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คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
รายละเอียดของรายวชิา (มคอ.3)   ภาคปกติ 

ภาคปกติ 
ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา  2555 

รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์  
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ลงชื่อ ………………..………………......…. ผู้สอน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย) 

 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ได้ผ่านความเหน็ชอบจาก 
ลงช่ือ ……......……..……...……….ประธานคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 

หลักสูตรสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
(อาจารย์อัจฉราภรณ์ วรรณมะกอก) 
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ลงช่ือ …………..……...………............……. คณบดี 
(รองศาสตราจารย์ ดร.บญุฑวรรณ    วิงวอน) 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

หมวดที ่๑ ข้อมูลทัว่ไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๓๐๐๓๙๐๓ การวิจัยนิเทศศาสตร์   

๒. จํานวนหนว่ยกิต 
๓(๒-๒-๓) 

๓. หลกัสูตร และประเภทรายวิชา  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  และเป็นวิชาบังคับ ในกลุม่เนื้อหา 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
ผศ.ดร.บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย 

๕. ระดับการศกึษา / ชัน้ปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ของชั้นปทีี่ ๓ 

๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

๗. รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถา้มี)  
ไม่ม ี

๘. สถานที่เรียน  
คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

๙. วนัที่จัดทํารายละเอียดของรายวิชา หรือวนัที่มีการปรับปรุงครั้งลา่สุด 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์
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๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เข้าใจความหมายของการวิจัยอย่างถูกต้อง เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างนิเทศศาสตร์กับ
การวิจัย สามารถอธิบายกระบวนการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัยทางสังคมศาสตร์ได้ และสามารถทําวิจัยในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์  เพื่อนําไปปรับใช้ในการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ 
โดยสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย  ออกแบบวิจัย  สร้างเครื่องมือในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ
เขียนรายงานการวิจัย  และเพื่อให้สอดคล้องกับสาระวิชาในกรอบหลักสูตรมาตรฐานด้านนิเทศศาสตร์ของสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา 

หมวดที ่๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑. คําอธิบายรายวิชา 

ทฤษฎี วิธีการ และกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รวมทั้งสถิติเบือ้งตน้ เพ่ือประยุกต์ใช้ในทางนิเทศศาสตร ์การ
สํารวจประชามติ การวิเคราะห์เน้ือหา การสังเกตการณ์ การทดลอง การวิเคราะห์ขอ้มลู และการเขียนรายงานการวิจัย 

 

๒. จํานวนชัว่โมงที่ใช/้ภาคการศกึษา 

บรรยาย 
 ๔๕ ชั่วโมง  

สอนเสริม  
ตามความต้องการของนักศึกษา
เฉพาะราย/กลุม่ 

การฝกึปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกึงาน 
ฝึกปฏิบัติเก็บขอ้มลูวิจัย
ภาคสนาม วิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมลู 

การศกึษาด้วยตนเอง 
๖ ชั่วโมงตอ่สปัดาห์ 

 
๓. จํานวนชั่วโมงต่อสปัดาห์ที่อาจารย์จะให้คําปรกึษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

-  อาจารย์ประจํารายวิชาประกาศให้คําปรึกษาผ่านเฟสบุ้ค 
-  อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอืรายกลุ่มตามความตอ้งการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาการเรยีนรู้ของนกัศกึษา 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑.  คณุธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
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            พัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชพี  โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิลักสตูร ดังนี ้
- เคารพในสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
-  เคารพกฎระเบียบ กติกา และข้อบังคับต่าง ๆของ องค์กรและสังคม 
- ตระหนักในคุณค่าของความจริง ความดี ความงาม และความมีเหตุผล 
- มีความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมได้ 
-  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการทาํวิจัยท่ีขาดความรับผิดชอบต่อสังคม 

 ๑.๒.  วธิกีารสอนที่จะใชพ้ฒันาการเรียนรู้  
  - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมในงานวิจัย 
          - อภิปรายกลุ่ม 
          - กําหนดให้นักศึกษาหากรณีตัวอย่างที่เกี่ยวข้องแล้วนํามาวิเคราะห์ตามศาสตร์และทฤษฎีที่เรียน พร้อมกับแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน 
          - การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 
          - การนําเสนองานวิจัย และการร่วมกันวิพากษ์งานวิจัย 
 ๑.๓.   วธิีการประเมินผล  
       - พฤติกรรมในการเรียน เช่น การแต่งกาย ตรงเวลา และส่งงานท่ีมอบหมาย 
               - พฤติกรรมระหว่างการทํางานกลุ่ม การนําเสนอ อภิปรายกลุ่ม การเก็บข้อมูลภาคสนาม 
               - ประเมินผลโดยการสอบ แบบฝึกหัด  การศึกษาวิจัย  และรายงานการวิจัย 

๒. ความรู้ 
๒.๑.   ความรู้ที่ต้องได้รับ  

มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร ์ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาวิจัยทาง  
นิเทศศาสตร์ในหัวข้อทีส่นใจได้ โดยดําเนินการศึกษาอย่างมีระบบและเป็นขั้นตอน ตามกระบวนการวิทยาศาสตร ์

๒.๒.   วธิกีารสอน 
                - บรรยายประกอบสื่อ และการยกตัวอย่าง 
                - การศึกษาตัวอย่างงานวิจัยของผู้สอนและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                - การฝึกดําเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ตั้งแต่การหาหัวข้อ การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบวิจัย การสร้าง
เครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 
                - การให้คําปรึกษาและคําแนะนํารายบุคคล 
                -  ทําแบบฝึกหัดหรือชิ้นงานนอกเวลาเรียน 
 ๒.๓ . วธิกีารประเมินผล 
       -   สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนและติดตามงานที่ได้มอบหมาย 
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              -    ประเมินจากแบบฝึกหัด  การทดสอบวัดความรู้และทักษะ  และความก้าวหน้าของการศึกษาวิจัย 
 

๓. ทักษะทางปัญญา 
๓.๑.   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

       พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มทัีกษะทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า ลักษณะของข้อมูล 
เพ่ือนํามาวางแผนการวิจัย การวิเคราะห์ขอ้มูล และการเขยีนรายงานการวิจัย 

 ๓.๒.   วธิกีารสอน 
                -  เรียนภาคทฤษฎี 
                - การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
                -  มอบหมายงานเป็นกลุ่ม/รายบุคคล    
                -  อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ 
                -  ฝึกหัดทําวิจัยในหวัข้อที่สนใจ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลภาคสนาม 
                - การให้คําแนะนําปรึกษารายบุคคล 
๓.๓   วธิีการประเมินผล  

                -  ให้นักศึกษาประเมินตนเอง /กลุ่มประเมิน  
                -  ประเมินจากผลงานการนําเสนอ/ ผลงานการศึกษาวิจัย 
                -   สังเกตความมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ 
                -  สังเกตพัฒนาการด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ขณะนักศึกษาเข้าปรึกษารายบุคคล 
 

๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
๔.๑  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

             พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและพัฒนาการทํางานกลุ่มระหว่างผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง เสริมสร้างความสามัคคีในการ
ทํางานกลุ่ม และแบ่งหน้าท่ีในการบริหารจัดการ สามารถติดต่อประสานงาน ด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานและ
บุคคลอื่น ตลอดจนมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย 
๔.๒  วธิกีารสอน 

       -  กําหนดให้นักศึกษาทํางานกลุ่ม ด้วยการรู้จักการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ การวางแผนในการทํางาน การแสดง
ความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ในเนื้อหารายวิชา 
              -  การร่วมกันศึกษาวิจัยในหัวข้อที่ได้รับอนุมัติจากผู้สอน 
๔.๓  วธิกีารประเมิน 

             -   ประเมินจากการส่งงานตามกําหนด  
             -   ประเมินจากผลงานของกลุ่ม 
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             -   ประเมินจากผลการประเมินไขว้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
 

๕ ทักษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

 - พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด เขียน อ่าน การตีความ และการเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
          - พัฒนาทักษะในการเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนําเสนอที่สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ และสามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
๕.๒  วธิกีารสอน 

              - นําเสนอผลการศึกษาค้นคว้า ในรูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
              - มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้ารายงานการวิจัยในประเด็นที่สนใจผ่านฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ  
              - กําหนดให้นักศึกษาทํางานเป็นกลุ่มและรายบุคคล นําเสนอผลงาน จัดทํารายงานส่งทั้งเป็นเล่มและใช้เทคโนโลยี
สื่อสารอย่างอื่น (E-mail, Face book) 
๕.๓  วธิีการประเมินผล  

             -  ประเมินจากการส่งรายงานและการนําเสนอในรูปของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
             - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย หลังจากฟังการนําเสนอผลการศึกษา 
             - ประเมินผลการทํางานในรายงาน และตอบข้อซักถามของอาจารย์  

 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อทีใ่ช้  

ผู้สอน 

    ๑ 

แนะนําเนือ้หาในหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน 
กิจกรรมตลอดหลักสตูร การวัดผล การจัด
กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์  ประเมนิผู้เรียน 

๔ - บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย 
- กิจกรรมกลุม่สัมพันธ์ 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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บทที่ ๑ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจยั 

          ความหมายและความสําคัญของการวิจัย 

           ประเภทของการวิจัย 

           กระบวนการวิจัย 

           จรรยาบรรณของนักวิจัย    

- ซักถาม-ตอบ 

๒ 

ความรู้พืน้ฐานเกี่ยวกับการวิจัยด้านนิเทศศาสตร ์
 ความสําคัญ   
 คุณลักษณะ    
 แหล่งขอ้มูลเพือ่การทําวิจัย 
          การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยและการ
สรุปข้อมูลสําคัญจากการทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฎีใหม่ๆ ด้านการสื่อสาร 
 ทฤษฎีการส่ือสารแบบมีส่วนร่วม 
          ทฤษฎีพื้นที่สาธารณะ 
          ทฤษฎีสัญวิทยา   

๒ 
 
 
 

 
 

๒ 

- บรรยาย โดยใช ้Power 
point 
- อภิปราย 
-ยกตัวอย่างสถานการณ์จริงที่
ใช้ทฤษฎีใหม่ๆ ด้านการ
สื่อสารมาอธิบายได้ 
- ซักถาม-ตอบ 
 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๓ 

ประเด็นการวจิัย แนวคิด ตัวแปร และคํานิยาม
ศัพท ์
         ที่มาของประเด็น/ปัญหาวิจัย 
          แนวทางการพิจารณาประเด็น 
          ความหมายของแนวคิด 
          ความหมาย คุณสมบัติ ประเภทของตัวแปร 
          ความหมายของคํานยิามศัพท์ 
          แนวทางและขอ้กําหนดในการนิยามศัพท ์

๔ - บรรยายโดยใช ้Power 
point 

- อภิปราย 
-     ยกตัวอย่าง 
-     ฝึกปฏิบัติระดมความ
คิดเห็นค้นหาประเด็นวิจัยที่
สนใจ  เก็บรวบรวมข้อมูล
พื้ นฐาน เ บ้ือ งต้น เกี่ ย ว กับ
ประเด็นวิจัยดังกล่าว (ส่งงาน
การค้นคว้าประเด็น+การ
ท บ ท ว น ว ร ร ณ ก ร ร ม ที่
เกี่ยวข้องในสัปดาห์ถัดไป 5 
คะแนน) 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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๔ 

โจทยก์ารวิจยั สมมุติฐานการวิจัย และการกําหนด
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 ความหมายของโจทย์การวิจัย 
          องค์ประกอบและประเภทโจทย์การวิจัย
 ความหมายของสมมุตฐิานการวิจัย 
          ประเภทของสมมุตฐิานการวิจัย 
การเขียนเค้าโครงการวิจัย 

๔ - บรรยายโดยใช ้Power 
point 

- อภิปราย 
-     ซักถาม-ตอบ 
-    ค้นค ว้ างานวิ จั ย เพื่ อ
ศึกษาการกําหนดโจทย์การ
วิจัย สมมุติฐานการวิจัย และ
การกําหนดวัตถุประสงค์การ
วิจัย 
-     ฝึกปฏิบัติพัฒนาโจทย์
วิจัย สมมุติฐานการวิจัย และ
การกําหนดวัตถุประสงค์การ
วิ จั ย  แ ล ะ ฝึ ก เ ขี ย น เ ค้ า
โครงการวิจัยเบื้องต้น 
(ส่งงานการเขียนเค้าโครง
วิจั ย ในสัปดาห์ถัด ไป  10 
คะแนน) 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๕ 

กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย  
 ความหมายของประชากรและเกณฑ์การ
กําหนดประชากรเป้าหมาย 
           กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 
 หลักในการสุม่ตัวอย่าง 

• โดยอาศัยหลักความน่าจะเป็น 

• โดยไมอ่าศัยหลักความน่าจะเป็น 

๔ - บรรยายโดยใช ้Power 
point 

- ยกตัวอย่าง 

- ฝึกปฏิบัติระบุ
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
และวางแนวทางการสุ่ม
ตัวอย่าง 

- (ส่งงานเค้าโครงวิจัยที่
เพิ่มเติมการระบุถึงกลุ่ม
ตัวอย่างและแนวทางใน
การสุ่มตวัอย่างใน
สัปดาห์ถัดไป 5 
คะแนน) 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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๖ 

เครื่องมือการวิจัย 
          ประเภทของเครือ่งมือการวิจัย 
           ลักษณะของขอ้มูลที่ตอ้งการ 
ความเทีย่งและความตรงในการวัดข้อมูล 
 

๔ -     บรรยายโดยใช ้Power  
        Point 

- ยกตัวอย่าง 

- ฝึกกําหนดตัวแปร นิยาม
ตัวแปร 

- ฝึกเขียนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

- ฝึกเขียนสมมตฐิาน  

ผศ.ดร.บุษยากร 

๗-๘ 

ระเบียบวิธวีิจยัด้านนิเทศศาสตร ์  
          การวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณา 
           การวิจัยเชิงสํารวจ 
           การวิจัยเชิงทดลอง 
           การวิเคราะห์สาร 

๘ -       บรรยายโดยใช ้
Power Point 

- ยกตัวอย่าง 

- อ่านตัวอย่างบทความ
วิจัยเพ่ือวิเคราะห์
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช ้

- ฝึกออกแบบระเบียบวิธี
วิจัยที่เหมาะสมกับโจทย์
วิจัยของตนเอง 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๙ สอบกลางภาค ๓ - ข้อสอบอตันัยและปรนัย ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๐ 

การเขียนข้อเสนอ/เค้าโครงการวิจัย 
 

๔ - บรรยายโดยใช ้Power  
Point 
-      อภิปราย/ซักถาม 

-  ฝึกออกแบบการวิจัย 

- (ส่งรายงานการวิจัย  
บทที่ 1 และบทที่ 2 
ในสปัดาห์ถัดไป 5 
คะแนน)  

 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๑ 
การวเิคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล   
 การวิเคราะห์สงัเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 

๔ - บรรยายโดยใช ้Power  
Point 

ผศ.ดร.บุษยากร 
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           การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ
  
  

-      เชิญวิทยากรมา
บรรยายร่วมในหัวข้อการ
วิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มลูเชงิ
ปริมาณ 

๑๒ 

การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ์
         บทที่ ๑ ที่มาและความสําคัญ ปัญหานําวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์
ปฏิบัติการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ กรอบ
แนวคิดการวิจัย 
          บทที่ ๒ วรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
          บทที่ ๓ ระเบียบวิธีวิจัย 
          บทที่ ๔ สรุปผลการวจัิย 
          บทที่ ๕ อภิปรายผลการวิจัย 

๔ - บรรยายโดยใช ้Power  
Point 
-      อภิปราย/ซักถาม 
-      ฝึกวิเคราะห์สังเคราะห์
ข้อมลู 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๓ 
ฝึกปฏิบัติดําเนินงานวิจัยเต็มเวลา ๔ - วิเคราะห์สังเคราะห์

ข้อมลู 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๔ 
ฝึกปฏิบัติดําเนินงานวิจัยเตม็เวลา ๔ -      เขียนรายงานการวิจัย

ฉบับสมบูรณ ์
 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๕ 

เวทีนําเสนอผลงานวิจัยของนักศกึษา  - นักศึกษานําเสนอผลการ
ศึกษาวิจัย 

- อภิปรายและเปลี่ยน
ความคิดเห็น 

- ผู้สอนให้ขอ้เสนอแนะ 

- (การนําเสนอ
ผลงานวิจัย 5 คะแนน) 

ผศ.ดร.บุษยากร 

๑๖ สอบปลายภาค  - ข้อสอบอตันัย ผศ.ดร.บุษยากร 
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๒        แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม 
ที่ 

ผลการเรยีนรู ้ วิธกีารประเมิน 
สัปดาห์ที ่
ประเมิน 

สัดสว่นของการ   
ประเมินผล 

       ๑ 
การสอน 

   ๔๐% 
๑.๑ 
๒.๑ 
๓.๑ 
๕.๑  
 

- บรรยายตามตาํราหลัก  และถามตอบ ทุกสัปดาห ์  

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษาโครงการวิจัยต่างๆ 
 

ทุกสัปดาห ์  

- สอบกลางภาค            ๙ ๒๐% 
 

-    สอบปลายภาค        ๑๖ ๒๐% 

   

       ๒ 
การมอบ 
หมายงาน 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๑, ๔.๒ 
๕.๒ 

 

- แบบฝึกหดั/งานที่มอบหมายหลังศึกษา
ภาคทฤษฎี 

- การลงพื้นที่ปฏิบัติเก็บข้อมลูภาคสนาม 

- การศึกษาวิจัย 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 

       ๕๐% 
๓๐ % 

 

     }๒๐% 

 
         ๓ 
การมีส่วนร่วม
ในชั้นเรียน 

    
๑๐% 

 
๑.๒ 
๒.๒ 
๓.๒ 
๔.๒ 
๕.๒ 

- การเข้าชั้นเรยีนตรงตามเวลา การเคารพกติกา
มารยาทของชัน้เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

- การมีส่วนร่วมอภิปราย เสนอความคดิเหน็ในชั้น
เรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 

 
 
 

หมวดที ่๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลกั 
ปาริชาต สถาปิตานนท์. (๒๕๕๓). ระเบียบวธิวีิจัยการสือ่สาร. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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กาญจนา แก้วเทพ. (๒๕๔๘). การวิจัย: จากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสุดท้าย. กรุงเทพฯ: ซโีน ดีไซน์. 

สุวรรณี  โพธิศรี. (๒๕๕๔). การวิจัยนเิทศศาสตร์. เชียงใหม่: สันติภาพแพ็คพร้ินท์ จํากดั 

บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย. (๒๕๕๓). กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธกีรรมงานศพ. วิทยานิพนธ์ระดับ
ดุษฎีบัณฑติ, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

๒. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 
       - ฐานวิทยานิพนธ์ไทย http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php 

 

๓.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
      - สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย : รายงานความเคลื่อนไหวในวงการโฆษณา ประกอบด้วยบทความ วิเคราะหว์ิจารณ์ 
ผลสํารวจตลาด มาตรฐานการพิจารณาสื่อโฆษณา กฎหมายโฆษณา ประเด็นร้อนในวงการ 
      - สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย : รวบรวมข่าวเคลื่อนไหวในวงการหนังสือพิมพ์ หลักจรรยาบรรณ คําศัพท์-
หนังสือด้านสือ่มวลชน วิทยานิพนธ์ แนะนําหนังสือใหม่ บทวิเคราะห์สือ่สิ่งพิมพ์ 
       - สํานักงานสถิตแิห่งชาติ : ศูนย์ขอ้มูลเชิงสถติิทุกด้าน อาท ิด้านสือ่สารมวลชน ด้านแรงงาน-ประชากร สขุภาพ 
เศรษฐกิจ เป็นต้น  
       - International Telecommunication (ITU) : องค์กรที่รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชนแขนงต่าง ๆ ในรูป
ผลงานวิจัย บทความ บทวิจารณ์ จัดลําดับความน่าเชื่อถอืเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดยีวกัน 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 
การประเมินประสทิธิภาพของรายวิชาในส่วนของนักศึกษาที่เรียนในแต่ละหมู่นั้น ดําเนนิการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 

ดังนี้ 
 ๑.๑  ผู้สอนจดัเวลาท้ายบทเรียนประมาณ ๑๕ นาที เพ่ือให้นักศึกษาได้ถาม-ตอบหรอืสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความเข้าใจในสาระเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน เพื่อทดสอบประสทิธิภาพของการเรียนการสอนแต่ละครั้ง 
 ๑.๒  ผู้สอนตดิตามผลการมอบหมายงานของนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็นระยะ เพือ่ให้เกดิความก้าวหน้าและปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในการทํางาน 
 

๒. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 
การประเมินการสอนโดยสาขาวิชา ดําเนินการ ดังน้ี 
๒.๑  การประเมินการสอนโดยจัดทมีงานได้เข้าสังเกตการณ์การสอน แล้วนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพร้อม
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ข้อเสนอแนะ  
 ๒. ๒  การประเมินการสอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการทวนสอบข้อสอบกอ่นนําไปใช้ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
และเห็นชอบขอ้สอบกอ่นนําไปใช ้
 

๓. การปรบัปรุงการสอน 
 การปรับปรุงการสอน ดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑  จัดให้มีการสัมมนาเพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการพัฒนารายวิชา โดยนาํผลการประเมนิ
ประสทิธิภาพรายวิชา ผลการประเมินการสอน ผลการสอบ และขอ้มูลอืน่ที่เกี่ยวข้อง มาใช้ประกอบการพิจารณา 
 ๓.๒  จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรยีน หรือการรายงานการปฏิบัติงานสอน เป็นระยะๆอย่างตอ่เนื่อง 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชานี้ จะดําเนินการอย่างตอ่เนือ่ง  ดังนี้ 
 ๔.๑  การทวนสอบโดยการสอบวัดผลจากอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๒  การทวนสอบเนือ้หาขอ้สอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการทีแ่ต่งตั้ง 
 ๔.๓  การทวนสอบการวัดผลการสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการที่แต่งตั้ง 

๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินประสทิธิภาพในข้อ ๑. และ ขอ้ ๒. ดังกล่าวแล้วข้างต้น รวมทั้งการนําไปปรับปรุงการสอนในขอ้ 
๓. แล้วนั้น เพ่ือให้การสอนของรายวิชานี้มคุีณภาพอันนําไปสู่การผลติบัณฑิตทางนิเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ไดม้ีการวางแผนการปรับปรุงการสอน ดังนี ้
 ๕.๑  ผู้สอนเขา้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากศูนย์เรยีนรู้การวิจัย ของสภาวิจัยแหง่ชาต ิเพื่อนํา
องค์ความรู้มาพัฒนาการสอน 
 ๕.๒  ทบทวนและปรับปรุงหัวข้อการสอน กลยุทธ์การสอน วิธีการสอน วิธีการวัดผลและประเมินผล ฯลฯ ตามที่
ได้รับจากผลการประเมิน 

 
 

ข้อมูลการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน   
รายวิชา การวิจัยนิเทศศาสตร์ 

 
1)   การดําเนินการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ เป็นการสอนในรายวิชานี้เป็นครั้งแรกของผู้สอน 

อย่างไรก็ดี ไดส้อบถามข้อมูลเบื้องต้นจากอาจารย์ท่านอื่นท่ีเคยสอนในรายวิชานี้มาก่อน พบ
ปัญหา ดังนี้ 
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        ก.  ด้านผู้เรียน  นักศึกษาขาดความกระตือรือร้นในการหาหัวข้อวิจัย ทบทวนวรรณกรรม และ
การดําเนินตามขั้นตอนของการวิจัย ทําใหง้านเสร็จล่าช้า ไม่มโีอกาสนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2) แนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับรายวิชานี้ใน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
       ก.  ด้านผู้เรียน ผูส้อนจะได้ชีใ้ห้เห็นถงึประโยชน์ของการวิจัยที่นักศึกษาสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ไดใ้นการเรียนหรือการทํางานในอนาคต และส่งเสริมให้นักศึกษาทําวิจัยในหัวข้อทีต่นเอง
สนใจอย่างแทจ้ริง หรือเป็นขอ้หัวที่เกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กับชุมชน เพือ่ให้เหน็ผลกระทบจากการวิจัยได้
จริง   
        ค.  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน/เนื้อหาสาระ  สง่เสริมกิจกรรมการลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อ
เก็บข้อมลูวิจัย เป็นการสร้างและพัฒนาทักษะการวิจัย ร่วมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าปรึกษาเป็น
ระยะๆ เมือ่มปัีญหาจากการลงพื้นที่ 

 

 
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 

 
การปฏิบัติหน้าที่การสอนในภาคเรียนนี้ผู้สอนไดด้ําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

๑. การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
                   - 

๒. การแสวงหาบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการเรียนการสอน 
๒.๒ การเชญิวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณมารว่มบรรยาย 

๓. การนําผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้/งานวิจัย(ในข้อ 1) มาใช้สอน 
                      - 

๔. การนําความรู้จากการบริการวิชาการแก่สังคมที่เกี่ยวขอ้งกับการสอนมาสอนนักศึกษา 
    ๔.๑ นําความรู้จากการทําค่ายเยาวชนในการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่ผูส้อนกําลัง
ดําเนินการมาประยุกต์ในการสอนในประเด็นหลักทฤษฎเีรื่องการสือ่สารแบบมีส่วนร่วม การ
ยกตัวอย่างกรณีศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจกระบวนการทําวิจัยมากย่ิงขึ้น 

๕. ด้านการส่งเสรมิให้นักศึกษาท่ีสอนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๕.๑  ให้ความร่วมมือในการประเมินประสทิธิภาพการสอนของอาจารย์อย่างตรงไปตรงมา 
    ๕.๒  ร่วมวางแผนการเรียนรู้ 
    ๕.๓  ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างตอ่เน่ือง 


