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รายละเอียดของรายวชิา 

ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต / คณะ/ ภาควิชา   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานวตักรรมสื่อสารมวลชน 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
            CI003  การวิจัยประยุกต์ทางนวัตกรรมสื่อสารมวลชน 
2. จ านวนหนว่ยกติ 
            3 (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
            หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาแกนสาขา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์.นฤมล  วงศ์หาญ และ รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชยั 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทีี่เรียน 
            ภาคเรียนท่ี 1  (ภาคต้น)  ชั้นปีที่ 4 
6. รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) 
            CA 304 การวิจยัเบื้องตน้ทางนิเทศศาสตร์ 
7. รายวิชาทีต่้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)      
            ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
            มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 
9. วันที่จดัท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสดุ 
            วันท่ี 1 สิงหาคม 2559 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
                เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวิจยัประยุกต์โดยน าทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และ
เทคนิคการวจิัย มาใช้ในการวจิัยด้านนวตักรรมการส่ือสาร ตั้งแตก่ารก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร 
กรอบแนวคดิทฤษฎี ประมวลผลข้อมูลและการรายงานผลวิจัย รวมถึงเทคนิคการน าเสนอผลวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม
ทางส่ือประเภทตา่ง  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการน าทฤษฎีแนวคดิ กระบวนการวจิัย  ตั้งแต่การก าหนด
ปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร กรอบแนวคิดทฤษฎี  มาใช้ในการวจิัยดา้นนวตักรรมการส่ือสาร 

2. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกับเทคนิคการวจิัยประเภทต่างๆในงานดา้นนวตักรรมการ
ส่ือสาร โดยเน้นศึกษาการวจิัยเชงิส ารวจความคิดเห็น การวจิัยเชงิวิเคราะหเ์นื้อหา 

3. เพื่อให้นักศึกษามคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกับการประมวลผลข้อมลู และการรายงานผลวิจยั รวมถงึ
เทคนิคการน าเสนอผลวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสมทางส่ือประเภทต่าง ๆ 

4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประมวลความรู้เกีย่วกับกระบวนการ และ เทคนิคการวจิัยไปใช้ในงานทางด้าน
นวัตกรรมการส่ือสารได้  โดยฝึกปฏิบัติการวจิัย 

 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
           วิจัยประยุกต์โดยน าทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคการวิจัย มาใช้ในการวิจัยด้านนวัตกรรมการส่ือสาร 
ตั้งแตก่ารก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมตฐิาน ตวัแปร กรอบแนวคิดทฤษฎี ประมวลผลข้อมูลและการรายงานผล
วิจัย รวมถงึเทคนคิการน าเสนอผลวิจัยในรูปแบบท่ีเหมาะสมทางส่ือประเภทต่าง ๆ 
2. จ านวนชัว่โมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ / งาน
ภาคสนาม / การฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 
(3 ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 

- - 90 
(6ชัว่โมง x 15 สัปดาห์) 

3. จ านวนชัว่โมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศึกษาเปน็รายบุคคล 
            3 ชั่วโมง โดยก าหนดวัน เวลาตามที่นกัศึกษาตกลง และแจ้งให้ทราบในชั่วโมงแรกของการสอน 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
             1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
                   - ความขยันหมั่นเพยีร ความอดทน อดกลั้น 

     - ความเสียสละและความสามัคคี (การท างานเป็นทีม) 
     - ความตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ 
 

             1.2 วิธีการสอน 
                 - สอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมกลุ่ม 
                 - สอนเนื้อหาในบทเรียนและร่วมกันอภิปรายเรื่องจรรยาบรรณและจริยธรรมของนักส่ือสารมวลชนรวมถงึ
จรรยาบรรณในการท าวิจยั 
                 - มอบหมายงานค้นคว้า และน าเสนองานท้ังเดี่ยวและกลุ่ม 
 
              1.3  วิธีการประเมินผล 
                 - ประเมินจากความเรียบร้อยสมบูรณ์ของผลงานของนักศึกษา 
                 - ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งทีม่าของข้อมูลอยา่งครบถ้วน 
 
2. ความรู้ 
             2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 
                 - การวิจัยประยกุต์โดยน าทฤษฎี แนวคิด กระบวนการ และเทคนิคการวิจยั มาใชใ้นการวิจัยด้านนวัตกรรม
การส่ือสาร ตั้งแต่การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร กรอบแนวคิดทฤษฎี การประมวลผลข้อมูลและ
การรายงานผลวจิัย รวมถงึเทคนคิการน าเสนอผลวิจัยในรูปแบบทีเ่หมาะสมทางส่ือประเภทต่าง  
             2.2 วิธีการสอน 
                 - บรรยาย ถามตอบ อภิปรายกลุ่มย่อยและการน าเสนองานในชั้นเรยีน 
                 - ให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเขา้เรยีน 
                 - ให้ท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน การบ้านเดี่ยว ท าโครงการวจิัยเป็นกลุ่ม และการน าเสนองานวิจัย 
 
             2.3 วิธีการประเมินผล 
                 - ประเมินจากความถกูต้องของค าตอบ การสรุปผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อย 
                 - ประเมินจากความถกูต้องของผลงานของนักศึกษา ทดสอบย่อย แบบฝึกหัด และการบ้าน 
                 - ประเมินความถูกตอ้งของกระบวนการวจิัย  เนื้อหารายงาน และความนา่สนใจของการน าเสนองานวิจัย 
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3. ทักษะทางปัญญา 
             3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่้องพัฒนา 
                - มีความรูค้วามเข้าใจเนื้อหาของแนวคดิ กระบวนการ และเทคนิคการวจิัย ดา้นนวัตกรรมการส่ือสาร ตั้งแต่
การก าหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน ตัวแปร กรอบแนวคดิทฤษฎี ประมวลผลข้อมูลและการรายงานผลวิจัย 
รวมถงึเทคนคิการน าเสนอผลวิจยัในรูปแบบที่เหมาะสมทางส่ือประเภทต่างๆ 
                 - สามารถเปรียบเทยีบความแตกต่างของวิธวีิจัย และสามารถเลือกใช้ระเบยีบวิธวีิจยัที่เหมาะสม     
                 - สามารถประเมิน/วเิคราะห์ สถานการณ์/เหตกุารณ์/ปรากฏการณ์ทางสังคมได้โดยใช ้                                                                                                                                     
                   การแสวงหาความรูโ้ดยการวิจัย 
                 - สามารถแก้ปัญหาเชิงทฤษฎีและประยุกตใ์ชใ้นการท างานท่ีได้รับมอบหมายใหเ้สร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
             3.2 วิธีการสอน 
                 - ให้นักศกึษาตั้งค าถาม (ท าไมและอยา่งไร) จากเนื้อหาความรู้ที่ได้ศกึษาดว้ยตนเอง 
                 - ให้นักศกึษาตอบค าถาม ท าแบบฝึกหัดและแบบทดสอบย่อย 
                 - อภิปรายและแสดงความคิดเห็นจากตวัอยา่งผลการวิจัย เหตุการณ์ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
                 - มอบหมายงานท่ีต้องค้นคว้าหาความรูด้้วยตนเอง เพือ่ให้ใช้ทักษะการแก้ปัญหา การ 
                   วิเคราะห์ และการตดัสินใจ 
 
             3.3 วิธีการประเมินผล 
                 - ประเมินจากค าถามและค าตอบเชงิวเิคราะห์ของนักศึกษา 
                 - ประเมินจากค าตอบในแบบฝึกหัด การทดสอบย่อย กระบวนการท าวิจัยและรายงานการวจิัยของนักศกึษา 
                 - ประเมินจากค าตอบข้อสอบกลางภาค และการสอบไล่ปลายภาค 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             4.1 ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบคุคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
                 - ทักษะการเป็นผู้น าและการใหค้วามร่วมมือ การชว่ยเหลือและแก้ไขปัญหาของกลุ่ม 
                 - ความรับผิดชอบในการท างานในหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้สอน และจากเพื่อนรว่มกลุ่มได้ส าเร็จ 
                 - ความมีมนษุยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อเพื่อนร่วมชั้นในบทบาทที่เป็นผู้น าและผู้ตาม 
 
             4.2 วิธีการสอน 
                 - การก าหนดใหม้ีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการท างานกลุ่มและรายงานอย่างชดัเจน 
                 - ให้นักศกึษาประเมนิและให้คะแนนการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบซึง่กันและกันในกลุ่ม     
              
             4.3 วิธีการประเมิน 
                 - ประเมินจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างานกลุ่ม การอภิปรายกลุ่ม รายงานการวิจัย 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
             5.1 ทักษะการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
                 - ทักษะการวเิคราะห ์ประมวลผลข้อมูล  และ การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพื่อการวเิคราะห์ข้อมูล และ การ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสม 
                 - ทักษะการใช้ภาษาพูดเพื่อการส่ือสารให้ผู้อ่ืนเขา้ใจได้อย่างถูกต้องและบรรลุวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร 
                 - ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ 
 
             5.2 วิธีการสอน 
                 - ให้นักศกึษาวเิคราะห์ และ ประมวลผลข้อมูลและการรายงานผลวิจัย รวมถงึเทคนคิการน าเสนอผลวิจยัใน
รูปแบบที่เหมาะสมทางส่ือประเภทต่างๆ 
                 - ให้นักศกึษาฝึกการแสดงความคิดเห็น และ น าเสนอ 
                 - แนะน าเว็บไซต์ แหล่งค้นควา้ข้อมูลสารสนเทศ หรือฐานข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องให้นักศึกษาน าข้อมูลมาใชใ้นการ 
                   ท ารายงานและศึกษาเพิ่มเติม 
 
             5.3. วิธีการประเมินผล 

- ประเมินจากความถกูต้องของวเิคราะห์ และ ประมวลผลข้อมูลและการรายงานผลวจิัย ของนกัศกึษา 
- ประเมินจากประสิทธิผลของการพูด การน าเสนอ การแสดงความคิดเห็น การใหเ้หตุผล และการ
อภิปรายกลุ่มย่อย 
- ประเมินจากความสม่ าเสมอในการศึกษาด้วยตนเองก่อนเรียน การทบทวนความรูใ้นระบบ E-
Learning/Hybrid Learning และการอา้งอิงแหล่งข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้อง   
 

 
 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดา
ห ์

หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน 
(ช.ม.) 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช ้ ผู้สอน 

1 -แนะน ารายวชิาและกระบวนการเรียนการสอน 
-แนวคิดเกี่ยวกับการวิจยัดา้นนวตักรรมการส่ือสาร 
1.ความหมาย ของการวิจัยด้านนวัตกรรมการ
ส่ือสาร 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัยด้านนวัตกรรมการ
ส่ือสาร 
3.บทบาทของการวิจัยด้านนวัตกรรมการส่ือสาร 
4.ขั้นตอนของการท าวิจยั 

3 -แบ่งกลุ่มเตรยีมท างาน กลุ่มละไม่เกิน  5 คน   
-ให้ส่งหวัขอ้วิจัยเชิงส ารวจทางดา้นนวัตกรรม
การส่ือสารที่น.ศ.ก าหนดเองตามความสนใจ  
โดยประกอบด้วย 

หัวข้อ  ปัญหาน าวิจัย  วัตถุประสงค์    
สมมติฐาน      ตัวแปร  และแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส่งในชั่วโมงเรียน 
สัปดาห์ท่ี 5 (14-18 ก.ย.58) 

ผศ.นฤมล   
 
วงศ์หาญ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน 
(ช.ม.) 

กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสือ่ที่ใช ้

ผู้สอน 

2 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย 

3 - บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้สื่อ
น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผ่านค าถามในห้อง 
 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 

3 ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัย 

3 - บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้สื่อ
น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผ่านค าถามในห้อง 
- อภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองและ
ประยุกต์ความรู้กับสถานการณ์ปจัจุบัน 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 

4 ประเภทของการวิจยัในงาน
วารสารศาสตร ์
-การวิจยัเชงิบรรยาย      
 -การวิจัยเชงิส ารวจ 
-การวิจยัเชงิวเิคราะห์เนื้อหา 
 

3 - บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้สื่อ
น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผ่านค าถามในห้อง 
 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 

5 ประเภทของการวิจยัในงาน
วารสารศาสตร์ (ต่อ) 
-การวิจยัเชงิบรรยาย      
 -การวิจัยเชงิส ารวจ 
 -การวิจัยเชงิวเิคราะหเ์นื้อหา
และศึกษากระบวนการวิจยั
เชิงวิเคราะหเ์นื้อหา จากการ
วิจัยตัวอย่าง 

 

3 - บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้สื่อ
น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผ่านค าถามในห้อง 
 
-ทกุกลุ่ม สง่การบ้าน  
-ศึกษากระบวนการวจิัยเชิงวิเคราะห์เนื้อหา
จากการวิจัยทีเ่ป็นตัวอย่าง 
 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 

6 -การสร้างเครื่องมือการวจิัย 

-การก าหนดประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง การสุ่ม
ตัวอยา่ง 

3 - บรรยายและยกตวัอยา่งประกอบ โดยใช้สื่อ
น าเสนอในรูปแบบ PowerPoint 
- ทบทวนความรู้ผ่านค าถามในห้อง 
- อภิปรายกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมอง 
-ตรวจคืนงาน  
-สร้างเครื่องมือการวิจยั 
-แบ่งกลุ่มศึกษาการสร้างเครื่องมอืการวจิับ  
การก าหนดประชากร กลุ่มตัวอยา่ง การสุ่ม
ตัวอยา่งของวจิัยที่น ามาเป็นตวัอย่าง 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ / รายละเอียด จ านวน 

(ช.ม.) 
กิจกรรมการเรียน 
การสอนและสือ่ที่ใช ้

ผู้สอน 

7 ฝึกปฏิบัติออกแบบวิจยั
(ทดสอบเครื่องมือ+ เก็บ
รวบรวมข้อมูล) 

 

3 ทดสอบเครื่องมือ+ เก็บรวบรวมขอ้มูล) ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

8 สอบกลางภาค 2 (วิชานี้ไม่มีสอบกลางภาค)  
9 ฝึกปฏิบัติการวจิัย (ทดสอบ

เครื่องมือ+ เก็บรวบรวม
ข้อมูล)) 

3 พบอาจารย์เพื่อปรึกษา ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

10 ฝึกปฏิบัติการวจิัย (การ
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล) 

3 เรียนการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่การ
วิเคราะห์ข้อมูล และฝึกปฏิบัติจริง 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ 
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

11 ฝึกปฏิบัติการวจิัย (การ
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล) 

3 เรียนการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่การ
วิเคราะห์ข้อมูล และฝึกปฏิบัติจริง 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

12 ฝึกปฏิบัติการวจิัย (การ
วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูล) 

3 เรียนการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปเพือ่การ
วิเคราะห์ข้อมูล และฝึกปฏิบัติจริง 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

13 ฝึกปฏิบัติการวจิัย  (เขียน
รายงานการวิจยั) 

3 เขียนรายงานผลการวจิัยและพบอาจารย์เพื่อ
ปรึกษา 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

14 การเขยีนรายงานผลการวิจยั 3 เขียนรายงานผลการวจิัยและพบอาจารย์เพื่อ
ปรึกษา 

ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

15 การน าเสนอผลการวจิัย 3 น าเสนอผลการวจิัย ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ
และ 
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รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

16 การน าเสนอผลการวจิัย 3 น าเสนอผลการวจิัย ผศ.นฤมล  วงศ์หาญ
และ 
รศ.กาญจนา โชค
เหรียญสุขชัย 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ผลการ
เรียนรู ้

วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมนิ สัดส่วนของการประเมิน 

1,2,3,4 การเขา้ชั้นเรียน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  
การอภิปรายในชั้นเรยีน 

ทุกสัปดาห ์ 5% 

1,2,3,5 การท าแบบฝึกหดัและการสอบย่อย 2,6,10,12 10% 
1,2,3,5 รายงานการค้นคว้างานวิจัย / วิทยานิพนธ ์  10% 
1,2,3,4,5 การท าโครงการวิจยั 

-โครงร่างการวิจยั และกระบวนการท าวจิัย 
-การจัดท ารายงานการวจิัย 
-การน าเสนอผลการวิจัย 

 
5,6,7,9,10,11,12 

13,14 
          15,16 

 
20% 
15% 

1,2,3,5 การสอบไล่ 17 40% 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต าราและเอกสาร 
เอกสารประกอบการสอนวชิา CI003 การวจิัยประยกุต์ทางนัตกรรมส่ือสารมวลชน กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย. 
 
2.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
• เอกสารประกอบการคน้คว้าและอ้างอิง (Reference Materials) 

ภาษาไทย 
กริช  สืบสนธ.์  การวจิัยเชิงส ารวจเบื้องต้นส าหรับนักนิเทศศาสตร์. มปพ.  
เชิดศักดิ์  โฆวาสินธ.  การวิจยัทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: มศว. ประสานมิตร,  

2522. 
เทียนฉาย  กีระนันนท์.  สังคมศาสตร์วิจัย.  กรุงเทพฯ: พีระพัธนา, 2527. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์  ระเบยีบวิธีการวจิัยทางสังคมศาสตร์.  กรุงเทพฯ: หจก. การพิมพ์พระนคร,  

2527. 
บุญเรียง  ขจรศิลป.์  สถิติวจิัย 1.  กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์การพิมพ์, 2533. 
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พวงรัตน ์ทวีรัตน.์  วิธีการวิจัยทางพฤตกิรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที ่8.กรุงเทพฯ:  
              จุฬาลงกรณ ์  มหาวิทยาลัย, 2543. 
พีระ  จิรโสภณ.  การวจิัยส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2535. 
วิเชยีร  เกตุสิงห.์  หลักการสร้างและวิเคราะห์เครื่องมือทีใ่ชใ้นการวิจัย.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานชิ,  

2530. 
ศิริชัย  กาญจนวาสี.  การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมส าหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ, 2535. 
อนันต์ ศรีโสภา  หลักการวิจัยเบือ้งต้น.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวฒันาพานชิ, 2521. 

ภาษาอังกฤษ 
Hirsch, P.M. and others. Strategies for Communication Research. CA :SAGE, 1977. 
Smith, M.J. Contemporary Communication Research methods. Belmont, Wadsworth, 1988.  

Stempel III,  
Watt, J.H. and Van Den Berg, S.A. Research methods for Communication Science.  MA:  

Simon and Schuster, 1995. 
Yamane, T. Statistics : An Introductory Analysis, 1973. 

 
3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 
 วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั และเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับในชั้นเรียน 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 ประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศกึษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวทิยาลัย 
3. การปรับปรุงการสอน 

น าประเมินผลการสอนโดยนักศึกษามาปรับปรุงวิธีการสอน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

 -การพิจารณาข้อสอบ และ ผลการตัดเกรด โดยคณะกรรมการภายนอก 

-การประเมินตนเองของนักศึกษาโดยการตอบแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศกึษา 5 ดา้น 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

 มีการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิาทกุครั้งที่มีการเปิดการเรียนการสอนวิชานี ้


