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รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

รหัสวชิา DCA8202 รายวชิา ระเบยีบวธิวีจิยัทางการสื่อสารขัน้สูง 

บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศกึษา ๒   ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวชิา    DCA8202 

ช่ือรายวชิาภาษาไทย  ระเบยีบวธิวีจิัยทางการสื่อสารขัน้สูง 

ช่ือรายวชิาภาษาอังกฤษ  Advanced Research Methodology for Communication 

๒. จํานวนหนวยกติ   ๓ (๒-๒-๕)     

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

๓.๑  หลักสูตร       นเิทศศาสตรดุษฎบีัณฑติบัณฑติ (การสื่อสาร)  

๓.๒ ประเภทของรายวชิา    วชิาบังคับ 

 
๔.อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิาและอาจารยผูสอน    

๔.๑  อาจารยผูรับผดิชอบรายวชิา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกายกาวลิ  ศรีจนิดา 

๔.๒ อาจารยผูสอน   รองศาสตราจารย ดร.ฤาเดช เกิดวชัิย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ ์

ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑติ ผังนรัินดร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกายกาวลิ  ศรีจนิดา 

      

๕.  สถานท่ีตดิตอ   หองพักอาจารยหอง ๕๖๔๑ ช้ัน ๔ อาคาร ๔๖ คณะวทิยาการจัดการ  

E – Mail Prakaikavin.sr@ssru.ac.th 

 

๖. ภาคการศกึษา / ชั้นปท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศกึษาที่   ๑/๒๕๖๑  ช้ันปที่ ๑ 

๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ ๑๐ คน 

 

๗. รายวชิาท่ีตองเรยีนมากอน(Pre-requisite)  (ถาม)ี ไมม ี
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๘. รายวชิาท่ีตองเรยีนพรอมกัน(Co-requisites)(ถาม)ี ไมม ี

 

๙. สถานท่ีเรยีน   บัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 

 

 

๑๐.วันท่ีจัดทําหรอืปรับปรุง   วันที่ ๑ เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

รายละเอยีดของรายวชิาคร้ังลาสุด 

 
หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหนักศึกษามีความรูในทางวิชาการในเรื่องแนวความคิด และหลักการเก่ียวกับการวิจัยทางการสื่อสารในมิติตาง ๆ 

ตลอดจนสามารถวางแผนการวิจัย เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดอยางถูกตอง ประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและ

ระเบยีบวธิกีารวจิัยเพื่อนําไปสูการปฏบิัต ิพัฒนาและชวยในการแกไขปญหาใหแกสังคมดวยงานวิจัยทางดานนิเทศศาสตรได

ในระดับสูงจนสามารถที่จะเปนผูนําทางความคิดและช้ีนําสังคมในประเด็นที่จะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติตอไป

ได 

 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวชิา 

  ๑) เพื่อใหนักศกึษาไดมคีวามรูความสามารถในการวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม ในดานนิเทศศาสตรในบริบทของ
สังคมไทย 
  ๒) เพื่อใหนักศกึษามคีวามเช่ียวชาญในการทําวจิัยดานนเิทศศาสตรและสามารถนําผลการวิจัยไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนในทางวชิาการ ทางธุรกิจ และทางสังคมได 
  ๓) เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถดานการสื่อสารในมิติตาง ๆ ไดอยางลุมลึก ตลอดจนสามารถที่จะเปน
ผูนําทางความคิดและช้ีนําสังคมในประเด็นที่จะเปนประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ 
 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 
๑. คําอธบิายรายวชิา 

  การศกึษากระบวนการวจิัยในประเด็นทางดานการสื่อสารในมติติาง ๆ วางรูปแบบ เทคนคิ วธิกีารตาง ๆ ที่เก่ียวของ

กับการวจิัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดอยางถูกตอง การนําเอาสถิติบรรยาย สถิติอางอิง และสถิติขั้นสูงในการวิเคราะห

เพื่อการพิสูจนสมมติฐานการวิจัยเชิงปริมาณ  รวมไปถึงแนวทาง วิธีการการวิเคราะห ตีความ อภิปราย เพื่อเสนอขอสรุป

องคความรูการวจิัยเชิงคุณภาพ 
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๒. จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศกึษา 
 

บรรยาย 

(ช่ัวโมง) 

สอนเสรมิ 

(ช่ัวโมง) 

การฝกปฏบิัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝกงาน(ช่ัวโมง) 

การศกึษาดวยตนเอง 

(ช่ัวโมง) 

๓๐ ช่ัวโมงตอภาคการศึกษา 

(ไมรวมสัปดาหสอบกลาง

ภาคและสอบปลายภาค) 

- ๓๐ ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

๓๕ ช่ัวโมง 

ตอภาคการศึกษา 

 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 

 (ผูรับผดิชอบรายวชิาโปรดระบุขอมูล   ตัวอยางเชน  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห) 
 ๓.๑ ปรกึษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน  หอง ๕๖๔๑ ช้ัน ๔ อาคาร ๕๖คณะวทิยาการจัดการ 

 ๓.๒ ปรกึษาผานโทรศัพทที่ทาํงาน / มอืถอื  หมายเลข ๐๘-๑๕๕๕-๒๐๐๗ 

 ๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอเิลก็ทรอนกิส (E-Mail) Prakaikavin.sr@ssru.ac.th 

 ๓.๔ ปรึกษาผานเครอืขายสังคมออนไลน (Facebook) Pk Gavin 

 ๓.๕ ปรึกษาผานเครอืขายคอมพวิเตอร (Internet/Webboard) http://www.teacher.ssru.ac.th/prakaikavin_sr 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาผลการเรยีนรูของนักศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 

๑.๑   คุณธรรม จรยิธรรมท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ  

และซื่อสตัยสุจริต 

  (๒)  วนิยั ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 

 (๓)  มภีาวะความเปนผูนําและรูจักการเปนผูตาม โดยสามารถทํางานเปนทมีและสามารถแกไข 

ขอขัดแยงและลาํดับความสําคัญ 

 (๔)  เคารพสทิธแิละรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความ 

เปนมนุษย 
 (๕)  เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
 (๖)  สามารถวเิคราะหผลลกระทบจากการใชการสื่อสารตอบุคคลองคกรและสังคม 
๑.๒   วธีิการสอน 
 มกีารสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศกึษา โดยในแตละวชิาจะมกีารสอดแทรกเนื้อหาเก่ียวกับ
การเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรมที่เช่ือมกับหัวขอการบรรยายจากผูสอนหรอืวทิยากรพเิศษที่มคีวามเช่ียวชาญใน
วชิานัน้ๆ และจดัใหมกีารประเมนิผลโดยเปนสวนหนึง่ของขอสอบทีม่ขีอคําถามเก่ียวกับการนําคุณธรรม จรยิธรรมที่
นสิติไดฟงบรรยายมาประยุกตใช 
๑.๓    วธีิการประเมนิผล 

ประเมนิจากการทํางาน การเรียน ขอสอบ ผลการเรียนและการทํางานที่ผูสอนไดมอบหมายใหตองการ
เสริมสราง 

๒. ความรู 
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๒.๑   ความรูท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มคีวามรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎทีีส่ําคัญในเนื้อหาที่ศกึษา 

 (๒)  มคีวามเขาใจและสามารถอธบิายความตองการทางดานการสื่อสาร สามารถวิเคราะหปญหา 

รวมทัง้ประยุกตความรู ทักษะ และการใชเครื่องมอืการสื่อสารที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา 

 (๓)  สามารถตดิตามความกาวหนาทางวชิาการและววิัฒนาการดานการสื่อสาร มีความรูความเขาใจ 

และสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางดานการสือ่สาร อยางตอเนื่อง 

 (๔)  มคีวามรูในแนวกวางของสาขาวชิาที่ศกึษาเพื่อใหเล็งเหน็ถึงการเปลี่ยนแปลงและเขาใจผลกระทบ 

ของการสื่อสาร ที่รวมถึงแนวคิด ทฤษฎ ีและการประยุกตใชเทคโนโลยกีารสือ่สารใหมๆ  
 (๕)  มปีระสบการณในการพฒันาและ/หรอืการประยกุตการสื่อสาร ที่ใชงานไดจริง 
 (๖)  สามารถบูรณาการความรูที่ศกึษามากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

 
๒.๒   วธีิการสอน 

ในการเรียนการสอนแตละรายวชิาจะเสริมและกระตุนใหนักศกึษาเกิดความรู ความเขาใจ และสามารถ
จดจําไดอยางเปนรูปธรรม จากการใชหลักเหตุและผลในการพจิารณา 
๒.๓    วธีิการประเมนิผล 

การทดสอบมาตรฐานทีส่ามารถทําไดโดยการประเมนิจากการเรียนในช้ันเรียน ผลการเรียน งานตางๆ          

ที่ผูสอนไดมอบหมาย และทดสอบจากผลงานวจิัยซึ่งเปนงานในช้ันเรียนตลอดระยะเวลาทีน่ักศกึษาอยูในรายวชิา 

๓.ทักษะทางปญญา 

๓.๑   ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  คิดและไตรตรองอยางมวีจิารณญาณและมเีหตุผลอยางเปนระบบ สามารถสบืคนตคีวาม และประเมนิ

การสื่อสารในประเด็นตาง ๆ เพื่อใชในการแกไขปญหาสรางสรรค 

 (๒)  สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

 (๓)  สามารถประยุกตและนําความรู ทักษะมาใชในการแกไขปญหาทางดานการสือ่สารไดอยางเหมาะสม 
๓.๒   วธีิการสอน 

การเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถคิดวเิคราะห และสังเคราะหองคความรูอยางมตีรรกะ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการเรียน การสอบ และการทาํงานตอไป 
๓.๓    วธีิการประเมนิผล 

การวัดมาตรฐานโดยการใหนักศกึษาแกปญหา อธบิายแนวคิดของการแกปญหา และวธิกีารแกปญหาโดย

การประยุกตความรูดานการวจิัยนเิทศศาสตรที่เรียนมา โดยการประเมนิตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏบัิติ

ของนักศกึษา เชน ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรอื แบบสัมภาษณ 

เปนตน 

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  สามารถสือ่สารกับกลุมคนที่หลากหลายไดอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

 (๒)  สามารถใหความชวยเหลอืและอํานวยความสะดวกในการแกปญหา สถานการณตาง ๆ ทัง้ในบทบาท

ของผูนํา หรอืในบทบาทของผูรวมทมีงาน 

 (๓)  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสงั คมในประเด็นทีเ่หมาะสม 
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 (๔)  มคีวามรับผดิชอบในการกระทําของตนเองและรับผดิชอบงานในกลุม 

 (๕)  สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณ ทัง้สวนตัวและสวนรวมพรอมทัง้แสดงจุดยนื

อยางพอเหมาะ ทัง้ของตนเองและของกลุม 

 (๖)  มคีวามรับผดิชอบตอการพัฒนาการเรียนรูทงั ้ของตนเองและทางวชิาชีพอยางตอเนือ่ง 

๔.๒   วธีิการสอน 
ใชการสอนที่มกีารกําหนดกิจกรรมใหมกีารทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตรหรอืตอง                

คนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรอืผูมปีระสบการณ โดยมคีวามคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะ
ความสัมพนัธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดงันี้ 

(๑)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
(๒)  มคีวามรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
(๓)  สามารถตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏบิัตงิานไดปนอยางด ี
(๔)  มมีนุษยสัมพันธที่ดกัีบผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
(๕)  มภีาวะผูนาํ  

๔.๓    วธีิการประเมนิผล 
ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนสิติในการนาํเสนอรายงานในช้ันเรียน และสังเกตจาก

พฤตกิรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมลู 

๕. ทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวเิคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตองพัฒนา 

 (๑)  มทีักษะในการใชเครื่องมอืที่จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับการวจิยัดานการสื่อสาร 

 (๒)  สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชความรูดานการสือ่สาร มาประยุกตใชกับปญหาการวจิัย

และปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางสรางสรรค 

 (๓)  สามารถสือ่สารอยางมปีระสทิธภิาพทัง้ปากเปลาและการเขยีน พรอมทัง้เลอืกใชรูปแบบของสื่อการ

นําเสนอไดอยางเหมาะสม 

 (๔) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยสีือ่สารไดอยางเหมาะสม 
๕.๒   วธีิการสอน 

ในรายวชิาจะมกีารนาํกรณศีกึษาในประเดน็การวจิัยทางการสื่อสารมาแลกเปลี่ยน วเิคราะหและหาขอสรุป
ในช้ันเรียน รวมถึงสงเสริมใหนักศกึษาเรียนรู และใชเทคโนโลยกีารสื่อสาร –สมยัใหม เพือ่ใชในการวจิัยขัน้สงู
ทางดานนเิทศศาสตร 
๕.๓    วธีิการประเมนิผล 

การวัดมาตรฐานนี้  โดยมกีารมอบหมายงานใหนักศกึษาปญหา วเิคราะห ประสทิธภิาพของวธิแีกปญหา 

และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวเิคราะหประสทิธภิาพ ตอนักศกึษาในช้ันเรียน พรอมทัง้มกีาร

วจิารณในเชิงวชิาการระหวางอาจารยและกลุมนักศกึษาและประเมนิตามสภาพจริง จากผลงาน และการปฏบิัตขิอง

นักศกึษา เชน ประเมนิจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรอืสัมภาษณ เปนตน 

หมายเหตุ 

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลกั  

สัญลักษณ  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวนวาง หมายถงึ ไมไดรับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 
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หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๑ กระบวนทัศนการวิจัยทางการสื่อสาร

และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนองค

ความรูในงานดานนิเทศศาสตร  

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และใหนักศึกษาอภิปราย

ประเด็นวจิัยทางการสื่อสารท่ีสนใจ 

ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  

ศรีจนิดา 

๒ นิ เทศศาสตรกับปรากฏการณทาง

สังคม : จากจุดเร่ิมตนสูการวจิัย 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และยกตัวอยางประกอบ  

อภิปรายจากกรณศึีกษา   

ผศ.ดร.สมเดช รุงศรี

สวัสดิ์ 

๓ ปรากฏการณทางสังคม กบั 

ประเด็นทางดานการสือ่สารในมติิ

ตาง ๆ เพื่อพัฒนาโจทยการวจิัย 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation และใหผูเรียนอภิปราย

จากกจิกรรม   และทําแบบฝกหัด

พัฒนาโจทยการวจิัย     

ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  

ศรีจนิดา 

๔-๕ การสรางกรอบแนวคิดในการวิจัย

ทางการสื่อสารขั้นสูง  (การวิจัยเชิง

ปริมาณ / การวิจัยเชิงคุณภาพ / การ

วิจัยผสมวิธี)  : ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณวจิัย  

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation อภิปรายผลจากการถอด

บทเรียนจากประสบการณวจิัย 

รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวชัิย 
 

๖ ระเบียบวธีิวจิัยการสื่อสารขัน้สูง :  

ถอดบทเรียนจากประสบการณวจิัย 

๔ นํานักศึกษาฟงการบรรยายและ

นําเสนอผลการศึกษาในโครงการ

ประชุมกลุมสื่อสารกับกลุมคนและ

ชุมชนศึกษา คร้ังท่ี 1/2561  โดยมี

วทิยากรพเิศษ 

 

ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  

ศรีจนิดา 

โดยมวีทิยากรพเิศษ 

- รศ.ดร.กาญจนา          

แกวเทพ 

- รศ.ดร.สมสุข                 

หนิวมิาน 

- รศ.ดร.กําจร                

หลุยยะพงศ  เปนตน 

๗ การประยุกตใชเคร่ืองมือการวิจัยขั้นสูง  

ในประเด็นดานการสื่อสาร   : ถอด

บทเรียนจากประสบการณวจิัย 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation อภิปรายผลจากการถอด

บทเรียนจากประสบการณวจิัย 

แบบฝกหัดโดยใหนักศึกษาเลอืก

ประยุกตใชเคร่ืองมอืการวจิัยขัน้สูง          

ในประเด็นดานการสื่อสารท่ีสนใจ 

ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  

ศรีจนิดา 
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สัปดาหที ่ หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน

(ชม.) 

กิจกรรมการเรยีน  

การสอน/สื่อที่ใช  
ผูสอน 

๘-๙ กระบวนทัศนการวิจัยเชิงปริมาณขั้นสูง

ดานการสื่อสาร 

(สถิติบรรยาย สถิติอางอิง และสถิติ

ขั้นสูงในการวิเคราะหเพื่อการพิสูจน

สมมตฐิานการวจิัยเชิงปริมาณ) 

๔ โดยใช Power Point Presentation 

และกรณีศึกษาจริง โดยนักศึกษาจะ

ได ทําแบบฝกหัดดานสถิติ ท่ี ใช ใน

กระบวนทัศนการวิจัยเชิงปริมาณขั้น

สูงดานการสื่อสารเพื่อการพิสูจน

สมมตฐิานการวจิัย 

ผศ.ดร.บัณฑติ ผังนิ

รันดร 

๑๐-๑๑ กระบวนทัศนการวจิัยเชิงคุณภาพขั้นสูง

ดานการสื่อสาร 

(การวเิคราะห ตคีวาม อภิปราย เพื่อ

เสนอขอสรุปองคความรูจากการ

วจิัย) 

๔ บรรยายโดยใช Power Point 

Presentation และ Video ภาพยนตรรา

โชมอน โดยนักศึกษาจะไดทํา

แบบฝกหัดในการเคราะห ตคีวาม 

อภปิราย เพื่อเสนอขอสรุปองค

ความรูจากการวจิัยเชิงคุณภาพขัน้สูง 

ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  

ศรีจนิดา 

๑๒-๑๓ กระบวนทัศนการวิจัยผสมวิธีดานการ

สื่อสาร 

(คุณลักษณะ มุมมอง การพัฒนา

เคร่ืองมือ รูปแบบการวิจัยผสมวิธี และ

กรณศึีกษา) 

๔ บรรยายโดยใช Power Point 

Presentation และ กรณศึีกษาจริง ละ

กรณศึีกษาจริง โดยนักศึกษาจะไดใช

การรวจิัยผสมวธีิเพือ่การสื่อสารขัน้สูง 

ผศ.ดร.สมเดช รุงศรี

สวัสดิ์ 

๑๔-๑๕ การประ ยุกต ใชทฤษี เข ากับสภาพ

งานวจิัย : กรณศึีกษา โครงรางงานวจิัย

ปริญญาเอก / บทความวจิัย 

๔ บรรยาย โดยใช Power Point 

Presentation  และนักศึกษาฝก

ประยุกตใชทฤษีเขากับสภาพงานวจิัย

ใน โครงรางงานวจิัยปริญญาเอก 

ผศ.ดร.ประกายกาวลิ  

ศรีจนิดา 

๑๖ การสอบปลายภาค 

 

๒. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู 

( ระบุวธีิการประเมนิผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกําหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาหท่ีประเมนิและสัดสวนของการประเมนิ) 

ผลการเรียนรู วธีีการประเมนิผลการเรียนรู 
สัปดาหท่ี

ประเมนิ 

สัดสวน 

ของการประเมนิผล 

๑.๑.๑, ๑.๑.๒, 

๑.๑.๓ ๑.๑.๔, 

๑.๑.๕, ๔.๑.๒, 

๔.๑.๓  

๑. รายงานยอยในช้ันเรียน 

  

       

 

๖ 

 

 

๑๐ 
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๒.๑.๑, ๒.๑.๒, 

๒.๑.๓, ๒.๑.๔, 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 

๓.๑.๔ 

 

๒. สรุปความรูเกี่ยวกับกระบวนทัศนในการวจิัยท่ีไดจาก

วทิยากร (กจิกรรม /งานในช้ันเรียน)   

 

๔, ๕, ๘, ๙, ๑๒, 

๑๓ 

๓๐ 

 

๓.๑.๑, ๓.๑.๒, 

๓.๑.๓, ๓.๑.๔ 

๔.๑.๑, ๔.๑.๒, 

๔.๑.๓, ๕.๑.๑, 

๕.๑.๒, ๕.๑.๔ 

 

๓. ภาคปฏบัิติ (การทํางานวจิัย และบทความวจิัย)                                                 ๓, ๔, ๕, ๑๔ ๔๐ 

๒.๑.๒, ๒.๑.๔, 

๓.๑.๓, ๕.๑.๑ 

๔. รายงานสําหรับปลายภาค   

  

๑๔-๑๖ ๒๐ 

 

 รวมตลอดภาคการศึกษา   ๑๐๐ 

 

 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 

๑. ตําราและเอกสารหลัก 

๑)  Don W. Stacks, Michael B. Salwen. (2009). An Integrated Approach to Communication Theory and 

Research. Newyork : Routledge. 

 ๒)  Earl R. Babbie (2015). The Practice of Social Research 13ed. United Stage : Wardworth. 

 ๓)  Abraham Kaplan. (2017). The Conduct of Inquiry: Methodology for Behavioural Science. San 

Francisco : Chandler. 

 ๔) Creswell, J.W. (2014). Research Design : Choosing among five traditions. Thosand Oaks, CA : Sage. 

 

๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ 

๑)  Creswell, J.W. (1998). Qualitative inquiry and research design : Choosing among five traditions. 

Thosand Oaks, CA : Sage. 

      ๒)  Creswell, J.W. & Clarke, P. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thosand 

Oaks, CA : Sage. 

๓)  Berelson, B. (1952). Content Analysis in communication research. Newyork : Free Press. 

๔)  James Watson, Anne Hill. (1997). A Dictionary of Communication and Media Studies. UK : Arnold. 
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๑)  ขอมูลออนไลน 

โครงการเครอืขายหองสมดุในประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา      

 http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php   

 Proquest Database Online  http://search.proquest.com Public Relations Online  

 

 

หมวดท่ี๗ การประเมนิและปรับปรุงการดาํเนนิการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมนิประสทิธิผลของรายวชิาโดยนักศกึษา 

 ๑.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมพจิารณาแนวทางการวัดผล การประเมนิ และขอสอบ 
 ๑.๒ อธิบายใหนักศึกษาเขาใจถึงความสําคัญของการปรับปรุงรายวิชา และบทบาทของนักศึกษาในการประเมิน
ประสทิธผิลของรายวชิาในฐานะผูมสวนไดสวนเสยีของการบริหารหลกัสูตา 
 ๑.๓ การสงเสริมใหเกิดการประเมนิศักยภาพกอนและหลังเรียนโดยตัวนักศกึษาเอง 
 ๑.๔ การสรางบรรยากาศในการลกเปลี่ยนทัศนะเก่ียวกับประสิทธิผลของรายวิชาระหวางผูเรียนและผูสอนระหวางภาค
เรียน 
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๒. กลยุทธการประเมนิการสอน 

      ๒.๑ การประเมนิโดยเนนการมสีวนรวมของผูเรียนเปนหลัก เชน การพจิารณาจากพฤตกิรรมและการมสีวนรวมของ

นักศกึษา 

    ๒.๒ การประเมินโดยมุมมองของผูสอน เชน การประเมินศักยภาพในการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด การพิจารณา
จากบรรยากาศการเรียนการสอน 
    ๒.๓ การเมนิจากผลการเรียนของนักศกึษา 
    ๒.๔ พจิารณาจากการประเมนิการสอนของนักศกึษา 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 

    ๓.๑ ประมวลขอมลูจากการประเมนิการสอนในขอ ๒ เพื่อสรุปจุดดอย จุดเดน ปญหา อุปสรรค และขอเสนอไปปรับปรุง

การสอน 

    ๓.๒ การทําวจิัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบและวธิกีารสอน 

    ๓.๓ แสวงหาและปรับปรุงเทคนคิการสอน สื่อสารสอน และสรางบรรยากาศการเรียนการสอน 

    ๓.๔ การพจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวชิา 

     ๔.๑ พจิารณาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

    ๔.๒ พจิารณาความสอดคลองระหวางผลการเรียนกับคุณภาพของงานกลุม และงานเดี่ยวที่มอบหมายใหนักศกึษาทํา

ตลอดภาคเรยีน 

    ๔.๓ ประเมนิความเหมาะสมของแผนบริหารการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การมอบหมายงาน การวัดผล 

และการประเมนิผลการเรียน กับคําอธบิายรายวชิา และวตัถุประสงคของหลักสตูร 

    ๔.๔ รวมมอืกับผูสอนในรายวชิาลาํดับถัดไปในการประเมนิผลการเรียนรายวชิากอนหนา 

 

๕. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวชิา 

     ๕.๑ พจิารณาจากการประเมนิในขอ ๑-๔ มา เพื่อสรุปประเด็นที่ตอปรับปรุงแกไขหรอืสงเสริมใหมมีาตรฐานยิ่งขึ้น 

     ๔.๒ ศกึษาขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทัง้ในดานวชิาการและวชิาชีพ 

     ๔.๓ วางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวชิา ดําเนนิการ นําไปใช และประเมนิอยางสม่ําเสมอ 

     ๔.๔ การนําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรวมกันพจิารณา 

 

*********************** 
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