มคอ.3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

0404482
โครงงานวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
(Food Science and Technology Project)

รายวิชานี์นส
้เป ์วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

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

หน
์า
1
2
2
2
5
8
8

รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาเขตพัทลุง /เทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/วิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยี
อาหาร
หมวดที่1์อมู
ข ลโดยทั่วไป
1.รหัสและชื่อรายวิชา
0404482 โครงงานวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
2.จานวนหน
์วยกิต
3 หน
์วยกิต
3 (0-9-0)
3.หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
3.2 ประเภทของรายวิชา วิชาเอกบังคับ
4.อาจารย
์ผู
์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย
์ผู
์สอน
4.1 อาจารย
์ผู
์รับผิดชอบรายวิชา อ.ดร.รสวัน์ต อินทรศิริสวัสดิ์
4.2 อาจารย
์ผู
์สอน คณาจารย
์ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
5.ภาคการศึกษา/ชั้น์ที
ป ่เรียน
ภาคการศึกษาปลาย 2560 นิสิตชั้น์ที
ป ่4
6.รายวิชาที์องเรี
่ต ยนมาก
์อน(Pre-requisite)
์มี
ไม
7.รายวิชาที์องเรี
่ต ยนพร
์อมกัน(Co-requisite)
์มี
ไม
8.สถานที่เรียน
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง/คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน/มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
9.วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้ง์าสุ
ล ด
18ตุลาคม พ.ศ. 2555
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หมวดที่2จุด์งหมายและวั
มุ
ตถุประสงค
์
1.จุด์งหมายของรายวิ
มุ
ชา:
1.1 เพื่อ์ทราบและเข
ให
์าใจกระบวนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
1.2 เพื่ อ ์สามารถวางแผนการศึ
ให
ก ษาวิ จั ย และวิ เคราะห
์ผลการทดลองทางวิ ท ยาศาสตร
์และ
เทคโนโลยีอาหาร
1.3 เพื่อ์ทราบและเข
ให
์าใจอย
์างลึกซึ้งในการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
1.4 เพื่อ์สามารถจ
ให
าทารายงานและนาเสนอผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
ในรูปแบบสัมนา
2.วัตถุประสงค
์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
หมวดที่3ลักษณะและการดาเนินการ
1.คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาค
์นคว
์าและวิจัย์านวิ
ด ทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร จัดทารายงานและนาเสนอผลงาน
2.หัว์อและจ
ข
านวนชั่วโมงที์ต
่ใช์อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

-

-

การฝ
์กปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝ
์กงาน
45 ชั่วโมง/ ภาคการศึกษา

การศึกษาด
์วยตนเอง
-

3.จานวนชั่วโมงต
์อสัปดาห
์ที่อาจารย
์ให
์คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก
์นิสิต์นรายบุ
เป
คคล
1 ชั่วโมง/สัปดาห
์ โดยการประกาศให
์นิสิตทราบทางเว็บไซต
์
หมวดที่4การพัฒนาการเรียนรู
์ของนิสิต
1.์านคุ
ด ณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที์องพั
่ต ฒนา
 1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยเน
์นความมีวินัย ซื่อสัต์สุ
ย จริต เสียสละ สุภาพ
์อนน
อ ์อมถ
์อมตน ขยันและอดทน และยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิตอย
์างพอเพียง
1.1.2 มีจิตสานึกรับผิดชอบในหน
์าที์อตนเองและสั
่ต
งคม
 1.1.3 ตระหนักและเห็นคุณ์าศั
ค กดิ์ศรีความเป
์นมนุษ์ในสั
ย งคมพหุวัฒนธรรม รวมถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชน
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 1.1.4 มีความรู
์ ความเข
์าใจ และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ
1.1.5 เคารพกฎระเบียบและข
์อบังคับ์าง
ต ๆ ขององค
์กรและสังคม

1.2วิธีการสอน
-ใช
์การสอนแบบสื่อสารสองทางเป
์ดโอกาสให
์ผู
์เรียนมีการตั้งคาถามหรือตอบคาถาม หรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวข
์องกับคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพในชั้นเรียนในโอกาสต
์าง ๆ
- ยกตัวอย
์างกรณีศึกษา และมีการอภิปรายร
์วมกันในชั้นเรียน
- จัดกิจกรรมพิเศษที่เกี่ยวข
์องกับคุณธรรมจริยธรรมที์องการพั
่ต
ฒนาผู
์เรียน
- อาจารย
์ปฏิบัติตนเป
์นตัวอย
์างการมีวินัยเรื่องเวลา การเป
์ดโอกาสให
์ผู
์เรียนแสดงความคิดเห็นและ
รับ์งความคิ
ฟ
ดเห็น ์นต
เป ์น
1.3วิธีการประเมิน
- ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน/กิจกรรมต
์าง ๆ ที่เกี่ยวข
์องทางด
์านคุณธรรมและ
จริยธรรม การมีสัมมาคารวะต
์อผู
์อาวุโสและอาจารย
์
- การตรวจสอบการมีวินัย์อการเรี
ต
ยน การตรงต
์อเวลาในการเข
์าชั้นเรียนและการส
์งรายงาน
- ประเมินการรับ์งความคิ
ฟ
ดเห็นของผู
์อื่น โดยผู
์เรียนอื่น ๆ ในรายวิชา
- การอภิปรายร
์วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข
์องในชั้นเรียน/กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้น
-์เรี
ผู ยนประเมินตนเอง
2.์านความรู
ด
์
2.1 ความรู
์ที์องพั
่ต ฒนา
2.1.1 มีความรู
์และความเข
์าใจในศาสตร
์ต
์าง ๆ ที่เกี่ยวข
์องกับธรรมชาติ ชีวิตและสังคม
2.1.2 มีโลกทัศ์ที
น ่ก์างไกล
ว
สามารถบูรณาการศาสตร
์ต
์าง ๆ ไปประยุก์เพื
ต ่อพัฒนาตนเอง
และสังคมได
์
 2.1.3 มีความรู
์และความเข
์าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหารอย
์างกว
์างขวางและเป
์นระบบ ์น
เช ความรู
์ความเข
์าใจด
์านเคมีอาหาร จุล
ชีววิทยาทางอาหาร การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลและการทาวิจัย
2.1.4 มี ค วามรู
์ในสาขาวิชาอื่ น ์น
เช วิท ยาศาสตร
์ วิ ศวกรรมศาสตร
์ การบริห ารจั ด การ
การพัฒนาผลิตภัณ์ฑ เทคโนโลยีการบรรจุ และเทคโนโลยีชีวภาพ ในส
์วนที่เกี่ยวข
์อง
2.2วิธีการสอน
- ์การสอนที
ใช
์นผู
่เน ์เรียนเป
์นสาคัญ ์น
เช การสอนบรรยายร
์วมกับการสื่อ สารสองทาง โดยเน
์น
์นิ
ให สิตหาทางค
์นคว
์าหาข
์อมูลเพิ่มเติม และการค
์นคว
์าทางอินเตอร
์เน็ต ์นต
เป ์น
- วิเคราะห
์ป
์ญหาและแนวทางการแก
์ไขจากกรณีศึกษา
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2.3วิธีการประเมิน
- การสอบย
์อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค
- ทารายงานรายบุคคลและ รายกลุ
์ม
3.์านทั
ด กษะทางป
์ญญา
3.1 ทักษะทางป
์ญญาที์องพั
่ต ฒนา
3.1.1 มีกระบวนการคิดวิเคราะห
์อย
์างเป
์นระบบ คิดอย
์างมีวิจารณญาณ คิดสร
์างสรรค
์ คิด
แก
์ป
์ญหา และตัดสินใจอย
์างมีเหตุผล
3.1.2 มี ความมุ
์งมั่ น ์รู
ใฝ์ เพื่ อการเรี ยนรู
์ตลอดชี วิต และสามารถนาความรู
์ไปเชื่ อมโยงกั บภู มิ
์ญญาท
ป ์องถิ่นเพื่อสร
์างสรรค
์สังคม
 3.1.3 สามารถสื บ์น
ค ตีความข
์อเท็ จจริง ท าความเข
์าใจและประเมิ น์อมู
ข ลสารสนเทศ
แนวคิดและหลักฐานใหม
์ ๆ จากแหล
์งข
์อมูลที่หลากหลาย และใช
์ข
์อสรุปที์ในการแก
่ ได
์ไขป
์ญหาหรืองานอื่น ๆ
โดยไม
์ต
์องอาศัยคาแนะนา
 3.1.4 สามารถใช
์ทักษะและความรู
์ความเข
์าใจอัน์องแท
ถ ์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใน
์านวิ
ด ทยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร ในบริบททางวิชาชีพและวิชาการ
3.2วิธีการสอน
์กตอบป
-ฝ ์ญหาในชั้นเรียนและการแสดงความคิดเห็น์อป
ต ์ญหา และระดมสมองในการแก
์ไขป
์ญหา
จากกรณี ศึกษาตามประเด็น์ญหาที
ป
่กาหนดไว
์แล
์ว โดยผู
์เรีย นจะต
์องก าหนดแนวทางไปสู
์การแก
์ป
์ญหาหรือ เสนอ
แนวทางปฏิบัติที่มีความน
์าเชื่อถือและความเป
์นไปได
์
- ์วิ
ให เคราะห
์สภาพป
์ญหาและแนวทางการแก
์ป
์ญหาจากสถานการณ
์ของกรณีศึกษา
- มอบหมายงานกลุ
์ม
3.3วิธีการประเมิน
- ประเมินจากการตอบป
์ญหาและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน ทั้งรายบุคคลและกลุ
์ม
- รายงาน
- การสอบย
์อย การสอบข
์อเขียนกลางภาคและปลายภาค
4.์านทั
ด กษะความสัมพัน์ระหว
ธ ์างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพัน์ระหว
ธ ์างบุคคลและความรับผิดชอบที์องพั
่ต ฒนา
 4.1.1 เคารพระเบียบสังคม และมีความรับผิดชอบต
์อตนเอง ชุมชน และสังคม
 4.1.2 มีมนุษยสัมพัน์ที
ธ ่ดี เคารพและให
์คุณ์าแก
ค ์ตนเองและผู
์อื่น
 4.1.3 มีจิตอาสาและทางานร
์วมกับ์อื
ผู ่นทั้งในฐานะผู
์นาและสมาชิกของชุมชนและสังคม
 4.1.4 เรียนรู
์ที่จะอยู
์ร
์วมกับสมาชิกในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได
์อย
์างมี
ความสุข
 4.1.5 สามารถวางแผนและรั บผิ ดชอบในการเรี ยนรู
์และพั ฒนาตนเองและวิชาชี พอย
์าง
์อเนื
ต ่อง
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4.2วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมเสริมในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียนที์เรี
่ผู ยนมีปฏิสัมพัน์กั
ธ บ์อื
ผู ่น
- มอบหมายงานกลุ
์มตามกิจกรรมที่มอบหมาย
4.3วิธีการประเมิน
- ประเมินการมี์วนร
ส ์วมในชั้นเรียน
- ประเมินความรับผิดชอบจากรายงาน/ การปฏิบัติงานในกิจกรรม
- ์ผู
ให์เรียนเป
์นผู
์ประเมินตัวเองและประเมินบุคคลอื่น์านความสั
ด
มพัน์ระหว
ธ ์างบุคคลและด
์านความ
รับผิดชอบ
5.์านทั
ด กษะการวิเคราะห
์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
์เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห
์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
์เทคโนโลยีสารสนเทศที์องพั
่ต ฒนา
 5.1.1 มี ค วามสามารถในการสื บ์นรวบรวมข
ค
์อมู ล วิ เคราะห
์ สั งเคราะห
์ สรุ ป ประเด็ น
นาเสนอและสื่อสารโดยใช
์ภาษาประจาชาติและภาษาที่สองได
์อย
์างมีประสิทธิภาพ
 5.1.2 สามารถเลือกใช
์เทคโนโลยีและสารสนเทศอย
์างเหมาะสมและรู
์เท
์าทัน
 5.1.3 สามารถระบุ ์าถึ
เข งและคัดเลือกแหล
์งข
์อมูลความรู
์ที่เกี่ยวข
์องกับวิทยาศาสตร
์และ
เทคโนโลยีอาหาร จากแหล
์งข
์อมูลสารสนเทศทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5.2วิธีการสอน
-์
ใช PowerPoint ที์าสนใจ
่น
ชัดเจน์ายต
ง ์อการติดตามทาความเข
์าใจประกอบการสอนในชั้นเรียน
- การสอนโดยมีก ารน าเสนอข
์อมู ลจากการค
์นคว
์าทางอิ น เตอร
์เน็ ต เพื่ อ์นตั
เป วอย
์างกระตุ
์นให
์
ประโยชน
์จากการใช
์เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบ์นข
ค ์อมูล
- การแนะนาเทคนิคการสืบ์นข
ค ์อมูลและแหล
์งข
์อมูล
- การมอบหมายงานที์องมี
่ต การสืบ์นข
ค ์อมูล์วยเทคโนโลยี
ด
สารสนเทศ
- การมอบหมายงานที์องมี
่ต การนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและด
์วยวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
- กรณีศึกษาเพื่อ์เชื
ใช ่อมโยงกับวิธีการวิเคราะห
์เพื่อแก
์ป
์ญหาที์เรี
่ได ยนจากชั้นเรียน
5.3วิธีการประเมิน
- ประเมินทักษะการใช
์ภาษาเขียนจากเอกสารรายงาน
- ประเมินทักษะการใช
์สื่อและการใช
์ภาษาพูดจากการมี์วนรวมในชั
ส
้นเรียน
- ประเมินรายงานการสืบ์นข
ค ์อมูล์วยเทคโนโลยี
ด
สารสนเทศ
6. ์านคุ
ด ณภาพชีวิต
6.1 คุณภาพชีวิตที์องพั
่ต ฒนา
 6.1.1์วิ
รู ธีการดูแล รักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม อารมณ
์ และป
์ญญา
 6.1.2 มีทัศนคติท์ดกว
ี่เป ์างต
์อการรับ์ถึ
รู งความแตกต
์างหลากหลายทางวัฒนธรรม
 6.1.3 สนใจใฝ
์รู
์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
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 6.1.4 ตระหนักถึงคุณ์าของธรรมชาติ
ค
และอนุรัก์สิ
ษ ่งแวดล
์อม
 6.1.5 มีความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพและสามารถนาไปใช
์ในชีวิตอย
์างสมสมัย

6.2 วิธีการสอน
- ์การสอนให
ใช
์ผู
์เรียนตระหนักถึงความสัมพัน์ระหว
ธ ์างวิท ยาศาสตร
์และเทคโนโลยีอาหาร
กับคุณ์าของธรรมชาติ
ค
และอนุรัก์สิ
ษ ่งแวดล
์อม
- ์วิ
ให เคราะห
์สภาพป
์ญหาและแนวทางการแก
์ป
์ญหาจากสถานการณ
์ของกรณีศึกษา
6.3 วิธีการประเมิน
- ประเมินแนวคิดในการแก
์ไขป
์ญหาจากกรณีศึกษาในชั้นเรียน
- ์ผู
ให์เรียนเป
์นผู
์ประเมินตัวเอง และประเมินบุคคลอื่น์านการตระหนั
ด
กถึงคุณ์าของธรรมชาติ
ค
อนุรัก์สิ
ษ ่งแวดล
์อมและด
์านความรับผิดชอบต
์อสังคม
หมวดที่5แผนการสอนและการประเมิน
1. แผนการสอน
สัปดาห
์
หัว์อ/รายละเอี
ข
ยด
ที่
1
บทนา

2

3

จานวน
(ชั่วโมง)
2

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที์
่ใช

-ชี้แจงคาอธิบายรายวิชา
-การเลือกหัว์อโครงงานวิ
ข
ทยาศาสตร
์
กาหนดส
์งหัว์อโครงงานวิ
ข
ทยาศาสตร
์
การสืบคืน และหลักการเขียน
2
-การสืบ์นข
ค ์อมูลจากฐานข
์อมูล์างๆ
ต
โครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์
-องค
์ประกอบและการเขียนโครงร
์าง
โครงงานวิทยาศาสตร
์
หลักการเขียนรายงานโครงการ
2
-องค
์ประกอบของการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร
์
วิทยาศาสตร
์และการเตรียมเนื้อหา

์สอน
ผู
อ. ดร. ธิดา
รัต์น

สัปดาห
์
จานวน กิจกรรมการเรียนการ
หัว์อ/รายละเอี
ข
ยด
์สอน
ผู
ที่
(ชั่วโมง)
สอนและสื่อที์
่ใช
กาหนดส
์งใบขอสอบโครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์และส
์งโครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์ อ. ดร. ธิดารัต์น
4-5 การวางแผนการทดลองและการวิเคราะห
์
4
-การวางแผนการ
์อมู
ข ลทางสถิติโดยใช
์โปรแกรม SPSS
ทดลอง
-การวิเคราะห
์ข
์อมูล
์วยโปรแกรม
ด
สาเร็จรูปSPSS
กาหนดสอบโครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์
คณาจารย
์สาขา
6

6

เทคนิคการวิเคราะห
์ข
์อมูลในรูปกราฟและ
2
วิเคราะห
์ข
์อมูลโดยใช
์ วิทยาศาสตร
์และ
ตาราง
โปรแกรม Excel
เทคโนโลยีอาหาร
7-9 วิเคราะห
์ผลการทดลองและส
์งรายงาน
6
วิเคราะห
์ข
์อมูล
ความก
์าวหน
์าของงานวิจัยที์ด
่ได าเนินการ2
คิด์นร
เป ์อยละ 40
กาหนดส
์งรายงานความก
์าวหน
์าของงานวิจัยครั้งที่ 1 ์อยละ
(ร
40)
10 เทคนิคการวิจารณ
์และสรุปและหลักการ
2
์กการวิ
ฝ
จารณ
์ผลการ
เขียนบทคัด์อ
ย
ทดลองและสรุปและ
์กเขี
ฝ ยนบทคัด์อ
ย
11-13 วิเคราะห
์ผลการทดลองและเขียนรายงาน
6
์กเขี
ฝ ยนรายงาน
กาหนดส
์งรายงานความก
์าวหน
์าของงานวิจัยครั้งที่ 2 ์อยละ
(ร
80)
14 เทคนิคการนาเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบ
2
์กการใช
ฝ ์โปรแกรมที่
โปสเตอร
์
เกี่ยวข
์องเพื่อเตรียม
นาเสนอผลงาน
15 ชี้แจงเกณฑ
์การประเมินการสอบโครงร
์าง
2
์กเขี
ฝ ยนรายงานฉบับ
โครงงานวิทยาศาสตร
์ และเทคนิคการ
สมบูร์
ณ
ตรวจสอบการเขียนรายงานฉบับสมบูร์
ณ
์วยตนเอง
ด
กาหนดส
์งบทคัด์อและใบขอสอบป
ย
์องกันโครงงานวิทยาศาสตร
์
16 สอบป
์องกันโครงงานวิทยาศาสตร
์
2
นาเสนอในรูปแบบ
โปสเตอร
์
กาหนดส
์งรายงานฉบับสมบูร์
ณ
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2.แผนประเมินการเรียนรู
์
(: ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลาดับการ
ประเมิน

ลักษณะการประเมิน
(เช
์น สอบรายงาน โครงงาน ฯลฯ)

สัปดาห
์ที่
ประเมิน

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงาน การทางาน
1-16
์งงานและความผิดชอบในงานที์รั
่ได บ
2.3, 2.4, 3.1, 3.4, 4.1 การส
มอบหมาย
สัด์วนคะแนน
ส
1. คะแนนจากอาจารย
์ที่ปรึกษา30%
-โครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์ (5%)
-การดาเนินการวิจัย
(20%)
-รายงานความก
์าวหน
์า
(5%)
2. คะแนนจากผู
์จัดการวิชา
5%
-การส
์งรายงานความก
์าวหน
์า
-การส
์งโครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์
-การส
์งบทคัด์อตามก
ย
าหนด
-การส
์งรายงานฉบับสมบูร์
ณ
-การเข
์าชั้นเรียนและการมี์วนร
ส ์วมของนิสิต
1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, นาเสนอการงาน
1-16
3.4, 4.1
คะแนนจากกรรมการสอบโครงงาน
วิทยาศาสตร
์
-สอบโครงร
์างโครงงานวิทยาศาสตร
์(15%)
-สอบป
์องกันโครงงานวิทยาศาสตร
์ (35%)
1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, รายงานโครงงานฯ
12
3.4, 4.1
.คะแนนจากอาจารย
์ที่ปรึกษา 20%
-รายงานฉบับสมบูร์
ณ
(15%)
การประเมินผล
2.1 แบบกาหนดช
์วงคะแนน (Fix rate) กาหนดช
์วงคะแนนดังนี้
เกรด A มี์วงคะแนนมากกว
ช
์าหรือ์ากั
เท บ
80
คะแนน
เกรด B+มี์วงคะแนน
ช
75-79.99
คะแนน

สัด์วน
ส
หมาย
ของ
เหตุ/
คะแนนที่ ผลการ
ประเมิน เรียนรู
์
35%

50%

15%
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เกรด B มี์วงคะแนน
ช
70-74.99
คะแนน
เกรด C+มี์วงคะแนน
ช
65-69.99
คะแนน
เกรด C มี์วงคะแนน
ช
60-64.99
คะแนน
เกรด D+มี์วงคะแนน
ช
55-59.99
คะแนน
เกรด D มี์วงคะแนน
ช
50-54.99
คะแนน
เกรด E มีคะแนนต่ากว
์า
50
คะแนน
2.2 กรณีที่นิสิตแบบฟอร
์มหรือรายงานแก
์อาจารย
์ผู
์จัดการวิชาเกินระยะเวลาที่กาหนดไว
์ นิสิตจะต
์องถูก
หักคะแนนการส
์งช
์าวันละ 1 คะแนน และหากนิสิต์รายงานหรื
ไม
อแบบฟอร
์มต
์างๆ ที่กาหนดไว
์ นิสิต
จะได
์เกรด F ในรายวิชานี้
2.3 กรณีการเข
์าชั้นเรียน
-หากนิสิต์าชั
เข ้นเรียนสายจะถูกหักคะแนนความสนใจในการเรียน 10% ของคะแนนที์โดยผู
่ให ์จัดการ
วิชา
-หากนิสิตขาดเรียนแต
์ละครั้งจะถูกลดเกรดในรายวิชานี้ลงครั้งละครึ่งประจุ
-หากนิสิตขาดเรียนที่มีการยื่นใบลา ซึ่งใบลานั้นจะต
์องมีการรับรองการอนุญาตให
์ลาจากผู
์ปกครอง
และอาจารย
์ที่ปรึกษา จึงจะถือ์าไม
ว ์เป
์นการขาดเรียนในครั้งนั้น
หมวดที่6ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.เอกสารและตาราหลัก
ภาษาไทย
คณาจารย
์สาขาวิท ยาศาสตร
์และเทคโนโลยี อ าหาร.2558์มื
คู อ การเขีย นรายงานสั ม นาและป
์ญหาพิ เศษ.
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ภาษาอังกฤษ
2.เอกสารและข
์อมูลสาคัญ
3.เอกสารและข
์อมูลแนะนาหมวดที่7การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
์เรี
ผู ยนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ซึ่งรวมถึง วิธีการสอน การจัดกิ จกรรมในและนอกห
์องเรีย น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบต
์อการเรียนรู
์ และผลการเรียนรู
์ที์รั
่ได บ และเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุงรายวิชาด
์วยระบบคอมพิวเตอร
์ของมหาวิทยาลัย
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2. การประเมินการสอน
การประเมินการสอน โดยคณะกรรมการและการสัมภาษณ
์ตัวแทนผู
์เรียน(คณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
3. การปรับปรุงการสอน
กรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดให
์อาจารย
์ผู
์สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุท์และวิ
ธ ธีการสอนจากผลการ
ประเมิ น ประสิท ธิผลของรายวิช าแล
์วจั ด ท ารายงานรายวิ ชาตามรายละเอี ย ดที่ สกอ.ก าหนดทุ ก ภาค
การศึกษาภาควิชากาหนดให
์อาจารย
์ผู
์สอนเข
์ารับการฝ
์กอบรมกลยุท์การสอน/การวิ
ธ
จัยในชั้นเรียนและ
มอบหมายให
์อาจารย
์ผู
์สอนรายวิชาที่ม์ญหา
ีป
ทาวิจัยในชั้นเรียนอย
์างน
์อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา มี
การประชุมอาจารย
์ทั้งภาควิชาเพื่อหารือ์ญหาการเรี
ป
ยนรู
์ของผู
์เรียนและร
์วมกันหาแนวทางแก
์ไข
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการสอนทาหน
์าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู
์เรียนในรายวิชาโดยการสุ
์ม
ประเมิน์อสอบและความเหมาะสมของการให
ข
์คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนน ของรายวิชา 60%
ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของสาขาวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดยประเมินความ
สอดคล
์องของข
์อสอบกับผลการเรีย นรู
์ที่ ก าหนดไว
์ในรายวิ ช า ความเหมาะสมของการให
์คะแนนใน
กระดาษคาตอบ และการให
์ระดับคะแนน
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
กรรมการบริหารหลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดนพิจารณาจากผลการประเมินการ
สอนโดยผู
์เรียน ผลการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การรายงานรายวิชาโดยอาจารย
์ผู
์สอน
หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย
์ผู
์สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุท์ธ
การสอนที์
่ใช และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพั ฒนาในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
เสนอต
์อที่ประชุมอาจารย
์ประจาหลักสูตรพิจารณาให
์ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสาหรับ
์ในป
ใช ์การศึกษาถัดไป
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