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1มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
Course Specification 

 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา :  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
คณะ/ภาควิชา :วิทยาการจดัการ/หลกัสตูรบริหารธรุกิจ 
 

หมวดท่ี1ข้อมลูทัว่ไป 
1.รหสัและช่ือรายวิชา:  3403005 วชิาการวจิยัทางธุรกจิ 
2.จาํนวนหน่วยกิต:3(3-0-6) 
3.หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา: 

เป็นรายวชิาชพีบงัคบัในหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ 
4.อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน : 
 4.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 

  1)   
 4.2อาจารยผ์ูส้อนรายวิชา 

  1)  อ.ยศวีร ์อ่ิมอโนทยั 
  โทร.0818509310E-mail. yotsavee.im@gmail.com 
5.ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน : ภาคการศึกษา 1/59 ชัน้ปีท่ี3 
6.รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : ไมม่ ี
7.รายวิชาท่ีต้องเรียนควบคู่กนั :ไมม่ ี
8.สถานท่ีเรียน: หอ้ง 1112        มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
9.วนัท่ีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ:  
6 มถุินายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 



2มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1.จดุมุ่งหมายของรายวิชา: 
1.1เพือ่ใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัขัน้ตอนและวธิกีารดาํเนินการวจิยัทาง

ธุรกจิ   
1.2เพือ่ใหน้กัศกึษาไดม้ปีระสบการณ์ ในการปฏบิตักิารวจิยัเป็นขัน้ตอน ตัง้แต่การเสนอ

โครงการ การกาํหนดวตัถุประสงค ์การตัง้สมมตฐิานการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การ
วเิคราะหแ์ละสรปุผลการวจิยั  

1.3เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการทาํวจิยั เพือ่การศกึษาต่อหรอืเพือ่การ
ทาํงานในองคก์รธุรกจิไดใ้นอนาคต 
2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

 ไมม่ ี 

หมวดท่ี3ลกัษณะและการดาํเนินการ 
1.คาํอธิบายรายวิชา    
 ศกึษาความสาํคญัของการวจิยัทางธุรกจิ ขัน้ตอนและวธิดีาํเนินการวจิยัทางธุรกจิ ปฏบิตักิารวจิยั
ธุรกจิโดยการเสนอโครงการ กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละตัง้สมมตุฐิานการวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มลู การ
วเิคราะหแ์ละสรุปผลงานวจิยั เพือ่สามารถนําผลการวจิยัไปใชใ้นธุรกจิ 
2.จาํนวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา: 
    จาํนวนชัว่โมงทฤษฎ ี  45ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 
 จาํนวนชัว่โมงฝึกปฏบิตักิาร  ไมม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
 จาํนวนชัว่โมงการศกึษาดว้ยตนเอง       6ชัว่โมง/ภาคการศกึษา 
 จาํนวนชัว่โมงทีส่อนเสรมิในรายวชิา  สอนเสรมิตามความตอ้งการของนกัศกึษา 
3.จาํนวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา
เป็นรายบคุคล 
 นกัศกึษาสามารถตดิต่อผูส้อนเพือ่ขอคาํปรกึษาหรอืแนะนําทางวชิาการไดต้ลอดเวลา
ดว้ยตนเองหรอืวธิกีารสือ่สารทีส่ะดวก ดงัน้ี 
 3.1 โทรศพัท ์ 0818509310 
 3.2 e-mail;  yotsavee.im@gmail.com 
 



3มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวดัและประเมินผล 
1.ด้านคณุธรรม จริยธรรม(Ethics and Moral) 
1.1 ตระหนกัในคุณคา่ของความมคีุณธรรม 
จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์จุรติ   
1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง วชิาชพี และสงัคม 
1.3เคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 
1.4เคารพกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ
องคก์รและสงัคม 
1.5 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 
 

1.อาจารยป์ระพฤตตินเป็นแบบอยา่ง (Role Model) 
2. การเรยีนรูโ้ดยใชก้รณศีกึษา case study 
3.การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิPerformance Based 
Learning 
4.การเรยีนรูโ้ดยการใชส้ือ่ Media Learning 
5.การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัProblem Based 
Learning 

1.พฤตกิรรมการเขา้เรยีนและการทาํฝึกปฏบิตัทิี่
ไดร้บัมอบหมาย 
2. การอภปิราย/รายงาน/การนําเสนอ/ 
การตอบคาํถาม 
3. นกัศกึษาประเมนิเพือ่นรว่มกจิกรรม 
4. นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
 

2.ด้านความรู้ (Knowledge) 
2.1 มคีวามรูแ้ละเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นหลกัการ
และทฤษฎทีีส่าํคญัในการจดัการตน้ทุนการขนสง่ 
2.2  สามารถวเิคราะหแ์ละเขา้ใจปญัหาทางดา้น
การจดัการตน้ทุนการขนสง่ และสามารถหาแนวทาง
ปรบัปรงุแกไ้ข รวมทัง้ประยกุตค์วามรู ้ทกัษะ และ
การใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการแกป้ญัหา 
2.3 สามารถพฒันาองคค์วามรูใ้หมใ่นการจดัการ

1. บรรยาย 
2. ศกึษาดว้ยตนเอง Self Directed Learning 
3. เขา้กลุ่มแลกเปลีย่นเรยีนรูC้o-operative Learning 
4. การเรยีนรูโ้ดยใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ ์Evidence 
Based  Learning 

1. การสอบวดัระดบัความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ 
2. การนําเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศกึษาคน้ควา้และการอา้งองิ 



4มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวดัและประเมินผล 
ตน้ทุนการขนสง่และสามารถนําไปประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ   
2.4 สามารถตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการ
และองคค์วามรูใ้หมท่ีเ่กดิขึน้ในการจดัการตน้ทุนการ
ขนสง่ 
2.5 สามารถนําความรูใ้นการจดัการตน้ทุนการ
ขนสง่ประยกุตใ์ชร้ว่มกบัความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ 
3.ด้านทกัษะทางปัญญา(CognitiveSkills) 
3.1 คดิ วเิคราะหอ์ยา่งมวีจิารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 
3.2 มคีวามสามารถวเิคราะหแ์ละอธบิายใหผู้อ้ื่น
เขา้ใจได ้
3.3 มคีวามสามารถนําความรูใ้นเชงิทฤษฎสีูก่าร
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.4สามารถประยกุตค์วามรูแ้ละทกัษะในศาสตร์
ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งมาพฒันาประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการทาํงาน 
 
 
 

1.การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัProblem Based 
Learning 
2.การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน Project Based Learning 
3.การสาธติ  
4.การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ Performance Based 
Learning 
5. การทดลอง 

1.การสอบขอ้เขยีนในระดบัการวเิคราะห ์ 
สงัเคราะห ์การนําไปใช ้การประเมนิคา่ 
2.ผลงานกลุ่มในการวเิคราะหป์ญัหา การแกไ้ข 
  ปญัหา และเสนอแนวทางใหมใ่นการแกไ้ข 
  ปญัหา 
3. การนําเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 

4.ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและ 1.การเรยีนรูโ้ดยใชก้รณศีกึษา case study 1. การอภปิราย/รายงาน/การนําเสนอและ 



5มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวดัและประเมินผล 
ความรบัผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) 
4.1 สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดเ้ป็นอยา่งด ี
โดยรว่มกนัแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้รว่มกนัตามบทบาท
ผูน้ําทีด่หีรอืผูร้ว่มงานทีด่ ี
4.2 มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
4.3 สามารถพฒันาทกัษะมนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีและ
ปรบัตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.4 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และ
วชิาชพี 
 

2.การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกัProblem Based 
Learning 
3.การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ Performance Based 
Learning 
4.การเรยีนรูโ้ดยการใชส้ือ่ Media Learning 
5.การเรยีนรูโ้ดยใชชุ้มชนเป็นหลกั Community Based 
Learning 

   การตอบคาํถาม 
2. นกัศกึษาประเมนิเพือ่รว่มกลุ่มกจิกรรม 
3. นกัศกึษาประเมนิตนเอง 
4. ประเมนิสือ่ 
5. ประเมนิการปฏบิตั ิ(พฤตกิรรม ทศันคต ิ
จรยิธรรม) 
 
 

5.  ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical  Analysis, Communicationand 
Information Technology Skills) 
5.1 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ในการสือ่สาร ทัง้การฟงั พดู อา่น เขยีน อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
5.2 สามารถใชท้กัษะการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลขเพือ่ใชใ้นการประมวลผลแปล

1.บรรยาย 
2.การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิตั ิ Performance Based 
Learning 
3.ศกึษาดว้ยตนเอง Self Directed Learning 
4.การเรยีนรูโ้ดยใชโ้ครงงาน Project Based Learning 

1.การสอบในระดบัความรู ้ความจาํ ความเขา้ใจ 
2.การนําเสนอปากเปล่า 
3.การรายงานศกึษาคน้ควา้และการอา้งองิ 
4.การประเมนิโครงงาน 



6มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

1.การพฒันาผลการเรียนรู้ 2.วิธีการสอน 3.วิธีการวดัและประเมินผล 
ความหมาย และวเิคราะหต์น้ทุนการขนสง่ 
5.3 สามารถนําความรูเ้กีย่วกบัการจดัการตน้ทุน
การขนสง่มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ารได ้
5.4 สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สือ่สารและนําเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 



7มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้(Curriculum Mapping) 
  หมายถงึ  ความรบัผดิชอบหลกั    หมายถงึ  ความรบัผดิชอบรอง - หมายถงึไมก่าํหนดผลการเรยีนรู ้
 

หมวดวิชา รหสัและชื่อรายวิชา 

1. คณุธรรมจริยธรรม 
 

2. ความรู้ 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 
 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

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 วชิาการ
วจิยัทางธุรกจิ 
   

                      

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



8มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1.แผนการจดัการเรียนรู ้

 

สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวดัและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สปัดาหท์ี่ 1 
 

การปฐมนิเทศ 
ศกึษาและวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
แผนการสอน 
 

- แจกแผนการสอน 
- บรรยาย อภปิราย 
- ชีแ้จงแนวการจดักจิกรรมและการ
ประเมนิผล 
 

นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่ 2 
 

บทนําสูก่ารศกึษาการวจิยัทางธุรกจิ - บรรยาย อภปิราย 
- ตวัอยา่ง 
 

-นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 
- กรณศีกึษา 

3 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
- ประเมนิจากการทาํแบบฝึกหดั 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่ 3 
 

กระบวนการวจิยัทางธุรกจิ - บรรยาย อภปิราย 
- ตวัอยา่ง 
 
 
 

-นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 
- กรณศีกึษา 

6 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่ 4-5 
 

การตัง้สมมตฐิาน - บรรยาย อภปิราย 
- ตวัอยา่ง 
 
 
 

-นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 
- กรณศีกึษา 

6 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่ 6-7 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง - บรรยาย อภปิราย 
- ตวัอยา่ง 

นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 

6 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 
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สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวดัและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

 
 
 

- ประเมนิจากการทาํแบบฝึกหดั 

สปัดาหท์ี่ 8 
 

การออกแบบการวจิยั - บรรยาย อภปิราย 
- ตวัอยา่ง 
- กรณศีกึษา 

นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 

6 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
- ประเมนิจากการทาํแบบฝึกหดั 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่ 9 
 

สอบกลางภาค        

สปัดาหท์ี่ 10-11 
 

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั - บรรยาย อภปิราย 
- ตวัอยา่ง 
- กรณศีกึษา 
 
 

นําเสนอตวัอยา่ง 
PowerPoint 

6 0  - ถามและตอบในหอ้งเรยีน เพือ่
ประเมนิความรูแ้ละความเขา้ใจ 
- ประเมนิจากการทาํแบบฝึกหดั 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่12-13 การรวบรวมขอ้มลู - บรรยาย อภปิราย 
- กรณศีกึษา 
- ตวัอยา่ง 
 

นําเสนอปากเปล่า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามคาํถามในแต่ละหวัขอ้ 
- การอธบิายวธิกีารดาํเนินงาน 
- การแสดงความคดิเหน็ในแต่ละ
หวัขอ้ 
- การสรปุผลการศกึษา 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่14 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัทาง
ธุรกจิ 

- บรรยาย อภปิราย 
- กรณศีกึษา 
- ตวัอยา่ง 
 

นําเสนอปากเปล่า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามคาํถามในแต่ละหวัขอ้ 
- การอธบิายวธิกีารดาํเนินงาน 
- การแสดงความคดิเหน็ในแต่ละ
หวัขอ้ 
- การสรปุผลการศกึษา 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 
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สปัดาหท์ี/่ 

(1) 

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู้

(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้

(Method) 

(3) 

สือ่การเรียนรู้ 

(Media) 

(4) 

จาํนวนชัว่โมง 

 

(5) 

วิธีการวดัและประเมินผล 

(Evaluation) 

(6) 

ชือ่ผูส้อน 

 

(7) 

บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษาด้วย

ตนเอง 

สปัดาหท์ี่15 การวเิคราะหข์อ้มลูและการ
เขยีนรายงานผลการวจิยั 

- บรรยาย อภปิราย 
- กรณศีกึษา 
- ตวัอยา่ง 
 

นําเสนอปากเปล่า 
/PowerPoint 

3 0  - ถามคาํถามในแต่ละหวัขอ้ 
- การอธบิายวธิกีารดาํเนินงาน 
- การแสดงความคดิเหน็ในแต่ละ
หวัขอ้ 
- การสรปุผลการศกึษา 

อ.ยศวรี ์อิม่อโนทยั 

สปัดาหท์ี่16 สอบปลายภาค   3 0  ขอ้สอบปรนยัและอตันยั  
รวมจาํนวนชัว่โมง 45    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้
 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผล สปัดาห ์
ท่ีประเมิน 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1.2, 1.5, 3.2, 4.2 เชน่ การเขา้ชัน้เรยีน 

การสง่รายงานตรงเวลา 
การแสดงความคดิเหน็ในชัน้เรยีน 

1-15 10% 

4.1, 4.3, 4.4 การมสีว่นรว่มกจิกรรมในชัน้เรยีน ทุกสปัดาห ์ 10% 
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 
2.5,5.1, 5.4 

การทดสอบ/แบบฝึกหดั/นําเสนอ
โครงการ 

1-15 20% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบกลางภาค 8 20% 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5,  
3.1, 3.2, 3.3, 3.4 

การสอบปลายภาค 17 40% 

รวม 100% 
 

หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1.ตาํราและเอกสารหลกัท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
นงลกัษณ์ วริชัชยั.(2552).วจิยัและสถติ:ิคาํถามชวนตอบ.กรงุเทพฯ:ไอคอนพริน้ติง้. 
นงลกัษณ์ วริชัชยั.(2553).การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ:สถติบิรรยายและสถติพิาราเมตรกิ.
ประมวลสาระชุดวชิา21701การวจิยัหลกัสตูรและการสอน หน่วยที ่10 นนทบุร:ี
มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
นราศร ีไววนิชกุลและชศูกัดิ ์อุดมศร.ี(2540).ระเบยีบวธีวีจิยั.กรงุเทพฯ:จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน์ สภุมาส องัสโุชต ิและอจัฉรา ชาํนิประศาสน์.(2555).สถติสิาํหรบัการวจิยั
และเทคนิคการใชS้PSS.(ปรบัปรงุครัง้ที ่2 ).กรงุเทพ:เจรญิดมีัน่คงการพมิพ ์
ศริวิรรณ เสรรีตัน์,สมชาย หริญักติต,ิจริศกัดิ ์จยิะนนัทน์,ชวลติ ประภาวนนท,์ณดา จนัทรส์มและ
วลยัลกัษณ์ อตัธรีวงศ.์(2541).การวจิยัธุรกจิ.กรงุเทพฯ:เอ เอน็ 
สภุางค ์จนัทวานิช.(2547).วธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ.พมิพค์รัง้ที1่2.กรงุเทพมหานคร:จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั.  
2.เอกสารและข้อมลูสาํคญัท่ีนักศึกษาจาํเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
ธานินทร ์ศลิป์จาร.ุ (2549). การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS. พมิพค์รัง้ที5่.  
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กรงุเทพฯ :ว.ี อนิเตอร ์พริน้ท.์ 
นราศร ีไววนิชกุล และชศูกัดิ ์อุดมศร.ี ระเบยีบวธิวีจิยัธุรกจิ. กรงุเทพฯ : จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. 
3.เอกสารและข้อมลูแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
เวบ็ไซดข์องหน่วยงานภาครฐัและเอกชน 
 

หมวดท่ี7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 
1.กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
1.2  แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา 

2.กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
2.1 ผลการเรยีนของนกัศกึษา 
2.2 แบบประเมนิผูส้อน 
2.3 ผลประเมนิการเรยีนรู ้
3.การปรบัปรงุการสอน  
 3.1 การประชุมเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาการเรยีนการสอน 
 3.2 วจิยัในชัน้เรยีน 
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
4.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารงานวชิาการจากสาขาวชิาต่างๆ ตรวจสอบผลการประเมนิ
ประจาํรายวชิา แบบทดสอบยอ่ยแบบทดสอบปลายภาค การใชค้ะแนนรายงาน และการใช้
คะแนนพฤตกิรรม 
 4.2 มกีารตัง้คณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบประเมนิการเรยีนรูข้องนกัศกึษาโดย
ตรวจสอบขอ้สอบ วธิกีารใหค้ะแนน และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม 
5.การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
5.1 การประเมนิทบทวนประมวลรายวชิา ผลการสอนจากแบบประเมนิผูส้อน และผลการเรยีน
จากผูท้รงคุณวุฒ ิเมือ่สิน้ปีการศกึษา 
5.2 การวจิยัเพือ่ปรบัปรงุและพฒันารายวชิา 
5.3 การปรบัปรงุและพฒันาประมวลรายวชิา เมือ่ครบ 3 ปีการศกึษา 
5.4 เปลีย่น/สลบั/เพิม่อาจารยผ์ูส้อนเพือ่ใหน้ศักึษามมีมุมองในเรือ่งการประยกุตค์วามรูก้บั
ประสบการณ์ของอาจารยห์รอืการเปลีย่นแปลงของสถานการณ์ 
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ลงช่ือ                                       อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา 
             (อ.ยศวีร ์อ่ิมอโนทยั) 
 
ลงช่ือ     อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
        (..................................................) 


