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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาควิชาภาษาไทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1544901 การวิจัยทางภาษาไทย
(Conducting Research into Thai Language)
2. จํานวนหนวยกิต
3 (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
กลุมวิชาอื่น บังคับเรียน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยกมลชนก ธรรมมิกะ
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
2/2563 / นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisites) (ถามี)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8. สถานที่เรียน
หอง 2305 อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
21 พฤศจิกายน 2563
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 นักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย
1.2 นักศึกษาสามารถเลือกหัวขอวิจัยที่เหมาะสมกับความรูความสามารถ และเปนหัวขอวิจัยสามารถ
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนได
1.3 นักศึกษาสามารถเขียนเคาโครงการวิจัยจากหัวขอวิจัยที่เลือก โดยกําหนดวัตถุประสงคและกรอบ
แนวคิด วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูล และการแปรผลขอมูล ไดอยางถูกตองและเปนไปตาม
วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย
1.4 นักศึกษาสามารถเขียนรายงานการวิจัย นําเสนอผลการวิจัย และประเมินผลการวิจัย ไดอยางถูกตอง
และเปนไปตามวิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
-

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
วิ ธี แ ละรู ป แบบการวิ จั ย ทางภาษาไทย การเลื อ กหั ว ข อ การเขี ย นเค า โครงวิ จั ย การกํ า หนด
วัตถุประสงคและกรอบความคิด วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดกระทําขอมูล การแปรผลขอมูล การเขียน
รายงานการวิจัย การนําเสนอ การประเมินผลการวิจัย
Forms and methodology of Thai language research; selecting topics, writing
research proposals, setting objectives and frameworks, finding research.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝกปฏิบัติ/งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
32 ชั่วโมงตอภาค
ตามความตองการของ
32 ชั่วโมงตอภาค
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
การศึกษา
การศึกษา
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห
(เฉพาะรายที่ตองการ) ไดที่หองพักอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2 – 2101 อาคารเรียนรวม 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ หรือ e-mail: mod.melody27@gmail.com
(อาจารยกมลชนก ธรรมมิกะ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้
- ตระหนักในคุณคา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขปญหาได
- ยึดหลักประชาธิปไตยในการแกปญหา เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายประโยชนของการเรียน และการวัดผลรายวิชา
- บรรยายในรายละเอียดเนื้อหาของวิชาการ
- การอภิปรายกลุม
- มอบหมายใหนักศึกษาทําวิจัยและนําเสนอรายงานผลการวิจัยที่ศึกษาคนควา
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามกําหนดเวลาและตรงเวลา
- การดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน
- ประเมินผลการวิจัยที่นําเสนอ
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการวิจัย
- มีความรูความเขาใจในขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
- มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการนําเสนองานวิจัย
2.2 วิธีการสอน
- บรรยาย และอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
- ทําแบบฝกหัดทบทวนความเขาใจในเนื้อหารายวิชา
- ฝกปฏิบัติรายบุคคล และทํากิจกรรมกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการมีสวนรวมอภิปราย ฝกปฏิบัติในชั้นเรียน การทดสอบยอย
และการนําเสนอผลการวิจัย
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3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
สรางสรรคงานวิจัยทางภาษาไทยที่เปนไปตามวิธีและรูปแบบการวิจัย
3.2 วิธีการสอน
- ทําแบบฝกหัดเสริมสรางความรูความเขาใจรายบุคคล และรายกลุม
- ทํางานวิจัยทางภาษาไทยรายบุคคล
3.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินผลจากการทําแบบฝกหัด การฝกปฏิบัติในชั้นเรียน และการนําเสนอผลการวิจัย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒ นาทักษะในการสรา งสั มพั นธภาพระหวางผูเรีย นดวยกัน โดยจัดทําเปน กลุม จับ คู และ
รายบุคคล
- พัฒนาความเปนผูนํา ผูตาม และการทํางานรวมกัน
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานกลุม โดยจัดแบงนักศึกษาออกเปนกลุม ใหสมาชิกในกลุมชวยกันศึกษาคนควา
ในหัวขอที่อาจารยผูสอนกําหนด รวมกันจัดทํารายงาน และนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและสมาชิกในกลุม โดยการเขียนรายงานผลการมีสวนรวมในกลุม
- ประเมินจากผลการศึกษาคนควา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการสื่อสารในการถายทอดความรู ความคิดเห็นที่เกี่ยวของกับเนื้อหารายวิชา ไดเหมาะสม
ถูกตอง และชัดเจน
- ทั ก ษะในการใช เ ทคโนโลยี สารสนเทศในการศึ ก ษาค น คว าข อ มู ล และวิ เคราะห ขอ มู ล ได อย า ง
เหมาะสมและถูกตอง
5.2 วิธีการสอน
- บรรยายเนื้อหารายวิชาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เปดโอกาสใหนักศึกษารวมอภิปรายเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา
- แบงกลุมนักศึกษาคนควาดวยตนเองและรายบุคคลนําเสนอผลการศึกษาคนควาโดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย
- ประเมินจากการนําเสนอดวยวาจาและรูปเลมงานวิจัยฉบับสมบูรณ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
1
1. คําอธิบายรายวิชา
4
2. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
วิธีและรูปแบบการวิจัยทาง
ภาษาไทย

2

2. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
วิธีและรูปแบบการวิจัยทาง
ภาษาไทย (ตอ)

4

3. การเลือกหัวขอวิจัย

3

3. การเลือกหัวขอวิจัย (ตอ)
4. การกําหนดวัตถุประสงคและ
กรอบความคิด

4

กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
การสอน/สื่อที่ใช
1. บรรยาย และอภิปราย อ. กมลชนก ธรรมมิกะ
2. นักศึกษาศึกษางานวิจัย
เพื่อเลือกหัวขอในการทํา
วิจัยในสัปดาหที่ 2-3
อภิปรายและนําเสนอ
งานวิจัยที่สนใจ 1 ชิ้นใน
สัปดาหที่ 2 เปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
1. บรรยาย และอภิปราย
2. นักศึกษานําเสนอ
งานวิจัยที่สนใจเปน
รายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
1. บรรยาย และอภิปราย
3. นักศึกษาเลือกหัวขอวิจัย
และกําหนดวัตถุประสงค
และกรอบความคิดในการ
วิจัย
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
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สัปดาห
ที่
4

หัวขอ/รายละเอียด
5. การจัดทําเคา
โครงการวิจัย

5

6. การจัดทําเคา
โครงการวิจัย

6

6. การจัดทําเคา
โครงการวิจัย (ตอ)

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
4
1. บรรยาย และอภิปราย อ. กมลชนก ธรรมมิกะ
2. นักศึกษาเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาวิจัย และ
จัดทําเคาโครงการวิจัย
เพื่อนําเสนอในสัปดาหที่ 6
เปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการ
สอน
- power point
4
1. นักศึกษาเขาพบ
อาจารยที่ปรึกษาวิจัย และ
จัดทําเคาโครงการวิจัย
เพื่อนําเสนอในสัปดาหที่ 6
เปนรายบุคคล
4
1. บรรยาย และอภิปราย
2. นักศึกษานําเสนอเคา
โครงการวิจัย เปน
รายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการ
สอน
- power point
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สัปดาห
ที่
7

หัวขอ/รายละเอียด
7. การดําเนินการวิจัยทาง
ภาษาไทย

8

7. การดําเนินการวิจัยทาง
ภาษาไทย (ตอ)

9

7. การดําเนินการวิจัยทาง
ภาษาไทย (ตอ)

10

8. การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
4
1. นักศึกษาแตละคน
อ. กมลชนก ธรรมมิกะ
ดําเนินการวิจัยทาง
ภาษาไทยตามเคาโครงที่
นําเสนอ
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
4
1. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
4
1. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
2. นักศึกษาเตรียมรายงาน
ความกาวหนางานวิจัย
ครั้งที่ 1 ในสัปดาหที่ 10
เปนรายบุคคล
4
1. บรรยาย และอภิปราย
2. นักศึกษาเตรียมรายงาน
ความกาวหนางานวิจัย
ครั้งที่ 1 เปนรายบุคคล
3. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
11
8. การเขียนอางอิงและ
บรรณานุกรม (ตอ)

12

9. รูปแบบการพิมพสารนิพนธ

13

9. รูปแบบการพิมพสารนิพนธ
(ตอ)

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผูสอน
ชั่วโมง
การสอน/สื่อที่ใช
4 1. บรรยาย อภิปราย และ อ. กมลชนก ธรรมมิกะ
ฝกปฏิบัติ
2. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
และเตรียมนําเสนอ
ความกาวหนางานวิจัย
ครั้งที่ 2 ในสัปดาหที่ 12
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
4 1. บรรยาย และอภิปราย
2. นักศึกษานําเสนอ
ความกาวหนางานวิจัย
ครั้งที่ 2 เปนรายบุคคล
3. นักศึกษาจัดรูปแบบ
สารนิพนธบทที่ 1-3 และ
เตรียมนําเสนอเปนฉบับราง
ในสัปดาหที่ 13
4. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
4 1. บรรยาย และอภิปราย
2. นักศึกษานําเสนอสาร
นิพนธฉบับรางบทที่ 1-3
และปรับแกขอบกพรอง
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สัปดาห
ที่

14

หัวขอ/รายละเอียด

9. รูปแบบการพิมพสารนิพนธ
(ตอ)

15 - 16 10. นําเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ

จํานวน
ชั่วโมง

4

4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช
3. นักศึกษาจัดรูปแบบ
สารนิพนธบทที่ 4-5
และเตรียมนําเสนอเปนฉบับ
รางในสัปดาหที่ 14
4. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
และเตรียมนําเสนอ
สารนิพนธฉบับสมบูรณใน
สัปดาหที่ 15-16
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
1. บรรยาย และอภิปราย
2. นักศึกษานําเสนอ
สารนิพนธฉบับรางบทที่ 4-5
และปรับแกขอบกพรองของ
รูปแบบ
3. นักศึกษาพบอาจารยที่
ปรึกษาวิจัยดําเนินการวิจัย
ทางภาษาไทยตามเคาโครง
ที่นําเสนอ เปนรายบุคคล
และเตรียมนําเสนอสาร
นิพนธฉบับสมบูรณใน
สัปดาหที่ 15-16
สื่อที่ใช
- เอกสารประกอบการสอน
- power point
1. นักศึกษานําเสนอ
งานวิจัยฉบับสมบูรณ เปน
รายบุคคล

ผูสอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
2.1, 2.2, 2.3, - การนําเสนองานวิจัยบทที่ 1-3
3.1, 3.2, 5.3 - การนําเสนองานวิจัยบทที่ 4-5
2
2.1, 2.2, 2.3, - การอภิปราย และการทําแบบฝกหัด
3.1, 3.2
- การนําเสนอโครงรางงานวิจัย
และการรายงานความกาวหนางานวิจัย
5.3
3
1.1, 1.2, 1.3, - ความมีวินัย การตรงตอเวลา
1.4
ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม
อภิปรายในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
35 %
35 %
10 %
10 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. (2556). คูมือวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี
อรพัช บวรรักษา. (2554). การวิจัยเบื้องตนทางภาษาและวรรณกรรมไทย. กรุงเทพมหานคร:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
จรัลวิไล จรูญโรจน, ม.ล. (2556). เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร. กรุงเทพมหานคร:
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
สิน พันธุพินิจ. (2551). เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนรายบุคคล
- คะแนนเก็บระหวางภาคเรียนและคะแนนปลายภาคเรียน
3. การปรับปรุงการสอน
- ปรับปรุงตามแบบประเมินการสอนอาจารย
- สอบถามขอควรปรับปรุงเพิ่มเติมจากนักศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การตรวจงานวิจัยของนักศึกษา โดยสุมเปนรายบุคคล
- การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับอาจารยในสาขาเพื่อทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาที่
รับผิดชอบ
- กรรมการบริหารสาขาตรวจสอบการตรวจงาน การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการประเมินผล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงตามผลการประเมินของนักศึกษาในทุกภาคการศึกษา
- ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการบริหารสาขา
- ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและกรรมการบริหารและพัฒนาหลักสูตรตามแผนพัฒนา
หลักสูตร

