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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาการจัดการ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยท่ัวไปของรายวิชา 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
        3102111  การวิจัยนิเทศศาสตร์ 
       Bachelor of Communication Arts  
2 .จ านวนหน่วยกิต   
       3 หน่วยวิชา 
3 .หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  รศ.ปดิวรัดา  ปาลกวงดิ์ ณ อยุธยา 
4 .อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

  
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน  
       2/2559 ชั้นปีที่ 2 

  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้าม)ี 
  
8. สถานที่เรียน    

 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 

 

 

 



 

  
 

2 
 

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

     เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ประเภทระเบียบวิธีวิจัยนิเทศศาสตร์เบื้องต้น และเพ่ือให้ผู้เรียน
สามารถออกแบบงานวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิจัย การน าเสนอ
ผลงานการวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยนิเทศศาสตร์ได้ 
2.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจงานวิจัยนิเทศศาสตร์ มีทักษะที่สามารถปฏิบัติการวิจัยอันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการ
ค้นหา ความจริงอย่างหน้าเชื่อถือ และมีประโยนช์ต่อการประกอบอาชีพด้านนิเทศศาตร์ในอนาคต 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
ศึกษาระเบียบวิจัยและสถิติเบื้องต้นทที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยนิเทศศาสตร์ ศึกษาถึงความหมาย บทบาท กิริยาบท

ชนิดคุณลักษณะของการวิจัย ภาษาท่ีใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ วิธีการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่ม
ตัวอย่างตารางข้อความ การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานของวิจัยอันเป็นประโยนช์ต่อวิชาชีพนิเศศาสตร์ 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
บรรยายและฝึกปฏิบัติ 45 
ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริม 
 
 

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

 

การศึกษาด้วยตนเอง 
 

ศึกษาด้วยตนเอง 90 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

3 .จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล :นักศึกษา
สามารถนัดเวลาเพื่อขอค าปรึกษาได้ตั้งแต่เวลา 7.00 – 8.30 น. (วันจันทร์ – ศุกร์) ก่อนเข้าเรียน 

 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 .คุณธรรม จริยธรรม  

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
มีวินัยต่อการเรียน ส่งมอบงานที่มอบหมายตามเวลาที่ก าหนด มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ด้าน

การวิจัยและกฎหมายงานอันมีลิขสิทธิ์ 
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1.2 วิธีการสอน 

             ใช้การสอนแบบสื่อสารสองทาง เปิดโอกาศให้นักศึกษามีการต้ังค าถาม แสดงความคิดเหน็ในชัน้เรียนใน
โอกาสต่างๆ ยกตัวอย่างกรณีศึกษา ให้ความส าคัญต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องโดย
เฉพาะงานอันมีลิขสิทธิ์ 

 
1.3 วิธีการประเมินผล 

    ประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียน ตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้น
เรียน การส่งรายงาน การน าเสนองานวิจัยประเมินการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และ นักศึกษาประเมินตนเอง 
2 .ความรู้ 

2.1 ความรู้ที่จะได้รับ 
ความหมาย บทบาท กระบวนการ ชนิด คุณลักษณะของการวิจัย ภาษาท่ีใช้ในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยสถิติเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับการวิจัยนิเทศศาสตร์ วิธีการเขียนเค้าโครง แบบสอบถาม การสุ่ม
ตัวอย่างการจัดตารางทางข้อมูลการวิเคราะห์ การเขียนรายงานการวิจัยที่เป็นประโยนช์ต่อวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์  

2.2 วิธีการสอน 
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การค้นค้วางานวิจัยจากสื่อต่างๆท าในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน การแสดงคสามคิดเห็น การระดมสมองการลงมือปฏิบัติท าวิจัยในประเด็นที่สนใจและการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเป็นกลุ่ม 

 
2.3 วิธีการประเมินผล 

    การสังเกตุพฤติกรรม การเข้าชั้นเรียน การสอบวัดความรู้และความเข้าใจการน าเสนอสรุปการค้นค้วาข้อมูลใน
รูปแบบรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
มีทักษะเบื้องต้นในการวิจัย มีความสามารถ ในประยุกต์ความรู้ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการทฤษฎีและ

กระบวนการวิจัยนิเทศศาสตร์ วางแผนการด าเนินการวิจัย สรุปผลและน าเสนอรายงานการวิจัยได้ 
3.2 วิธีการสอน 

ฝึกตอบปัญหาและร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน การท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน นักศึกษาต้องศึกษาค้นค้
วาและเขียนรายงานผลการวิจัยวิเคราะห์ตัวอย่างกรณีศึกษาและงานนิเทศศาสตร์ 

 
 

3.3 วิธีการประเมินผล 
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             การสงัเกตพฤตกิรรม การเข้าห้องเรียน ใช้ข้อสอบวัดความรูแ้ละความเข้าใจ ประเมินจากรายงานการวจิัย
การศึกษาค้นค้วาและการน าเสนอผลงาน 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา  
พัฒนาทักษะความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีมมีความรับผิดชอบ ในงานที่ได้รับมอบหมาย 

4.2 วิธีการสอน 
จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษามอบรายงานกลุ่มและรายบุคคลเช่นการค้นค้วางานวิจัยทางด้าน

นิเทศศาสตร์ จัดน าเสนอรายงานวิจัยกลุ่ม 
4.3 วิธีการประเมินผล 

ประเมินตนเองและสมาชิกกลุ่ม จากการน าเสนอ พฤติกรรมการท างาน การน าเสนอรายงานท ารายงานบุคคล
และรายงานกลุ่ม 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การสรุปความการเขียนและการน าเสนอรายงานโดยมี

ข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือในรูปแบบเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2 วิธีการสอน 

การแนะน าและมอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Website และน าเสนอผลงาน
โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
วัดผลจากการท ารายงานและน าเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม การมีส่วนร่วมในการรายงานและการอภิปราย 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 .แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 
1 

ออกแบบการเรียนรู้ในรายวิชาการวิจัย
นิเทศศาสตร์รายละเอียดเนื้อหาและการ
น าไปใช้ประโยนช์ 

4 -การบรรยาย 
-อภิปราย 

   

 
2-3 

ความหมายประเภทการวิจัยหลักการวิจัย
ประเภทวิจัยประโยนช์ของการวิจัย
จรรยาบรรณการท าวิจัย 

8 -ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มย่อยๆ 
5 กลุ่มและอภิปรายถึง
วิธีการแสวงหาความรู้ 
-วิเคราะห์ประเด็นปัญหา
การวิจัย 

   

 
4-5 

ปัญหาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 8 -ให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นค้
วางานวิจัยที่ตนเองสนใจ
มา 1 เรื่องแล้วน าเสนอใน
ชั้นเรรียน 
-ให้ผู้เรียนเขียนประเด็น
ปัญหาและน าเสนอ
แนวคิดหน้าชั้นเรียน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

 
6 

ทบทวนวรรณกรรมความหมายหลักใน
การเลือกลักษณะของเอกสารและผลงาน
วิชาการวิธีการค้นค้วา การอ่านเอกสาร
การบันทึกข้อมูลและการเขียน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

4 -บรรยายทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัย 
-ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

   

 
7 

ตัวแปรและสมมุติฐานการวิจัยกรอบ
แนวคิดในการวิจัยความหมายท า
สมมุติฐานแหล่งที่มาสมมุติฐานประโยนช์
ของสมมุติฐาน 

4 -บรรยาย 
-ตัวอย่างหัวข้องานวิจัย
นิเทศศาสตร์ 
-แบบฝึกหัดท้ายบท 

   

8 
 

การออกแบบการวิจัยความหมายการ
ออกแบบรูปแบบการวิจัยแบบต่างๆ 

4 -ตัวอย่างงานวิจัย 
-บทคัดย่องานวิจัย
วิทยานิพนธ์ 

   

 
9-10 

ประสบการณ์และสุ่มตัวอย่างความหมาย
ประเภทของประชากรการก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างลักษณะการสุ่มตัวอย่างที่ดี
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

8 -บรรยาย 
-ต าราประเภทการศึกษา 
-ตัวอย่างงานวิจัย 
 
 
 
 
 

   

11 สถิติที่ใช้ในการวิจัยนิเทศศาสตร์การ 4 -บรรยาย    
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน  

ผลการเรียนรู้ สื่อการสอน วิธีการประเมิน
พฤติกรรม 

เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล -ต าราประกอบการศึกษา 
-ข้อมูลแบบฝึกหัดทาง
สถิติส าหรับการฝึกปฏิบัติ 
 

 
12 

สอบกลางภาค      

 
13 

การวิเคราห์ข้อมูลและแปลความหมาย 4 -ต้องประกอบการศึกษา  
-ตัวอย่างข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 
 

   

 
14 

การเขียนรายงานการวิจัย 4 -บรรยาย 
-ลงมือปฏิบัติและเขียน
กรอบวิจัย 

   

 
 

15 

การน าเสนอผลงานวิจัย สรุปสารส าคัญ
ของการเรียนรู้รายงานการวิจัย 

4 -สื่อในการน าเสนอ 
-รายงานการวิจัย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
 
 
1 
 
 

การเขียนเค้า
โครงงานวิจัย 

ประเมินจากเค้าโครงการวิจัย 4-5 วันละ20 

 
2 

 
การน าเสนอ

ข้อเสนอ
งานวิจัยและ
ผลงานวิจัย 

การน าเสนอรายงานการวิจัย 6 
13-15 

วันละ20 

 
 
3 
 

แบบฝึกหัดท้าย
บท 

คะแนนจากการท าแบบฝึกหัด 1-10 วันละ10 

 
 
 
4 
 
 
 

สอบระหว่าง
ภาค 

 

ข้อสอบปลายภาค  วันละ20 

5 

 
 
 

สอบปลายภาค 
 

ข้อสอบปลายภาค  วันละ30 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.เอกสารหลักและต าราหลัก : 
ปดิวรัดา  ปาลกวงศ์ ณ อยุธยา : การวิจัยนิเทศศาสตร์. ต ารา ส านักพิมพ์ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ : 
 

3.เอกสารและข้อมูลแนะน า : 
 

 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

จัดกิจกรรมในการน าเสนอแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน แบบประเมินผู้สอน
และขัอเสนอแนะ 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การประเมินการสอนจากการสังเกต ผลการสอน และผลการสอบของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน  

จัดท ารายงานรายวิชาตามท่ีสกอ. ก าหนดทุกภาคการศึกษามีการประชุมผู้สอนเพื่อสรุปปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 
4. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

มีการตรวจผลงานของนักศึกษา พิจารณาถึงผลการท าข้อสอบความเหมาะสมของคะแนน มีตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษาและรายงานผล 
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร รายงานหลังการประชุมทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะพิจารณาให้ความคิดเห็น เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

 


