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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวทิยาการจดัการ 
 

หมวดที 1 ข้อมูลโดยทวัไปของรายวิชา 

1. รหสัและชือรายวิชา  
        3102111  การวิจยันิเทศศาสตร ์

       Bachelor of Communication Arts  
2 .จาํนวนหน่วยกิต   
       3 หน่วยวชิา 
3 .หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 

  รศ.ปดวิรดัา  ปาลกวงด ิณ อยธุยา 
4 .อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน  

  
5. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน  
        ชนัปีที 2 

  
6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

  
7. รายวิชาทีต้องเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 
  
8. สถานทีเรียน    

 มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุร ี
9. วนัทีจดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสดุ 
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หมวดที 2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจความหมาย ประเภทระเบยีบวธิวีจิยันิเทศศาสตรเ์บอืงต้น และเพอืให้
ผูเ้รยีนสามารถออกแบบงานวจิยั การสุม่ตวัอยา่ง การสรา้งเครอืงมอื การวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติกิารวจิยั การ
นําเสนอผลงานการวจิยัและเขยีนรายงานการวจิยันิเทศศาสตรไ์ด ้
2.วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา  

 ผูเ้รยีนเกดิความรูค้วามเขา้ใจงานวจิยันิเทศศาสตร ์มทีกัษะทสีามารถปฏบิตักิารวจิยัอนัจะเป็นพนืฐานทดีี
ในการคน้หา ความจรงิอยา่งหน้าเชอืถอื และมปีระโยนชต์่อการประกอบอาชพีดา้นนิเทศศาตรใ์นอนาคต 

หมวดที 3 ลกัษณะและการดาํเนินการ 

1. คาํอธิบายรายวิชา  
ศกึษาระเบยีบวจิยัและสถติเิบอืงต้นททจีําเป็นสาํหรบัการวจิยันิเทศศาสตร์ ศกึษาถงึความหมาย บทบาท 

กิริยาบทชนิดคุณลักษณะของการวิจัย ภาษาทีใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเค้าโครง 
แบบสอบถาม การสุ่มตวัอย่างตารางขอ้ความ การวเิคราะห์ขอ้มูลและการเขยีนรายงานของวจิยัอนัเป็นประ
โยนชต์่อวชิาชพีนเิศศาสตร ์

2. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 

บรรยายและฝึกปฏิบติั 45 
ชวัโมง ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริม 
 
 

การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ศึกษาดว้ยตนเอง 90 
ชวัโมงต่อภาคการศึกษา 

3 .จํานวนชัวโมงต่อสัปดาห์ทีอาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล :นกัศกึษาสามารถนดัเวลาเพอืขอคาํปรกึษาไดต้งัแต่เวลา 7.00 – 8.30 น. (วนัจนัทร ์– ศุกร)์ กอ่น
เขา้เรยีน 

 

หมวดที 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 .คณุธรรม จริยธรรม  

1.1 คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 
มวีนิัยต่อการเรยีน สง่มอบงานทมีอบหมายตามเวลาทกีําหนด มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

ดา้นการวจิยัและกฎหมายงานอนัมลีขิสทิธ ิ
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1.2 วิธีการสอน 

             ใชก้ารสอนแบบสือสารสองทาง เปิดโอกาศใหน้กัศึกษามีการตงัคาํถาม แสดงความคิดเห็นในชนัเรียนใน
โอกาสต่างๆ ยกตวัอยา่งกรณีศึกษา ใหค้วามสาํคญัต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การอา้งอิงแหล่งทีมาอยา่งถูกตอ้งโดย
เฉพาะงานอนัมีลิขสิทธิ 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

    ประเมนิผลจากพฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน ตรวจสอบการมวีนิัยต่อการเรยีน การตรงต่อเวลาในการ
เข้าชนัเรยีน การส่งรายงาน การนําเสนองานวิจยัประเมนิการรบัฟงัความคิดเห็นของผู้อืน และ นักศึกษา
ประเมนิตนเอง 
2 .ความรู ้

2.1 ความรูที้จะได้รบั 
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนดิ คณุลกัษณะของการวจิยั ภาษาทใีชใ้นการวจิยัทางสงัคมศาสตร ์

ศกึษาระเบยีบวธิวีจิยัสถติเิบอืงต้นทจีําเป็นสําหรบัการวจิยันิเทศศาสตร์ วธิกีารเขยีนเคา้โครง แบบสอบถาม 
การสุม่ตวัอย่างการจดัตารางทางขอ้มลูการวเิคราะห ์การเขยีนรายงานการวจิยัทเีป็นประโยนชต์่อวชิาชพีทาง
นิเทศศาสตร ์ 

2.2 วิธีการสอน 
ใชร้ปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบบรูณาการ การคน้คว้างานวจิยัจากสอืต่างๆทาํในหอ้งเรยีนและ

นอกหอ้งเรยีน การแสดงคสามคดิเหน็ การระดมสมองการลงมอืปฏบิตัทิาํวจิยัในประเดน็ทสีนใจและการนําเสนอ
ผลงานวจิยัเป็นกลุม่ 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

    การสงัเกตุพฤตกิรรม การเขา้ชนัเรยีน การสอบวดัความรูแ้ละความเขา้ใจการนําเสนอสรุปการคน้คว้าขอ้มลู
ในรปูแบบรายงาน การวเิคราะหก์รณศีกึษา 

 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 
มทีกัษะเบอืงตน้ในการวจิยั มคีวามสามารถ ในประยุกต์ความรูค้วามเขา้ใจ ในแนวคดิ หลกัการทฤษฎี

และกระบวนการวจิยันิเทศศาสตร ์วางแผนการดาํเนินการวจิยั สรปุผลและนําเสนอรายงานการวจิยัได ้
3.2 วิธีการสอน 

ฝึกตอบปญัหาและร่วมแสดงความคดิเหน็ในชนัเรยีน การทําแบบฝึกหดัท้ายบทเรยีน นักศกึษาต้อง
ศกึษาคน้คว้าและเขยีนรายงานผลการวจิยัวเิคราะหต์วัอยา่งกรณศีกึษาและงานนิเทศศาสตร ์
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3.3 วิธีการประเมินผล 

             การสงัเกตพฤติกรรม การเขา้หอ้งเรียน ใชข้อ้สอบวดัความรู้และความเขา้ใจ ประเมินจากรายงานการวิจยั
การศึกษาคน้คว้าและการนาํเสนอผลงาน 

 
4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบทีต้องพฒันา  
พฒันาทกัษะความเป็นผูนํ้าและผูต้ามในการทาํงานเป็นทมีมคีวามรบัผดิชอบ ในงานทไีดร้บัมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
จดักจิกรรมกลุม่ในการวเิคราะหก์รณศีกึษามอบรายงานกลุม่และรายบคุคลเชน่การคน้คว้างานวจิยั

ทางดา้นนิเทศศาสตร ์จดันําเสนอรายงานวจิยักลุม่ 
4.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมนิตนเองและสมาชกิกลุ่ม จากการนําเสนอ พฤตกิรรมการทาํงาน การนําเสนอรายงานทาํรายงาน
บุคคลและรายงานกลุม่ 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห ์การสือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้องพฒันา 
พฒันาทกัษะในการสอืสารทงัการพดู การฟงั การแปล การสรุปความการเขยีนและการนําเสนอรายงาน

โดยมขีอ้มลูอา้งองิจากแหลง่ทมีาทน่ีาเชอืถอืในรปูแบบเครอืงมอืและเทคโนโลยทีเีหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

การแนะนําและมอบหมายงานการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศจาก Website และนําเสนอ
ผลงานโดยมขีอ้มลูอา้งองิจากแหลง่ทมีาทน่ีาเชอืถอื ในรปูแบบทสีรา้งสรรค ์

5.3 วิธีการประเมินผล 
วดัผลจากการทํารายงานและนําเสนอด้วยเทคโนโลยทีเีหมาะสม การมสี่วนร่วมในการรายงานและการ
อภปิราย 
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หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สปัดาห์
ที 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สือการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 
1 

ออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชาการวิจยั
นิเทศศาสตร์รายละเอียดเนือหาและการ
นาํไปใชป้ระโยนช ์

4 -การบรรยาย 
-อภิปราย 

   

 
2-3 

ความหมายประเภทการวจิยัหลกัการวจิยั
ประเภทวิจยัประโยนชข์องการวจิยั
จรรยาบรรณการทาํวิจยั 

8 -ใหผู้เ้รียนแบ่งกลุ่มยอ่ยๆ 
5 กลุ่มและอภิปรายถึง
วิธีการแสวงหาความรู้ 
-วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา
การวิจยั 

   

 
4-5 

ปัญหาการวิจยัทางนิเทศศาสตร์ 8 -ใหผู้เ้รียนไปศึกษาคน้ค้
วางานวิจยัทีตนเองสนใจ
มา 1 เรืองแลว้นาํเสนอ
ในชนัเรรียน 
-ใหผู้เ้รียนเขียนประเดน็
ปัญหาและนาํเสนอ
แนวคิดหนา้ชนัเรียน 
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สปัดาห์
ที 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สือการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 
6 

ทบทวนวรรณกรรมความหมายหลกัใน
การเลือกลกัษณะของเอกสารและ
ผลงานวิชาการวิธีการคน้คว้า การอ่าน
เอกสารการบนัทึกขอ้มูลและการเขียน
วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 

4 -บรรยายทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั 
-ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท 

   

 
7 

ตวัแปรและสมมุติฐานการวิจยักรอบ
แนวคิดในการวิจยัความหมายทาํ
สมมุติฐานแหล่งทีมาสมมุติฐานประ
โยนชข์องสมมุติฐาน 

4 -บรรยาย 
-ตวัอยา่งหวัขอ้งานวิจยั
นิเทศศาสตร์ 
-แบบฝึกหดัทา้ยบท 

   

8 
 

การออกแบบการวิจยัความหมายการ
ออกแบบรูปแบบการวิจยัแบบต่างๆ 

4 -ตวัอยา่งงานวจิยั 
-บทคดัยอ่งานวิจยั
วิทยานิพนธ์ 

   

 
9-10 

ประสบการณ์และสุ่มตวัอยา่ง
ความหมายประเภทของประชากรการ
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งลกัษณะการ
สุ่มตวัอยา่งทีดีการสร้างเครืองมือทีใชใ้น
การวิจยั 

8 -บรรยาย 
-ตาํราประเภทการศึกษา 
-ตวัอยา่งงานวจิยั 
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สปัดาห์
ที 

หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน
ชวัโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สือการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

11 สถิติทีใชใ้นการวิจยันิเทศศาสตร์การ
เลือกใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

4 -บรรยาย 
-ตาํราประกอบการศึกษา 
-ขอ้มูลแบบฝึกหดัทาง
สถิติสาํหรับการฝึก
ปฏิบตัิ 
 

   

 
12 

สอบกลางภาค      

 
13 

การวิเคราห์ขอ้มูลและแปลความหมาย 4 -ตอ้งประกอบการศึกษา  
-ตวัอยา่งขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม 
 

   

 
14 

การเขียนรายงานการวจิยั 4 -บรรยาย 
-ลงมือปฏิบตัิและเขียน
กรอบวิจยั 

   

 
 

15 

การนาํเสนอผลงานวิจยั สรุปสารสาํคญั
ของการเรียนรู้รายงานการวิจยั 

4 -สือในการนาํเสนอ 
-รายงานการวจิยั 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สปัดาหที์ประเมิน สดัส่วนของการ
ประเมินผล 

 
 
 
1 
 
 

การเขียนเค้า
โครงงานวิจยั 

ประเมินจากเค้าโครงการวิจยั 4-5 วนัละ20 

 
2 

 
การนําเสนอ

ข้อเสนองานวิจยั
และผลงานวิจยั 

การนําเสนอรายงานการวจิยั 6 
13-15 

วนัละ20 

 
 
3 
 

แบบฝึกหดัท้าย
บท 

คะแนนจากการทาํแบบฝึกหดั 1-10 วนัละ10 

 
 
 
4 
 
 
 

สอบระหว่างภาค 
 

ขอ้สอบปลายภาค  วนัละ20 

5 

 
 
 

สอบปลายภาค 
 

ขอ้สอบปลายภาค  วนัละ30 
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หมวดที 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลกัและตาํราหลกั : 
ปดวิรดัา  ปาลกวงศ ์ณ อยธุยา : การวจิยันเิทศศาสตร.์ ตาํรา สาํนกัพมิพศ์นูยส์ง่เสรมิวชิาการ 

2. เอกสารและข้อมลูสาํคญั : 
 

3.เอกสารและข้อมลูแนะนํา : 
 

 

หมวดที 7 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
จดักจิกรรมในการนําเสนอแนวคดิและความเหน็จากนกัศกึษาสงัเกตจากพฤตกิรรมของผูเ้รยีน แบบประเมนิ
ผูส้อนและขอัเสนอแนะ 

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนจากการสงัเกต ผลการสอน และผลการสอบของนักศึกษา 

3. การปรบัปรงุการสอน  
จดัทํารายงานรายวชิาตามทสีกอ. กําหนดทุกภาคการศกึษามกีารประชุมผู้สอนเพอืสรุปปญัหาและหาแนว
ทางแกไ้ข 

4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิรายวิชาของนักศึกษา 
มกีารตรวจผลงานของนกัศกึษา พจิารณาถงึผลการทาํขอ้สอบความเหมาะสมของคะแนน มตีงัคณะกรรมการ
ตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูทุ้กภาคการศกึษาและรายงานผล 

5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร รายงานหลังการประชุมทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาํคณะพจิารณาใหค้วามคดิเหน็ เพอืนํามาพฒันาปรบัปรงุในปีการศกึษาตอ่ไป 

 


