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รายละเอียดของรายวิชา   

Course Specification 
 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

คณะ/ภาควชิา    :  วิทยาการจัดการ/บรหิารธุรกิจ 

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและชือ่รายวิชา  :   3403005   การวิจัยทางธุรกิจ 

                                                (Business  Research)    

     

2. จํานวนหนว่ยกิต  :   3 หน่วยกิต (2-2-5) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป็นรายวิชา  บังคับ  ในหมวด วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชา แกน ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา การจัดการทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน :  

 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารย์ ดร.สิทธิชัย   ฝรัง่ทอง 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณะ       

  โทร.  081-9216253   E-mail.  farlangthong@hotmail.com 

 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 

  1)     - 

  สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้อง สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ       

  โทร.       E-mail.    

  2)                             - 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ  

โทร.       E-mail. 
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5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน  :  ภาคการศึกษา 1/2558  ชั้นปีที่  2  ระบุตามแผนการศึกษา

ของหลักสูตร 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม ี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคูกั่น  :  ไม่ม ี

8. สถานที่เรียน   :  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี   

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด  :   2558 

 

 

หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา   :  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 

                    รวมทั้งเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ       

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา  :              

  1) ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ  
  2)  ผู้เรียนมีความสามารถในการกําหนดวัตถุประสงค์และการต้ังสมมติฐานการวิจัย 

  3)  ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4)  ปรับเน้ือหาให้ทันสมัย ทนัความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  การใช้โปรแกรมทาง

สังคมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งนําผลงานวิจัยใหม ่ๆ  มาเสริมในเน้ือหาของรายวิชา

ดังกล่าว 

 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

 
1. คําอธบิายรายวิชา    

ความหมายและความสําคัญของการวิจัย ลักษณะทั่วไปของการวิจัย ขั้นตอนและ

วิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเลือกปัญหาวิจัยทางธุรกิจ หลักการและเทคนิคของการวิจัย กําหนด
วัตถุประสงค์และต้ังสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปล

ความหมายข้อมูล การเขียนรายงานวิจัยทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของการวิจัยทางธุรกิจ 

Concept, significant and formats of business research; steps and methods of 

business research, choosing a research topic, research principles and techniques, 

setting objectives and hypothesis, collecting data, data analysis, interpretation, writing 

a business research report and utilizing professional ethics. 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  :    

    จํานวนช่ัวโมงบรรยาย                   45  ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงฝึกปฏิบัติการ   ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 จํานวนช่ัวโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6  ช่ัวโมง/สัปดาห์ 

 จํานวนช่ัวโมงที่สอนเสริมในรายวิชา   ตามความต้องการของนักศึกษาเฉพาะราย ช่ัวโมงภาค

การศึกษา  

 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็
รายบคุคล    

 3.1 อาจารย์จดัเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือกลุ่มในวันพุธ พฤหัส และศุกร์  เวลา 13.00 - 

  16.30 น. ห้อง 3201  โทร...  3022   

 3.2  อาจารย์แจ้งวันและเวลาให้คําปรึกษาทางโทรศัพท์และ e-mail; farlangthong@hotmail.com 

  เวลา 20.00 - 21.00 น. ทุกวัน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อการกระจายความ

รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  โดยเลือกมาตรฐานตามที่กําหนด (ปรับตารางเป็นหน้าขวางได้) 

     ให้ระบุ   - จาก curriculum Mapping ที่กําหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้ตรงกัน เช่น 

1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  

 1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง วิชาชีพ และสังคม  

      1.2 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 1.3  ตระหนักในคุณค่าของความมีคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 

     1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

     1.5  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ

องค์กรและสังคม  

 

1. อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง (Role Model) 

2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 

5. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 

Learning 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 

   การตอบคําถาม 

2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมร่วมกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

วิธีการวัดและประเมินผล 

1.งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพจริง 

2.สถานการณจ์ําลอง 

3.โครงการกลุ่ม 

4.การสังเกต 

5.การสัมภาษณ์ 

6.การนําเสนองาน 

7.ข้อสอบอัตนัย 

8.ข้อสอบปรนัย 

9. แบบทดสอบวัดด้านการปฏิบัติ 
10. การประเมนิตนเอง 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

11. การประเมนิโดยเพื่อน 

2. ด้านความรู ้(Knowledge) 

 2.1 มีความรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและ

ทฤษฎี 

     2.2 สามารถวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาทางด้าน

ธุรกิจ และสามารถ หาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 

     2.3 สามารถนําความรู้ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต์ใช้ร่วมกันกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ   

 2.4 สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหมใ่นการ

บริหารธุรกิจ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

    2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ

องค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 

 

1. บรรยาย 

2. ศึกษาด้วยตนเอง Self Directed Learning 

3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้Co-operative Learning 

4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence Based  

Learning 

 

1. การสอบวัดระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 

2. การนําเสนองานปากเปล่า 

3. การรายงานการศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 

3.1 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  

    3.2 มีความสามารถสาธิตในการแก้แก้ปัญหา 

    3.3 มีความสามารถนําความรู้ในเชิงทฤษฎีสู่การ

ปฏิบัติ 

    3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะในศาสตร์

ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง    

 

1. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 

Learning 

2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 

3. การสาธิต  

4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

 

1. การสอบข้อเขียนในระดับการวิเคราะห์  

สังเคราะห์ การนําไปใช้ การประเมินค่า 

2. ผลงานกลุม่ในการวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไข 

  ปัญหา และเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไข 

  ปัญหา 

3. การนําเสนอปากเปล่า 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

 

 

5. การทดลอง 4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 

Responsibility) 

4.1 มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  

    4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และทาง
วิชาชีพ 

4.3 สามารถทํางานกับผู้อื่นได้อย่างดี  

    4.4 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่ดีๆ  

    

 

 

 

 

 

1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา case study 

2. การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลักProblem Based 
Learning 

3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ Media Learning 

5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก Community Based 

Learning 

 

 

 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอและ 

   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วมกลุ่มกิจกรรม 

3. นักศึกษาประเมินตนเอง 

4. ประเมินสื่อ 

5. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทศันคติ จริยธรรม) 

 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical  

Analysis, Communication  and Information 

Technology Skills) 

5.1 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ

สื่อสารและนําเสนอได้อย่างเหมาะสม  

 

 

1. บรรยาย 

2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  Performance Based 

Learning 

3. ศึกษาด้วยตนเอง self Directed Learning 

 

 

1. การสอบในระดับความรู้ ความจํา ความเข้าใจ 

2. การนําเสนอปากเปล่า 

3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและการอ้างอิง 

4. การประเมนิโครงงาน 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรู ้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศใน

การสื่อสาร 
    5.3 มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงสถิติฯ 

    5.4 สามารถนําความรู้และเครื่องมือทางการ

บริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร 

4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน Project Based Learning 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้ (Curriculum Mapping)   

แสดงรายละเอียดตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 

  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก      หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม่กําหนดผลการเรียนรู ้
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

2. ความรู้ 

 

3. ทักษะทางปัญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

6. ทักษะ

ปฏิบัติ 

 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 

ทุกรายวิชาต้องมีครบทุกด้าน 

 จะเป็นจุดดําหรือจุดขาวก็ได้ 

ยกเว้นด้านทักษะปฏิบัติ ให้

กําหนดเฉพาะรายวิชาที่เน้นด้าน

ปฏิบัติ 

 - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

3403005 การวิจัยทางธุรกิจ      -   
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรู ้  

 

สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สัปดาห์ที่ 1 
 

- ปฐมนิเทศ 

- แนวการสอนการวัดและ

ประเมินผล 

 

- อธิบายแนวการสอน 

- อภิปรายและสรุปแนวทางการ

วัดและประเมินผล 

- การวิเคราะห์ผู้เรียน 

 

กําหนดสื่อต่าง ๆ 

ประกอบการเรียนการ

สอน เช่น ภาพนิ่ง วิดีทัศน์ 

สไลด์ ฯลฯ 

3 0 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

-การประเมินตนเอง การ

ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 2 

 

- ความหมาย ประเภท  ลักษณะ

การวิจัยทางธุรกิจ  

- ความสําคัญของการวิจัยธุรกิจ  

- ประโยชน์ของการวิจัยธุรกิจ 

- คุณลักษณะที่ดีของนักวิจัย

ธุรกิจ 

- บรรยายและอภิปราย 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

กําหนดสื่อต่าง ๆ 

ประกอบการเรียนการ

สอน เช่น Powerpoint 

วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ  

3 0 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 3 - การกําหนดปัญหา การตั้งชื่อ

เรื่องวิจัย และการเขียนโครงร่าง

วิจัยทางธุรกิจ 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาตามหัวข้อ 

- การนําเสนอและอภิปราย 

 

กําหนดสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เช่น 

Powerpoint  ฯลฯ 

1 2 3 -โครงการกลุ่ม 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 4 - การทบทวนวรรณกรรม เช่น - การบรรยายและอภิปราย กําหนดสื่อประกอบการ 2 1 3 -โครงการกลุ่ม อ.ดร.สิทธิชัย    



10                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 
สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ในการทําวิจัย 

- หลักการอ้างอิงและการทํา

บรรณานุกรม 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

 

เรียนการสอน เช่น 

Powerpoint  ห้องสมุด

ฯลฯ 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 5 

 

- ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ เช่น 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการ

สุ่มตัวอย่าง ฯลฯ 

- การบรรยายและอภิปราย 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

 

กําหนดสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เช่น 

Powerpoint  ห้องสมุด

ฯลฯ 

3 0 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 6 - เครื่องมือที่ใช้การวิจัยทาง

ธุรกิจ 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาตามหัวข้อ 

- การนําเสนอและอภิปราย 

กําหนดสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เช่น 

Powerpoint  ห้องสมุด

ฯลฯ 

2 1 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ที่ 7 - การเลือกใช้สถิติเพื่อการ

วิเคราะห์ข้อมูล :- สถิติเชิง

พรรณา และสถิติเชิงอ้างอิง 

- การบรรยายและอภิปราย 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

 

กําหนดสื่อประกอบการ

เรียนการสอน เช่น 

Powerpoint  ห้องสมุด

ฯลฯ 

3 0 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

 

สัปดาห์ที่ 8 สอบกลางภาค    2   อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 9-10 - งานภาคสนามการเก็บข้อมูล - การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อ และใน กําหนดสื่อต่าง ๆ 0 3 3 -โครงการกลุ่ม อ.ดร.สิทธิชัย    
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 การตรวจสอบ การลงรหัส การ

นําเสนอข้อมูล และการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม 

แต่ละกลุ่มนําเสนอ ประกอบการเรียนการ

สอน เช่น Powerpoint 

เป็นต้น 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 11 - วิธีการจัดทํารายงานวิจัยทาง

ธุรกิจ (บทที่ 1-5) 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและ

นําเสนอ 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

 

กําหนดสื่อต่าง ๆ 

ประกอบการเรียนการ

สอน เช่น Powerpoint 

เป็นต้น 

0 3 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 12 - การตรวจสอบรวบรวมรูปเล่ม

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและ

นําเสนอ 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

กําหนดสื่อต่าง ๆ 

ประกอบการเรียนการ

สอน เช่น Powerpoint 

เป็นต้น 

0 3 3 -โครงการกลุ่ม 

-คําถามอัตนัย 

-แบบทดสอบวัดด้านการ

ปฏิบัติ 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่  

13-14 

- นําเสนอผลการวิจัยเป็นราย

กลุ่ม 

- การแบ่งกลุ่มนําเสนอผลการวิจัย

กลุ่มละ 15-20 นาที 

กําหนดสื่อต่าง ๆ 

ประกอบการเรียนการ

สอน เช่น Powerpoint 

วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

0 3 3 -โครงการกลุ่ม 

-แบบประเมินด้านการปฏิบัติ

และการนําเสนอ 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 15 - ทบทวนความรู้จากบทเรียน

ก่อนสอบปลายภาค 

- การแบ่งกลุ่มศึกษาหัวข้อและ

นําเสนอ 

- ทบทวนคําถามท้ายบท 

สื่อประกอบการเรียนการ

สอน เช่น Powerpoint 

วิดีทัศน์ สไลด์ ฯลฯ 

3 0 3 -คําถามอัตนัย 
 

อ.ดร.สิทธิชัย    

ฝรั่งทอง 

สัปดาห์ที่ 16 สอบปลายภาค       อ.ดร.สิทธิชัย    
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สัปดาห์ที/่ 

 (1) 

สาระ/เนือ้หาการเรยีนรู้(Learning 

Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู ้

(Media) 

(4) 

จํานวนชั่วโมง 

 

(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชื่อผู้สอน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

ฝรั่งทอง 

รวมจํานวนชั่วโมง 45     
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้  ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อ

ตามท่ีปรากฏในแผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  

ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรู ้

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาห ์

ที่ประเมิน 

สัดส่วนของ

การประเมินผล

 ให้ระบุหมายเลขข้อย่อย

ตามผลการเรียนรู้   

ทักษะ 5 ด้าน เช่น  

1.1, 1.2, 1.3, …. 

เช่น การเข้าช้ันเรียน  

การส่งรายงานตรงเวลา 

การแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

1-15 5% 

 การมีส่วนร่วมกิจกรรมในช้ันเรียน ทุกสัปดาห์  

  การทดสอบย่อย 3 ครั้ง   5% 

 การสอบกลางภาค 8 5% 

 การนําเสนองาน/การรายงาน  20% 

 การสอบปลายภาค 17 65% 

รวม 100% 

 

 

 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน   

-  เอกสารประกอบการบรรยาย การวิจัยทางธุรกิจ  (Handout)  อ. ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง  

คณะวิทยาการจัดการ 

- กัลยา  วานิชย์บัญชา. 2550.  สถิติสําหรบังานวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 3.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

- นราศรี  ไววนิชกุล และชูศกัด์ิ  อุดมศรี. 2554. ระเบียบวิธีวิจัยธรุกิจ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

- ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ.2553.วิธีการวิจัยธุรกิจ. พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ : A.N.การพิมพ์. 

- ศิริชัย  กาญจนวาศรี, ทวีวัฒน์  ปิตยานนท์ และ ดิเรก  ศรีสุโข. 2557.  การเลือกใช้สถิติ 

ที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย.  พิมพ์ครั้งที่ 12.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

     - สรชัย  พิศาลบุตร. 2553. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ : บริษัท วิทยพัฒน์ จํากัด. 
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2. เอกสารและข้อมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   

- เว็บไซต์ของการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สํานักงานพัฒนาและส่งเสริม SME 

 - วารสารวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนาํที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 

- นิตยสารทางการตลาด-ธุรกิจ เช่น นิตยสาร Brandage  Marketeer เป็นต้น 

 - นิตยสารด้านการบริหารธุรกิจ เช่น นิตยสาร MBA  Modern Manufacting เป็นต้น 

 

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

1.1   การใช้แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.2   การสนทนาซักถามกลุม่นักศึกษา 

1.3   ข้อเสนอแนะประจําวิชาผ่าน E-mail 

 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน :   

- การสังเกตการณ์สอนเป็นระยะๆ 

- การสมัมนากลุ่มผูส้อน 

- การทบทวนผลการประเมนิประจํารายวิชา 

 

3. การปรับปรงุการสอน  :  การสัมมนาระดมความคิดเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนประจํารายวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษา 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  การแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการจากสาขาวิชาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมินประจํารายวิชา แบบทดสอบย่อย

แบบทดสอบปลายภาค การใช้คะแนนรายงาน และการใช้คะแนนพฤติกรรม 

 

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :    

 - การประเมินทบทวนประมวลรายวิชา ผลการสอนจากแบบประเมินผู้สอน และผลการเรียน

จากผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 - การวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 - การปรับปรุงและพัฒนาประมวลรายวิชา เมื่อครบ 3 ปีการศึกษา 

   



15                                มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 

 

 

ลงชื่อ                                       อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา 

                                (อ.ดร.สิทธิชัย   ฝรั่งทอง) 

 

ลงชื่อ     อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

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


