มคอ.3 การวิจัยทางการออกแบบ

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ศูนยการศึกษานอกที่ตั้งสุพรรณบุรี โรงเรียนการทองเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดง

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2074901 การวิจัยทางการออกแบบ Design Research
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยศรัฐ สิมศิริ
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2556
ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
ศูนยสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
-

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเขาใจเรื่องการทําวิจัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชความรูดานการวิจัยในการทําวิจัยดานการออกแบบงานแสดงและ
นิทรรศการ
1.3 เพื่อใหไดหัวของานวิจัย นําไปสูรายวิชาโครงการพิเศษดานการออกแบบ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

มคอ. 3
เพื่อใหรายวิชานี้เปนรายวิชาเริ่มตนดานการทําวิจัยดานการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ เพื่อ
นําไปสูรายวิชาโครงการพิเศษการออกแบบ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการระเบียบวีการวิจัย สถิติ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการวิจัย การกําหนดปญหา
การวิจั ย การตั้ งสมมติฐ านการวิ จั ย การเลือกสุมตัวอยาง การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย การ
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลการออกแบบการวิจัย การนําเสนอเคาโครงการวิจัย ตลอดจนขั้นตอนและ
รูปแบบมาตรฐานในการทําเอกสารงานวิจัย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย
15 ครั้ง (3 ชม./1ครั้ง)
ตอภาคการศึกษา

ปรึกษาเปนรายบุคคล
5 ชั่วโมง / สัปดาห
ตลอดภาคเรียน

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
-

การศึกษาดวยตนเอง
คนควางานวิจัยและ
เอกสารที่เกี่ยวของ
15 ครั้ง (5 ชม./ 1 ครั้ง)

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
5 ชั่งโมง / สัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) ใหความรูดานจรรยาบรรณสําหรับนักออกแบบและนักวิจัย
2) สรางสรรคงานดวยตนเองโดยไมละเมิดผลงานของคนอื่นมาเปนผลงานของตนเอง
1.2 วิธีการสอน
1) สอนแบบสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สําหรับนักออกแบบและนักวิจัย
2) การนําเสนอผลงานของตนเอง โดยใหสามารถนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน อยางละเอียด
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) นักศึกษามีความรูและความเขาใจในกระบวนการวิจัย
2) นักศึกษารูจักวิธีการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2
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2.2 วิธีการสอน
1) สอนโดยการบรรยาย
2) ปรึกษาเปนรายบุคคล
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2) คุณภาพเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความรูดานงานวิจัยและการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
เพื่อใหไดเคาโครงงานวิจัยดานการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ
2) การคนความเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.2 วิธีการสอน
1) หัวของานวิจัยที่นักศึกษาตองวางแผนขั้นตอนและกระบวนการวิจัย
2) ใหนักศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.3 วิธีการประเมินผล
1) การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2) คุณภาพเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) ใหนักศึกษานําเสนองานในกลุม รวมวิพากษวิจารณา แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน
4.2 วิธีการสอน
ใหนักศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นําเสนอขอมูลในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกทานรวมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินผลโดยดูจากผลงาน
2) ประเมินโดยเพื่อนรวมชั้นเรียนที่ไดฟงการนําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
1) สามารถใชสถิติในการทําวิจัยไดถูกตอง
2) สามารถวางแผนและดําเนินงานวิจัยไดถูกตอง
5.2 วิธีการสอน
3
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ใหนักศึกษาคิดหัวของานวิจัย วางแผนงานวิจัย เลือกใชสถิติสําหรับงานวิจัย นําเสนอเคา
โครงงานวิจัยตอหนาคณะกรรมการ
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลโดยดูจากผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน
หัวขอ/รายละเอียด
สัปดาหที่

จํานวน
ชั่วโมง
3

1

แนวคิดเกี่ยวกับเคา
โครงการวิจัย
1. ขั้นตอนการวิจัย
2. ความหมาย
3. วัตถุประสงค
4. สวนประกอบ

2

เทคนิคการเขียนบทที่ 1
ของเคาโครงการวิจัย
1. การเขียนหัวขอวิจัย
2. การเขียนความเปนมา
ของปญหา
3. การเขียนวัตถุประสงค

6

3

เทคนิคการเขียนเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

6

4

เทคนิคการเขียนวิธีการ
ดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุม
ตัวอยาง
2. เครื่องมือวิจัย
3. การวิเคราะหขอมูล

6

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
1.นําเขาสูบทเรียน
- เรื่องมารยาทและ
บุคลิกภาพในการเรียน
2.แจงรายละเอียดการเรียน
การสอน
3.สอนบรรยาย ถาม-ตอบ
-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ลักษณะการเสวนา
1.นําเขาสูบทเรียน
- จรรยาบรรณสําหรับนัก
ออกแบบ
2. สอนบรรยาย ถาม-ตอบ
กิจกรรม1 คิดหัวขอวิจัยและ
หาขอมูลสนับสนุนหัวขอวิจัย

1.นําเขาสูบทเรียน
-จรรยาบรรณสําหรับนักวิจัย
2. สอนบรรยาย ถาม-ตอบ
3. ใหนักศึกษานําเสนอหัวขอ
วิจัย
1.นําเขาสูบทเรียน
-งานวิจัยกับการพัฒนาดาน
การออกแบบงานแสดงและ
นิทรรศการ
2.บรรยาย ถาม-ตอบ
กิจกรรม2 ใหนักศึกษาเขียน
วิธีการดําเนินการวิจัย

ผูสอน
อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

4
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5

เทคนิคการใชสถิติ

6

6

ระเบียบและการเขียน
เอกสารวิจัย

6

7

การอางอิงเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

6

8

การนําเสนองานวิจัย

6

1.นําเขาสูบทเรียน
-แหลงการศึกษาคนควา
งานวิจัย
2.บรรยาย ถาม-ตอบ
3.ใหนักศึกษานําเสนอวิธีการ
ดําเนินการวิจัย
1.นําเขาสูบทเรียน
-การเลือกที่ปรึกษาสําหรับ
งานวิจัย
2.บรรยาย ถาม-ตอบ

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

1.นําเขาสูบทเรียน
-ทรัพยสินทางปญญาและ
สิทธิบัตร สําหรับงานวิจัย
2.บรรยาย ถาม-ตอบ
กิจกรรม3 ใหนักศึกษา
คนควาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ
1.นําเขาสูบทเรียน
2.บรรยาย ถาม-ตอบ
กิจกรรม4 ทําโปสเตอร
สําหรับการสําเสนอเคา
โครงงานวิจัย

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

45
สอบปลายภาคเรียน (นําเสนอเคาโครงงานวิจัย+เลมรายงาน)

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
ผลการ
เรียนรู
1
1.1.1, 1.1.2
2
2.1.1 , 2.1.2
4.1.1
5.1.1 , 5.1.2
3
1.1.1 , 1.1.2
2.1.1 , 2.1.2
3.1.1 , 3.1.2

วิธีการ
ประเมิน
1.3.1
2.3.1, 2.3.2
4.3.1 , 4.3.2
5.3.1
1.3.1,
2.3.1, 2.3.2
3.3.1, 3.3.2

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

อ.ศรัฐ สิมศิริ
อ.มานะ เอี่ยมบัว

สัปดาหที่
ประเมิน
1,2,3,4,5
6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

สัดสวนของการ
ประเมินผล
10%
10%

12 , 13

10%

5
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4
5

4.1.1
1.1.1, 1.1.2
2.1.1 , 2.1.2
3.1.1 , 3.1.2
4.1.1
5.1.1 , 5.1.2

4.3.1 , 4.3.2
1.3.1
2.3.1, 2.3.2
3.3.1, 3.3.2
4.3.1 , 4.3.2
5.3.1

14 , 15
สอบปลายภาค

20%
50%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
หนังสือเทคนิคการเขียนเคาโครงการวิจัย : แนวทางสูความสําเร็จ
หนังสือการวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- ประเมินในระบบประเมินผูสอน ของศูนยสุพรรณบุรี
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ประเมินในระบบประเมินผูสอน ของศูนยสุพรรณบุรี
- การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- สรุปผลการประเมินในระบบประเมินผูสอน ของศูนยสุพรรณบุรี
- จากผลการเรียน คุณภาพของผลงาน และความสนใจของผูเรียน
4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากการนําเสนอผลงานของนักศึกษา
6
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดรายวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการวิจัย ใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น
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