
แนวการสอน   (Course   Syllabus)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันราชภัฏลํ าปาง

1. ขอมูลทั่วไป
รหัสวิชา     5514903 ชื่อวิชา     การวิจัยเพ่ือการบริหารงานอุตสาหกรรม

     Industrial  Management Research
จํ านวนหนวยกติ      3(2-2)
ผูสอน    รองศาสตราจารยบุญชัด     เนติศักดิ์
วัน      เวลา      หองเรียน

2. คํ าอธิบายรายวิชา
หลกัการและแนวคิดในการวิจัย  เทคนิควิธีการวิจัย  กระบวนการวิจัย  การทํ าเคาโครง

การวิจัยทางการบริหารงานอุตสาหกรรม  ฝกปฏิบัติการทํ าสารนิพนธ (Baby Thesis) และนํ า
เสนอรายงานการวิจัย

3. จุดประสงคทั่วไป
1. เพ่ือใหเรียนมีความรูและเขาใจหลักการและแนวคิดในการวิจัย
2. เพ่ือใหผูเรียนมีความรูและเขาใจเทคนิควิธีการวิจัยและกระบวนการวิจัย
3. เพ่ือใหผูเรียนสามารถทํ าเคาโครงการวิจัยทางการบริหารงานอุตสาหกรรมได
4. เพ่ือใหผูเรียนไดฝกหัดทํ าการวิจัยและทํ ารายงานการวิจัยได
5. เพ่ือใหผูเรียนสามารถนํ าเสนอผลงานวิจัยได

4.   เนื้อหา  -  กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อการสอน

สัปดาห เน้ือหา/ประสบการณ วิธีสอน / กิจกรรม สื่อการสอน
1 - หลักการและแนวคิดใน

การวิจัย
- บรรยาย
- แบงกลุมแลก

เปลี่ยนความคิดเห็น

- แผนโปรงใส
- เอกสารประกอบการ

สอน
- ตัวอยางการวิจัย



สัปดาห เน้ือหา/ประสบการณ วิธีสอน / กิจกรรม สื่อการสอน
2 เทคนิควิธีการวิจัย - บรรยาย - แผนโปรงใส

- เอกสารประกอบการ
สอน

3 ระบวนการวิจัย - บรรยาย -  แผนโปรงใส
- เอกสารประกอบการสอน

4 การสรางเครื่องมือวิจัย - บรรยาย
- นักศึกษาปฏิบัติ

สรางเครื่องมือการ
วิจัยอยางงาย

- แผนโปรงใส
- ตวัอยางแบบสอบถาม
และเครื่องมือวิจัยตาง ๆ

5 การเขียนรายงานการวิจัย - บรรยาย
- แสดงเอกสารตัว

อยาง

-   แผนใส
-   ตัวอยางงานวิจัย
-  คูมือการเขียนรายงาน
การวิจัย

6-7 การทํ าเคาโครงการวิจัย
ทางการบริหารงานอุตสาห
กรรม

- บรรยาย
- สาธิตการเขียน

เคาโครงนักศึกษา
ฝกหัด  ทํ าเคาโครง
นักศึกษาเขียน
เคาโครงการวิจัย

-  แผนโปรงใส
-  ตัวอยางเคาโครง
-  แบบฟอรมเคาโครง
-  ตวัอยางวิทยานิพนธ

8-13 ฝกปฏิบัติการทํ าสารนิพนธ
(Baby  Thesis)

-  นักศึกษาปฏิบัติการ
วิจัยจริงตามเคาโครงที่
เสนอ

14 - 16 นํ าเสนอรายงานผลการวิจัย นักศึกษานํ าเสนอราย
งานผลงานการวิจัย
อาจารยตรวจแนะนํ า
หรือปรับแก

เอกสารรายงานการวิจัย
ของแตละคน



5.  การวัดผลและประเมินผล
การวัดผล

1.  แบบฝกหัดและการบาน 10
2.  เคาโครงการวิจัย 10
3.  เครื่องมือการวิจัย 10
4.  สารนิพนธงานวิจัย 40
5.  การนํ าเสนองานวิจัย 10
6.  สอบ 20

การประเมิน
ใชวิธีประเมินผลระบบ  8  ระดับคะแนน  (A  B+  B  C+  C  D+  D

E)  ตามระเบียบและแนวปฏิบัติในการประเมินผลการศึกษา    ของสถาบันราชภัฏ
ลํ าปาง ดังน้ี

คะแนน 90 – 100 ระดับคะแนน A (4.00)
คะแนน 85 – 89 ระดับคะแนน B+ (3.50)
คะแนน 80 – 84 ระดับคะแนน B (3.00)
คะแนน 70 – 79 ระดับคะแนน C+ (2.50)
คะแนน 60 – 69 ระดับคะแนน C (2.00)
คะแนน 55 – 59 ระดับคะแนน D+ (1.50)
คะแนน 50 – 54 ระดับคะแนน D (1.00)
คะแนน  0 – 49 ระดับคะแนน E (0.00)



ปฏทินิการเรียนการสอน  วิชา  5514903  การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม
ภาคเรียนที่  2/2545

ผูเรียน    วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
ผูสอน  รศ.บุญชัด   เนติศักดิ์

สัปดาห เดือน วันที่ รายการ

1 ก.ย. 28 หลกัการและแนวคิดในการวิจัย  บรรยาย  แบงกลุมนักศึกษาแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น กํ าหนดปญหาที่สนใจทางอุตสาหกรรม

2 ต.ค. 5 เทคนิควิธีการวิจัย   บรรยาย  ภาคทฤษฎี
3 ต.ค. 12 กระบวนการวิจัย   บรรยาย  ภาคทฤษฎี
4 ต.ค. 19 การสรางเครื่องมือวิจัย  บรรยาย / สาธิต / ใหตัวอยางการทํ าเครื่อง

มือ  นักศึกษาฝกสรางเครื่องมือ และมีแบบฝกหัดทํ าการบาน
5 ต.ค. 26 การเขียนรายงานการวิจัย  บรรยาย/ใหตัวอยางนักศึกษาซักถาม

และฝกรางหัวขอและเขียนรายการเอกสารอางอิง
6 พ.ย. 2 การทํ าเคาโครงการวิจัยทางการบริหารงานอุตสาหกรรม บรรยาย

อธิบายการทํ าเคาโครง  ใหนักศึกษาแตละคนเขียนเคาโครงใน
แบบฟอรมตามปญหาที่สนใจจะวิจัย  อาจารยตรวจแกไข

7 พ.ย. 9     นักศึกษาสงเคาโครงการวิจัย
8
9
10
11
12
13

พ.ย.
พ.ย.
พ.ย.
ธ.ค.
ธ.ค.
ธ.ค.

16
23
30
7
14
21

               นักศึกษาดํ าเนินการวิจัย    สรางเครื่องมือ   ทดสอบ
เครื่องมือ   ดํ าเนินการหาขอมูล  วิเคราะหและแปรผล
เขียนรายงานสารนิพนธการวิจัย  ทํ ารูปเลม  อาจารย
ใหคํ าแนะนํ า  ปรับแกไข

14
15

ธ.ค.
ม.ค.

28
4

         นักศึกษาสงสารนิพนธการวิจัย  พรอมนํ าเสนอ   อาจารย
ตรวจแนะนํ า  แกไข  และใหคะแนน

16 ม.ค. 11-12
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