
มคอ. 3 ฉบับผ่านการพิจารณาแลว้  

  

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา  ส านักวิชาบัญช ี 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
      AC3901 การวิจัยเบื้องต้นทางการบัญช ี 
      Fundamentals of Accounting Research  
2. จ านวนหน่วยกิต  
      3 หน่วยกิต 3(3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
      บัญชีบัณฑิต ปีหลักสูตร 2557 สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) คณะ ส านักบัญช ี 
      หมวดวิชา/กลุ่มวิชา วิชาเอกบังคับ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
      รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง  
      อาจารย์ผู้สอน รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน, ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย, ผศ.ดร.วัฒนา ยืนยง  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
      ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ชั้นปีที่ 3  
6. รายวิชาที่ตอ้งเรียนมากอ่น (Pre-requisite)  
      , ST2105 สถิติธุรกิจAC1104 การบัญชีชั้นต้น  
7. รายวิชาที่ตอ้งเรียนพร้อมกัน (Co-requisite)  
       
8. สถานที่เรียน  
      10223  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  
      9 มิ.ย. 63  

หมวดท่ี 2 วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
      เพือ่ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลกัการที่เกี่ยวขอ้งกับกระบวนการท าวิจัยโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ตั้งแต่การเห็นความส าคัญของปัญหา การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมติฐาน การเลือกเคร่ืองมือที่จะท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ การประมวลผล การวิเคราะห์ การตีความ การเขียนรายงาน การเสนอรายงาน โดยเน้นการท า
วิจัยเพื่อน ามาเป็นเคร่ืองมือที่ใช้แกปั้ญหาทางธุรกิจ  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง  
      1. มีความทันสมัยและสอดคลอ้งกับแนวคิดและหลักการเทคนิคทางการวิจัยที่ต้องปรับเปล่ียนไป 
ตามสถานการณ์ 
2. สามารถน าผลลัพธ์การวิจัยเป็นสะพานเชือ่มโยงไปสูก่ารปฏิบัติได้จริง โดยการค้นหาค าตอบเชิง 



นวัตกรรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือการบริหารที่จะสามารถช่วยองค์กรไดอ้ย่างแท้จริง 
3. มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการเพือ่สร้างความเขา้ใจ
ให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ ตีความ องค์ความรู้ทีไ่ด้จากกระบวนการวิจัยเชื่อมโยงกับเน้ือหาวิชา เพือ่ให้ผู้เรียนสามารถท า
การวิจัยในสถานการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีการบูรณาการกระบวนการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับรายวิชา โดยใช้กิจกรรมโครงการวิจัย 
ชุมชนสอดแทรก โดยมวีัตถุประสงค์การบูรณาการเพือ่ให้นิสิตได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงในชุมชนและมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
5. มีการบูรณาการกระบวนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนกับรายวชิา 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ โดยใชก้ิจกรรมโครงการนักศึกษารุ่นใหม่ก้าวไกลสูอ่าเซียน โดยมีวัตถุประสงค์การ 
บูรณาการเพื่อให้นิสิตเรียนรู้ ตื่นตัว และเข้าใจการปรับเปล่ียนบทบาทประเทศกลุ่มอาเซียน  

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา  
      ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและประโยชน์ของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนของการวิจัย ประเภท
ของการวิจัย การเลอืกปัญหา การก าหนดจุดมุ่งหมาย การศึกษาทบทวน วรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งทางด้านการบัญชีประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลการเขียนโครงร่างการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยทางการบัญช ี 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ตอ่ภาคการศึกษา  

บรรยาย(ชั่วโมง/ภาคการศึกษา)  
ปฏิบัติการ(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 
ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/

ภาคการศึกษา) 
สอนเสริม(ชั่วโมง/ภาค

การศึกษา) 

บรรยาย 42 ชั่วโมงตอ่ภาคการศึกษา 
ฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา 3 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 6 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง 6 

ชั่วโมงต่อสัปดาห ์

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์
ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการ
แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1. อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษารายบุคคล / กลุ่มหรือผ่าน
เว็บไซต์ ส านักวิชาบัญชี มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 2. อาจารย์ประจ ารายวิชาให้
ค าปรึกษาทา้ยชั่วโมงเรียน 3. อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือราย
กลุ่ม 1 ชั่วโมง ต่อสัปดาห ์(เฉพาะรายที่ต้องการ)  

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการพฒันา  
      1) มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวชิาชพี 
2) มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบยีบของสถาบันและสังคม 
3) สามารถบริหารเวลาและปรับวถิชีีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม 
4) มีจิตส านึก และพฤติกรรมที่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ประโยชน์ส่วนตนอย่างมีคุณธรรม 
5) มีความต่ืนรู้ ซ่ือสัตย์สุจริต ความเสียสละ มีจิตส านึกที่ด ีมีวินัยในตนเอง มีความขยันหม่ันเพียรและมีความตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
6) รู้จักสิทธิและหน้าทีข่องตนเอง รู้จักพทิักษ์ปกป้องสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธขิองผูอ้ื่น และฝึกฝนเปิดใจรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นทีแ่ตกต่างกับตนเอง 
7) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นกลุ่มและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งไดโ้ดยสันติวิธี สามารถรองรับ ปรับปรน 
จัดล าดับความส าคัญของปัญหาและแกไ้ขได้อย่างทันทว่งที 
8) พัฒนาผู้เรียนให้มีเคารพกฎระเบียบ กตกิาและข้อบังคับต่างๆ ของสถาบัน องค์กรและสังคม  
1.2 วิธีการสอน  



      1) ส่งเสริมให้มีการก าหนดหรือสร้างค่านิยมในกลุ่มนักศึกษา 
2) ผู้สอนสอดแทรกเน้ือหาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในเน้ือหาที่สอนทุกรายวิชา 
3) การแสดงออกซ่ึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน 
4) ผู้สอนให้ความส าคัญกับการสร้างวินัย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา 
5) ปฏิบัติกิจกรรมตามสถานการณ์ มาตรฐานการสอบบัญช ีและบทบาทสมมุติแลว้อภิปรายถึงแนวคิด ข้อคิดที่สร้างความ
เข้าใจตามสถานการณ์ที่เป็นจริงและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม 
6) อภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ 
7) ก าหนดให้นักศึกษาจัดท าบทสรปุเป็นของตัวเองจากการทีอ่าจารย์บรรยายแล้วน ามาวเิคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่
เรียนพร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
1.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินจากสัมฤทธิผ์ลการเรียนและการท ากิจกรรมของนักศึกษาเปรียบเทียบกับค าอธิบายประกอบกิจกรรมที่
มอบหมาย 
2) ประเมินพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา เช่น การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนการส่งงาน ความร่วมมือในการท างาน
กลุ่ม 
3) ส ารวจและประเมินจากความคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน 
4) ประเมินจากความร่วมมือ การเขา้เรียน ความรับผิดชอบและผลงาน โดยส่งงานและน าเสนอหน้าชั้นตามที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตที่ให้และวัน เวลาทีก่ าหนด (มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล บุคคล เอกสารทีไ่ด้น ามาท างานและรายงาน 
อย่างถกูต้องและครบถ้วน) 
5) ประเมินจากการร่วมอภิปรายทีม่ีเหตุผลถูกตอ้ง เหมาะสม และสร้างสรรค์ 
6) ประเมินผลการน าเสนอกรณีศึกษาที่มอบหมาย 
7) ประเมินผลจากการท าแบบฝกึหดัท้ายบทเรียน  
2.ด้านความรู้  
2.1 ความรู้ที่ต้องการพัฒนา  
      การทดสอบ การเลือกเคร่ืองมอืที่จะท าการวิเคราะห์ การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล วธิีการรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผล การวิเคราะห์ การตีความ การเขียนรายงาน การเสนอรายงาน 
1) มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวขอ้งกับความส าคัญของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 
2) มีความรู้และความเข้าใจและสามารถ การก าหนดหัวข้อเรือ่ง การก าหนดตัวแปร การตั้งสมมตฐิานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยสามารถบูรณาการและน าวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
3) มีความรู้และเขา้ใจ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทดสอบ การเลอืกเคร่ืองมอืที่จะท าการวิเคราะห์ การ
สร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล วธิีการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ การตีความ การเขยีนรายงาน การ
เสนอรายงาน 
4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเกี่ยวกับวิจัยทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
5) ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและแง่มุมที่หลากหลายผ่านการวิจัย การวิเคราะหแ์ละการบูรณาการ 
6) ประยุกต์ใช้เหตุผล การวิเคราะหเ์ชิงวิพากษ์ และการคิดเชิงนวัตกรรมในการแก้ปัญหา 
7) ใหค้วามร่วมมือและท างานเป็นทมี เมื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายองค์กร  
2.2 วิธีการสอน  
      1) บูรณาการวิธกีารสอนที่มีความหลากหลายเพือ่เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
2) เน้นการเรียนการสอนโดยการฝกึปฏิบัติและการศึกษาจากกรณีศึกษา การฝึกงานภาคปฏิบัติควบคู่กับภาคทฤษฎี โดยเน้น
ปฏิบัติด้านการก าหนดปัญหาวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย การออกแบบเคร่ืองมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิต ิ
3) เน้นการศึกษาจากสถานการณ์จริง ให้ความส าคัญกับการเชญิผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง  
4) บรรยายประกอบการยกตัวอยา่งและท ารายงานการวิจัย1 เรื่อง 
5) อภิปรายหลังการท ากิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
6) กิจกรรมน าเสนองานหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับผลลพัธข์องการท ารายงาน 
7) การวิเคราะห์กรณีศึกษาเพือ่เปรียบเทียบกับทฤษฎีต่างๆ ที่เรียน 



8) การศึกษาโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก (Problem – based Learning) ละมอบหมายให้นิสิตแบ่งกลุ่มไปค้นคว้างานวิจัยเชิง
ปริมาณทางด้านธุรกิจและให้น ามาอภิปรายหน้าชั้น  
2.3 วิธีการประเมินผล  
      1) การวัดผลจาการสังเกตและ สอบกลางภาคและสอบปลายภาค ทั้งแบบปรนัยและอัตนัยเน้นการวัดผลจากความ
เข้าใจเป็นหลัก 
2) การน าเสนอจากผลลพัธข์องงานที่ได้รับมอบหมายในการท างานทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม 
3) การวัดความรู้ความเขา้ใจจากคุณภาพของงานที่ท าเสร็จสมบูรณ์ 
4) การวัดจากกิจกรรมการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองหน้าชั้นเรียน 
5) ความสมบูรณ์ของเอกสารรายงานและส่งตรงเวลา การจัดท า Power Point เพื่อน าเสนอและการตอบขอ้ซักถาม  
3.ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา  
      1) สามารถสืบค้น ประมวลข้อมูล หลักฐาน แนวคิดต่างๆ ในการระบุและวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยตนเอง  
2) สามารถประยุกต์ความรู้ทางการวิจัย และดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
3) สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
4) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีทักษะทางการวิเคราะห ์การสังเคราะห ์การประเมินค่าและการประยุกต์ใช้  
3.2 วิธีการสอน  
      1) การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ เช่น การอภิปรายกลุ่ม การ
ให้การศึกษาค้นคว้าเรือ่งหน่ึงเป็นการเฉพาะและให้มีการน าเสนอ 
2) การให้การศึกษาและการวิเคราะห์กรณีศึกษา การพัฒนาทักษะการคิดด้วยเทคนิคที่เหมาะสม 
3)การอภิปรายกลุ่ม  
3.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินผลงานที่มอบหมายทั้งในรูปแบบของรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
2) ประเมินจากการสอบขอ้เขียนสอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นการทฤษฎีตามมาตรฐานการสอบ  
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพฒันา  
      1) สามารถปฏิบัตแิละรับผิดชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรได้เป็นอย่างด ี
3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถให้ความชว่ยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปญัหาในสถานการณ์ต่างๆ ทั้ง
ในบทบาทของผู้น าหรือในบทบาทของผู้ร่วมงาน 
4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ความสามารถที่สัมพันธ์กับวชิาวิจัยอย่างต่อเน่ืองและโดยสามารถท างานกลุ่มให้ส าเร็จ
ลุล่วงทันเวลา 
5) มีทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ทักษะการเรียนด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ครบถ้วนทันเวลาและ ทักษะในการปฏิสัมพันธก์ับบุคคล สถานภาพในสังคมระดับต่าง ๆ  
4.2 วธิีการสอน  
      1) ให้ความส าคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นทีมการวิเคราะห์เหตกุารณ์ 
2) มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติ มอบหมายงานเดีย่วและกลุ่ม 
3) ผู้สอนเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความส าคัญของความรับผิดชอบจัด
กิจกรรมกลุ่มในการน าเสนอและวิเคราะห์กรณีศึกษาการวิจัยทางธุรกจิ ท าการวิเคราะห์และสรุปผลหน้าชั้นเรียน มอบหมาย
งานให้ค้นคว้าและศึกษาด้วยตนเอง ทั้งในลักษณะงานเดี่ยวและงานกลุม่  
4.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินผลจากการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วมและผลลพัธ์ของการน าเสนองานแต่ละชิ้นงาน 
2) การให้เป็นนักศึกษาประเมินตนเองและประเมินกันเอง 



3) การประเมินพฤตกิรรมในชั้นเรียน  
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา  
      1) มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมาย และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือข้อโตแ้ย้ง 
2) สามารถสื่อสารอยา่งมีประสิทธภิาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับปัญหา
และกลุ่มผูฟ้ังที่แตกต่างกัน 
3) สามารถเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การแปลความหมาย 
และการสื่อสารสารสนเทศ เพื่อหาประเด็นที่เกี่ยวขอ้ง 
4) สามารถใชท้ักษะในการสือ่สารทัง้การพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงานและการน าเสนอในชั้นเรยีน  
5.2 วิธีการสอน  
      1) จัดให้มีการฝึกการจัดการแก้ไขปัญหาโดยใช้ตัวแบบทางสถิติและคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ 
2) จัดให้มีการทดสอบทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในรูปแบบของภาษาที่เป็นวิชาการ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ 
3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพการเรียนของ
นักศึกษา มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจาก Internet และฐานข้อมลูที่เกี่ยวขอ้ง น าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  
5.3 วิธีการประเมินผล  
      1) ประเมินจากการให้น าเสนอผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ทางเว็บไซต ์แล้ววิเคราะห์ทั้งในรูปแบบรูปเล่มรายงาน
และด้วยวาจาน าเสนอในชั้นเรียน ทั้งแบบบรรยาย และตารางข้อมูลตัวเลข พร้อมกับบอกแหล่งอา้งอิง การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย 
2) ประเมินโดยการทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า และการน าเสนอด้วยสือ่เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3) ประเมินจากการให้จัดท าขอ้สรุปการวิเคราะห์ปัญหาที่ได้รับมอบหมาย น าเสนอผลการศึกษาข้อมูล พร้อมการวิเคราะห์
และน าเสนอในรูปแบบเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
ความสามารถในการถ่ายทอดขอ้มูลจากรายงานของตนเองและของกลุม่  
6.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
6.1 ทักษะพสิัย  
       
6.2 วิธีการสอน  
       
6.3 วิธีการประเมินผล  
       

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน  
สัปดาห์
ที ่ 

หัวข้อ/รายละเอียด  
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้(ถ้ามี)  ผู้สอน 

1 แนวการสอนเกี่ยวกับการวิจัยและชีแ้จง
รายละเอียดการเรียน 
บทน า 

3 

- อธิบายวิธีการเรียนการสอนและวธิีประเมิน 
บรรยาย ซักถามและชีแ้จงการท ากจิกรรม 
- โปรแกรม Power point และสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  



- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 
2 ความหมาย ความมุ่งหมาย หลักการและ

ประโยชน์ของการวิจัย 
3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

3 จรรยาบรรณของนักวิจัย การเลือกหัวข้อ
งานวิจัย 
การตั้งวัตถุประสงค์การวิจัยและการก าหนด
ตัวแปร 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

4 ขั้นตอนของการวิจัย ประเภทของการวิจัย 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

5 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

6 การศึกษาทบทวน วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง
ทางด้านการบัญชีประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

7 เคร่ืองมือวิจัย การวิเคราะหข์้อมูล 
สมมติฐานและการทดสอบสมมตฐิาน 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

8 การสอบกลางภาค 
2 แบบทดสอบกลางภาค 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

9 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิต ิ

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

10 การเขียนรายงานการวิจัย 3 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  



11 แนะน าโปรแกรม SPSS 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

12 การจัดการข้อมูลในโปรแกรม SPSS 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

13 การวิเคราะหแ์ละแปรผลข้อมูลทางสถิติด้วย 
SPSS 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

14 การค านวณหาค่าความเชื่อมั่นและอ านาจ
จ าแนกในการท าวิจัย และงานวิจัย 
ตัวอย่าง 3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

15 น าเสนอผลงาน และ ทบทวนความรู้ 

3 

- บรรยายในชั่วโมง 
ค้นคว้ารายงานและน าเสนอ 
- โปรแกรม Power point ละสอนทาง
ออนไลน์ ด้วย live และวีดโีอ 
- ซักถามปัญหาข้อสงสัย 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

16 การสอบปลายภาค 
2 แบบทดสอบปลายภาค 

รศ. ดร. กัส
มา กาซ้อน  

รวมจ านวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา  46  
  

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
กิจกรรม

ที ่ 
ผลการเรียนรู้  

วิธีการประเมินผล
นักศึกษา  

สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนการ
ประเมินผล 

1 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 
5.4 

แบบฝึกหัด 1-7  10% 

1 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.3, 5.1 

สอบกลางภาค 8  30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 
5.4 

แบบฝึกหัด รายงาน 9-15  20% 

4 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 
4.3, 5.1 

สอบปลายภาค 16  40% 

 

3. การประเมินผล  



ประเภทของการประเมิน ☑ อิงเกณฑ ์✅ อิงกลุ่ม  

ช่วงการให้ระดับคะแนน(เกรด)  
86-100 = A ,  
80-85 =B+ ,  
74-79 = B ,  
68-73 = C+ ,  
62-67 = C,  
56-61 = D+ ,  
50-55 = D ,  
0-49 = F  

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลัก  
      1.ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2553. การวิจัยและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิตดิ้วย SPSS. พิมพ์คร้ังที่ 11. กรุงเทพฯ : บิสซิเนสอาร์
แอนด์ดี. 
2.วีรยา ภัทรอาชาชัย. 2553. ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ. คณะการบัญชแีละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
3.วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์. 2550. วิจัยธุรกิจยุคใหม่. พิมพ์คร้ังที่ 4 ส านักพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
4. สรชัย พิศาลบุตร. 2551. การวิจัยทางธุรกิจ. พิมพ์คร้ังที่ 1 บริษัทวิทยพัฒน์ จ ากัด.  
2. เอกสารและขอ้มูลส าคัญ  
      ข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย ทุกประเภท  
3. เอกสารและขอ้แนะน า  
      เวบไซต์ทีเ่กี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา  

หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  
      1. นักศึกษาประเมินประสิทธผิลของรายวชิาฯ 
1) ด้านวิธีการสอนของอาจารย์ 
2) ด้านการจัดกิจกรรมในห้องเรียน 
3) ด้านการจัดกิจกรรมนอกหอ้งเรียน 
4) สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนทีส่่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ 5 ด้านทีไ่ด้รับ 
5) ข้อเสนอแนะปรับปรุงรายวิชาด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ 
2. อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤตกิรรมการเรียนของนักศึกษา 
1) การสังเกตจากสนทนากลุ่มระหวา่งอาจารย์ผู้สอนกับผู้เรียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
3. แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
1) แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและเอกสารรายงานที่สรุปผลการประเมนิ 
2) แบบประเมินรายวิชาฯ และเอกสารรายงานที่สรุปผลการประเมิน 
4 ข้อเสนอแนะผ่านเว็บ ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 
หลักฐานที่จะใช้ประเมินผลตาม มคอ.5  
2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน  
      1. การสอนเป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



1) มีการบรรยายถึงเน้ือหาหลกั และแนะน าให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือท าความเขา้ใจปลีกย่อยด้วยตนเอง 
2. การสอนหลกัการหรือทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ  
เพื่อทดลองปฏิบัติจริงและใช้เคร่ืองมือด้วยตนเองโดยการสอดแทรกเน้ือหา / กิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
เพื่อท าให้ผู้เรียนเกดิทกัษะในการเรียนรู้ การน าเสนอ และการอภิปราย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผู้อื่น  
3. การวัดและประเมินการสอน 
1) การก าหนดวธิีวัดผลการศึกษา โดยอิงมาตรฐานกลุ่มหรืออิงเกณฑ์ 
2) การสังเกต โดยอาจารย์ผู้สอนจากการที่นักศกึษามาขอค าปรึกษา  
3. การปรับปรุงการสอน  
      หลังจากการประเมินผลการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหาข้อมูล
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงการสอนดังน้ี 
1. ส านักวิชาบัญชี ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์ และวธิีการสอนจากผลการประเมิน ประสิทธิผลรายวิชา 
แล้วจัดท ารายงานผลด าเนินการรายวิชา(มคอ.5) ตามที่ สกอ. ก าหนดให้จัดท าทกุภาคการศึกษา (ภายใน 30 วัน/เทอม) 
2. ส านักวิชาบัญชี ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรับการอบรมถึงกลยุทธก์ารสอน วิเคราะห์ผู้เรียนและการวิจัยในชั้นเรียนใน
รายวิชาที่มีปัญหา หรือมีประสิทธิผลจากการประเมินต่ า อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา 
3. ส านักวิชาบัญชี จัดให้มีการประชุม/สัมมนากับอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรึกษาหารือการเรียนรู้ของนักศึกษา และวิธีการ
ปรับปรุง แก้ไข หรือพฒันาให้ดีย่ิงขึน้  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
      ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มกีารทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรยีนรู้ในรายวิชา 5 
ด้าน โดยสอบถามนักศึกษา หรือสุม่ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงผลการทดสอบย่อย ดังน้ี 
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในส านักวิชาบัญชี เพื่อตรวจสอบการประเมิน “ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน” ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบกระบวนการเรียน การสอนรายวิชานั้นๆ เช่น ตรวจ มคอ.3 เน้ือหาในรายวิชาและสือ่การสอนรวมทั้งเอกสาร
ประกอบการสอน ต าราที่ใช้ประกอบการสอน (ตามหมวด 2 การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาฯ ใน มคอ.5) 
2. การตรวจสอบขอ้สอบ ตรวจรายงาน และวิธกีารให้คะแนนสอบ การให้คะแนนพฤติกรรม การให้คะแนนตามข้อก าหนด
การวัด และประเมินผลรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาจากผลการทดสอบย่อยและให้ค าปรึกษา 
3. การออกผลการเรียนรายวิชาฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวมในรายวิชาดังน้ี 
1) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยอาจารย์อื่นที่ประจ าส านักวิชาบญัชี 
2) การพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวชิาการ ในส านักวิชาบัญชี เพือ่ตรวจสอบผลประเมิน “ผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน” ของนักศึกษา ตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม  
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  
      จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสอทธิผลรายวิชา โดยส านักวิชาบัญชี ได้มีการวางแผน และปรับปรุง
การสอน และรายละเอียดของวิชา (มคอ.3) เพือ่ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 
1. การปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาทกุภาคการศึกษาปี หรือตามข้อเสนอแนะ และผลการทวนสอบรายวิชาในมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
2. การเปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาน้ี เพือ่ให้นักศึกษาไดรั้บประสบการณ์เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์
ความรู้น้ีกับปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ปัญหาในสังคมหรือหน่วยงานต่างๆ 
3. การเชญิวิทยากร/อาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เพื่อเข้าร่วมสอน ทีท่ าใหนั้กศึกษาได้รีบความรู้เพิ่ม หรือมีมุมมองในเรื่อง
ประสบการณ์ หรือมีการประยุกต์ความรู้น้ีกับปัญหาที่มาจากผลงานวิจยั ประสบการณ์ของวิทยากร หรือผูท้รงคุณวุฒิ  

   

   

 


