เอกสารหมายเลข มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิ ชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
4574915 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
2. จานวนหน่ วยกิ ต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์
ประเภทของรายวิ ชา : เป็ นวิชาเลือก
4. อาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผศ.จินดา นัยผ่องศรี
อาจารย์นนั ทวรรณ จันทร์เพ็ชร์
อาจารย์นพา ลีละศุภพงษ์
อาจารย์สุนนั ทา คะเนนอก
อาจารย์สุพชิ ญา คาคม
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของชัน้ ปี ท่ี 4
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 14 ห้อง 1401
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
1 กรกฎาคม 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษา สามารถค้นคว้าปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งเฉพาะแขนงทีเ่ รียนด้วยการทาวิจยั เพื่อหาทาง
ปรับปรุงแก้ไขปั ญหานัน้ ๆ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรูพ้ ้นื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปั ญญาและการปฏิบตั ิในการนาความรู้
ความเข้า ใจ ในการท าวิจ ยั ในห้ว ข้อ ที่นั ก ศึก ษาสนใจและสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใช้ในการท างานและการ
ดารงชีวติ ในอนาคตได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
ศึกษาปั ญหาใดปั ญหาหนึ่งเฉพาะแขนงทีเ่ รียนด้วยการทาวิจยั เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขปั ญหานัน้ ๆ
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ /งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
15 ชัวโมง
่
สอนเสริมตามความต้องการ
30 ชัวโมง
่
75 ชัวโมง
่
ของนักศึกษาเฉพาะราย
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา ประกาศเวลาให้คาปรึกษา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
(เฉพาะรายทีต่ อ้ งการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ต้องพัฒนา
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รบั มอบหมาย ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
1.2 วิ ธีการสอน
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- บรรยายพร้อมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
- ให้ฝึ ก ปฏิบ ตั ิก าร โดยให้นัก ศึก ษาท าเป็ น กลุ่ ม พร้อ มกับ สอดแทรกคุ ณ ธรรม จริยธรรมสามารถใน
ระหว่างที่ฝึกปฏิบตั ิการโดยการพูดคุยกับนักศึกษา เน้ น ความรับผิดชอบต่องาน คุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีม
และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟั งความคิดเห็นของผู้อ่นื และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ
1.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขตทีใ่ ห้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารทีไ่ ด้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาในระหว่างการทาปั ญหาพิเศษฯ
- ประเมินผลจากรายงานปั ญหาพิเศษฯ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
มีความรูพ้ น้ื ฐาน เป็ นการเตรียมความพร้อมด้านปั ญญาและการปฏิบตั ใิ นการนาความรู้ ความเข้าใจ ใน
การทาวิจยั ในห้วข้อทีน่ กั ศึกษาสนใจและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการทางานและการดารงชีวติ ในอนาคตได้
2.2 วิ ธีการสอน
บรรยาย อภิป ราย การท างานกลุ่ ม การท ารายงาน การฝึ ก ปฏิบ ัติ และมอบหมายให้ค้น คว้าหา
บทความ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง โดยนามาสรุปและทารายงาน
2.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- ทดสอบปฏิบตั ิ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
- การค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและทารายงานปั ญหาพิเศษฯ
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวางแผน เพื่อการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการทดลองปั ญหาพิเศษฯ
3.2 วิ ธีการสอน
- บรรยายเนื้อหารายวิชา
- การทางานกลุม่ การนาเสนอและอภิปราย
- มอบหมายงานให้อ่าน และศึกษาจากบทความ
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- สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
3.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบทีเ่ น้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- ทดสอบปฏิบตั ิ ด้วยการปฏิบตั จิ ริง
- นาเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษาด้วยกัน
- ทักษะความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- ทักษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา
- ทักษะการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ด่ี ขี องนักศึกษาและปฏิบตั ติ วั ทีด่ ตี ่ออาจารย์
4.2 วิ ธีการสอน
- ให้ทาโครงการร่วมกันเป็ นกลุ่มโดยเน้นการประยุกต์ความรูท้ เ่ี รียนในวิชากับปั ญหาทีก่ าหนด
- เชิญบุคคลทีป่ ระสบความสาเร็จในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจเป็ นศิษย์เก่าทีท่ างานเกีย่ วข้องมาเล่า
ประสบการณ์ความสาเร็จและทักษะต่าง ๆ
- แทรกประสบการณ์ของอาจารย์ในระหว่างสอนโดยผ่านการเล่าเรือ่ งต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและมีความ
เชื่อมโยงในเนื้อหา
- พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจาเป็ นของทักษะต่าง ๆ เมือ่ มีโอกาส
4.3 วิ ธีการประเมิ นผล
-

ประเมินตนเอง และเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มทีก่ าหนด
ประเมินรายงานทีน่ าเสนอและพฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
ประเมินพฤติกรรมนอกห้องเรียน เมือ่ พบนักศึกษา
การสอบ ด้วยข้อสอบ
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5. ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการสื่อสารทัง้ การพูด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทารายงาน และนาเสนอในชัน้ เรียน
- ทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณีศกึ ษา
- ทักษะการค้นหาความรูเ้ พิม่ เติมด้วยตนเองโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รปู แบบ เครือ่ งมือ และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
5.2 วิ ธีการสอน
- เน้นการสอนทีใ่ ช้ปัญหานา ทฤษฎีตาม และการพัฒนาแนวคิดจากปั ญหาเพื่อนาไปสู่การค้นพบข้อสรุป
หรือทฤษฏีใหม่
- มอบหมายงานให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากเว็ปไซด์หรือสื่อการสอน e-learning และทารายงาน โดย
เน้นการนาตัวเลข หรือมีสถิตอิ า้ งอิง จากแหล่งทีม่ าข้อมูลทีน่ ่าเชื่อถือ
- นาเสนอโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
- ท้าทายเชิงวิชาการต่อนักศึกษาในระหว่างการสอนโดยการตัง้ คาถามทีม่ าจากปั ญหาจริงในสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร์ หรือบทความวิชาการ เพื่อให้นกั ศึกษาฝึกคิดหาวิธกี ารแก้ปัญหา
5.3 วิ ธีการประเมิ นผล
- การจัดทารายงาน และนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกี ารอภิปราย
- การสอบ ด้วยข้อสอบ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ที่
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
1
ปฐมนิเทศเกีย่ วกับการเรียนการสอน
4
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม
2
บทนา/ความสาคัญของปั ญหา
4
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม ปฏิบตั กิ าร
3
การรวบรวมข้อมูล
4
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม
4-5 การตรวจเอกสาร
8
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม ปฏิบตั กิ าร
6-7 การวางแผนการทดลอง
8
บรรยาย อภิปราย และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผูส้ อน
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
5

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน กิ จกรรมการเรียน การ
ชัวโมง
่
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
ใช้ส่อื ประสม
8
สอบกลางภาค
9
ดาเนินการทดลอง
4
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม
10
การวิเคราะห์ผลการทดลอง
4
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม ปฏิบตั กิ าร
11
การสรุปผลการทดลอง
4
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม
12-13 จัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
8
บรรยาย อภิปราย และ
ใช้ส่อื ประสม ปฏิบตั กิ าร
14 -15 นาเสนอผลการทดลองปั ญหาพิเศษฯ
8
บรรยาย อภิปราย และ
และจัดทารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
ใช้ส่อื ประสม ปฏิบตั กิ าร
16
ส่งเล่มฉบับสมบูรณ์
4
บรรยาย อภิปราย และ
สรุป/ทบทวน
ใช้ส่อื ประสม
17
สอบปลายภาค
รวม
60

2 แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการ
กิ จกรรมการประเมิ น ( เช่น การเขียนรายงาน
เรียนรู้*
โครงงาน การสอบย่อย การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค)
2.1, 2.2, 2.8, สอบกลางภาค
3.1, 3.4 สอบปลายภาค
3.1, 3.4

การเข้าชัน้ เรียน
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็นในชัน้ เรียน

อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา
ผศ.จินดา อ.นันทวรรณ
อ.นพา อ.สุนนั ทา

กาหนดการ
ประเมิ น
(สัปดาห์ที่)
8
17

สัดส่วนของการ
ประเมิ นผล

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
5%

การค้นคว้า การนาเสนอรายงาน
ตลอดภาค
5.2
กระบวนการทางานวิจยั
การศึกษา
รายงานปั ญหาพิเศษฯ
* ระบุผลการเรียนรูห้ วั ข้อย่อยตามแผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้
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ผูส้ อน

30%
30%

10%
10%
10%
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ความรับผิดชอบหลัก



1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

4574915 การศึกษา
ค้นคว้าอิสระ

ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

5. ทักษะการ
4. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
3. ทักษะ ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข การ
ทางปัญญา
บุคคล
สื่อสาร และ
และความรับผิดชอบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3





































เกณฑ์ตดั สิ นผลการเรียน
เกรด
คะแนน/ช่วงคะแนน
A
90-100
B+
85-89
B
75-84
C+
70-74
C
60-69
D+
55-59
D
50-54
F
ต่ากว่า 49
I
U
S
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ความหมาย
ดีเยีย่ ม
ดีมาก
ดี
ดีพอใช้
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
ตก
ยังวัดผลไม่สมบูรณ์
ไม่เป็ นทีพ่ อใจ
เป็ นทีพ่ อใจ

หมายเหตุ
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
ไม่ม ี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
ไม่ม ี
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ไม่ม ี
หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผูเ้ รียน
- แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
- การสังเกตการณ์สอนของผูร้ ว่ มทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชัน้ เรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในรายวิ ชา
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื หรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข้ องนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธกี ารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
- ปรับปรุงรายวิชาทุกปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ตามข้อ 4
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