มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
รหัสวิชา 08-115-404 ชื่อวิชา โครงงานทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
(Project for Hotel and Tourism)
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ

ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา
สาขา การโรงแรมและการทองเที่ยว

วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเทีย่ ว

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

หนา
1
2
2
4
6
10
11

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต / คณะ / สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว สาขาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
08-115-404 โครงงานทางการโรงแรมและการทองเที่ยว
Project for Hotel and Tourism
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3(1-4-4)
3. หลักสูตรและกลุม(กลุมความรู/กลุมทักษะ/กลุมวิชา/วิชาเลือกเสรี)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยว
หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
กลุมฝกประสบการณวิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา โทรศัพท 089-4645023
อาจารยผูสอน
อาจารยฟาพิไล ทวีสินโสภา โทรศัพท 089-4645023
อาจารยประจําวิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2558/ ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
วิทยาลัยการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุง มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 3 ธันวาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 รูและเขาใจระเบียบวิธวี ิจัย
1.2 สามารถดําเนินการเสนอโครงการ การรายงานความกาวหนาและรายงานฉบับสมบูรณได
1.3 สามารถวิเคราะหหัวขอของโครงการที่จดั ทําในรายวิชาได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาในหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุมฝกประสบการณ
วิ ช าชี พ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดและสอดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2552 โดยเนนใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ และ
ประยุกตความรูทางการทองเที่ยวที่ไดรับไปใชใหเกิดประโยชนได

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การจัดทําโครงงานแบบเดี่ยวหรือแบบกลุม ในหัวขอทีน่ กั ศึกษาสนใจและไดรบั ความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา กําหนดใหมกี ารดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอโครงการ การรายงานความกาวหนา
และรายงานฉบับสมบูรณ
Selection and completion of a project by individual or team in an area of
mutual interest to students and faculty members, a written proposal, progress of
the project, and final report are required
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ทฤษฎี
15 ชั่วโมง

ปฏิบตั ิ
60 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
60 ชั่วโมง

สอนเสริม
ไมมี

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ชั่วโมงการสอน 3 ชั่วโมงตอสัปดาห
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาและการใหคําปรึกษาผานเว็บไซตวิทยาลัยฯ
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4. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
3. ทักษะทาง
ตัวเลข การ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู
ระหวางบุคคลและความ
ปญญา
สื่อสารและการ
รับผิดชอบ
ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

 
 O
ความรับผิดชอบหลัก Oความรับผิดชอบรอง
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5. แผน การบูรณาการ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน (ถามี)
(บูรณาการ คือ กิจกรรมการเรียนการสอน ทีด่ ําเนินการ กอนหรือพรอม กับการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการ)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
รายละเอียดแผนการบูรณาการ
1.ชื่อโครงการ: ....................................... 1. ประเด็นที่นํามาบูรณาการ: .......................................
2.วันที่ดําเนินโครงการ: ........................... 2. หัวขอที่สอน/กิจกรรมที่สอน/ประเด็นเรื่อง:
........................................................................................
3. รายละเอียด: ..........................................................
4. รายชื่อผูส อน: ..........................................................
5.สัปดาหทสี่ อน: .........................................................
6. แผน การนําความรูแ ละประสบการณจากโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการเรียนการสอน
(ถามี)
(พัฒนา คือ กิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัยทีด่ าํ เนินการ หลัง จากการดําเนิน
โครงการบริการวิชาการเสร็จสิ้นแลว และเสร็จสิน้ ภายในปการศึกษานั้น)
ขอมูลโครงการบริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ: ……………………………
2.วันดําเนินโครงการ :………………….
3.ผลการประเมิน :
ประเด็น
รอย
ละ
1.ดานความพึงพอใจ
..........
2.ดานความรูค วามเขาใจ ..........
3.ดานการนําความรูแ ละ ..........
ประสบการณไปใช
ประโยชน

รายละเอียดแผน การพัฒนาการเรียนการสอน
1.ประเด็นที่นํามาพัฒนาการเรียนการสอน: ...................
........................................................................................
2 . หั ว ข อ ที่ ส อ น / กิ จ ก ร ร ม ที่ ส อ น / ป ร ะ เ ด็ น
เรื่อง:........................................................................................
3.รายละเอียด: ..............................................................
...............................................................................
4.รายชื่อผูสอน: ………………………………………………........
5.สัปดาหทสี่ อน: ……………………………………………………
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูข องนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสมํ่าเสมอ
1.1.2 มีวินัยในการทํางานและปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและ
สังคม
1.2 วิธีสอน
1.2.1 ปลูกฝงใหนักศึกษามีวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงตอเวลา ตลอดจนการแตง
กายที่ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
1.2.2 กําหนดงานเปนกลุมยอย เนนความมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น
1.2.3 จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกในการมีคุณธรรม จริยธรรม
1.2.4 ใหการยกยองชมเชยผูที่มีความซื่อสัตย เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
1.2.5 กําหนดระเบียบลงโทษผูทุจริตการสอบ
1.2.6 มีกิจกรรมที่สงเสริมในเรื่องความเสียสละเพือ่ สวนรวมและบําเพ็ญประโยชนตอ
สังคม
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากเวลาการเขาชั้นเรียนของนักศึกษาและเวลาการสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย
1.3.2 ประเมินจากผลงานกลุมและความมีสวนรวมในการนําเสนอผลงาน
1.3.3 จํานวนการเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือกิจกรรมสาธารณประโยชน
ตางๆ
1.3.4 ความเอื้อเฟอหรือความมีน้ําใจตอเพื่อนและครูอาจารย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆที่เกี่ยวของ
O2.1.2 ประยุกตความรูดานการโรงแรมและการทองเที่ยวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
การทํางาน
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยใหความรูทางดานทฤษฎีควบคู
กับการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง
2.2.2 จั ด ให มี ก ารเรี ย นรู จ ากสถานการณ จ ริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง านหรื อ เชิ ญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
2.2.3 จัดการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทดสอบยอย
2.3.2 การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
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2.3.3 ประเมินจากงานที่มอบหมายนักศึกษา
2.3.4 ประเมินจากการนําเสนอผลงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอื่นๆที่
เกี่ยวของเพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
3.2 วิธีการสอน
3.2.1 กรณีศึกษาทางการโรงแรมและการทองเที่ยว โครงงานงานวิจัย และกําหนดให
นักศึกษาวางแผนการทํางานเปนทีม
3.2.2 ใชสถานประกอบการฝกปฏิบัติงานจริง
3.2.3 มีการอภิปรายเพื่อสรุปประเด็นผลการศึกษาและปญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งการ
เสนอแนวทางการแกไข
3.2.4 เนนถึงศาสตรและศิลป รวมถึงรูปแบบในการนําเสนอผลงาน และใหนักศึกษา
ไดมีการนําเสนอผลงานจริง
3.3 วิธกี ารประเมินผล
3.3.1 ประเมินจากการนําเสนอโครงงาน รายงานการวิจัย อภิปรายกรณีศึกษา
3.3.2 ประเมินจากการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ โดยออกขอสอบที่ใหนักศึกษา
แกปญหา อธิบายแนวคิดการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา ซึ่ง
จะตองหลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา
3.3.3 ประเมินจากผลงานและการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ องการ
O4.1.1 ความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ
บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสมรวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ ผูรวมงานและแกไขป
ญหา กลุม
O4.1.2 มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
4.2 วิธกี ารสอน
4.2.1 มอบหมายงานที่ตองใชการติดตอประสานงานกับบุคคลอื่น ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.2
มีการมอบหมายงานที่ตองใชทักษะดานการสื่อสารระหวางบุคลทั้งภายใน
สถาบันการศึกษาและภายนอกสถาบันการศึกษา
4.2.3 มีการมอบหมายงานที่ตองใชการระดมความคิดและรวมกันทํางาน
4.2.4 มีกิจกรรมสงเสริมมนุษยสัมพันธ เชน ยกยองชมเชยนักศึกษาที่มีมนุษยสัมพันธ
ดีเดน
5

4.3 วิธกี ารประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมในการทํากิจกรรมระหวางนักศึกษาในกลุม
4.3.2 ประเมินจากผลงานของนักศึกษาทั้งรายบุคคลและรายกลุม
4.3.3 มีการรวมประเมินทั้งอาจารยและนักศึกษา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
O5.1.1 มีความสามารถในการสื่อสารกับ ชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถาน
การณืและวัฒนธรรม
O5.1.2 มี ค วามสามารถในการใช เ ทคนิ ค พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ ใ นการ
ประมวลการแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูล
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณ
จําลองหรือสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอแนวทางแกปญหาที่เหมาะสม
5.2.2 ใหนักศึกษาไดเรียนรูเทคนิคการประยุกต การวิเคราะหขอมูลเพื่อการตัดสินใจ
ในสถานการณตาง ๆ ได
5.2.3 มีการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธกี ารประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากการอธิบายหลักการเขาถึงขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.2 ประเมินจากการสรุปและอภิปรายงานที่ไดรับมอบหมายรวมกัน
5.3.3 ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3.4 ประเมินจากการทดสอบ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1 ทฤษฎี
3
บทที่ 1 ลักษณะของงานวิจัย
- รูปแบบสถิตใิ นการวิจัย
- การเลือกประเด็นในการ
วิจัย
ปฏิบตั ิ
2
เลือกหัวขอในการทําวิจัย
2 ทฤษฏี
3
บทที่ 2 ตัวแปร

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน สื่อทีใ่ ช(ถามี)
กิจกรรม
อาจารยฟา พิไล
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง

อาจารยฟา พิไล
6

3

4

5

- ตัวแปรตางๆ ของ
งานวิจัย
- ขั้นตอนตางๆ ในการทํา
วิจัย
ปฏิบตั ิ
ฝกการคัดกรองหัวของานวิจยั
ทฤษฏี
บทที่ 3 การเตรียมหัวขอและ
โครงรางของงานวิจัย
ปฏิบตั ิ
ฝกการเขียนหัวขอของโครงราง
ทฤษฎี
บทที่ 3 (ตอ)
การเขียนเอกสารอางอิงและ
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ปฏิบตั ิ
ฝกการเขียนเอกสารอางอิง
ทฤษฏี
บทที่ 3 (ตอ)
การเลือกและตรวจสอบขอมูล
เอกสารทีเ่ กี่ยวของกับงานวิจัย

6

ปฏิบตั ิ
ฝกการเลือกและตรวจสอบขอมูล
ทฤษฏี
บทที่ 4 การจัดเก็บขอมูลเอกสาร
ทีเ่ กีย่ วของกับงานวิจัย
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ปฏิบตั ิ
ฝกการจัดเก็บขอมูลเอกสาร
งานวิจัย
ปฏิบตั ิ
บทที่ 4 (ตอ)
การประยุกตขอ มูลเอกสารที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย

2
3

2
2

3
2

3
2

3
5

ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
อาจารยฟา พิไล
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
อาจารยฟา พิไล
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
อาจารยฟา พิไล
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
อาจารยฟา พิไล
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
กิจกรรม
อาจารยฟา พิไล
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ
7

8

9
10

11

12
13

14
15

ปฏิบตั ิ
บทที่ 5
การจัดเก็บขอมูลงานวิจัย(ลง
พืน้ ที่จริง)
สอบกลางภาค
ปฏิบตั ิ
บทที่ 5 (ตอ)
การจัดเก็บขอมูลงานวิจัย(ลง
พืน้ ที่จริง)
ปฏิบตั ิ
บทที่ 5 (ตอ)
การจัดเก็บขอมูลงานวิจัย(ลง
พืน้ ที่จริง)
ปฏิบตั ิ
บทที่ 6 การรวบรวมขอมูลดาน
งานวิจัยรูปแบบสถิติ
ปฏิบตั ิ
บทที่ 6 (ตอ)
การวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลงานวิจยั
ปฏิบตั ิ
บทที่ 6 (ตอ)
การนําเสนองานวิจัย
ปฏิบตั ิ
บทที่ 7 วิพากษงานวิจัย

5

กิจกรรม
นักศึกษาลงพืน้ ที่เก็บ
ขอมูล

อาจารยฟา พิไล

กิจกรรม
-นักศึกษาลงพืน้ ทีเ่ ก็บ
ขอมูล

อาจารยฟา พิไล

5

กิจกรรม
-นักศึกษาลงพืน้ ทีเ่ ก็บ
ขอมูล

อาจารยฟา พิไล

5

กิจกรรม
-นักศึกษานําขอมูลที่
ไดมาประมวลผล
กิจกรรม
-นักศึกษานําขอมูลที่
ไดมาประมวลผลและ
รวมกันวิเคราะห
กิจกรรม
-นําเสนอพรอมตอบ
คําถาม
กิจกรรม
-รวมอภิปรายและให
ขอเสนอแนะ
กิจกรรม
-บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุม
จากกรณีศกึ ษา
สื่อการสอน
-โปรแกรมนําเสนอ

อาจารยฟา พิไล

(2)
5

5

5
5

16

ปฏิบตั ิ
บทที่ 7 (ตอ) วิพากษงานวิจัย
รายบุคคล

5

17

สอบปลายภาค
รวมชั่วโมงสอน

(2)
75

อาจารยฟา พิไล

อาจารยฟา พิไล
อาจารยฟา พิไล
อาจารยฟา พิไล
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
1
คุณธรรม จริยธรรม

2

ความรู

กิจกรรม
ผลการเรียนรู*
ที่
3
ทักษะทางปญญา

4

5

วิธีการประเมิน

สัปดาหทปี่ ระเมิน

- การมีสวนรวมอภิปราย แสดง ตลอดภาค
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
การศึกษา
- การทํางานกลุม
- การสงงานตามที่มอบหมาย
- การเขาเรียน
- การทํากิจกรรมรวมกัน
- ความสามัคคี
- การมีจิตอาสา
- นําเสนอผลงาน
14,15,16,17
- ทดสอบยอย
- วิเคราะหจากสถานที่จริง
- ภาคปฏิบตั ิ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
วิธีการประเมิน

- วิเคราะหกรณีศกึ ษา คนควา
การนําเสนอรายงาน
- ทดสอบภาคปฏิบตั กิ าร
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
ทักษะความสัมพันธ - ทดสอบยอยภาคปฏิบัติ
ระหวางบุคคลและ
- การมีสวนรวมอภิปราย แสดง
ความรับผิดชอบ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
- การทํางานกลุมและผลงาน
ทักษะวิเคราะหเชิง
- นําเสนอผลงาน
ตัวเลข การสือ่ สาร
- ทดสอบยอย
และการใชเทคโนโลยี - วิเคราะหจากสถานที่จริง
สารสนเทศ
- ภาคปฏิบตั ิ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%

40%

สัดสวนของการ
ประเมินผล
5,7,8,9,10,11,
40%
14,15,16,17
สัปดาหทปี่ ระเมิน

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

5,6,7,8,9,10,1
1,12,14,15,16
,17

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
งามนิตย ธาตุทอง. (2528). สถิตปิ ระยุกตทางการศึกษา 1 (ฉบับแกไขปรับปรุง). ขอนแกน :
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
จริยา เสถบุตร. (2526). ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา. ขอนแกน : คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
นงนุช ภัทราคร. (2538). สถิติการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน.
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2542). คูมือการทําวิทยานิพนธและการศึกษา
อิสระ.ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ.
พรศักดิ ผองแผว. (2529). ศาสตรแหงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
ไพฑูรย สินลารัตน และ สําลี ทองทิว (บรรณาธิการ). (2538). การวิจัยทางการศึกษา : หลัก
และวิธกี ารสําหรับนักวิจัย. (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย.
วรเทพ ฉิมทิม. (2545). สถิติเบื(องตน (เอกสารประกอบการสอน). ขอนแกน : คณะ
ศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน.
วิเชียร เกตุสิงห. (2526). สถิติวเิ คราะหสําหรับการวิจยั . กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
สมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น. (2525). การวิจัยเชิงบรรยาย. กรุงเทพมหานคร : บารมีการพิมพ.
สัมพันธ พันธุพ ฤกษ. (2539). สถิตปิ ระยุกตเพือ่ การวิจยั : ฉบับปรับปรุง : พรอมสูตรและการ
แปลผล Computer printout. ขอนแกน : ขอนแกนการพิมพ.
Donald H. McBurney. (2001). Research methods. Belmont, Calif. : Wadsworth.
S. Alexander Haslam and Craig McGarty. (2003). Research methods and
statistics inpsychology. London : Sage Pub.
John W. Best and James V. Kahn (2006). Research in education. Boston :
Allyn and Bacon.
Patrick McNeill and Steve Chapman. (2005). Research methods. New York,
N.Y. : Routledge.
Sherri L. Jackson. (2006). Research methods and statistics : a critical thinking
approach.Australia ; Belmont, CA : Thomson/Wadsworth.
2. เอกสารขอมูลสําคัญ
สมพงษ พันธุรัตน. (2547). การประยุกตใชคอมพิวเตอรสําหรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพือ่
การวิจัยทางการศึกษา. (เอกสารประกอบการสอน รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา).
ขอนแกน : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน.
.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ไมมี
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเ รียน
- แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจดั ทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณการสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ไดดังนี้
- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กบั
ปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
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