มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

0404372 เทคนิคการวิจัย
(Research Technique)

รายวิชานี็นส
้เป ็วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาศาสตร
็และเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

็อมู
ข ลทั่วไป
จุด็งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
็
ลักษณะและการดาเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู
็ของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา

หน
็า
2
3
3
3
7
10
11

1

2

รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
: มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง /เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/วิทยาศาสตร
็และเทคโนโลยี
อาหาร
หมวดที่ 1 ็อมู
ข ลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
0404372
เทคนิคการวิจัย
2. จานวนหน
็วยกิต
1 หน
่วยกิต 1(1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร
่และเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
4. อาจารย
็ผู
็รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย
็ผู
็สอน
4.1 อาจารย
็ผู
็รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร. รสวัน่ต อินทรศิริสวัสดิ์
4.2 อาจารย
็ผู
็สอน อ.ดร. พณัฐ กิตติพัฒนบวร
อ.ดร. รสวัน่ต อินทรศิริสวัสดิ์
5. ภาคการศึกษา/ชั้น็ที
ป ่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย 2560 นิสิตชั้น่ที
ป ่3
6. รายวิชาที็องเรี
่ต ยนมาก
็อน (Pre-requisite)
่มี
ไม
7. รายวิชาที็องเรี
่ต ยนพร
็อมกัน (Co-requisite)
่มี
ไม
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/มหาวิทยาลัยทักษิณ
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้ง็าสุ
ล ด
18 ตุลาคม พ.ศ. 2555
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หมวดที่ 2 จุด็งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
็
1. จุด็งหมายของรายวิ
มุ
ชา : เพื่อ็ผู
ให็เรียน
1.1 เพื่อ่ผู
ให่เรียนเรียนรู
่และเข
่าใจเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการวิจัย
1.2 เพื่อ่ผู
ให่เรียนสามารถนาความรู
่ไปใช
่ในการตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข
่อมูล การวิเคราะห
่ข
่อมูล และ
การรายงานผลการวิเคราะห
่
1.3 เพื่อ่ผู
ให่เรียนมีความรู
่ในการเขียนและการนาเสนอเค
่าโครงวิจัย
2. วัตถุประสงค
็ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและขั้นตอนการวิจัย การตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข
่อมูล การวิเคราะห
่ข
่อมูล และ
การรายงานผลการวิเคราะห
่ การเขียนและการนาเสนอเค
่าโครงวิจัย
2. หัว็อและจ
ข
านวนชั่วโมงที็ต
่ใช็อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝ
็กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝ
็กงาน

15 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

-

-

การศึกษาด
็วยตนเอง

30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา

3. จานวนชั่วโมงต
็อสัปดาห
็ที่อาจารย
็ให
็คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก
็นิสิต็นรายบุ
เป
คคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห
่ โดยการประกาศให
่นิสิตทราบทางเว็บไซต
่
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู
็ของนิสิต
1. ็านคุ
ด ณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที็องพั
่ต ฒนา
 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน
่นความมีวินัย ซื่อสัต่สุ
ย จริต เสียสละ สุภาพ
่อนน
อ ่อมถ
่อมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย
่างพอเพียง
 1.1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน
่าที่อตนเองและสั
่ต
งคม
1.1.3 ตระหนักและเห็นคุณ่าศั
ค กดิ์ศรีความเป
่นมนุษ่ในสั
ย งคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
 1.1.4 มีความรู
่ ความเข
่าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
 1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข
่อบังคับ่าง
ต ๆ ขององค
่กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
- ่การสอนแบบสื
ใช
่อสารสองทาง ่ดโอกาสให
เป
่ผู
่เรียนมีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข
่องกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ่านการวิ
ด
จัยในชั้นเรียน ในโอกาสต
่างๆ
- ยกตัวอย
่างกรณีศึกษา และมีการอภิปรายร
่วมกันในชั้นเรียน
- อาจารย
่ปฏิบัติตนเป
่นตัวอย
่าง การมีวินัยเรื่องเวลา การเป
่ดโอกาสให
่ผู
่เรียนแสดงความคิดเห็น และ
รับ่งความคิ
ฟ
ดเห็น ่นต
เป ่น
1.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน/กิจกรรมต
่างๆ ที่เกี่ยวข
่องทางด
่านคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะต
่อผู
่อาวุโสและอาจารย
่
- การตรวจสอบการมีวินัย่อการเรี
ต
ยน การตรงต
่อเวลาในการเข
่าชั้นเรียนและการส
่งงาน
- การอภิปรายร
่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข
่องในชั้นเรียน
- ่เรี
ผู ยนประเมินตนเอง
2. ็านความรู
ด
็
2.1 ความรู
็ที็องพั
่ต ฒนา
 2.1.1 มีความรู
่และความเข
่าใจในศาสตร
่ต
่าง ๆ ที่เกี่ยวข
่องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
 2.1.2 มีโลกทัศ่ที
น ่ก่างไกล
ว
สามารถบูรณาการศาสตร
่ต
่าง ๆ ไปประยุก่เพื
ต ่อพั ฒนาตนเองและ
สังคมได
่
 2.1.3 มีความรู
่ความเข
่าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาด
่านเทคนิคการวิจัย ่น
เช การ
ตั้งสมมติฐาน การเก็บรวบรวมข
่อมูล การวิเคราะห
่ข
่อมูล และการรายงานผลการวิเคราะห
่ การเขียนและการนาเสนอ
่าโครงวิ
เค
จัย
 2.1.4 มีความรู
่ในสาขาวิชาอื่น ่น
เช สถิติ วิทยาศาสตร
่ วิศวกรรมศาสตร
่ ในส
่วนที่เกี่ยวข
่องกับการ
วิจัย
2.2 วิธีการสอน
- ่การสอนที
ใช
่นผู
่เน ่เรียนเป
่นสาคัญ ่แก
ได ่ การสอนบรรยายร
่วมกับการ่กปฏิ
ฝ บัติ โดยเน
่นให
่
นิสิตหาทางค
่นคว
่าหาข
่อมูลเพิ่มเติม และการค
่นคว
่าทางอินเตอร
่เน็ต ่นต
เป ่น
- ให
่ผู
่เรียนฝ
่กปฏิบัติ ได
่แก
่ การตั ้ง สมมติฐ านงานวิจัย การเก็บ รวบรวมข
่อมูล การวิเ คราะห
่
่อมู
ข ล และการรายงานผลการวิเคราะห
่ การเขียนและการนาเสนอเค
่าโครงวิ จัย
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2.3 วิธีการประเมิน
- การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- การทาแบบฝ
่กหัด
- การเขียนเค
่าโครงวิจัย
3.็านทั
ด กษะทางป
็ญญา
3.1 ทักษะทางป
็ญญาที็องพั
่ต ฒนา
 3.1.1 มี ก ระบวนการคิ ด วิ เคราะห
่อย
่างเป
่นระบบ คิด อย
่างมี วิจ ารณญาณ คิ ด สร
่างสรรค
่ คิ ด
แก
่ป
่ญหา และตัดสินใจอย
่างมีเหตุผล
 3.1.2 มี ความมุ
่งมั่ น ่รู
ใฝ่ เพื่ อการเรี ยนรู
่ตลอดชี วิต และสามารถน าความรู
่ไปเชื่ อมโยงกั บภู ม่ญญา
ิป
่องถิ
ท ่นเพื่อสร
่างสรรค
่สังคม
 3.1.3 สามารถสืบ่น
ค ตีความข
่อเท็จจริง ทาความเข
่าใจและประเมิน่อมู
ข ลสารสนเทศ แนวคิดและ
หลักฐานใหม
่ ๆ จากแหล
่งข
่อมูลที่หลากหลาย และใช
่ข
่อสรุปที่ในการแก
่ ได
่ไขป
่ญหาหรืองานอื่น ๆ โดยไม
่ต
่องอาศัย
คาแนะนา
 3.1.4 สามารถใช
่ทักษะและความรู
่ความเข
่าใจอั น่องแท
ถ ่ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในด
่าน
วิทยาศาสตร
่และเทคโนโลยีอาหาร ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
3.2 วิธีการสอน
- การบรรยายโดยอาจารย
่ผู
่สอน่เรี
ผู ยนศึกษาค
่นคว
่าด
่วยตั วเองร
่วมกั บการทาแบบฝ
่กหัด ทบทวน
ความรู
่ความเข
่าใจ การฝ
่กเขียนเค
่าโครง วิจัย
-่กตอบป
ฝ ่ญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิด เห็น
- มอบหมายงานและแบบฝ
่กหัด
3.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบป
่ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
- แบบฝ
่กหัด
- การสอบข
่อเขียนกลางภาคและปลายภาค
- การนาเสนอเค
่าโครงวิจัย
4. ็านทั
ด กษะความสัมพัน็ระหว
ธ ็างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพัน็ระหว
ธ ็างบุคคลและความรับผิดชอบที็องพั
่ต ฒนา
 4.1.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต
่อตนเอง ชุมชน และสังคม
 4.1.2 มีมนุษยสัมพัน่ที
ธ ่ดี เคารพและให
่คุณ่าแก
ค ่ตนเองและผู
่อื่น
 4.1.3 มีจิตอาสาและทางานร
่วมกับ่อื
ผู ่นทั้งในฐานะผู
่นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.1.4 เรียนรู
่ที่จะอยู
่ร
่วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได
่อย
่างมีความสุข
 4.1.5 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู
่และพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย
่างต
่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
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- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนที่เรี
่ผู ยนมีปฏิสัมพัน่กั
ธ บ่อื
ผู ่น
- มอบหมายงานกลุ
่ม
4.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินการมี่วนร
ส ่วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงาน/การปฏิบัติงานในกิจกรรมกลุ
่ม
5. ็านทั
ด กษะการวิเคราะห
็เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
็เทคโนโลยี
5.1 ็านทั
ด กษะการวิเคราะห
็เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
็เทคโนโลยีท็องพั
ี่ต ฒนา
 5.1.1 มีความสามารถในการสืบ่นรวบรวมข
ค
่อมูล วิเคราะห
่ สังเคราะห
่ สรุปประเด็ น นาเสนอและ
สื่อสารโดยใช
่ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได
่อย
่างมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 สามารถเลือกใช
่เทคโนโลยีและสารสนเทศอย
่างเหมาะสมและรู
่เท
่าทัน
 5.1.3 สามารถระบุ ่าถึ
เข ง และคั ด เลื อ กแหล
่งข
่อมู ล ความรู
่ที่ เ กี่ ย วข
่องกั บ วิ ท ยาศาสตร
่และ
เทคโนโลยีอาหาร จากแหล
่งข
่อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2 วิธีการสอน
-่
ใช Power Point ที่าสนใจ
่น
ชัดเจน่ายต
ง ่อการติ ดตามท าความเข
่าใจ ประกอบการสอนในชั้ น
เรียน
- การสอนโดยมีก ารน าเสนอข
่อมู ลจากการค
่นคว
่าทางอิ น เตอร
่เน็ ต เพื่ อ่นตั
เป วอย
่างกระตุ
่นให
่
ประโยชน
่จากการใช
่เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบ่นข
ค ่อมูล
- การแนะนาเทคนิคการสืบ่นข
ค ่อมูลและแหล
่งข
่อมูล
- การมอบหมายงานที่องมี
่ต การสืบ่นข
ค ่อมูล่วยเทคโนโลยี
ด
สารสนเทศ
- การมอบหมายงานที่องมี
่ต การนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด
่วยการบรรยายประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินทักษะการใช
่ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช
่สื่อและการใช
่ภาษาพูดจากการนาเสนอรายงานหน
่าชั้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบ่นข
ค ่อมูล่วยเทคโนโลยี
ด
สารสนเทศ
6.็านคุ
ด ณภาพชีวิต
6.1็านคุ
ด ณภาพชีวิตที็องพั
่ต ฒนา
 6.1.1่วิ
รู ธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ
่ และป
่ญญา
 6.1.2 มีทัศนคติท่ดกว
ี่เป ่างต
่อการรับ่ถึ
รู งความแตกต
่างหลากหลายทางวัฒนธรรม
 6.1.3 สนใจใฝ
่รู
่และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
 6.1.4 ตระหนักถึงคุณ่าของธรรมชาติ
ค
และอนุรัก่สิ
ษ ่งแวดล
่อม
 6.1.5 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนาไปใช
่ในชีวิตอย
่างสมสมัย
6.2 วิธีการสอน
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- ่การสอนให
ใช
่ผู
่เรียนตระหนั ก ถึงความสั ม พัน่ระหว
ธ ่างการวิ จัย่านวิ
ด ท ยาศาสตร
่และเทคโนโลยี
อาหารกับคุณ่าของธรรมชาติ
ค
และอนุรัก่สิ
ษ ่งแวดล
่อม
6.3 วิธีการประเมิน
- ่ผู
ให่เรียนเป
่นผู
่ประเมิน ตัวเอง และประเมิ น บุ คคลอื่ น่านการตระหนั
ด
ก ถึงคุณ่าของธรรมชาติ
ค
อนุรัก่สิ
ษ ่งแวดล
่อมและด
่านความรับผิดชอบต
่อสังคม

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สัปดาห
็
ที่

หัว็อ/รายละเอี
ข
ยด

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
(ชั่วโมง)
และสื่อที็
่ใช

็สอน
ผู
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1

2

3

ชี้แจงรายวิชา
บทนา
บทที่ 1 : หลักการและขั้นตอนการวิจัย
-ความหมายของการวิจัย
- ความสาคัญของการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร
่
-ลักษณะของการวิจัยทางวิทยาศาสตร
่
ที่ดี
- ขั้นตอนการวิจัย
บทที่ 2 : เทคนิคการสืบ็น
ค
- เทคนิคการสืบ่น
ค เพื่อการเลือก
หัว่อวิ
ข จัย
- การตั้งคาถามวิจัย

บทที่ 3 : การกาหนดหัว็อวิ
ข จัย
- การกาหนดหัว่อวิ
ข จัยจากข
่อมูลที่
สืบ่น
ค

1

1

1

- ชี้แจงเนื้อหารายวิชา และ
การวัดผล
- สอนและบรรยายเนื้ อ หา
เรื่ อ งบทน า และหลั ก การ
และขั้น ตอนการวิจัย โดยใช
่
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน

อ.ดร.รสวัน่ต

- สอนและบรรยายเนื้ อ หา
เรื่อง เทคนิคการสืบ่น
ค โดย
ใ่ช power point แ ล ะ
เอกสารประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน
-่กปฏิ
ฝ บั ติ ก ารสื บ่นด
ค ่วย
คอมพิวเตอร
่
- สอนและบรรยายเนื้อหา
เรื่อง การกาหนดหัว่อวิ
ข จัย
โดยใช
่ power point และ
เอกสารประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน
-่กปฏิ
ฝ บั ติ ในชั้ น เรี ย นเป
่น
กลุ
่ม

อ.ดร.พณัฐ

อ.ดร.พณัฐ

อ.ดร.พณัฐ
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4

บทที่ 4 : การตั้งสมมติฐานงานวิจัย
- ตัวแปร และสมมุติฐานในการวิจัย
- เทคนิคการกาหนดสมมติฐานงานวิจัย

1

- สอนและบรรยายเนื้อหา
เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
งานวิจัยโดยใช
่ power
point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน
-่กปฏิ
ฝ บัติในชั้นเรียน
สัปดาห
็
จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
หัว็อ/รายละเอี
ข
ยด
ที่
(ชั่วโมง)
และสื่อที็
่ใช
5-6 บทที่ 5 : เทคนิคการวางแผนการ
2
- สอนและบรรยายเนื้ อ หา
ทดลอง
เรื่ อ ง เท ค นิ ค ก า ร ว า ง
- การสุ
่มตัวอย
่าง การกาหนดขนาด
แผนการท ดลอง โดยใช
่
ตัวอย
่าง และการเลือกวิธีการเก็บ
power point และเอกสาร
่อมู
ข ล
ประกอบการสอน
- การเลือกวิธีวิเคราะห
่ทางเคมี
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
กายภาพ และจุลินทรี่ย ่สอดคล
ให ่อง
สอน
กับสมมติฐานงานวิจัย
-่ฝ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร่ด ว ย
คอมพิวเตอร
่
สอบกลางภาค (32.14%)
7-8, 10 บทที่ 9 : การเขียนและนาเสนอเค
็า
3
- สอนและบรรยายเนื้อหา
โครงการวิจัย
เรื่อง การเก็บรวบรวม
- การเขียนเค
่าโครงการวิจัย
่อมู
ข ลการวิจัยโดยใช
่
- เทคนิคการนาเสนอเค
่าโครงการวิจัย
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน
-่กปฏิ
ฝ บัติในชั้นเรียน

อ.ดร.พณัฐ

็สอน
ผู
อ.ดร.รสวัน่ต

อ.ดร.พณัฐ
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11-13

บทที่ 7 : การเก็บรวบรวมข
็อมูล การ
วิเคราะห
็ข
็อมูล*
- การวิเคราะห
่ข
่อมูล่วยโปรแกรม
ด
สถิติ
- การออกแบบการนาเสนอผลการ
วิเคราะห
่

3

14-15

บทที่ 8 : การรายงานผลการ
วิเคราะห
็*
- การรายงานผลการวิเคราะห
่
- การเขียนบรรยายผลการทดลอง
- การอ
่างอิงบทความความทาง
วิชาการประกอบการวิจารณ
่ผลการ
ทดลองและสรุปผล

2

- สอนและบรรยายเนื้ อ หา
เรื่อง การเขียนและนาเสนอ
่าโครงการวิ
เค
จั ย โดยใช
่
power point และเอกสาร
ประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน
-่กปฏิ
ฝ บัติการด
่วย
คอมพิวเตอร
่ในชั้นเรียน
- สอนและบรรยายเนื้ อ หา
เรื่ อ ง การวิ เ คราะห
่ข
่อมู ล
โดยใช
่ power point และ
เอกสารประกอบการสอน
- ยกตั วอย
่างประกอบการ
สอน

อ.ดร.รสวัน่ต

อ.ดร.รสวัน่ต

สัปดาห
่ หัว็อ/รายละเอี
ข
ยด
ที่
16-17 บทที่ 9 : การนาเสนอเค
็าโครงวิจัย

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
็สอน
ผู
(ชั่วโมง) และสื่อที็
่ใช
2
-่กปฏิ
ฝ บัติการนาเสนอเค
่า
อ.ดร.พณัฐ
โครงวิจัยหน
่าชั้นเรียน
อ.ดร.รสวัน่ต
สอบปลายภาค (42.86%)
*เนื้อหาการเรียนการสอนบางส
่วนได
่นามาจากผลงานวิจัยเรื่อง
Intarasirisawat, R., Benjakul, S. and Visessanguan, W. 2011. Chemical compositions of the roes
from skipjack, tongol and bonito. Food Chem. 124: 1328-1334.
Intarasirisawat, R., Benjakul, S., Wu, J. and Visessanguan, W. 2013. Isolation of antioxidative
and ACE inhibitory peptides from protein hydrolysate of skipjack (Katsuwana pelamis)
roe. J. Funct. Foods 5: 1854-1862.
2. แผนประเมินการเรียนรู
็
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ลักษณะการประเมิน

สัปดาห
็ที่

สัด็วนของ
ส

หมายเหตุ/ผล
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ประเมิน

ประเมิน
1-8

คะแนนที่
ประเมิน
5.0%

1-8

2.5%

2.3, 2.4
1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 6.3, 6.4, 6.5

แบบฝ
่กหัด
อภิปรายและการแก
่ไขป
่ญหา
กรณีศึกษาในชั้นเรียน การเข
่าชั้น
เรียน

2.3, 2.4, 3.1

สอบกลางภาค

2.3, 2.4
1.1, 1.2, 1.4, 1.5,
2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
4.1, 4.2, 6.3, 6.4, 6.5
2.3, 2.4, 3.1, 3.3,
3.4, 5.2, 5.3
2.3, 2.4, 3.1

แบบฝ
่กหัด
อภิปรายและการแก
่ไขป
่ญหา
กรณีศึกษาในชั้นเรียน การเข
่าชั้น
เรียน

11-17

5.0%

11-17

2.5%

การนาเสนอเค
่าโครงวิจัย

17

10.0%

สอบปลายภาค

18

42.86%

9

การเรียนรู
็

32.14%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ภาษาไทย
จิราวัล่ย จิตรถเวช. (2552). การวางแผนและการวิเคราะห
่การทดลอง. กรุงเทพมหานคร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
่.
พิศมัย หาญมงคลพิพัฒ่.
น (2553). สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร. พิม่ครั
พ ้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร.
สานักพิม่มหาวิ
พ ทยาลัยเกษตรศาสตร
่.
สิน พัน่พิ
ธุ นิจ. (2552). เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร
่. กรุงเทพมหานคร. สานักพิม่วิ
พ ทยพัฒ่.
น
สุธีระ ประเสริฐสรรพ
่. (2549).่จั
รู กวิจัย ทาให
่เป
่น. กรุงเทพมหานคร. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุธีระ ประเสริฐสรรพ
่. (2553). ถอดรหัสการเขียนโครงการวิจัยประเภททุนแข
่งขัน. กรุงเทพมหานคร. สานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
อนัน่ชั
ต ย เขื่อนธรรม. (2542). หลักการวางแผนการทดลอง. พิม่ครั
พ ้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร. ภาควิชาสถิติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
่.
อาทิวรรณ โชติพฤกษ
่. (2555).่าวสู
ก ่ความเป
่นนักวิจัยมืออาชีพ. พิม่ครั
พ ้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร. โรงพิม่แห
พ ่ง
จุฬาลงกรณ
่มหาวิทยาลัย.
ภาษาอังกฤษ
Berger, P.D. and Maurer, R.E. 2002. Experimental design with applications in management,
engineering, and the sciences. Duxbury Press. Belmont, California, USA.
Montgomery, D.C. 2001. Design and analysis of experiments.5th ed. Wiley, New York, USA.
Niamnuy, C., Charoenchaitrakool, M., Mayachiew, P. and Devahastin, S. 2013. Bioactive compounds
and bioactivities of Centella asiatica (L.) Urban prepared by different drying methods and
conditions. Drying Technol. 31: 2007-2015.
2. เอกสารและข
็อมูลสาคัญ
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย www.trf.or.th
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห
่งชาติ www.nrct.go.th
3. 3. เอกสารและข
็อมูลแนะนา
www.sciencedirect.com
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
่เรี
ผู ยนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห
่องเรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต
่อการเรียนรู
่ และผลการเรียนรู
่ที่รั
่ได บ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชา่วยระบบคอมพิ
ด
วเตอร
่ของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินการสอน
การประเมิน การสอน โดยคณะกรรม และการสั ม ภาษณ
่ตั วแทนผู
่เรีย น (คณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร)
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให
่อาจารย
่ผู
่สอนทบทวนและปรับปรุ งกลยุท่และวิ
ธ ธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล
่วจัดทารายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ.กาหนดทุกภาค
การศึกษา ภาควิชากาหนดให
่อาจารย
่ผู
่สอนเข
่ารับการฝ
่กอบรมกลยุท่การสอน/การวิ
ธ
จัยในชั้นเรียน และ
มอบหมายให
่อาจารย
่ผู
่สอนรายวิชาที่ม่ญหา
ีป ทาวิจัยในชั้ นเรียนอย
่างน
่อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มีการ
ประชุมอาจารย
่ทั้งภาควิชาเพื่อหารือ่ญหาการเรี
ป
ยนรู
่ของผู
่เรียนและร
่วมกันหาแนวทางแก
่ไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทาหน
่าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู
่เรียนในรายวิชา โดย
การสุ
่มประเมิน่อสอบและความเหมาะสมของการให
ข
่คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา
60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของภาควิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลัก สูต รประเมิ น การทวนสอบมาตรฐานผลสั ม ฤทธิ์ ของนิ สิต ในรายวิ ชา โดย
ประเมินความสอดคล
่องของข
่อสอบกับผลการเรียนรู
่ที่กาหนดไว
่ในรายวิชา ความเหมาะสมของการให
่คะแนน
ในกระดาษคาตอบ และการให
่ระดับคะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรรมการบริหารหลัก สูตรมีระบบการทบทวนประสิท ธิ ผลของรายวิชา โดนพิ จารณาจากผลการ
ประเมิน การสอนโดยผู
่เรียน ผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริ หารหลัก สูต ร การรายงานรายวิชาโดย
อาจารย
่ผู
่สอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย
่ผู
่สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน
และกลยุท่การสอนที
ธ
่
่ใช และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา เสนอต
่อที่ประชุมอาจารย
่ประจาหลักสูตรพิจารณาให
่ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุง
สาหรับ่ในป
ใช ่การศึกษาถัดไป
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