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จัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาวใหมีความเปนมาตรฐาน ครบถวน และถูกตองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในแนวคิดเกี่ยวกับ แนวคิด ความสําคัญ
และประโยชนของการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงค การออกแบบการวิจัย
เครื่องมือวิจัยสําหรับการเก็บขอมูลงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรสําหรับการประมวลผลและ
การแปรผลขอมูลวิจัย รายงานผลการวิจัยที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ
รายละเอียดรายวิชานี้เปนสวนสําคัญตอผูเรียน ที่เนนทั้งการเรียนการสอนที่เปนทฤษฎี การปฏิบัติ
และการศึกษาคนควาดวยตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดแนวทางในการจัดการเรียนรูทฤษฎีและกรณีศึกษา จาก
กิจกรรมการเรียนการสอนภายในหองเรียน รวมถึงติดตามเทคโนโลยีใหม ๆ โดยใชทักษะการคนควาดวย
ตนเองเพิ่มเติม นอกเหนือจากการเรียนภายในหองเรียน ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชในอนาคตได
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรกฎาคม 2562
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3683902
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
ชื่อรายวิชา การวิจัยธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน
Introduction to International Business Research

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
3.2 ประเภทรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
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4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารยโรจนา ศุขะพันธุ
4.2 อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารยโรจนา ศุขะพันธุ ตอนเรียน A1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ชั้นปที่ 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)(ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)(ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9.1 วันที่จัดทํา
กรกฎาคม 2562
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดลาสุด

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยสําหรับธุรกิจ
ระหวางประเทศ
2. เพื่อใหผูเรียนไดมีประสบการณในการปฏิบัติการวิจัยเปนขั้นตอน ตั้งแตการเสนอโครงการ การ
กําหนดวัตถุประสงค การตั้งสมมติฐานการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย
3. เพื่อใหผูเรียนสามารถนํ าความรูไปใชในการทําวิจัย เพื่อการศึกษาตอหรือเพื่ อการทํ างานใน
ธุรกิจไดในอนาคต
4. เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทํางาน และ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในการที่จะนําไปประกอบอาชีพ และนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
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แนวคิด ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย กระบวนการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงค
การออกแบบการวิจัย เครื่องมือวิจัยสําหรับการเก็บขอมูลงานวิจัย การวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร
สําหรับการประมวลผลและการแปรผลขอมูลวิจัย รายงานผลการวิจัยที่เปนประโยชนตอการดําเนินงาน
ธุรกิจระหวางประเทศ
Concepts, importance and benefits of research; research process; problem and
objective identification; research design; research instruments for data collecting; data
analysis by computer for data processing and resultant interpretation of research; research
report benefited for international business operation.

2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมงตอ สอนเสริมเพื่อทดแทนคาบเรียนที่ไม
ภาคการศึกษา สามารถทําการสอนได หรือตามที่
ผูเรียนรองขอ เพื่อทบทวนความรู
ความเขาใจใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ฝกปฏิบัติ
30 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

การศึกษาดวยตนเอง
75 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ใหคําปรึกษาไดตามเวลาที่เหมาะสม และกําหนดไว อยางนอยสัปดาหละ
1ชั่วโมง
- อาจารยประจํารายวิชา จัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการของ
ผูเรียน โดยมีการนัดหมายลวงหนา โดยใชชองทางในการติดตอสื่อสาร อาทิเชน Line Facebook เปนตน

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรมถือเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับทุกสาขาอาชีพ ดังนั้น มีความจําเปนอยางยิ่ง
ในการพั ฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม และพั ฒ นาไปสู การเป น พลเมืองที่ ดีของสังคม นั กศึกษาจึงตองมี
คุณสมบั ติตาง ๆ จากการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดคุณลักษณะสําคัญในการสรางคุณธรรมและจริยธรรม
ดังตอไปนี้
 1.1.1 ความซื่ อสั ต ย สุ จ ริต เสีย สละไม เอารัดเอาเปรีย บผูอื่น มี ความรับ ผิ ด ชอบต อ
ตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม
 1.1.2 มีความพอเพี ยงเปนหลักในการดําเนิ นชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
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สังคม

 1.1.3 มีวินัย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและ

 1.1.4 มี ค วามรู ค วามเข า ใจในหลั ก จริ ย ธรรม คุ ณ ธรรมที่ มี ค วามสํ าคั ญ ทางธุ ร กิ จ
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทางธุรกิจ
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) อาจารยผูสอนทุกคนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
(2) อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดี
(3) การปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจน
การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(4) มอบหมายงานใหนักศึกษารับผิดชอบงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย โดยฝกใหรูหนาที่
ของการเปนผูนาและการเปนสมาชิกกลุม
(5) ใชวิธีการสอนโดยใชกรณีตัวอยาง วิธีการสอนโดยใชบทบาทสมมติ ใชตัวแบบที่ดี เชน
ตัวแบบที่เปนจริง ขาว เหตุการณ ชีวประวัติ สื่อ อินเทอรเน็ต ใชกระบวนการปรับพฤติกรรม โดยใชการ
เสริมแรงที่เหมาะสม กิจกรรมที่สงเสริมการพัฒนาตนเอง
(6) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงเวลาของนั กศึ กษาในการเขาชั้น เรีย น การสงงานตามกําหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย การรวมกิจกรรม และการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
(2) ประเมินจากการมีวินั ย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(4) ประเมินจากผลงาน กลุมเพื่อน และเครื่องมือวัดตาง ๆ เชน แบบสอบถาม แบบสังเกต
แบบวัดเจตคติ เปนตน
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูและทักษะในการดํารงชีวิต สามารถนําความรูที่ไดมาใชในการปฏิบัติงาน
รวมถึงการนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ดังนั้นมาตรฐานดานความรูจึงตองครอบคลุม ดังนี้
 2.1.1 มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ า คั ญ ของแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การและ
กระบวนการที่เกี่ยวของกับธุรกิจระหวางประเทศ
 2.1.2 ความรูและความเขาใจในองคความรูอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยสามารถบูรณาการ
และนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
 2.1.3 มี ค วามรู เกี่ ย วกั บ ความก าวหน าทางวิช าการและวิช าชี พ ด านธุร กิ จ ระหว าง
ประเทศ รวมทั้งมีความเขาใจในผลกระทบในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลกอยางเทา
ทัน
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
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(1) ใช การเรีย นการสอนในหลากหลายรูป แบบ โดยเน น หลักการทางทฤษฎี ผนวกกั บ
ภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ
(2) การจั ดการเรีย นรูจ ากสถานการณ จ ริงโดยการศึกษาดู งานหรือเชิ ญ ผูเชี่ย วชาญที่ มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
(3) ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจใน
เรื่องที่ศึกษาดวยตนเองและฝกทักษะกระบวนการเรียนรูที่จําเปนได
(4) ฝกใหผูเรียนวิเคราะหการคิดการกระทําของตนเองของแผนการปฏิบัติตามเปาหมายที่
กําหนด ควบคุมกํากับตนเองใหปฏิบัติตามแผนและประเมินผลการปฏิบัติเพื่อปรับปรุงตอไป
2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ในการพัฒนาทักษะทางปญญา โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักศึกษาสามารถคิด
อยางเปนเหตุเปนผล รวมทั้งสามารถวิเคราะหแยกแยะถึงเหตุและผลไดอยางเปนระบบ และมีคุณภาพ เพื่อ
การแกไขปญหาและพัฒนาตนเองอยางมีประสิทธิภาพ นักศึกษาจึงตองมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการเรียนการ
สอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญา ดังนี้
 3.1.1 สามารถสืบคน แสวงหาความรูและประเมินขอมูลเพิ่ มเติมไดดวยตนเอง เพื่ อ
การเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและธุรกิจ
 3.1.2 มี ความคิ ด คิดอย างสรางสรรค อยางมี วิจ ารณญาณและเป น ระบบ สามารถ
บู ร ณาการความรู จ ากสาขาวิ ช าชี พ ที่ ศึ ก ษาและประสบการณ เพื่ อ ใช ในการแก ป ญ หาทางธุ ร กิ จ และ
สถานการณทั่วไปไดอยางเหมาะสม
 3.1.3 สามารถคิดคน วางแผน วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือกอยาง
รอบดานมีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการ
ไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษา
(2) การอภิปรายกลุม
(3) การศึกษาในภาคสนาม
(4) ใชตัวแบบที่ดี สรางความรูและความเขาใจในความหมายและเปนขั้นตอนของการคิดที่
จะพัฒนาและใหดําเนินการคิดตามขั้นตอนกระบวนการนั้น
(5) ใชการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับและความรูเพิ่มเติม
(6) ฝกใหลงมือปฏิบัติบอย ๆ ใชสถานการณหลากหลายจนเกิดความชํานาญ
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(7) ใชวิธีการสอนแบบตาง ๆ เชน การสาธิต การแสดง การทดลอง การไปทัศนศึกษา
(8) ใชเทคนิคการสอนตาง ๆ เชน หมวกคิด 6 ใบ ผังความคิด เปนตน
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
(2) การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะความสัมพั นธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบจําเป นต องเกิดขึ้นกับ นักศึ กษา เพื่ อการ
ปฏิบัติงานรวมกับผูอื่นอยางราบรื่นและมีความสุข ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะตาง ๆ ดังนี้
 4.1.1 สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายทั้งในฐานะผูนําและผูตามได
อยางมีประสิทธิภาพ
 4.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการแกไขสถานการณทั้งของตนเองและสวนรวม
พรอมทั้งชวยเหลือและอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ
 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเขากับวัฒนธรรม
องคการและทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การเรียนแบบมีสวนรวม
ปฏิบัติการ
(2) มอบหมายงานที่ตองประสานงานกับผูอื่น หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน
(2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆพิจารณาจากผลงาน ความ
ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
5. ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1.1 สามารถประยุ กต ใช ห ลั กคณิ ต ศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณในการ
วิเคราะหและตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
 5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการ
พูดและการเขียน และมีรูปแบบการนาเสนอที่เหมาะสม
 5.1.3 สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการสื่อสาร คนควา
ประมวลผลและสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศไดอยางเหมาะสม
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5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนรู ในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะห จากกรณีศึกษา การ
เรียนรูเทคนิคและประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ
(2) การทดลอง การฝกปฏิบัติ นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
(3) มอบหมายงานใหผเู รียนสืบคนและนําเสนอรายงานในประเด็นที่มีความเกี่ยวของกับ
การเรียน
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ ทั้งประเมิน
ตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติสรางสรรคผลงานของนักศึกษา คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
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1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
1

-แนะนําบทเรียนและรายละเอียดในการ
จัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน และ
เกณฑการวัดผล
- บทนําสูการวิจัย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. แนะนําวิธีการเรียนการสอน และอธิบาย
เนื้อหารายวิชา จุดประสงค และ เปาหมาย
ของรายวิชา เกณฑการวัดผลและ
ประเมินผล แนะนําหนังสือเรียน และ
website เพิ่มเติม
2. ใชสื่อ PowerPoint ประกอบการ
บรรยายโดยใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
ประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรู
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสวนรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ

Learning Outcome
นักศึกษาไดรับความรูความเขาใจ ใน
ดานการวิจัย โดยสามารถทําขอเสนอ
ขอสรุปโดยใช Mind Map เปน
เครื่องมือในการสรุป
2

ความหมายของการวิจัย
-ประเภทของการวิจัย
-ความหมายของธุรกิจระหวางประเทศ
-ความหมายของการวิจัยธุรกิจระหวาง
ประเทศ
-ความสําคัญของการวิจัย
Learning Outcome

3

สอดคลองกับ
ผูสอน
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)
ขอ 1, 2, 3
ผศ.โรจนา
ศุขะพันธุ

ระหวางประเทศ
เบื้องตน

2. สื่อการสอน Power
point
3. คลิปวิดีโอ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
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สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถวิเคราะห ประเภทของ
งานวิจยั ธุรกิจระหวางประเทศ
3

4

กระบวนการของการวิจัย
-ปจจัยที่กําหนดความตองการในการทํา
วิจัยทางธุรกิจ
-ประเภทของการวิจัยทางธุรกิจ
-ผลกระทบภายใตความเสี่ยงที่มลี ักษณะ
ไมแนนอนที่มีตอประเภทของ
การวิจัย
-ขั้นตอนในกระบวนการของการวิจัย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายขัน้ ตอนใน
กระบวนการของการวิจัย
การกําหนดปญหาของการวิจัยและการ
ทบทวนวรรณกรรม
-ลักษณะของปญหาทางธุรกิจ
-ความสําคัญของการกําหนดปญหาการ
วิจัย
-กระบวนการกําหนดปญหาการวิจัย
-ประเภทของประเด็นปญหาการวิจัย

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

11

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-แหลงที่มาของปญหาการวิจยั

5

6

Learning Outcome
นักศึกษาสามารถกําหนดปญหาของการ
วิจัย
การทบทวนวรรณกรรม
-จุดมุงหมายในการทบทวนวรรณกรรม
-ประโยชนของการทบทวนวรรณกรรม
-วิธีการเขียนเอกสารที่เกี่ยวของ
-แหลงของวรรณกรรม
-หลักเกณฑการคัดเลือกเอกสารที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถบอกแหลงสืบคน และ
กําหนดขอบเขตของการทบทวน
วรรณกรรมได
การออกแบบการวิจัย
-ความหมายของการออกแบบการวิจัย
-วัตถุประสงคของการออกแบบการวิจัย
-ลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดี
Learning Outcome

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

3. ขอมูลจาก Internet
4. วีดิทัศนเรื่องการ
กําหนดปญหาการวิจยั

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4. กิจกรรมทายบท

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

12

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

นักศึกษาสามารถวิเคราะหการจัดรูปแบบ
องคการที่เหมาะสม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถออกแบบการวิจัยได
7

หลักการเขียนโครงการวิจัย
- รูปแบบการเขียนโครงการวิจัย
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนโครงการวิจัยได

3

8

ตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย
- ความหมายของตัวแปร
-ประเภทของตัวแปร
-ระดับการวัดตัวแปร

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู

2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการออกแบบ
การวิจัย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการเขียน
โครงการวิจัย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ

13

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

-ความหมายของสมมติฐาน
-ลักษณะสําคัญของสมมติฐาน
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถกําหนดตัวแปร และ
สมมติฐานทางการวิจัยได

9

10

ประชากรและกลุมตัวอยาง
ความหมายของประชากร
ความหมายของกลุมตัวอยาง
กระบวนการสุมตัวอยาง
ประโยชนของการเลือกกลุมตัวอยาง
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถอธิบายและกําหนด
ประชากรที่ใชในการวิจัย และการ
กําหนดขนาดตัวอยางและการสุม ตัวอยาง
ได
การเก็บรวบรวมขอมูล
ความหมายและประเภทของขอมูล
แหลงที่มาของขอมูลและการเก็บรวบรวม

3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการกําหนดตัว
แปรและสมมติฐานการ
วิจัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นทีส่ าํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานเรื่องประชากร
และกลุมตัวอยางการ
วิจัย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

14

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

ขอมูล
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถสรางเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูล

11

สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล
ระดับการวัดของขอมูลในตัวแปร
หลักการทางสถิติการคํานวณขอมูลที่ได
จากการวิจัย
สถิติเชิงพรรณนา
การแจกแจงความถี่
Learning Outcome
...................................................

3

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการสราง
เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
การวิจัย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการสราง
เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
การวิจัย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

15

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome
12

13

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการสราง
เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
การวิจัย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการสราง
เครื่องมือในการเก็บ

สถิติเชิงอนุมาน
สถิติอางอิงแบบมีพารามิเตอร
สถิติอางอิงแบบไมมีพารามิเตอร
Learning Outcome
.นักศึกษามีทักษะในการจัดทําแผนธุรกิจ

การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะห 3
ขอมูลเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร
Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการวิเคราะหความ
เปนไปไดทางธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

16

มคอ. 3
สัปดาหที่ หัวขอการสอน / Learning
Outcome

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย

14

การเขียนรายงานการวิจัย
สวนประกอบของรายงานการวิจัย
รูปแบบการพิมพรายงานการวิจยั
หลักการเขียนบรรณานุกรม
Learning Outcome
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัย
ได

3

15

นําเสนอผลการวิจัยธุรกิจ (รายกลุม)

3

Learning Outcome
นักศึกษามีทักษะในการนําเสนอ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. การบรรยายโดยใหผูเรียนมีสว นรวม
อภิปรายในประเด็นที่สาํ คัญที่เกี่ยวของกับ
สาระการเรียนรู
2. ใหนักศึกษาวิเคราะหกรณีศึกษา เพื่อ
ฝกคิด ฝกวิเคราะหและแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็นกัน
3. ใหนักศึกษาทําคําถามทบทวนทาย
บทเรียน
4. เปดโอกาสใหนักศึกษาอภิปรายและ
ซักถามในประเด็นทีส่ นใจและสงสัย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.ผูเรียนนําเสนอรายงานการวิจยั ธุรกิจ
2.ผูเรียนผูสอนรวมอภิปรายผล

สื่อการสอน
รวบรวมขอมูล
การวิจัย
สื่อการสอน
1. เอกสารประกอบการ
สอนวิชาการวิจัยธุรกิจ
ระหวางประเทศ
เบื้องตน
2. ใชสื่อ PowerPoint
ประกอบการสอน
3. ขอมูลจาก Internet
4.ใบงานการเขียน
รายงานการวิจัย

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา
(ระบุขอ)

ผูสอน

สื่อการสอน
1. power point
2. clip
3. ตัวอยางรายงานการ
วิจัย

หมายเหตุ : ระบุทุกสัปดาห จํานวน 15 สัปดาห
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2.แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู

1. การเขาชั้นเรียน / 1.1.3
การตรงตอเวลา /
การแตงกาย /ความ
รับผิดชอบตอ
ตนเอง/การมี
จิตสํานึกความ
ถูกตอง/คุณธรรม
จริยธรรม
2. แบบฝกหัด/
1.1.3,
กิจกรรม / งานที่
2.1.2, 3.1.2
ไดรับมอบหมาย(งาน 4.1.3, 5.1.2
เดี่ยวและงานกลุม)

3. ประเมินจากแบบ
สอบประมวลความรู
ทางดานสถิติ เพื่อวัด
ค ว า ม เข า ใจ ข อ ง
นักศึกษา
4. สอบปลายภาค

1.1.3,
2.1.2, 3.1.2
4.1.3, 5.1.2

1.1.3, 2.1.2, 3.1.2
4.1.3

วิธีการประเมินผล
1. ประเมิ น จากการตรงเวลาของ
นั กศึ ก ษาในการเข า ชั้ น เรี ย น การส ง
ง า น ต า ม กํ า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า ที่
มอบหมาย
2. ประเมิ น จากการแต ง กายของ
นั ก ศึ ก ษาที่ เป น ไปตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
3. ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายรายกลุ ม
และบุคคล
1 .ประเมิ น จากความรั บ ผิ ด ชอบใน
หนาที่ ที่ไดรับมอบหมายรายกลุมและ
บุคคล
2. ประเมินจากงาน /กิจกรรมตางๆ ที่
มอบหมายใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทั้งใน
หองเรียน ตองมีความซื่อสัตย ไมทุจริต
ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
4. ประเมิ น จากการมี สวนรว มในการ
แสดงความคิดเห็นการทํากิจกรรมกลุม
5. ประเมินจากพฤติกรรมในหองเรียน
เช น การมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมใน
ห อ งเรี ย น พฤติ กรรมการทํ า งานเป น
ทีม
6. ประเมินจากผลกิจกรรมการจัดทํ า
แผนธุ ร กิ จ และการประเมิ น ความ
เปนไปไดของแผนธุรกิจ
1.ประเมินจากแบบแบบสอบประมวล
ความรูทางการวิจยั ธุรกิจระหวาง
ประเทศเบื้องตนเพื่อวัดความเขาใจ
ของนักศึกษา
1. ประเมินจากการสอบปลายภาค
โดยใชขอสอบแบบปรนัย

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
1-15

10%

1-15

30%

7-8

20%

16

40%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
โรจนา ศุขะพันธุ. (2561) . เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยธุรกิจระหวางประเทศเบื้องตน. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน. (2556). วิจัยธุรกิจยุคใหม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ณรงค โพธิ์พฤกษานันท. (2557). ระเบียบวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ : แอคทีฟ พริ้นท.
กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ, ไกรชิต สุตะเมือง,เฉลิมพร เย็นเยือก,และเรวดี อันนันนับ. (2555). ระเบียบวิธีวิจัย
ทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : เพียรสัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชนา.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การทวนสอบผลโดยอาจารยสอน เชน การสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
นําผลที่ไดจากการประเมินในขอ 2 มาปรับปรุงการสอนและหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการเรียน
การสอนโดยจัดกิจกรรม “การวิพากษแนวการสอนโดยผูสอน”
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การแตงตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ การพิจารณาจากรายงานของผูเรียนวิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนตามขอกําหนดการวัด
และประเมินผลประจํารายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายละเอียดวิชาทุกภาคการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหรือตามขอเสนอแนะและผลการ
ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 ปรับปรุงรูปแบบการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
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