
  
 

        มคอ. 3 
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย . 
คณะ/สาขาวิชา          คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต)                               

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
      CS 003   การวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  Research for Strategic Communication 
2. จ านวนหน่วยกิต 
       3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  
        ประเภทรายวิชาบังคับ กลุ่มวิชาแกนสาขาวิชา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารย์ ดร.เบญจพร วุฒิพันธุ์               หัวหน้าหลักสูตร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน ์ชัยส าเร็จ อาจารย์ผู้สอน (กลุม่ 1) 
อาจารย์ อมรพรรณ สนุาพันธ์                 อาจารย์ผู้สอน (กลุ่ม 2, 3) 
อาจารย์ กนกกาญจน์ บัญชาบษุบง        อาจารย์ผู้สอน (กลุ่ม 4,5,6)         

        รองศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา เขียวแก้ว  อาจารย์ผู้สอน (กลุ่ม 7)    

         
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
      ภาคการศกึษาที่ 1   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2559) 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       สอบผ่าน CA304 การวิจัยเบื้องต้นทางนิเทศศาสตร์ 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    อาคาร 11 และ 21 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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9. วันทีจ่ัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     27 สิงหาคม 2559 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

2. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจระเบียบวิธีวิจัยและกระบวนการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  

3. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธวิีจัยทางสังคมศาสตร์ในการท าวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิง 
กลยุทธ ์

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา 
     1. เพื่อให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการท าวิจัยเพื่อ

การสื่อสารเชิงกลยุทธ์  ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยมีการก าหนด
ชิ้นงาน และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ด้านการวิจัยทางการสื่อสารเชิงกลยุทธใ์นปัจจุบนัและแนวโน้มใน
อนาคต 

     2.  เพื่อพัฒนารายวิชานี้ใหน้ักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ตาม มคอ. 2 ภายใต้กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์  โดยเน้นการฝึก
เขียนโครงร่างการวิจัย การด าเนินงานวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัยส าหรับงานสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การวิจัยเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร การวิจัยเพื่อการโฆษณาและการสื่อสารการตลาด 

 
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
45 ชั่วโมง - - 90 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผู้สอนประกาศเวลาให้ค าปรึกษาในชั่วโมงแรกของการสอน และในประมวลรายวิชาที่แจกให้แก่นักศึกษา  
    - ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3-6 ชัว่โมง/สัปดาห์ โดยพบที่ห้องพัก
อาจารย์/ห้องเรียนหลังเลิกชัน้เรียน หรือ ทาง e-mail, LINE  หรือ ทางโทรศัพท์ส่วนตัว ตามที่นักศึกษาต้องการ 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

1.1.1 มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อการท างานและต่อผู้อื่น อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ 
อดทน และเข้าใจมนุษย ์(ความรับผิดชอบหลัก) 

1.2 วิธีการสอน 
1) บรรยายในชั้นเรียน โดยมีบทเรียนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในงานสื่อสารเชิงกลยทุธ์ 

   2) สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมของการท าวิจัยไว้ในการเรียนการสอนหัวข้อต่าง ๆ ของทั้งรายวิชา 
   3) สอนโดยใช้กรณีศึกษา การอภิปรายร่วมกัน การมอบหมายงานคูแ่ละงานกลุ่ม 

             5) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
      1.3 วิธีการประเมินผล 

1) เช็คชื่อการเข้าห้องเรียน 
2) ท างานที่ได้รับมอบหมายส่งตรงเวลาที่ก าหนด 
3) ส่งงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน และไม่ลอกเลียนผู้อื่น 
4)  อ้างอิงแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าได้อย่างถูกต้อง 
5) สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน และให้ผู้เรียนท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้ 
      2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

2.1.2 มีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ทั้งในทางทฤษฎีและปฏบิัติ 
อย่างกว้างขวาง เป็นระบบ และทันสมัย (ความรับผิดชอบรอง) 

2.1.4  มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย เพื่อแกไ้ขปญัหาและเสริมความรู้ในวิชาชพีนิเทศศาสตร์ (ความรับผิดชอบหลกั) 
      2.2 วิธีการสอน 

1) บรรยายประกอบเอกสารค าสอนวิชาการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ โดยอาจารย์    
2) มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูลทางวิชาชีพเพื่อก าหนดปัญหาน าและหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โครงการ 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และการโฆษณา ตามที่นักศึกษาถนัด
และสนใจ 

3) มอบหมายการจัดท าโครงงานวิจัย ทั้งการเขียนโครงร่างวิจัย และการจัดท าโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยอาศัย
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเป็นหลัก 

4) ให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยหน้าชั้นเรียน  
5) เรียนรู้เพิ่มเติมโดยค้นคว้าข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   

      2.3 วิธีการประเมินผล 
           1) การน าเสนอประเด็น/โจทย์ในงานสื่อสารเชิงกลยทุธ์ที่ต้องการน ามาศึกษา การเขียนปัญหาน าและวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
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            2) รายงานโครงร่างวิจัย และรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  
            3) การน าเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน 
            4) การสอบกลางภาค และสอบปลายภาค  
3. ทักษะทางปัญญา 
    3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลหรือสถานการณ์ รวมทั้งสามารถวางแผนงานหรือแก้ไขปัญหาได้ (ความรับผิดชอบหลัก) 
   3.2 วิธีการสอน           

1) ฝึกให้ระดมสมองในชั้นเรียน เพื่อฝึกฝนการวิเคราะห์สถานการณ์หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ เพื่อ
แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยอาศัยวิธีการวิจัย  

2) มอบหมายงานค้นคว้าข้อมูลทางวิชาชีพเพื่อก าหนดปัญหาน าและหัวข้อการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร โครงการ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานสื่อสารองค์กร ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาด และการโฆษณา ตามที่นักศึกษาถนัด
และสนใจ 

3) มอบหมายการจัดท าโครงงานวิจัย ทั้งการเขียนโครงร่างวิจัย และการจัดท าโครงงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยอาศัย
วิธีการวิจัยเชิงส ารวจเป็นหลัก 

4) มอบหมายงานเด่ียว ให้ท าการประเมินและวิจารณ์ผลการด าเนินงานโครงการวิจัยของเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ 2 กลุ่ม 
  3.3 วิธีการประเมินผล    

1) พิจารณาจากผลการสอบโดยเน้นข้อสอบในลักษณะของกรณีตัวอย่างจากองค์กรหรือกิจกรรมจริง ที่ต้องอาศัยการ
วิเคราะห์และพัฒนางานวิจัยอย่างเป็นระบบ 

2) พิจารณาจากผลงานทุกชิน้ของนักศึกษา ทั้งงานคูแ่ละงานกลุ่ม 
3) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในชั้นเรียน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.2 สามารถแก้ไขปัญหาของตนเองและกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ (ความรับผิดชอบหลัก) 
   4.2 วิธีการสอน 
         1) มอบหมายงานให้ท าเป็นกลุ่มคู่และกลุ่ม 3-5 คน เพือ่ฝึกค้นคว้าข้อมูล ระดมสมอง วิเคราะห์ และพัฒนางานวิจัยของ
เพื่อน าเสนอได้อย่างสมบูรณ์ 
         2) สอนให้นักศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบหน้าที่ภายในกลุ่ม เช่น ต้องประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับอาจารย์ และต้องช่วยกัน
จัดท าโครงการวิจัย ตั้งแต่พัฒนางาน เก็บข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ เขียนรายงาน และน าเสนองาน 
   4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) การเข้าร่วมประชุมกลุม่ย่อยกับอาจารย์ครบและสม่ าเสมอ 
         2) ผลงานทีส่่งและน าเสนอหน้าชั้น ที่สะท้อนถึงความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่ม   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

5.1.2 สามารถสรุปประเด็นและเลือกรูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผู้รับสารที่แตกต่างกันได ้(ความ
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รับผิดชอบรอง) 
5.1.5 สามารถใช้เทคนิคขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการค านวณ และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย 

(ความรับผิดชอบหลัก) 
     5.2 วิธีการสอน 

1) ให้ฝึกการป้อนข้อมูลเชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่ายด้วยโปรแกรม EXCEL และการแปลความหมายผล
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติอ้างอิงในระดับค้น (correlation และ t-test) 

2)  ให้น าเสนอผลงานวิจัยหน้าชั้นเรียน โดยสรุปประเด็นส าคัญให้ครบถ้วย และใชส้ื่อ PPT ประกอบการน าเสนอ  
    5.3 วิธีการประเมินผล 
         1) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
         2) ผลงานการน าเสนอในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสื่อประกอบการน าเสนอ 
        3) การออกข้อสอบเกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ส าหรับการสอบปลายภาค 

 
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อบรรยาย จ านวน 
ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 
15-19 
ส.ค. 59 

แนะน ารายวิชาและกระบวนการเรียนการสอน 
ความหมายและความส าคัญของการวิจัยเพื่อการ

สื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

o ประเภทของการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกล
ยุทธ์ 

3 - ทดสอบพื้นความรู้เกี่ยวกับการวิจัย (จากวิชา
บังคับก่อน)  

- แจกเอกสารประมวลรายวิชา  
- สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 

 - คิดประเด็นปัญหา/โจทย์วิจัยเกี่ยวกับ การ
ประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อสาร
การตลาด ท่ีสนใจศึกษา  

(งานคู่ - ย่อย 1 – ส่งในคาบเรียน สป. 2) 

ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ 
ชัยส าเร็จ  
(กลุ่ม 1) 
อ.อมรพรรณ  
สุนาพันธ์                 
(กลุ่ม 2, 3) 
อ.กนกกาญจน์ 
บัญชาบุษบง        
(กลุ่ม 4,5,6) 
รศ.ดร.จันทิมา 
เขียวแก้ว 
(กลุ่ม 7) 
 

2 
22-26 
ส.ค. 59 

กระบวนการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
วิธีการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 
จริยธรรมในการวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- เสนอประเด็นปัญหา/โจทย์วิจัยท่ีต้องการ
ศึกษา  

3 
29 
ส.ค.- 
2 ก.ย. 

59 

การก าหนดปัญหาน าการวิจัย  
การต้ังวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- เขียนปัญหาน าวิจัย และ วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
(งานคู่ - ย่อย 2 – ส่งในคาบเรียน สป.4) 

4 
5 – 9 
ก.ย. 59 

การส ารวจวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง       
การต้ังสมมติฐานการวิจัย 

 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- ค้นคว้าและระบุโดยสังเขปเกี่ยวกับ แนวคิด 
ทฤษฏี และงานวิจัยต่าง ๆ ท่ี เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในหัวข้อวิจัยของตนเอง  

  (งานคู่ - ย่อย 3 – ส่งในคาบเรียน สป.5) 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อบรรยาย จ านวน 
ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

5 
12 - 16 
ก.ย. 59 

ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของการวิจัย 
ตัวแปร และการวัดตัวแปร 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- ตั้งสมมติฐานการวิจัย 1 ข้อ จากปัญหาน าการ
วิจัยท่ีก าหนดไว้ 

 
6 

19-23 
ก.ย. 59 

การเขียนโครงร่างการวิจัย 
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

        - การออกแบบวิจัย 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- ออกแบบวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย 
 -  ฝึกเรียบเรียงโครงร่างการวิจัย ตามหัวข้อท่ี
ก าหนดให้ในใบงาน (งานคู่) 

7 
26-30 
ก.ย.59 

        - การสุ่มตัวอย่าง 3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสม 
- ส่งรายงานโครงร่างการวิจัย 
  (งานคู่ – ส่งสัปดาห์ถัดไป ภายใน วันพุธ 

16:00 น.) 

----- สอบกลางภาค: พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00-11:00 น. ----- 
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17-21 
ต.ค. 59 

        - การสร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- จัดกลุ่มท างาน - คัดเลือกหัวข้อวิจัยจากโครง
ร่างของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อด าเนินการวิจัยเต็ม
รูปแบบ 

- สร้างเครื่องมอืวิจัยเชิงส ารวจ  
  (Group Meeting 1 กับอาจารย์) 

 

   9 
24-28 
ต.ค. 59 

        - การเก็บรวบรวมข้อมูล 3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- ทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ 
  (Group Meeting 2 กับอาจารย์)- เก็บข้อมูล
ภาคสนาม 

10 
31 

ต.ค.-4 
พ.ย. 59 

               - การวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  (Group Meeting 3 กับอาจารย์) 

11 
7-11 

พ.ย. 59 
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

   - หลักการวิจัยเชิงคุณภาพ 
   - เทคนิควิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- ฝึกวิธีการสนทนากลุ่มในชั้นเรียน โดยให้
นักศึกษาร่วมกันก าหนดประเด็นท่ีสนใจศึกษา
เอง 

12 
14-18 
พ.ย. 59 

การอภิปรายผลการวิจัย 3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- เขียนอภิปรายผลการวิจัย 
 (Group Meeting 4 กับอาจารย์) 

13 
21-25 
พ.ย. 59 

การเขียนรายงานและการน าเสนอผล 
การวิจัย 

3 - สื่อ PPT ประกอบการบรรยาย 
- เขียนรายงานการวิจัย  
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สัปดาห์ที่ หัวข้อบรรยาย จ านวน 
ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/ 
สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

- เตรียมน าเสนอผลงานวิจัยหน้าชั้น   
14 
28 
พ.ย.- 
2 ธ.ค. 

59 

เสนอผลงานวิจัย รายกลุ่ม - - ครั้งที่ 1 3 - น าเสนอผลงานวิจัยหน้าชั้น (บรรยาย + PPT)  
(งานกลุ่ม) 
- ประเมินผลงานวิจัยของกลุ่มอื่น 2 เรื่อง (ตาม
แบบประเมินท่ีให้ )  
(งานเดี่ยว– ท าทันที ส่งในชั้นเรียน) 

15 
5-9 

ธ.ค. 59 
เสนอผลงานวิจัย รายกลุ่ม - - ครั้งที่ 2 
สรุปและทบทวน 

3 

----- สอบไลป่ลายภาค: พุธ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09:00-12:00 น. (3 ชั่วโมง) ----- 
 
 

1. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที ่
ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่

ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1 1.1.1 
2.1.2, 2.1.4 
3.1.1  
 

- การเชค็ชื่อเข้าชัน้เรยีน 
- การท างานและส่งงานตามหัวข้อที่มอบหมายให้สอดคล้อง
กับบทเรียน ครบถ้วน และภายในเวลาที่ก าหนด 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียนโดย 
น าเสนองานทีไ่ด้รบัมอบหมาย โดยไมล่อกเลียนของผู้อื่น 
- การอ้างอิงแหล่งข้อมลูในการคน้คว้าได้อย่างถกูต้อง  
- สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน  

1-7, 9-13 
 

5% 

2 1.1.1 
2.1.2, 2.1.4 
3.1.1 
4.1.2 
5.1.5 

- การฝึกพัฒนาโจทย์/ประเด็นของการวิจัย ปัญหาน า 
วัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เป็นงานคู่ 

- ผลงานโครงร่างวิจัย เป็นงานคู่ 
- ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ครอบคลุมทุกชั้นตอนของ
กระบวนการวิจัย โดยต้องท า group meeting กับ
อาจารย์ตลอดโครงการ เป็นงานกลุ่ม 3-5 คน 

- การฝึกวิธีเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
สนทนากลุ่ม 

4-15 5% 
10% 
20% 

3 1.1.1 
2.1.4 
3.1.1 
4.1.2  
5.1.2 

การสรุปประเด็นจากงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และน าเสนอ
ผลงานวิจัยหน้าชั้นเรียนตามหวัข้อที่ก าหนด และในวันที่
นัดหมาย 

14-15 5% 
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4 1.1.1  
2.1.2, 2.1.4 
3.1.1 
4.1.2  

- การระดมสมองเพื่อพัฒนางานวิจัย โดยเรียนรู้จากสื่อ 
กิจกรรม โครงการ องค์กรต่าง ๆ 

- การประเมินและวิพากษ์งานวิจัยของเพื่อนกลุ่มอ่ืน ๆ 

2-15 5% 

5 1.1.1 
2.1.1, 2.1.4 
5.1.5 

การสอบกลางภาค และ 
การสอบปลายภาค 
 

9, 17 20% 
30% 

  รวม  100  % 
 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
     เอกสารค าสอนรายวิชา CS003 การวิจัยเพื่อการสื่อสารเชิงกลยุทธ ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุธิ์. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท์, 2547. 
ปาริชาติ สถาปิตานนท์. ระเบียบวิธีวิจัยทางการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2549. 
พรทิพย์ พิมลสินธุ.์ การวิจัยเพือ่การประชาสัมพันธ์. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: บริษัท โฟร์พริน้ติ้ง จ ากัด, 2551. 
ฯลฯ 
Allen, M., Titsworth, S., & Hunt, S. K. (2009). Qualitative Research in Communication. Thousand Oaks, CA: Sage 

Publications. 
Arens, W. F., Weigold, M. F. & Arens, C.   (2013). Contemporary Advertising and Integrated Marketing 

Communications (14th ed.) (International edition). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.  
Broom, G. M. & Dozier, D. M. (1990). Using Research in Public Relations: Applications to Program Management. 

Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
Cresswill, J. W. (2014). Research Design (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Cutlip, S. M., Center, A. H. & Broom, G. M. (2008).    Effective Public Relations (10th ed.). Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 
Davis, J. J. (2012). Advertising Research: Theory and Practice (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
Diggs-Brown, B. (2012). Strategic Public Relations: An Audience-Focused Approach (International edition). Boston, 

MA: Wadsworth Cengage Learning. 
Mack, N., Woodsong, C., Macqueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). Qualitative Research Methods: A Data 

Collector’s Field Guide. Research triangle Park, NC: Family Health International (FHI). 
Schultz, D. & Schultz, H. (2004).IMC: The Next Generation: Five Steps for Delivering Value and Measuring Returns 

Using Marketing Communication. New York, NY: McGraw Hill. 
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Smith, R. D. (2005). Strategic Planning for Public Relations (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 
Stacks, D. W. (2002). Primer of Public Relations Research. New York, NY: The Guilford Press. 
Watson, T. & Noble, P. (2005). Evaluating Public Relations: A Best Practice Guide to Public Relations Planning, 

Research, and Evaluation. Stirling, VA: Kogan Page.        
Etc. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
- ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการ และวิทยานิพนธ ์ทั้งของไทยและต่างประเทศ   
- สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และ เว็บไซต ์ของหน่วยงานหรือโครงการสือ่สาร ทั้งภาคธุรกิจ เอกชนไม่มุ่งก าไร และภาครัฐ ทั้งของไทยและ

ต่างประเทศ 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนากลุ่ม/รายบุคคล ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ทั้งใน/นอกชัน้เรียน  
   2)  การให้ผู้เรียนท าแบบประเมินผลการสอนรายวิชา และแสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประเมิน on-line ของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การสังเกตปฏิกิริยาการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในชั้นเรียน การตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็น และการน าเสนอหน้าชั้น 
    2)  การพิจารณาจากผลงานต่าง ๆ ที่มอบหมายให้นักศึกษาท า ทั้งการพัฒนาโครงร่างวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
รวมถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงาน 
    3)  การพิจารณาจากผลการสอบกลางภาคและสอบไลป่ลายภาค  ของนักศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ผูส้อนด าเนินการประมวลความคิดเห็นของนักศึกษา ประเมินการสอนของตนเอง และสรุปปญัหา/
อุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการปรบัปรงุรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
   2)  ผู้สอนเตรียมปรับปรุงสื่อการสอน โดยอาศัยผลการประเมินรายวิชาที่นักศึกษาเสนอแนะ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  เม่ือสอนครบ 7 สัปดาห์ ผู้สอนจัดให้มีการสอบกลางภาคเพื่อวัดผลผ่านคะแนนสอบ โดยออกข้อสอบมาตรฐานส าหรับ
รายวิชาเพื่อวัดผลทุกกลุ่มเหมือนกัน โดยมีคณะกรรมการก ากับมาตรฐานฯภายในสาขาวิชา ตรวจพิจารณาและรับรอง 
    2)  เม่ือสิ้นภาคการศึกษา ผู้สอนพิจารณาวัดผลผ่านการใหค้ะแนนกิจกรรม และประเมินผลจากการสอบ โดยออกแบบกิจกรรม
รวมทั้งออกข้อสอบมาตรฐานส าหรับรายวิชาเพื่อวัดผลทุกกลุม่เหมือนกัน โดยมีคณะกรรมการประเมินผลการศึกษาของสาขาวิชาฯ
ตรวจพิจารณาและรับรอง 
    3) เปรียบเทียบการให้คะแนนผลงานรายชิน้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ระหว่างผู้สอนทั้ง 3 คน  
    4) การตรวจทานผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) โดยคณะกรรมการก ากับมาตรฐานฯภายในสาขาวิชา
การสื่อสารเชิงกลยุทธ ์
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    5) การให้นักศึกษาประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ของตนเองทั้ง 5 ด้าน 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   1)  น าผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา และข้อเสนอแนะ มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงบทเรียน วิธีการสอนและสื่อการสอน 
และข้อสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
 

 

รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาแกนสาขาวิชา                    
                    

CS 003  การวิจยัเพื่อ
การส่ือสารเชิงกลยุทธ ์

                   

 


