
เอกสารหมายเลข มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1 รหัสและชื่อรายวิชา  
 3440008 การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Research in Business Computer) 

2 จ านวนหน่วยกิต 3 (2-2-5) 
3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

 นางอารยา เกียรติก้อง 
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 
6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)      ไม่มี 
7 รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  ไม่มี 
8 สถานที่เรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
9 วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 

 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา   
 1. มีความรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 2. สามารถท ารายงานการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้ 
 3. สามารถเรียนรู้การน าเครื่องมือ /การน าเสนอ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย 
2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา  

เพ่ือให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

 

 
 

 

 

 

 



 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวิชา 
 

1 ค าอธิบายรายวิชา  
                 ศึกษาระเบียบวิธีการพัฒนาระบบและระเบียบวิธีการวิจัย การเขียนข้อเสนอ การทบทวนวรรณกรรม 
การออกแบบ การวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเลือกใช้สถิติ วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานและอภิปรายผลการวิจัย
ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
               The studies of the development methodology and research methodology; research 
design; research tools; analytical statistics; data analysis; research reports and discussion of research 
results.  
2 จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

30 ชั่วโมง 

สอนเสริม 
 

ไม่มี 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

30 ชั่วโมง 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

80 ชั่วโมง 

3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 1 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์  

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
  1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

- มีวินัย 
- ตรงต่อเวลา 
- ความรับผิดชอบ 

การท าข้อตกลง/กฎ กติกา
ด้านวินัย/การตรงต่อเวลา/
และความรับผิดชอบ 

- ประเมินจากการเข้าชั้น
เรียน/การส่งงานที่
มอบหมาย 

   1.2 มีความรู้เป็นผู้น า
และผู้ตามเคารพสิทธิ รับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
เคารพกฏระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

- เป็นผู้น าและผู้ตาม 
- เคารพกฏระเบียบ
ข้อบังคับ 

- มอบหมายงานในลักษณะ
โครงงาน 

-ประเมินคุณภาพของ
โครงงานและงานที่รับ
มอบหมาย 

  1.3 สามารถวิเคราะห์
ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล 
องค์กรและสังคม 

- วิเคราะห์ผลกระทบจาก
เทคโนโลยีจากการศึกษา
ค้นคว้า 

-มอบหมายงานเพื่อ
วิเคราะห์การใช้
คอมพิวเตอร์ 

- ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 

   1.4 ตระหนักในคุณค่า
และคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต และ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

-เสียสละ 
-ซื่อสัตย์สุจริต 
-จรรยาบรรณ 

การท าข้อตกลง 
สอดแทรกโดยการ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

-ประเมินพฤติกรรมที่ท า
ตามข้อตกลงคุณภาพของ
โครงงานและงานที่รับ
มอบหมาย 



 
 
2. ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
    2.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 

สามารถอธิบายขั้นตอน/
วิธีการท าการวิจัยได้ 

- บรรยาย ใช้
กรณีศึกษา/งานวิจัย
ประกอบการเรียนรู้ 
-แบ่งกลุ่ม เพ่ือศึกษา
ประเด็นของแต่ละ
กลุ่มเพื่อสรุปร่วมกัน 

- ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
-ประเมินจากการทดสอบ 

    2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา 
ออกแบบ เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 

-สามารถวิเคราะห์หา
ปัญหาหรือประเด็นการ
วิจัยได ้
-สามารถออกแบบการ
วิจัยได้  

- บรรยาย ใช้
กรณีศึกษา/งานวิจัย
ประกอบการเรียนรู้ 
-แบ่งกลุ่ม เพ่ือศึกษา
โครงงานการวิเคราะห์
และออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

- ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
-ประเมินจากการทดสอบ 

    2.3 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีเล็งเห็น
การเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
รวมทั้งการน าไปใช้ 

- สามารถทบทวน
วรรณกรรมเกี่ยวกับกับ
หัวข้อวิจัย 

- มอบหมายให้สืบค้น
สารสนเทศที่เหมาะกับ
ระบบที่สอดคล้องกับ
โครงงานนักศึกษา 

- ประเมินจากวรรณกรรมที่
ได้จากการสืบค้น 
-  ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
 

    2.4 รู้ เข้าใจ สนใจพัฒนา
ความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องสามารถบ
รูณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

-สามารถประยุกต์ความรู้
ทางการวิจัยกับศาสตร์
กับด้านสารสนเทศ/
บริหารธุรกิจ 

-แบ่งกลุ่ม เพ่ือศึกษา
ประเด็นในแขนงต่าง
ทางธุรกิจกับการ
วิเคราะห์ระบบ
สารสนเทศ 
 

- ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
- ประเมินจากการน าเสนอ/
อธิบายรายละเอียดจากงาน
ที่มอบหมาย 

    2.5 มีประสบการณ์ในการ
พัฒนาและ/หรือ ประยุกต์เทคโนโลยี
ที่ใช้งานจริง 

- สามารถท าการวิจัยให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยี
ในงานธุรกิจ 

-แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ - ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
- ประเมินจากการน าเสนอ/
อธิบายรายละเอียดจากงาน
ที่มอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 
 
3) ทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
  3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

สามารถคิด วิเคราะห์
แยกแยะประเด็นตาม
สถานการณ์ได้ 

-ให้ผู้เรียนช่วยกัน
วิเคราะห์ แยกแยะ
ปัญหาตามหัวข้อการ
วิจัย 

- ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
- ประเมินจากการน าเสนอ/
อธิบายรายละเอียดจากงาน
ที่มอบหมาย 

    3.2 สามารถสืบค้น ตีความ 
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน
และสรุป ประเด็นปัญหาและความ
ต้องการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 

สามารถสืบค้นประเด็น
ปัญหา และวิเคราะห์
ข้อมูลให้สอดคล้อง
ระเบียบวิธี 

-ให้ผู้เรียนช่วยกัน 
สืบค้นวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา 

- ประเมินจากโครงงาน 
- ประเมินจากการน าเสนอ/
อธิบายรายละเอียดจากงาน
ที่มอบหมาย 

   3.3 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

สามารถสืบค้น
วรรณกรรมมาใช้ให้
เหมาะหัวข้อในการวิจัย
ได้ 

-ผู้เรียนประยุกต์ใช้
วรรณกรรมทีไ่ด้จาก
การทบทวนมาใช้เพื่อ
พัมนารายงานการวิจัย 

- ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 
 

 
4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 
  4.1 สามารถเป็นผู้ริเริ่มและ
สื่อสารกับกลุ่มคนที่หลาหหลาย เพื่อ
แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วน
ร่วมอย่างเหมาะสม 

-แก้ไขสถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

- ฝึกปฏิบัติ น าเสนอผลการท างานจาก
การฝึกปฏิบัติ และตอบข้อ
ซักถาม 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวกและมีความ
รับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และส่วนรวม 

-ความช่วยเหลือ 
-ความรับผิดชอบ 

-มอบหมายงาน ประเมินจาการท างานเป็น
ทีม 

 4.3 สามาถพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพของตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมใน
ประเด็นที่เหมาะสม 

-พัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพกับการวิจัย 

- ฝึกการวิเคราะห์และ
สังเคราะหจ์ากรายงาน
การวิจัย 

น าเสนอผลการท างานจาก
การฝึกปฏิบัติ และตอบข้อ
ซักถาม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ย่อย วิธีการสอน การประเมินผล 

 5.1 มีทกัษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

-สามารถเลือกใช้
เครื่องมือเพ่ือท า
โครงงานได้ 

-ฝึกปฏิบัติ - ประเมินจากโครงงาน 
 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

-สามารถน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

-ฝึกปฏิบัติ -น าเสนอผลการท างานจาก
การฝึกปฏิบัติ และตอบข้อ
ซักถาม 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 

-สามารถน าเสนอและ
ใช้สื่ในการน าเสนอได้
เหมาะสมกับรายวิชา 

- ก าหนดการน าเสนอ
และสื่อที่ใช้น าเสนอ 

- ประเมินจากการน าเสนอ
งาน 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

-สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้ 

- ฝึกปฏิบัติ -ประเมินจากรายงานการ
วิจัย 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 

แนะน าเนื้อหาวิชาขอบเขตของวิชาวิธีการเรียน
การสอนและประเมินผล 
 

2 
 
 
2 

-  ปฐมนิเทศ 
- ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน 
- อธิบายแผนการสอน 
- การทดสอบก่อนเรียน 
- ใบงานที่ 1 เพ่ือเตรียมเสนอ
โครงงาน 

อารยา 
เกียรติก้อง 

2 
 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัย 
(ระเบียบวิธีการพัฒนาระบบ/ระเบียบวิธีการวิจัย) 

2 
 
 
2 

- บรรยายประกอบสื่อ
น าเสนอ/พร้อมยกตัวอย่าง 
-  ทดสอบหลังเรียน 
- ฝึกปฎิบัตตาม ใบงาน 

อารยา 
เกียรติก้อง 
 

3-4 
 

 การก าหนดประเด็นการวิจัย/การทบทวน
วรรณกรรม 
 

2 
 
2 

-บรรยายประกอบสื่อน าเสนอ
พร้อมยกตัวอย่าง 
- ศึกษากรณีศึกษา  

อารยา 
เกียรติก้อง 
 



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

- น าเสนองาน 
- ฝึกปฎิบัติตาม ใบงาน   

5 -7 
 

 การออกแบบการวิจัย 
    การออกแบบประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
    การออกแบบเครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 
    การออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

12 
 

12 

- บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง 
- กรณีศึกษาจากการวิจัย 
- อภิปรายกลุ่ม  
- น าเสนองาน 
- ฝึกปฏิบัติงานกลุ่ม 

อารยา 
เกียรติก้อง 
 

8-10 การใช้สถิติในงานวิจัย 
 

12 
 

12 

-บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน  
- จัดท าโครงงานในรายวิชา 
- อภิปรายกลุ่ม  
- น าเสนองาน 

อารยา 
เกียรติก้อง 
 

10-14 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงาน 

18 
 

18 

-บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง 
กรณีศึกษา 
- ฝึกปฏิบัติตามใบงาน  
- จัดท าโครงงานในรายวิชา 
- อภิปรายกลุ่ม  
- น าเสนองาน 

อารยา 
เกียรติก้อง 
 

15 การทดสอบ 2 
2      

ทดสอบทฤษฎี 
ทดสอบปฏิบัติ 

อารยา 
เกียรติก้อง 

แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที ่ ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน  สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของการ

ประเมิ 

1 1.3, 2.1, 2.4 2.5 
3.2, 3.3, 4.1, 4.2 

5.2, 5.4 

การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ 
ฝึกปฏิบัติจากใบงาน  
การเรียนรู้ด้วยตนเอง น าเสนอผลงาน 

1-14 20% 

2 
1.3,2.1,2.4, 

3.2,3.3 4.1, 4.3 
5.2, 5.4 

จัดท ารายงานการวิจัย/น าเสนอ 3-14 50% 
 

3 
 

2.1, 2.4, 
3.2,3.3,  

สอบปลายภาค 15 30% 
 

 

 



 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1 ต าราและเอกสารหลัก 
เอกสารประกอบการสอน 

2 เอกสารกอบและข้อมูลส าคัญ  
      หนังสือที่ค้นคว้าเพิ่มเติม -ระเบียบวิธีการวิจัย 
                                     -สถิติเพ่ือการวิจัย 
                                    - การวิจัยทางระบบสารสนเทศ 
                                    - รายงานการวิจัย/โครงการทางคอมพิวเตอร์ 
3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 

-  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง/สื่อประสมเกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 
1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
- การสะท้อนคิด จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- การทดสอบ 
- การฝึกปฏิบัติ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน  
    - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 
    - ส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมขึ้น 
4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 

 


