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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา    MBA5802  รายวิชา      การค้นคว้าอิสระ 

สาขาวิชา    บริหารธุรกิจ  คณะ/วิทยาลัย   บัณฑติวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา    1    ปีการศึกษา     2564 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา   

รหัสวิชา MBA5802 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย  การค้นคว้าอิสระ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  Independent study 

 
2. จำนวนหน่วยกิต   3 
  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
3.1  หลักสูตร     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ   
     Master of Business Administration Program 

3.2 ประเภทของรายวิชา    การค้นคว้าอิสระ 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
4.1 อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา  รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหริัญรักษ์ 
4.2 อาจารย์ผูส้อน   ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร และ ดร.พอดี สุขพันธ์ 
 
5.  สถานที่ติดต่อ   บัณฑติวิทยาลัย อาคาร 21/ E – Mail  /tel. 

6. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรยีน   
6.1 ภาคการศกึษาที่  1/2564 
6.2 จำนวนผูเ้รียนที่รับได้ ประมาณ   12 คน 

 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ไม่มี 
 
8. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ไม่มี 
 
9. สถานที่เรียน       บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
10.วันที่จัดทำหรอืปรับปรุง วันที่ 15 เดือน มถิุนายน พ.ศ.2564 
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รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         1.1  นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการศกึษาค้นคว้าและแสวงหาความรูด้้วยตนเอง และการวิเคราะห์

และสังเคราะห์วรรณกรรม เพื่อนำมาพัฒนาหัวข้อวิจัยและออกแบบการวิจัยในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

         1.2  นักศึกษาสามารถทำวิจัยในหัวข้อที่สนใจในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ภายใต้การให้คำปรึกษาแนะนำ

ของอาจารย์ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ 

         1.3  นักศึกษาสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพ 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1  เพื่อกำหนดผลเรยีนรู้ของรายวิชาภาคนิพนธ์ใหส้อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา 

กำหนดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาภาคนิพนธ์ในแตล่ะหวัข้อให้มคีวามชัดเจนมากขึ้น และกำหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้และการทำวิทยานิพนธ์ใหม้าตรฐานเดียวกันสำหรับนักศกึษาและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 

การค้นคว้าในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มวิชาที่เลือก  อาจออกมาในรูปของการศึกษาดูงาน การวิเคราะห์งาน การเขียน
กรณีศึกษาขององค์การ  โดยเนื้อหาประกอบเป็นเอกสารทางวิชาการ  มีอาจารย์ที่ปรึกษากำกับดูแล ทั้งนี้ต้องผ่านการสอบ
หัวเรื่องและตัวเล่มโดยคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ 

The study about elective subject groups; the study is in the form of observation tour, 
analysis of work, writing about case studies of organizations; the content is in academic documents, 
having advisors to supervise; students shall pass the examination about the topics and the assignment 
book taken by the independent study examination committee. 
 
2. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรอื 

90 ช่ัวโมงต่อภาคเรียน 
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3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  หอ้ง 2156 ช้ัน 5 อาคาร 21  

 3.2 ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถือ  หมายเลข  02-160-1174 ต่อ 32 

 3.3 ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)   ดร.พอดี สุขพันธ์   

          3.4 ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Face book/Twitter/Line) 

 3.5 ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board)  

 
หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

1.1   คุณธรรม จรยิธรรมที่ต้องพัฒนา 
  1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ 

  2. มีวนิัย  ตรงต่อเวลา  และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

  3. มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม  สามารถทำงานเป็นทีม  สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลำดับ

ความสำคัญ 

  4. เคารพสิทธิรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

  5. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  6. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ ต่อบุคคล องค์กรและสังคม

โดยรวม  

  7. เคารพและยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

 
1.2   วิธีการสอน 

กำหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย   นักศึกษาต้องมีความ

รับผิดชอบโดยการทำงานกลุ่ม  ต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย

ต้องไม่กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผู้อื่น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เช่น  การยกย่อง

นักศึกษาที่ทำดี  ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ 

1.3    วิธีการประเมินผล 
1. อาจารย์ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา 

2. ประเมินจากการมวีินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3. ประเมินจากคุณธรรม  ความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 

4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
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2. ความรู้ 
2.1   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 

  1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในด้านเนื้อหาสาระ หลักการและ

ทฤษฎีในสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ 

  2. สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย 

  3. มีความรู ้ ความเข้าใจ  และสนใจพัฒนาความรู้ความชำนาญทางด้านการวิจัยอย่าง  ต่อเนื่อง 

 

2.2   วิธีการสอน 
1. ความรู้ กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังจากการเรียนรู้ กรอบแนวคิดการ

เชื่อมโยงความรู้ 

2. การจัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

3. การเรียนรูจ้ากแหล่งเรียนรูท้ั้งในและนอกหอ้งเรียน 

4. การเรียนรูผ้่านกระบวนการวิจัย 

5. การศกึษาค้นคว้าการทำโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

2.3    วิธีการประเมินผล 
   1. นักศกึษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรยีน 

   2. ประเมินจากโครงงานและการวิจัยที่นำเสนอ 

 
3.ทักษะทางปัญญา 

3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  1. คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

  2. สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินขอ้มูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

  3. สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

  4. สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 

3.2   วิธีการสอน 
1. ความรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้ำความรู้ใหม่หลังการเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู ้
2. การอภปิรายกลุ่ม 

3. ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
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3.3    วิธีการประเมินผล 
1. นักศกึษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละขั้นตอน 

2. อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญา ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการแสดงออกที่เป็น

รูปธรรมในหลายรูปแบบ 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา ทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ

อย่างมีประสทิธภิาพ 

  2. สามารถให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้ง

ในบทบาทของผู้นำ หรอืในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 

  3. สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อน 

  4. สามารถตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ 

  5. มีความรบัผดิชอบในการดำเนินงานของตนเอง 

  6. มคีวามรับผดิชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

  7. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 

4.2   วิธีการสอน 
1. สามารถทำงานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

2. มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

 
4.3    วิธีการประเมินผล 

ความสามารถในการทำงานเป็นทีมที่บรรลุสู่เป้าหมายร่วมกันและประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษา ในการนำเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
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รายวิชา MBA5802 การค้นคว้าอสิระ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ  คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  1. มทีักษะในการใชเ้ครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

  2. สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางบริหารธุรกิจ 

  3. สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นำเสนออย่างเหมาะสม 

  4. สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2  วิธีการสอน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จำลอง สถานการณ์เสมือน

จริง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศหลากหลายสถานการณ์

และการศกึษาค้นคว้าในการทำโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 

5.3  วิธีการประเมินผล 
ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

บริหารธุรกิจ  การอภิปราย กรณีศกึษาต่าง ๆ ที่มกีารนำเสนอต่อช้ันเรียน 

 

6. ด้านอื่นๆ 

ไม่มี 
หมายเหตุ 

สัญลักษณ ์ หมายถึง ความรับผดิชอบหลกั  

สัญลักษณ์  หมายถึง ความรับผดิชอบรอง  

เว้นว่าง หมายถึง ไม่ได้รับผดิชอบ 

ซึ่งจะปรากฏอยู่ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช้  
ผู้สอน 

1-17 

ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้อง  และ

ทบทวนวรรณกรรมจนสามารถ

หา 

หัวข้อภาคนิพนธ์ได้ 

 

3 1.  การสนทนา การแลกเปลีย่น

ความคิดเห็น การชีแ้นะให้

คำปรึกษา การมอบหมายงานให้

ดำเนนิการ 

2.  การให้นักศกึษาค้นคว้าข้อมูล

จากแหล่งความรู้ วิเคราะห์และ

สังเคราะห์วรรณกรรม 

3. การให้นักศึกษาเรียบเรียง 

“บทนำ” ของเค้าโครงงานวิจัย 

4. ตัวอย่างวิทยานพินธ์ 

5. ตัวอย่างบทความวจิัย 

 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วน 

ของการ

ประเมินผล 

1)  7 

2)  1, 2, 3 

3)  1, 2, 3, 4,  

4)  3, 4, 5, 7 

5)  1, 3, 4 

 

-ประเมินโดยการสอบป้องกันภาคนพินธ์ ตลอดภาค

เรียน 

100% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. ตำราและเอกสารหลัก 

ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
  -  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  คู่มือและหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษา  

ปีการศกึษา 2552 

        -  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  คู่มือการทำวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 

      -  ระเบียบและประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับการทำภาคนิพนธ์และวิทยานพินธ์ 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ  
            3.1 ฐานขอ้มูลออนไลน์ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 3.2 เล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ของนักศึกษาที่จบไปแล้ว 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษา 

         นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ ตามกรอบการประเมินการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผูเ้รียนเป็นสำคัญของผ่านระบบการประเมนิออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดการเรียนรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 2.1 การประเมินการสอนเป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับผดิชอบ

การนำผลประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และการประเมินตนเองของอาจารย์ มาพิจารณาและให้ข้อมูล

แก่อาจารย์ผูส้อน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

กลไกการปรับปรุงการสอน กำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหน้าที่ในการนำผลการ

ประเมินการสอนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาพิจารณา สรุปข้อมูลให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ และนำผลไปพิจารณาใน

การปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อๆไปกลไกการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

บัณฑิตวิทยาลัยและคณะมีการจัดการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ การ
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เขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถพัฒนาตนเองและนำความรู้มาปรับปรุงการสอนได้

ตลอดเวลา 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 

การทบทวนผลสัมฤทธิ๋ทางการเรยีน โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์หรือมาตรฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ที่กำหนดสำหรับรายวิชา   การพิจารณาระดับคะแนนที่อาจารย์ทำการประเมินผลและตัดเกรด ให้เป็นไปตามเกณฑ์

และมาตรฐานของสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ดำเนินการในระดับกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

          การนำผลการประเมินการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และภาคนิพนธ์ มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง

ในรายวิชา โดยอาจมกีารปรับปรุงกระบวนการให้คำปรึกษา ให้สอดคล้องกับนักศึกษารายบุคคล การปรับปรุง

กิจกรรมการให้คำปรึกษา การรายงานความก้าวหนา้ และการปรับปรุงเกณฑ์และวิธีการประเมนผลการเรียนของ

นักศึกษา ตามความเหมาะสม ทุกรอบระยะเวลาเมื่อสิ้นสุดการให้คำปรึกษาแต่ละคน และหรือในแต่ละภาค

การศกึษา 
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หน้า  10 

รายวิชา MBA5802 การค้นคว้าอิสระ สาขาวิชา บรหิารธุรกจิ  คณะ/วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฎัสวนสุนันทา 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programmer Specification) มคอ. 2 

 

หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู ้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผดิชอบระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเชิง

ตัวเลข ฯ 

6.ทักษะ

ด้านอื่น 

ๆ 

 ความรับผิดชอบหลัก                                   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4  

รหัสวิชา 

MBA5802 

                          

ชือ่รายวิชา                              

ค้นควา้อิสระ 
                          

Independent 
study 

 
   

    
 

  
 

   
    

   
 

  
 

 


