.2 ได้ ฝึกทักษะการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสนับสนุ นการทาโครงงานวิจัย ตลอดจนการ

นาเสนอผลงานวิชาการ
1.3 ได้ ฝึกการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบที่หลากหลายเช่น การเขียนรายงานวิจัย/ บทความวิจัย/
การนาเสนอแบบปากเปล่า/ การนาเสนอโปสเตอร์ ฯลฯ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่ อจั ด กิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ เหมาะสมกับผู้ เรี ยน เพื่ อให้ ผ้ ู เรี ยนมีค วามรู้ และทักษะใน

ทางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้ องตาม มคอ.2 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
และโภชนาการ
2.2 เพื่อให้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้สอดคล้ องกับจุ ดมุ่งหมายรายวิชา ที่สอดคล้ องตาม มคอ.
2 สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอิิบายรายวิชา
ศึกษาค้ นคว้ ากาหนดปัญหาวิจัยและออกแบบการทดลอง ดาเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาทางด้ านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แล้ วนามาเรียบเรียงเป็ นเอกสารรายงานตลอดจนการเผยแพร่
ในที่สาธารณะ อันเป็ นประโยชน์ต่อวิชาชีพและการพัฒนาประเทศ จรรยาบรรณนักวิจัย
2. จานวนชัว่ โมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย สอนเสริม
การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/การฝึ กงาน
ไม่มี
ไม่มี
90 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
45 ชั่วโมง

3. ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ด้านที่ 1
คุณิรรมและ
จริยิรรม
1
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ด้านที่ 2
ความรู ้

ด้านที่ 3
ทักษะทาง
ปั ญญา

ด้านที่ 4
ด้านที่ 5
ทักษะความสัมพันิ์
ระหว่างบุคคลและ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรับผิดชอบ
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4. จานวนชัว่ โมงต่อสัปดาห์ทีอ่ าจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ท่ปี รึกษาโครงงานให้ คาปรึกษา และแนะนาทางวิชาการแก่นิสติ นอกชั้นเรียนเป็ นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มตามความต้ องการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยการนัดหมายทาง อี-เมล์ หรือโทรศัพท์ ตามที่
ประกาศในเค้ าโครงรายวิชาผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
1. คุณิรรม จริยิรรมทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
1.1 มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบตั ติ าม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.2 แสดงออกอย่างสม่าเสมอถึงความซื่อสัตย์สจุ ริต
1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4 เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆขององค์กร
และสังคม
1.5 เคารพสิทธิและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื

วิิีการสอน
1.1อาจารย์ท่ปี รึกษาสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมระหว่าง
การเป็ นที่ปรึกษาโครงงาน
1.2อาจารย์ผ้ ปู ระสานรายวิชา
ชี้แจงระเบียบการใช้
ห้ องปฏิบตั กิ าร การส่งงาน

วิิีการวัดและประเมินผล
1.1 บันทึกการเข้ าเรียน การเข้ า
สอบ การส่งงาน ตรงต่อเวลา
1.2 วินัยการใช้ ห้องปฏิบตั กิ าร

วิิีการสอน
2.1 การดาเนินงานวิจัยด้ วย
ตนเอง ภายใต้ การกากับดูแลและ
ให้ คาแนะนาของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา
2.2 การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
และการจัดทารายงาน
2.3 การเสนอความรู้และตอบ
คาถามระหว่างการนาเสนอ

วิิีการวัดและประเมินผล
2.1 ประเมินจากการตอบปัญหา
ในการนาเสนองานโดยคณาจารย์
2.2ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานโดยที่ปรึกษา

วิิีการสอน
3.1 การทาการทดลองด้ วย
ตนเอง ทักษะแก้ ปัญหาทาง
เทคนิคด้ วยตนเอง
3.2 ฝึ กการคิด ตอบปัญหา
แสดงความคิดเห็น และระดม
สมองระหว่างอาจารย์ท่ปี รึกษา

วิิีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินจากการตอบปัญหา
ในการนาเสนองานโดยคณาจารย์
3.2 ประเมินจากคุณภาพของ
รายงานโดยที่ปรึกษา

2. ความรูท้ ีต่ อ้ งได้รบั
2.1.3

2.1.4

2.1.5

2.1.6

ผลการเรียนรู ้
2.1 มีความรู้หลักการ และทฤษฎีท่สี มั พันธ์กนั ใน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารอย่าง
กว้ างขวางและเป็ นระบบในด้ านการทาวิจัย
2.2 มีความรู้ในสาขาวิชาอื่น ได้ แก่ การบริหาร
จัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีการบรรจุ
และเทคโนโลยีชวี ภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2.3 มีความคุ้นเคยกับความก้ าวหน้ าทางวิชาการใน
สาขา รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้
2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบตั ิ กฎระเบียบ
ข้ อกาหนดทางวิชาการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตาม
กาลเวลาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ท่เี ปลี่ยนแปลง
ไป

3. ทักษะทางปัญญาทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
3.1 มีความสามารถในการค้ นหาข้ อเท็จจริง ทาความ
เข้ าใจและประเมินข้ อมูลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย และใช้
ข้ อมูลที่ได้ ในการแก้ ไขปัญหาหรืองานอื่นๆได้ ด้วย
ตนเอง
3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนว
ทางแก้ ไขได้ อย่างสร้ างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทาง
ทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง ประสบการณ์ในภาคปฏิบตั ิ และ
ผลกระทบที่ตามมาจากการตัดสินใจนั้น
3.3 สามารถใช้ ทกั ษะและความรู้ความเข้ าใจอันถ่อง
แท้ ในกลุ่มเคมีอาหาร จุลชีววิทยาอาหาร การแปรรูป
อาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและ

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า 3

ทนก 413 โครงงาน

มคอ. 3

สุขาภิบาล และการวิจัย ในบริบททางวิชาชีพและ
วิชาการด้ านการวิจัย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง
3.4 มีทกั ษะปฏิบตั ติ ามที่ได้ รับการฝึ กฝน จากเนื้อหา
สาระสาคัญของสาขาวิชา

4. ทักษะความสัมพันิ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งพัฒนา
ผลการเรียนรู ้
4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ได้ รับมอบหมาย ทั้ง
งานรายบุคคลและงานกลุ่ม
4.2 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งใน
ฐานะผู้นาและสมาชิกกลุ่มได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้ เหมาะสมกับ
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

วิิีการสอน
4.1 การทารายงาน
4.2 การนาเสนองานรูปแบบ
ต่างๆ

วิิีการวัดและประเมินผล
4.1 ประเมินรายงานโดยอาจารย์
ที่ปรึกษา
4.2 สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกโดยที่ปรึกษา

5. ด้ านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่ อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู ้
5.1 สามารถระบุและนาเทคนิคทางสถิตหิ รือ
คณิตศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ อง มาใช้ ในการวิเคราะห์ แปล
ความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ ไขปัญหาได้
อย่างสร้ างสรรค์
5.2 สามารถสรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการพูดและ
การเขียน รู้จักเลือกและใช้ รปู แบบของการนาเสนอที่
เหมาะสม สาหรับเรื่องและผู้ฟังที่แตกต่างกันได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพ
5.3 สามารถระบุ เข้ าถึง และคัดเลือกแหล่งข้ อมูล
ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการ
อาหาร จากแหล่งข้ อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ
5.4 มีวิจารณญาณในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่เหมาะสม และใช้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อ
การรวบรวมข้ อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้ อมูล
ข่าวสารและแนวความคิด
5.5 สามารถใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดการกับข้ อมูล
ต่างๆ อย่างเหมาะสม
5.6 สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี
นวัตกรรม และสถานการณ์โลก โดยใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.7 สามารถใช้ ภาษาไทยอย่างถูกต้ องทั้งภาษาพูด
และภาษาเขียน และภาษาอังกฤษในระดับใช้ งานได้
และเหมาะสม

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

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิิีการวัดและประเมินผล
5.1 ประเมินคุณภาพของ
รายงาน/งานนาเสนอ
5.2 คุณภาพสื่อและทักษะการ
นาเสนอ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ท่ี
1
2-6, 8
9
10
11
12-15
16
17
18-19

หัวข้ อ/รายละเอียด

กิจกรรม
การเรียนการสอน และสื่อที่ใช้
- เอกสาร มคอ 3

แนะนารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3)
แผนการสอน/ การประเมินผล
การทาโครงงาน
สอบกลางภาค
การใช้ สถิ ติ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การ - ฝึ กปฏิบตั กิ ารใช้ สถิตใิ นการ
ทดลอง
วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทาโปสเตอร์เพื่อนาเสนองาน
- บรรยายหลักการจัดทา
โปสเตอร์เพื่อนาเสนองาน
การทาโครงงาน
สัปดาห์การนาเสนองานรูปแบบโปสเตอร์ ส่งเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
สอบปลายภาค (สอบโครงงาน 2 วัน)

ผู้สอน
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
อ.ที่ปรึกษาโครงงาน
อ.ดร.พรรณทิพา
ผศ.ดร.ธีรารัตน์
อ.ที่ปรึกษาโครงงาน
คณาจารย์
อ.ที่ปรึกษาโครงงาน

หมายเหตุ สัปดาห์ที่ 7 หยุดวันวิสาขบูชา
2.แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
ผลการเรียนรู ้
1.คุณธรรมจริยธรรม
2.ความรู้

กิจกรรม
การตรงต่อเวลา การเข้ าชั้นเรียน
รายงานฉบับสมบูรณ์
การสอบโครงงาน
การตอบคาถามงานโปสเตอร์
3.ทักษะทางปัญญา
การสอบโครงงาน
การตอบคาถามงานโปสเตอร์
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรับผิดชอบดาเนินงานวิจัย
บุคคลฯ
พัฒนาการในการดาเนินงาน
5.ทักษะในการวิเคราะห์ การ
ทักษะการนาเสนองาน
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานฉบับสมบูรณ์

สัปดาห์ที่ประเมิน
1-19
17
18-19
16
18-19
16
2-17
17
16, 18-19
17

สัดส่วน
5%
20%
25%
10%
40%
-

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
บทความวิจัย/ บทความวิชาการที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
คู่มอื รายวิชา ทนก 413 โครงงาน สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
วารสาร หนังสือ และเว็บไซต์ท่เี กี่ยวกับวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทิ์การประเมินประสิทิิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ให้ นิสติ ประเมินประสิทธิผลของรายวิชา เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผู้สอน วิธกี ารจัดการเรียนการสอน สื่อ
และเทคโนโลยีท่ใี ช้ ในการสอน การวัดผล คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (แบบ ปค. 003
และ ปค.004) ซึ่งมีผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ และให้ นิสติ ให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
2. กลยุทิ์การประเมินการสอน
2.1 ผลการเรียนของนิสติ โดยการสอบ
2.2 คุณภาพงานศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง
2.3 พฤติกรรมการเข้ าชั้นเรียน ส่งงาน
3. การปรับปรุงการสอน
มีการประชุมระดมสมองจากผู้สอนและการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา โดยพิจารณาผลการประเมินจากข้ อ 1 และ 2 และหารื อปั ญหาการเรียนรู้ของนิสติ เพื่อระบุแนวทางการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปี การศึกษาต่อไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทิิ์รายวิชาของนิสิต
สาหรับการทวนสอบระดับรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายให้ อาจารย์ หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มิใช่ผ้ ูสอนรายวิชานั้น สุ่มประเมินข้ อสอบ รายงาน และผลงานอื่นเพื่อพิจารณาความสอดคล้ องกับเนื้อหารายวิชา และ
ประเมินความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผล
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทิิผลของรายวิชา
ผู้สอน/คณะผู้สอนพิจารณาผลการประเมินข้ อ 1-4 เพื่อดาเนินการทบทวนเนื้อหา และกลยุทธ์การสอน และ
นาเสนอแผนการปรับปรุงรายวิชาในรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จากนั้นเสนอต่ อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้ ความคิดเห็นและวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับใช้ ในปี การศึกษาถัดไป
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชา :
ลงชื่อ.........................................................
(ผศ.ดร.ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล)
วันที่รายงาน .................................
ชื่ออาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบหลักสูตร :
ลงชื่อ.........................................................
(ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริสนุ ทราลักษณ์)
วันที่รายงาน .................................
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