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มคอ.3 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
 

 ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย . 
คณะ/สาขาวชิา             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                                                       

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
         HH401   การวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
                       Social Science and Humanities Research 
2. จ านวนหน่วยกติ 
        3 หน่วยกิต  3 (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
      เป็นรายวชิาบงัคบัในหมวดวชิาเอกสาขาวชิาภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
       อาจารยสุ์มณฑา ศกัด์ิชยัสมบูรณ์  หวัหนา้สาขาวชิา 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1   นกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
       ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
    มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
     10 สิงหาคม 2558 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    1.  เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจระเบียบวธีิวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
    2.  เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถท าวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในระดบัเบ้ืองตน้ได ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา / ปรับปรุงรายวชิา 
      

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
              ระเบียบวิธีวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เชิงปริมาณและคุณภาพ กระบวนการวิจยัตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ การเลือกหวัขอ้เร่ือง การรวบรวมขอ้มูล การจดัระเบียบขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และวธีิการเสนอผลการวจิยั 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 
30 ชัว่โมง   สอนเสริมตามความ

ตอ้งการของผูเ้รียน 
30 ชัว่โมง   75 ชัว่โมง 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
    - ผูส้อนประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาในชัว่โมงแรกของการสอน และในประมวลรายวิชาของบทเรียน e-learning   
    - ผูส้อนจดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความเหมาะสม ประมาณ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ ท่ีหอ้งพกัอาจารย์
หรือทางหอ้งสนทนาวชิา ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ในระบบ e-learning   

       

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพัฒนา 
1) มีวนิยั  ตรงต่อเวลา ความรับผดิชอบ ต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
3) เคารพกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของส่วนรวม 

      1.2 วธีิการสอน 
            1) สอนโดยเป็นตน้แบบท่ีดี เพื่อเป็นตวัอยา่งท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษา 

            2) มอบหมายงานให้นกัศึกษาท างานทั้งท่ีเป็นงานเด่ียวและงานกลุ่ม โดยก าหนดเวลาส่งงานชดัเจน 
            3) ช้ีแจงใหน้กัศึกษาทราบกฎระเบียบของมหาวทิยาลยัและขอ้ตกลงในการเรียนการสอนรายวชิา  และตกัเตือน
เม่ือมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
      1.3 วธีิการประเมินผล 

1) เช็คช่ือเขา้หอ้งเรียน 
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2) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตรงเวลาท่ีก าหนด 
3) ส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายครบถว้น 
4) อา้งอิงแหล่งขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
5) สังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียน และใหผู้เ้รียนท าแบบสอบถามหรือแบบประเมินการสอน 

2. ความรู้ 

      2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 
      ความรู้ในการวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      

      2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย   อภิปราย   ฝึกปฏิบติั   การเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงาน และ

ศึกษาผา่นระบบ e-learning  
      2.3 วธีิการประเมินผล 
            1) น าเสนองานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

            2) ทดสอบยอ่ยในห้องเรียน 

            3) สอบกลางภาคและปลายภาค 
            4) ศึกษาและทดสอบยอ่ยผา่นระบบ e-classroom 
3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
          1) มีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
          2) มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ 
          4) มีความสามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนั  
   3.2 วธีิการสอน 
         โครงงาน อภิปรายกลุ่ม ระดมสมอง  

  3.3 วธีิการประเมินผล    
        สอบยอ่ย สอบกลางภาค และสอบไล่ปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีใชก้ารวเิคราะห์ การน าไปใช ้การแสดงเหตุผล  
ประเมินผลงานของนกัศึกษา 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

     4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
           1) พฒันาทกัษะในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนกบัผูส้อน ตลอดจนสามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
           2) มีการพฒันาภาวะผูน้ า 

3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
   4.2 วธีิการสอน 
         1) มอบหมายงานทั้งงานเด่ียว และงานกลุ่ม และการน าเสนอผลงาน 
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         2) ใหท้  ากิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
   4.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ท าแบบทดสอบ on-line ในระบบ e-classroom 
         2) ส่งงานผา่นระบบ web board  
         3) ประเมินการน าเสนอผลงาน 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
            2) ทกัษะในการส่ือสาร ไดแ้ก่ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยการท างานเด่ียวและกลุ่ม 
            3) ทกัษะการสืบคน้ขอ้มูลจาก internet 
            5) ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยระบบ e-classroom 
            6) ทกัษะในการน าเสนอขอ้มูล โดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

     5.2 วธีิการสอน 
1) มอบหมายงานใหน้กัศึกษาฝึกฝนดว้ยตนเอง    
2) มอบหมายให้ค้นควา้ขอ้มูลจาก website และส่ือการสอน e-classroom  โดยเน้นข้อมูลเชิงตวัเลข และสถิติ

อา้งอิง 
          3) ฝึกทกัษะทางการส่ือสาร 
    5.3 วธีิการประเมินผล 
         1) ท ารายงาน และน าเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทต่างๆ 
         2) ท าแบบฝึกทกัษะแบบ on-line 

 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน     

สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ   จ านวน 
ช่ัวโมง           

กจิกรรมการเรียนการสอน 
และส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 
 

1 * แนะน ารายวชิา 
* แนะน าวธีิการเรียน  
* การวดัผล  
* แบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 

3 * อ่านประมวลรายวชิา(ใน e-
classroom) 
 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

2 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัการวิจัย 
*การวจิยัทางสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 
*ความจริงและวธีิคน้หาความจริง
ในแบบต่างๆ 
*ระเบียบวธีิวจิยั 

3 *บรรยาย ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หวัขอ้   จ านวน 
ชัว่โมง           

 ผูส้อน 
 

3 การเลือกหัวข้อวจัิย 
*ความส าคญัของปัญหา 
*จุดประสงค ์
*สมมติฐาน 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

4 การเลือกหัวข้อวจัิย 
*วธีิการศึกษา 
*ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการวจิยั 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

5 การเลือกหัวข้อวจัิย 
*แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

6 การรวบรวมข้อมูล 
*ประเภทของขอ้มูล 
*วธีิการคดัเลือกขอ้มูล 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

7 การรวบรวมข้อมูล 
*การใชป้ระโยชน์จากขอ้มูล 
*การตีความและประเมินค่าขอ้มูล 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

8 สอบกลางภาค    

9 การรวบรวมข้อมูล 
*น าเสนอผลการรวบรวมขอ้มูล 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

10 การจัดระเบียบข้อมูล 
*วธีิการจดักลุ่มขอ้งมูลตามปัจจยั
ท่ีต่างกนั 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

11 การจัดระเบียบข้อมูล 
*น าเสนอผลการจดัระเบียบขอ้มูล 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

12 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
*แนวคิดและทฤษฎีเพื่อการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

13 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
*น าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 
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สัปดาห์ 
ท่ี 

หวัขอ้   จ านวน 
ชัว่โมง           

 ผูส้อน 
 

14 การเสนอผลการวจิยั 
*การเขียนรายงานการวิจยั 
*ระบบอา้งอิงและบรรณานุกรม 

3 *บรรยาย 
*นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน 

ผศ.ดร.จกัริน จุลพรหม 

15 การเสนอผลการวจิยั 3 *นกัศึกษาน าเสนอในชั้นเรียน  
16 น าเสนอผลงาน 3   

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ทีป่ระเมิน สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 
1 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,3.2,3.4, 

4.1,4.2,4.3,5.2,5.3,5.5,5.6 

การท าแบบฝึกหดัและ
กิจกรรม 

1-7, 9-13 
 

40% 

2 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,3.2, 
4.1,4.2,4.3,5.2,5.3,5.5,5.6 

การท าโครงงาน 14-16 30% 

3 1.1,1.2,1.3,2.2,3.1,5.2 การสอบปลายภาค 17 30% 
  รวม  100  % 

 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
               วัลลภ ล ำพำย. ๒๕๔๗. เทคนคิการวิจัยทางสงัคมศาสตร.์ กรุงเทพฯ:มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์. 
 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   บทเรียน e-classroom  วชิาการวจิยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 เบญจำ ยอดด ำเนิน-แอต๊ติกจ์, บุปผำ ศิริรัศมี และ วำทนีิ บุญชะลักษี (บรรณำธกิำร).๒๕๔๔. การศึกษาเชิง

คุณภาพ:เทคนคิการวิจยัภาคสนาม. พิมพ์คร้ังที่ ๕. กรุงเทพฯ:มหำวิทยำลัยมหิดล. 
ปรีชำ ช้ำงขวัญยืน (บรรณำธกิำร). ๒๕๔๗. การวิจยัทางมนุษยศาสตร.์ กรุงเทพฯ:จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย.   
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
   1)  การสนทนาระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียนในชั้นเรียน หรือผา่นห้องสนทนาในระบบ e-learning หรือผา่นอีเมลข์องผูส้อน  
   2)  การท าแบบประเมินรายวชิา ในดา้นการจดักิจกรรม ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอน และผลการเรียนรู้ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    1)  การท าแบบประเมินผูส้อน   
    2)  การพิจารณาจากผลการสอบของนกัศึกษา 
    3)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3. การปรับปรุงการสอน 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน e-classroom  แบบฝึกหดั กิจกรรม และโครงงานเม่ือส้ินภาคการศึกษาจากผลการประเมินรายวชิา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    1)  การแต่งตั้งกรรมการในสาขาวชิาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา (คะแนน/เกรด) โดยตรวจสอบ
ขอ้สอบและวธีิการใหค้ะแนน 
    2)  การแต่งตั้งคณะกรรมการวชิาการของสาขาเพื่อตรวจสอบผลการเรียน โดยพิจารณาจากขอ้สอบ วธีิการให้คะแนน และ
ผลการสอบ   
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
   1)  การปรับปรุงบทเรียน แบบฝึกหดั กิจกรรม และขอ้สอบทุกภาคการศึกษา ตามผลการประเมินรายวชิาโดยนกัศึกษา  ผล
การตรวจทานคะแนนจากคณะกรรมการทานคะแนนเพื่อพิจารณาการใหค้ะแนนและประเมินขอ้สอบ  และผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิาโดยคณะกรรมการของคณะ 
   2)  ผูส้อนเขา้อบรมในหวัขอ้งานวจิยัต่างๆเพื่อเปิดโลกทศัน์ดา้นงานวิจยั 

 


