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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
 

หมวดที ่1 ขEอมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา  :   3403005  การวิจัยทางธุรกิจ      
           (Business Research) 
2. จํานวนหน6วยกิต  :   3(2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  : 

เป
นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด�าน กลุ�มวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ 
4. อาจารยIผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยIผูEสอน :  
 4.1  อาจารยIผูEรับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย* ดร.นพวรรณ วิเศษสินธ* 

สถานท่ีติดต�ออาจารย*  : ห�องพักอาจารย*คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-456-1979   E-mail.  noppawanwis@gmail.com 
 4.2  อาจารยIผูEสอนรายวิชา 
  1)  อาจารย* ดร.นพวรรณ วิเศษสินธ* 

สถานท่ีติดต�ออาจารย*  : ห�องพักอาจารย*คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 2       
  โทร.  081-456-1979   E-mail.  noppawanwis@gmail.com 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปRท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/2559 ช้ันปRท่ี 3   
6. รายวิชาท่ีตEองเรียนมาก6อน  :  ไม�มี 
7. รายวิชาท่ีตEองเรียนควบคู6กัน  :  ไม�มี 
8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี  
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล6าสุด  :   2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ6งหมายและวัตถุประสงคI 
1. จุดมุ6งหมายของรายวิชา   :  เขียนจุดมุ�งหมายของรายวิชาเป
นคําบรรยายหรือเป
นข�อๆ ก็ได� 
 
2. วัตถุประสงคIในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา:   
 1.เพ่ือปรับเนื้อหาให�ทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ   
 2. เพ่ือเพ่ิมการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
รายวิชาซ่ึงเป
นผลจากงานวิจัยใหม� ๆ   ในสาขา 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา  (โดยนําหัวขEอการสอน 15 สัปดาหIมาเขียน) 

ความหมายและความสําคัญของการวิจัยทางธุรกิจ  ลักษณะท่ัวไปของการวิจัย ข้ันตอนและ
วิธีดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ  การเลือกปYญหาวิจัยทางธุรกิจ  หลักการและเทคนิคของการวิจัย กําหนด
วัตถุประสงค*และต้ังสมมติฐานในการวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การวิเคราะห*ข�อมูล การแปล
ความหมายข�อมูล การเขียนรายงานการวิจัยทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของการวิจัยธุรกิจ 

Definitions, significance and formats of business research, step 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. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชEต6อภาคการศึกษา  :    
    จํานวนชั่วโมงบรรยาย                  30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงฝhกปฏิบัติการ   30 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 จํานวนชั่วโมงการศึกษาด�วยตนเอง 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
 
3. จํานวนช่ัวโมงต6อสัปดาหIท่ีอาจารยIใหEคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก6นักศึกษาเป5น
รายบุคคล    
 3.1 วันพุธ เวลา 13.00 - 16.30 น. ห�องพักอาจารย*คณะวิทยาการจัดการ โทร 081-456-1979  
 3.2  e-mail; noppawanwis@gmail.com  
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 
1.การพัฒนาผลการเรียนรูE 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 

1. ดEานคุณธรรม จริยธรรม  
� 1.1 ตระหนักในคุณค�าของความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย*สุจริต   
�1.2 มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 
� 1.3  เคารพสิทธิและรับฟYงความคิดเห็นของผู�อื่น 
� 1.4  เคารพกฎระเบียบและข�อบังคับต�างๆ ขององค*กรและ
สังคม 
� 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

 
1. อาจารย*ประพฤติตนเป
นแบบอย�าง  
2. การเรียนรู�โดยใช�กรณีศึกษา  
3. การเรียนรู�โดยการใช�สื่อ  
 

1. การอภิปราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
   การตอบคําถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร�วมร�วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
โดยพิจารณาจากงานที่ให�ฝhกปฏิบัติ การนําเสนองาน 
การสุ�มสัมภาษณ* การประเมินตนเอง และการประเมิน
โดยเพื่อน สะท�อนความก�าวหน�าของผู�เรียน 

2. ดEานความรูE  
� 2.1 มีความรู�และเข�าใจอย�างถ�องแท�ในหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
� 2.2  สามารถวิเคราะห*และเข�าใจปYญหาทางด�านธุรกิจ 
และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก�ไข รวมทั้งประยุกต*ความรู� 
ทักษะ และการใช�เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก�ปYญหา 
� 2.3  สามารถพัฒนาองค*ความรู�ใหม�ในการบริหารธุรกิจ
และสามารถนําไปประยุกต*ใช�ได�จริง   
�  2.4  สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการและองค*

 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ   
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากงานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
4. นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

 
1. การสอบวัดระดับความรู� ความจํา ความเข�าใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล�า 
3. แบ�งกลุ�มอภิปรายถึงกรณีศึกษาที่ให�ไป 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรูE 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
ความรู�ใหม�ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
�  2.5 สามารถนําความรู�ในการบริหารธุรกิจประยุกต*ใช�
ร�วมกับความรู�ในศาสตร*อื่นๆ 
3. ดEานทักษะทางปWญญา  
� 3.1 สามารถวิเคราะห*สาเหตุของปYญหาโดยใช�หลักการเหตุ
และผลรวมทั้งหาแนวทางปnองกันและแก�ไขปYญหาได�อย�าง
เหมาะสม 
�  3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการแก�ปYญหาโดยใช�
เหตุผลเชิงวิเคราะห*ให�ผู�อื่นเข�าใจได� 
�  3.3 มีความสามารถนําความรู�ในเชิงทฤษฎีสู�การปฏิบัติได�
อย�างเหมาะสม 
�  3.4 สามารถประยุกต*ความรู�และทักษะในศาสตร*ต�างๆที่
เกี่ยวข�องมาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ   
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากงานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
4. นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

 
1. การสอบข�อเขียนในระดับการวิเคราะห*  
สังเคราะห* การนําไปใช� การประเมินค�า 
2. การนําเสนอปากเปล�า 
3. ฝhกปฏิบัติการเขียนโครงการ 
4. โครงงานกลุ�ม 
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1.การพัฒนาผลการเรียนรูE 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
4. ดEานทักษะความสัมพันธIระหว6างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ  
� 4.1 สามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�เป
นอย�างดี โดยร�วมกัน
แก�ปYญหาที่เกิดขึ้นร�วมกันตามบทบาทผู�นําที่ดีหรือผู�ร�วมงานที่ดี  
�  4.2 มีความรับผิดชอบต�องานที่ได�รับมอบหมาย 
� 4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ*ที่ดี และปรับตัว
เข�ากับสถานการณ*ต�างๆ ได�อย�างเหมาะสม   
� 4.4 มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม และวิชาชีพ   

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ   
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากงานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
4. นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

 
 
1. การสังเกต/การนําเสนอ 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร�วมกลุ�มกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
4. ประเมินการปฏิบัติ (พฤติกรรม ทัศนคติ จริยธรรม) 

5.  ดEานทักษะการวิเคราะหIเชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการ
ใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  
�5.1 สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศในการ
สื่อสาร ทั้งการฟYง พูด อ�าน เขียน อย�างมีประสิทธิภาพ  
� 5.2 สามารถใช�ทักษะการวิเคราะห*เชิงสถิติ วิเคราะห*เชิง
ตัวเลขเพื่อใช�ในการประมวลผลแปลความหมาย และวิเคราะห*
ผลทางบริหารธุรกิจ 
� 5.3 สามารถนําความรู�และเครื่องมือทางการบริหารธุรกิจ
มาประยุกต*ใช�ในองค*การได� 
� 5.4 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร
และนําเสนอได�อย�างเหมาะสม 

 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู�โดยการปฏิบัติ   
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จากงานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
4. นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

 
 
1. การสอบในระดับความรู� ความจํา ความเข�าใจ 
2. การนําเสนอปากเปล�า 
3. การรายงานศึกษาค�นคว�าและการอ�างอิง 
4. การประเมินโครงงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูE  (Curriculum Mapping)   
�  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก    �  หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     -  หมายถึง   ไม�กําหนดผลการเรียนรู� 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรูE 
 

3. ทักษะทางปWญญา 
 

4. ทักษะความสัมพันธI
ระหว6างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหIเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชE
เทคโนโลยี 

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 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

3403005  การวิจัยทาง
ธุรกิจ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการจัดการเรียนรูE   

 

สัปดาหIที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรูE 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูE 
(3) 

สื่อการเรียนรูE 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูEสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดEวยตนเอง 

สัปดาหIที ่1 
 

ปฐมนิเทศรายวิชา 
–ความหมาย 
 -ความสําคัญ และประโยชน*ของการวิจยัทาง
ธุรกิจ  
-บทบาทของการวจิัยธุรกิจ  
- จรรยาบรรณของนักวิจยั 

-บรรยายโดยอาจารย*ผู�สอน 
-นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร*  

2 2 5 -  สังเกตจาการมีส�วนร�วมใน
ห�องเรียน  
-การซักถาม 

อาจารย* ดร.นพวรรณ  
วิเศษสินธุ* 

สัปดาหIที่ 2 -ประเภทของการวิจยั 
- ความหมายของการวิจยัธุรกจิ 
-ขั้นตอนของการวิจยั 
-การกาํหนดหวัข�อวิจยั 
-วัตถุประสงค*ของการวิจัย 

-บรรยายโดยอาจารย*ผู�สอน 
-นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
- ให�นักศึกษากาํหนดหวัข�อ
งานวิจัย 
- ให�นักศึกษาเขียนวัตถุประสงค*
ของงานวิจัยกลุ�ม 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 

2 2 5 - พิจารณาหัวข�องานวจิัยที่
นักศึกษาส�งมาว�าหวัข�อใดบ�าง 
ต�องปรับปรุงส�วนใด 

 

สัปดาหIที่ 3-4 เค�าโครงการวิจัย -บรรยายโดยอาจารย*ผู�สอน 
- ยกตัวอย�างประกอบ 
-ให�นักศึกษาฝhกเขียนเค�า
โครงการวิจัย 
- นักศึกษาเขียนเค�าโครงการวิจัย
ให�สมบูรณ* 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 
 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

4 4 10 - พิจารณาเค�าโครงงานวิจัยที่
นักศึกษาส�งมาว�าหวัข�อใดบ�าง 
ต�องปรับปรุงส�วนใด 
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สัปดาหIที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรูE 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูE 
(3) 

สื่อการเรียนรูE 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูEสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดEวยตนเอง 

สัปดาหIที่ 5 บทที่1 บทนํา 
-  ความเป
นมาและความสําคัญของปYญหา  
-  ขอบเขตของการวิจยั   
-  ข�อตกลงเบื้องต�น  
-  นิยามศัพท*เฉพาะ 
-  ประโยชน*ที่คาดว�าจะได�รับ 
-  ตัวแปร  (เน�นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม) 
-  สมมุติฐาน 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาเขียนบทที่ 1 
- ให�นักศึกษาฝhกเขยีนตัวแปรของ
งานวิจัย     
- ให�นักศึกษากาํหนดสมมุติฐาน
ของงานวิจัยกลุ�ม 
- นักศึกษาเขียนบทที่ 1 ให�
สมบูรณ* 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของ บทที่ 1 
-  ตรวจความถกูต�องของตัว
แปร และ สมมุติฐาน 

 

สัปดาหIที่ 6 บทที่2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข�อง 
-  ความสําคัญของการศึกษาเอกสารและงานวิจยั
ที่เกี่ยวข�อง 
-  วิธกีารอ�านและบันทึกเอกสาร 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาฝhกเขยีน Outline 
บทที่ 2 
- นักศึกษาเขียนบทที่ 2 ให�
สมบูรณ* 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของ Outline บท
ที่ 2 

 

สัปดาหIที่ 7-8 บทที่ 3  วิธีดําเนินการวจิัย 
-  เครื่องมือที่ใช�ในการวจิัย 
-  ประเภทของเครื่องมือ 
-  ข�อดี  ข�อเสีย  ของเครื่องมือแต�ละประเภท 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาแต�ละกลุ�มสร�าง
เครื่องมือที่ใช�ในการวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

4 4 10 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของเครื่องมือ 
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สัปดาหIที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรูE 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูE 
(3) 

สื่อการเรียนรูE 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูEสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดEวยตนเอง 

- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

สัปดาหIที่ 9 สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห*ข�อมูล 
-  ประเภทของข�อมูล 
-  ระดับข�อมูล 
-  สถิติเชิงบรรยาย/พรรณนา 
-  นัด Defense  แต�ละกลุ�ม 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาระบุสถิติเชิง
บรรยาย /พรรณนา  ที่ใช�ใน
งานวิจัยกลุ�ม 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของตัวสถิติที่ใช� 

 

สัปดาหIที่ 10 -  สถิติเชิงอ�างอิง 
-  ขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐาน 
-  สถิติที่ใช�ในการทดสอบสมมุติฐาน : Z-test, t-
test,  Chi-square, ANOVA 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาระบุสถิติที่ใช�ในการ
ทดสอบสมมุติฐานของงานวิจยั
กลุ�ม 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของตัวสถิติที่ใช� 
และการสรุปผลการทดสอบ
สมมุติฐาน 

 

สัปดาหIที่ 11 บทที่ 4  ผลการวิจยั  
- ผลการวิเคราะห*ข�อมูล 
-  การนําเสนอข�อมูล 
-  การสร�างตารางและอธิบายตาราง 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาฝhกเขยีนบทที่ 4 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของ บทที่ 4 

 

สัปดาหIที่ 12 บทที่ 5  สรุปผล  
-สรุปผล 
- อภิปรายผล  และข�อเสนอแนะ 

- บรรยายพร�อมยกตัวอย�าง 
- ให�นักศึกษาฝhกเขยีนบทที่ 5 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 

2 2 5 -  ตรวจความเหมาะสมและ
ความถูกต�องของ บทที่ 5 

 



10 

 

 

สัปดาหIที/่ 
(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรูE 
(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรูE 
(3) 

สื่อการเรียนรูE 
 (4) 

จํานวนชั่วโมง 
(5) 

วิธีการวัดและประเมินผล 
 (6) 

ชื่อผูEสอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาดEวยตนเอง 

งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

สัปดาหIที่ 13 -  สรุปและทบทวน ให�นักศึกษาสอบถามข�อสงสัย 
- ปรับปรุง แก�ไข งานวจิัยให�
ถูกต�อง 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 
- นักศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 - ตรวจสอบงานวิจยัให�ถกูต�อง
สมบูรณ* 

 

สัปดาหIที่ 14-15 นําเสนองานวิจยั และสอบปnองกันงานวจิัย -นักศึกษานําเสนองานวจิัย 
- นักศึกษาสอบปnองกันงานวจิัย 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู�จาก
งานวิจัยของกลุ�มอื่นๆ 

เอกสาร ตํารา สไลด*จาก
คอมพิวเตอร* การค�นคว�า
หัวข�อจากwebsite 
งานวิจัย/ วิทยานิพนธ*
ต�างๆที่เกี่ยวข�อง 

2 2 5 -สอบงานวจิัยนักศึกษา 
- ให�ข�อเสนอแนะในการแก�ไข 
ปรับปรุงงานวิจัย 

 

สัปดาหIที ่16 สอบปลายภาค        
รวมจํานวนชั่วโมง 30 30 75   
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรูE   ให�ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู�หัวข�อย�อยแต�ละหัวข�อ
ตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping)  
ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) สัปดาห*ท่ีประเมินและสัดส�วนของการประเมิน 
  

ผลการเรียนรูE 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สัปดาหI 
ที่ประเมิน 

สัดส6วนของการ
ประเมินผล 

 � 1.1 ตระหนักในคุณค�าของความมีคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย*สุจริต   
� 1.2 มีวินัย ตรงต�อเวลา และความรับผิดชอบต�อ
ตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
� 1.3  เคารพสิทธิและรับฟYงความคิดเห็นของผู�อื่น 
� 1.4  เคารพกฎระเบยีบและข�อบังคับต�างๆ ของ
องค*กรและสังคม 
� 1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

สังเกตจากการเข�าช้ันเรียน  
การส�งรายงานตรงเวลา 
การแสดงความคิดเห็นในช้ัน
เรียน 
การประเมินโดยเพือ่นร�วมช้ัน
เรียน 
การมีส�วนร�วมกิจกรรมในช้ัน
เรียน 

1-15 การเข�าและการมี
ส�วนร�วมในช้ันเรียน

10 % 
การสอบกลางภาค 

30% 
งานวิจัย 30% 

การสอบปลายภาค 
30% 

 � 2.1 มีความรู�และเข�าใจอย�างถ�องแท�ในหลักการ
และทฤษฎีที่สําคัญในการบริหารธุรกิจ 
� 2.2  สามารถวิเคราะห*และเข�าใจปYญหาทางด�าน
ธุรกิจ และสามารถหาแนวทางปรับปรุงแก�ไข รวมท้ัง
ประยุกต*ความรู� ทักษะ และการใช�เคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับการแก�ปYญหา 
� 2.3  สามารถพัฒนาองค*ความรู�ใหม�ในการ
บริหารธุรกิจและสามารถนําไปประยุกต*ใช�ได�จริง   
�  2.4  สามารถติดตามความก�าวหน�าทางวิชาการ
และองค*ความรู�ใหม�ที่เกิดขึ้นในการบริหารธุรกิจ 
�  2.5 สามารถนําความรู�ในการบริหารธุรกิจ
ประยุกต*ใช�ร�วมกับความรู�ในศาสตร*อื่นๆ 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภปิรายกลุ�ม 
กิจกรรมการมีส�วนร�วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอ 
การสอบปลายภาค 

ทุกสัปดาห* และ
สัปดาห*ของงาน
นําเสนอ 
รวมท้ังลง
ภาคสนามติดตาม
ประเมินงานวิจัย
กลุ�มท่ีปรากฏ 

 � 3.1 สามารถวิเคราะห*สาเหตุของปYญหาโดยใช�
หลักการเหตุและผลรวมท้ังหาแนวทางปnองกันและ
แก�ไขปYญหาได�อย�างเหมาะสม 
�   3.2 มีความสามารถสาธิตทักษะในการ
แก�ปYญหาโดยใช�เหตุผลเชิงวิเคราะห*ให�ผู�อื่นเข�าใจได� 
�  3.3 มีความสามารถนําความรู�ในเชิงทฤษฎีสู�การ
ปฏิบัติได�อย�างเหมาะสม 
�   3.4 สามารถประยกุต*ความรู�และทักษะใน
ศาสตร*ต�างๆท่ีเกี่ยวข�องมาพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทํางาน 

การสังเกต 
งานนําเสนอ 
การอภปิรายกลุ�ม 
กิจกรรมการมีส�วนร�วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
ผลงานวิจัยกลุ�ม 
การสอบปลายภาค 

 ทุกสัปดาห* และ
สัปดาห*ของงาน
นําเสนอ 
ผลการติดตาม
ประเมินงานวิจัยรท่ี
ปรากฏ 

� 4.1 สามารถทํางานร�วมกับผู�อื่นได�เป
นอย�างดี 
โดยร�วมกันแก�ปYญหาท่ีเกิดขึ้นร�วมกันตามบทบาทผู�นํา
หรือผู�ร�วมงานท่ีดี  
 �  4.2 มีความรับผิดชอบต�องานท่ีได�รับมอบหมาย 
 �  4.3 สามารถพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ*ที่ดี 
และปรับตัวเข�ากับสถานการณ*ต�างๆ ได�อย�าง

การอภปิรายกลุ�ม 
กิจกรรมการมีส�วนร�วม
กิจกรรมในช้ันเรียน 
โครงการวิจัยกลุ�ม 
 

ทุกสัปดาห* และ
สัปดาห*ของงาน
นําเสนอ 
การติดตาม
ประเมินงานวิจัยท่ี
ปรากฏ 
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เหมาะสม   
 � 4.4 มีความรับผิดชอบต�อตนเอง สังคม และ
วิชาชีพ   
�5.1 สามารถใช�ภาษาไทยและภาษาต�างประเทศใน
การส่ือสาร ท้ังการฟYง พูด อ�าน เขยีน อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
� 5.2 สามารถใช�ทักษะการวิเคราะห*เชิงสถิติ 
วิเคราะห*เชิงตัวเลขเพื่อใช�ในการประมวลผลแปล
ความหมาย และวิเคราะห*ผลทางบริหารธุรกิจ 
 � 5.3 สามารถนําความรู�และเคร่ืองมือทางการ
บริหารธุรกิจมาประยุกต*ใช�ในองค*การได� 
 � 5.4 สามารถเลือกใช�เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ส่ือสารและนําเสนอได�อย�างเหมาะสม 

การนําเสนองาน/การรายงาน ทุกสัปดาห* และ
สัปดาห*ของ
งานวิจัยท่ีนําเสนอ 

 

 

รวม 100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชEในการเรียนการสอน   

เอกสารประกอบการเรียนการสอนของอาจารย*  ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุ* 
2. เอกสารและขEอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเป5นตEองศึกษาเพ่ิมเติม   

เตือนจิตต*  จิตต*อารี. การวิจัยธุรกิจ.  กรุงเทพมหานคร : อมรินทร*พริ้นต้ิงแอนด*พับลิชชิง, 2542.  
พวงรัตน*   ทวีรัตน*.  วิธีการวจิัยทางพฤติกรรมศาสตร* และสังคมศาสตร*.  กรุงเทพมหานคร :ศูนย*

หนังสือจุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย, 2540. 
สุชาติ   ประสิทธิ์รัฐสินธุ*.  การวิจัยทางสังคมศาสตร*.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ*เลี่ยงเชี่ยง, 

2537. 
นราศรี  ไววนิชกุล.  ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ.  พิมพ*ครั้งท่ี 6  กรุงเทพมหานคร :  สํานักพิมพ*

จุฬาลงกรณ*มหาวิทยาลัย, 2538. 
ตําราและหนังสือท่ีเก่ียวข�องกับวิจัยธุรกิจ 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับงานวิจัยท่ีนักศึกษาทํางานกลุ�ม 

3. เอกสารและขEอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
Internet Search 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธIการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  เช�น  ให�นักศึกษาทุกคนประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด�านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห�องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนท่ีส�งผลกระทบต�อการเรียนรู� และผลการเรียนรู�ท่ีได�รับ ข�อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
รายวิชา ด�วยระบบเครือข�ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  ให�นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังด�านวิธีการสอน   
1.2  ประเมินการจัดกิจกรรมในและห�องนอกเรียน   
1.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส�งผลกระทบต�อการเรียนรู� 
1.4 ผลการเรียนรู�ท่ีได�รับ 

2. กลยุทธIการประเมินการสอน :  หลักสูตร/กําหนดให�มีการประเมินการสอนโดยการสังเกตจากผู�
สังเกตการณ*สอนทําการประเมินตนเอง รวมท้ังผลการเรียนของนักศึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  :  ควรมีการประชุมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนร�วมกับนักศึกษาภาย
หลักการเรียนการสอนเสร็จสิ้นฯลฯ  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา :  กรรมการทวนสอบรายวิชา  ทวน
สอบจากคะแนนข�อสอบ งานท่ีมอบหมาย นักศึกษาประเมินตนเอง และการประเมินโดยระบบ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน* 
 5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา :  นําข�อมูลท่ีได�จาก
การประเมินผลมาใช�ในการปรับการจัดการเรียนการสอนให�กับนักศึกษารุ�นถัดไป  
       
 
ลงช่ือ     นพวรรณ วิเศษสินธุI               อาจารยIผูEรับผิดชอบรายวิชา 
        (.อ.ดร.นพวรรณ วิเศษสินธุI. ) 
 
 
ลงช่ือ     อาจารยIผูEรับผิดชอบหลักสูตร 
        (..................................................) 


