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รายละเอยีดของรายวชิา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา               มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควชิา                           วทิยาการจัดการ/อตุสาหกรรม  
                                           บริการและการท่องเทีย่ว 
 
 หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
  
1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
3214001 การส ารวจและวจิยัส าหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว(Survey and Research 
for Hospitality Tourism Industry) 
2.   จ านวนหน่วยกติ   3(3-0- 5) 
3.   หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
           ศิลปะศาสตร์บณัฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการและการจดัการการท่องเท่ียว 
4.   อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 
      อ.พูนลาภ  ประสงคเ์งิน     
5.    ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2559  
6.   รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (pre-requisite)  
       ไม่มี 
7.   รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8.   สถานทีเ่รียน 
      หอ้งเรียน       
9.   วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

- 
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หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีวนิยัตรงต่อเวลาและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะในการท าวจิยัเบ้ืองตน้ 
1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาแสดงออกถึงความรับผดิชอบ  ในการร่วมกิจกรรมปฏิบติังานเป็นกลุ่ม 
1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะในการอภิปรายและน าเสนอผลงานในชั้นเรียน  โดยใชเ้ทคโนโลยใีน

การรวบรวมขอ้มูลและน าเสนอผลงาน 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
          - 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา 

1. ระเบียบวิธีวิจยั การเลือกปัญหา การทบทวนเอกสาร การก าหนดรูปแบบการวิจยั การ
ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละสมมุติฐาน ประชากร การสร้างแบบสอบถาม วิธีสุ่มตวัอยา่ง สถิติท่ี
ใช้ในการวิจยั การเขียนโครงงานวิจยั วิธีการเก็บขอ้มูล การประมวลผลและการวิเคราะห์
ขอ้มูล ความเช่ือถือไดข้องขอ้มูล ในอุตสาหกรรมบริการและท่องเท่ียว 

2. Research methodology, problem selection, literature review, research types, 
determination of objectives, hypothesis and population of the research, preparation of 
questionnaires, sampling, statistics used in research, writing of research projects, data 
collection methods, data processing and data analysis, and the reliability of data in the 
hospitality and tourism industry 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม ฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

30  - 30 60 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล     
         วนัจนัทร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. 
   องัคาร เวลา 13.00 - 16.00 น.  
   หอ้งพกัอาจารยค์ณะวทิยาการจดัการ 
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   โทร  0982569617 
      e-mail; pprason1@gmail.com 
 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

               1.1.1 มีความรับผดิชอบในหนา้ท่ี  เป็นสมาชิกท่ีดี 
               1.1.2 มีวนิยัในการท างานและปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 

1.2 วธีิการสอน 
      1.2.1 นักศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยและเข้าเรียนตรงเวลา 
      1.2.2 นักศึกษาต้องส่งงานทีไ่ด้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา 
      1.2.3 มอบหมายงานกลุ่มให้นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการท างาน 
1.3 วธีิการประเมินผล 
       1.3.1 ประเมินจากพฤติกรรมเข้าห้องเรียนและการส่งงาน 
       1.3.2 พจิารณาจากการรายงานและอภิปรายกลุ่ม 

 
2.  ความรู้ 

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ  
       2.1.1 มีความรู้ทีเ่กดิจากการบรูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆทีเ่กีย่วข้อง 
2.2  วธีิการสอน 
       2.2.1 บรรยายประกอบการยกตัวอย่าง 
       2.2.2 มอบหมายงานกลุ่มให้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาสรุปและน าเสนอในช้ันเรียน 
       2.2.3 ให้นักศึกษาไปฝึกงานและน าเสนอประสบการณ์ที่รับ 
2.3  วธีิการประเมินผล 
        2.3.1 สอบย่อย  สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
        2.3.2 รูปเล่มวจัิยกลุ่มและการน าเสนอ 

3.  ทกัษะทางปัญญา 
3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          3.1.1 มีความสามารถในการประมวลผลและศึกษาขอ้มูลเพื่อวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาและความขดัแยง้ 
          3.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฏีภาคปฏิบติัไปใช้ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม 

mailto:pprason1@gmail.com
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3.2 วธีิการสอน 
          3.2.1 การน าเสนอรายงานและการอภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน  
          3.2.2 มอบหมายงานวจิยั 
3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 

  3.3.1 สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  3.3.2 ประเมินจากน าเสนอวจิยักลุ่ม 

4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบติัและรับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามหนา้ท่ีและบทบาทของตน 
           4.1.2 มีความสามารถในการพฒันาตนเองและพฒันาวชิาชีพใหท้นัสมยัอยา่งต่อเน่ือง 
4.2 วธีิการสอน 

              4.2.1 มอบหมายใหท้ ารายงานกลุ่มและน าเสนอ 
              4.2.2 อภิปรายกลุ่มในชั้นเรียน  

4.3 วธีิการประเมิน 
      4.3.1 ประเมินการรายงานและการน าเสนอ 
      4.3.2 สังเกตพฤติกรรมการน าเสนอรายงาoและการมีส่วนร่วมในการอภิปราย 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
           5.1.1 มีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 
            5.1.2 มีความสามารถในการใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล 
5.2 วธีิการสอน 

                 5.2.1 บรรยายการใชโ้ปรแกรมทางสถิติ 
5.3 วธีิการประเมิน 

       5.3.1 ผลงานวจิยั 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

 
 

สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธีิการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัตกิาร ศึกษาด้วย
ตนเอง 

1 
 

ความหมายและความส าคญัของ
การวจิยั 

บรรยาย 
 

ต ารา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

2 2 6 สงัเกตพฤติกรรม ซกัถาม  

2-3 
 

ประเภทวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรมและ
เขียนการอา้งอิง 

บรรยาย 
ทดสอบความรู้ 
อภิปรายกลุ่ม 

ต ารา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

2 2 6 สงัเกตพฤติกรรม ซกัถาม 
แบบทดสอบ 

 
 

 
3-6 การเลือกประชากรและกลุ่ม

ตวัอยา่ง  
ตวัแปร 
เคร่ืองมือวจิยั 

บรรยาย 
อภิปรายกลุ่ม 
ทดสอบความรู้ 

ต ารา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

2 2 6 ซกัถาม แบบทดสอบ  
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สัปดาห์ที/่ 
 (1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้ 
(2) 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนรู้ 
(3) 

ส่ือการเรียนรู้ 
 (4) 

จ านวนช่ัวโมง 
(5) 

วธีิการวดัและประเมนิผล 
 (6) 

ช่ือผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบัตกิาร ศึกษาด้วย
ตนเอง 

7 วธีิการด าเนินการวจิยั   3  6 สงัเกตพฤติกรรม ซกัถาม 
แบบทดสอบ 

 

8 สอบกลางภาคเรียน      ขอ้สอบ  
 

9-15 

 
การเขียนผลวจิยัและอภิปราย 

 
พิจารณาผลงานวจิยั 
อภิปรายงานนกัศึกษา 

 
ต ารา สไลดจ์าก
คอมพิวเตอร์ 

3  6  
สงัเกตพฤติกรรม ซกัถาม 
แบบทดสอบ 

 

16 สอบปลายภาค      ขอ้สอบ  
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2.แผนการประเมนิผลการเรยีนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วธีิการประเมินผล สัปดาห์ 
ทีป่ระเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

               1.1.1 มีความรับผิดชอบในหนา้ท่ี  
เป็นสมาชิกท่ีดี 
               1.1.2 มีวนิยัในการท างานและ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร
และสงัคม 

ประเมินจากพฤติกรรมเขา้
หอ้งเรียนและการส่งงาน 
พิจารณาจากการรายงานและ
อภิปรายกลุ่ม 
 

1-15 การเขา้ชั้นเรียน 
10% 
แบบทดสอบ 
10% 
รายงาน 
50% 
สอบกลางภาค 
20% 
สอบปลายภาค 
10% 

       2.1.2 มีความรู้ท่ี เกิดจากการบ
รูณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

สอบยอ่ย  สอบกลางภาค    
และสอบปลายภาค 
รูปเล่มวจิยักลุ่มและ 
การน าเสนอ 

1-16 

       3 .1 .1  มี ค วามส ามารถในการ
ประมวลผลและศึกษาขอ้มูลเพื่อวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาและความขดัแยง้ 
          3.1.2 มีความสามารถประยกุตใ์ช้
ความรู้ภาคทฤษฏีภาคปฏิบติัไปใช้
ประโยชน์ในการฝึกประสบการณ์ 

สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ในการอภิปรายในชั้นเรียน 
ประเมินจากน าเสนอรายงาน
กลุ่ม 

1-16 

     4.1.1 มีความสามารถในการปฏิบติั
และรับผิดชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายตาม
หนา้ท่ีและบทบาทของตน 

     4.1.2 มีความสามารถในการพฒันา
ตนเองและพฒันาวิชาชีพให้ทนัสมยัอย่าง
ต่อเน่ือง 

ประเมินการรายงานและการ
น าเสนอ 
สงัเกตพฤติกรรมการน าเสนอ
รายงายและการมีส่วนร่วมใน
การอภิปราย 

1-15 

  5.1.1 มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในการติดต่อส่ือสาร 

    5.1.2 มีความสามารถในการใช้
เทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ในการประมวลผล 

ประเมินจากรายงานและการ
น าเสนอ 

9-15 
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หมวดที ่6  ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

 

1.  ต าราและเอกสารหลกั 

      

2.  เอกสารและข้อมลูส าคัญ 

      

3.  เอกสารและข้อมลูแนะน า 

       การค้นหาจากอินเตอร์เนต 

 



มคอ. 3 

  

หมวดที ่7  การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนนิการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินเน้ือหารายวชิาและผูส้อนของนกัศึกษาผา่นระบบลงทะเบียนของมหาวทิยาลยั 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       การประเมินจากการถามและการตอบของนกัศึกษาในชั้นเรียน 

การประเมินผูส้อนของนกัศึกษาผา่นระบบลงทะเบียนของมหาวทิยาลยั 
การประเมินผลจากผลการสอบของนกัศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
       ปรับปรุงการสอนจากการหารือร่วมกนัของคณาจารยใ์นสาขาวิชาหรือความคิดเห็นจากท่ีประชุมเก่ียวกบัการ
พฒันาประสิทธิภาพการสอน    
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา 

ทวนจากคะแนนสอบ  งานท่ีมอบหมาย  การประเมินผูส้อนของนกัศึกษาผา่นระบบลงทะเบียนของมหาวทิยาลยั 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนให้นกัศึกษาในรุ่นต่อไป  

 

 

 

ลงชื่อพนูลาภ  ประสงคเ์งนิ          อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา 

         

(..................................................) 

 

ลงชื่อ     อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลักสูตร 

        (..................................................) 

 


