รายละเอียดของรายวิชา
ภาคเรียนที่ 2/60
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย

2552902

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
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2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต 3 (2–2–5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผศ. สมศักดิ์ เจริญพูล
4.2 อาจารยผูสอน: ผศ. สมศักดิ์ เจริญพูล
4.3 ตอนเรียน: A1 และ B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2560 /ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
5 พฤศจิกายน 2560
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 ดานพุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจในหลักการของการวิจัยทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสน
ศาสตรตั้งแตจุดประสงค และความหมาย วิธีการตางๆ ในการวิจัย การดําเนินการวิจัย สถิติที่ใชงานวิจัยทาง
สังคมศาสตร แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การอานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย
การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน
1.1.2 เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจ ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบัน และสามารถนําความรูจาก
การศึกษาไปใชในการทําความเขาใจกระบวนการการวิจัย แกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตรได
1.2 ดานทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 เพื่อใหนักศึกษาสามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐ
ประศาสนศาสตรจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย โดยใชความรูแนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
1.2.2 นักศึกษาสามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดง
ความเห็นที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค บนพื้นฐานของกระบวนการคิดทางการวิจัย
1.2.3 นักศึกษามีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและ
การนําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
1.2.4 สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาการวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
1.3 ดานจิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 เพื่อใหนักศึกษามีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ มีวินัยและรูจักเคารพสิทธิของตนเอง
และผูอื่น
1.3.2 เพื่อใหนักศึกษาสามารถใชประโยชนจากความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยบนพื้นฐานของ
การมีคุณธรรมและจริยธรรม
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
การวิจัยมีการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งดานกรอบในการคิดการศึกษา และ
เทคนิคในการจิวัยทางสังคมศาสตรที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน และ ความเขาใจใน
กระบวนการการวิจัย อันเปนพื้นฐานในการแสวงหาความรูและเรียนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเปนการ
ปรับปรุงใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 เพื่อผูเรียนรูจะสามารถนํา
ความรูแบบบูรณาการไปปฏิบัติใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
2552902

ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

3 (2-2-5)

Research Methodology in Political Science and Public Administration
ศึกษาเกี่ยวกับจุดประสงค และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตางๆ ในการวิจัย การ
ดําเนินการวิจัย สถิติที่ใชงานวิจัยทางสังคมศาสตร แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน การอาน
ผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน
Study of objectives and meanings of research in social science, research
methodology, research processes, statistic for social science research, sources of information
collection, the appropriated methods of writing and reading on the result, the writing of
research proposal, and the actualization of research strategies.
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน

การศึกษาดวยตนเอง

ภาคสนาม/การฝกงาน
บรรยาย 30 ชั่วโมงตอ สอนเสริมตามความตองการ ฝกปฏิบัติ 30 ชั่วโมงตอ การศึกษาดวยตนเอง 5
ภาคการศึกษา

ของนักศึกษาเฉพาะ

ภาคการศึกษา

ชั่วโมงตอสัปดาห
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3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานทาง Social media เชน Line, Facebook
เปนตน
- อาจารยจัดเวลาคําปรึกษากับนักศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการ 2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1) สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม และจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรม โดย
ใชดุลยพินิจทางคานิยมพื้นฐานและความรูสึกของผูอื่น
1.2 วิธีการสอน
1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการตรงเวลา การแตงกายที่เปนไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย
2) สรางเสริมใหเกิดการรูจักหนาที่ความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและผูอื่น
3) สงเสริมการทํางานเป น กลุ ม และหน าที่ของการเป น ผู นํากลุมและการเปน สมาชิ กกลุม มี ความ
ซื่อสัตย
4) จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
1) รูและเขาใจถึงความกาวหนาของความรูตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบและขอบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
2) ตระหนักรูถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบการบรรยาย
2) การยกตัวอยางงานวิจัย และกรณีศึกษา
3) การอภิปรายความรูรวมกัน
4) การจัดทํารายงาน นําเสนอรายงานกลุม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบยอย การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน
2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
3) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
1) สามารถคนหาขอเท็จจริงและทําความเขาใจปรากฏการณที่เกี่ยวของกับรัฐประศาสนศาสตรจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลาย
2) สามารถศึกษาและวิเคราะหสถานการณหรือสภาพปญหาที่ซับซอน โดยใชความรูแนวคิด และทฤษฎี
ทางรัฐประศาสนศาสตรเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
1) เอกสารประกอบคําบรรยาย
2) กรณีศึกษาจากรายงานวิจัย บทความวิจัย และสื่อการนําเสนอจาก Website และปรากฏการณที่
เกี่ยวของกับการวิจัย
3) นักศึกษานําเสนอและการอภิปรายกลุม
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3.3 วิธีการประเมินผล
1) การโตตอบ การแสดงความคิดเห็นที่อยูบนพื้นฐานหลักวิชาการ
2) การสามารถอางอิง หนังสือ เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุนกิจกรรม
3) ประเมินจากการทดสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยทั้งขอเขียนและปากเปลา
4) ประเมินการประยุกตความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปอธิบายแกปญหาทางการวิจัย
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
1) สามารถปรับตัวไดในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟงความเห็นที่แตกตางและแสดงความเห็น
ที่เกี่ยวของกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางสรางสรรค
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและ บริบท
ของกลุม
4.2 วิธีการสอน
1) การอภิปรายกลุม
2) มอบหมายภาระหนาที่และมอบหมายงานเปนกลุม
3) การนําเสนอรายงาน
4) กิจกรรมการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
1) มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูและการ
นําเสนอขอมูลทางรัฐประศาสนศาสตรในรูปแบบที่หลากหลายไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดออยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหาทาง
การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
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3) สามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การนําเสนอขอมูล และการวิเคราะห โดยเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
2) การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณจริง และ
นําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินจากการเลือกใชเครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานไดออยางถูกตอง เหมาะสมกับประเด็นปญหา
3) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษา การนําเสนอตอชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
1

หัวขอ / รายละเอียด
ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการ

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

3

แสวงหาความรูในทาง

2

จริยธรรมในการวิจัย

- บรรยายลักษณะขอบ เขตของวิชา ภาพรวม

ผศ. สมศักดิ์

อธิบายแนวคิดพื้นฐานของรายวิชาและการ

เจริญพูล

แสวงหาความรู

สังคมศาสตร

ผูสอน

สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

3

- บรรยายเรื่องจริยธรรมในการวิจยั และ

ผศ. สมศักดิ์

ยกตัวอยางกรณีศึกษาใหนักศึกษาไดแสดงความ เจริญพูล
คิดเห็น
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

3

ความหมายและ
กระบวนการวิจัยทาง
สังคมศาสตร

3

- บรรยายเกีย่ วกับนิยามศัพทที่เกีย่ วของกับการ

ผศ. สมศักดิ์

วิจัยและกระบวนการวิจัย

เจริญพูล

- นักศึกษาแบงกลุม 5-7 คนอภิปรายหัวขอการ
ทําวิจัยของกลุม
- มอบหมายงานในการเขียนงานวิจัยบทที่ 1
- ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT
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สัปดาห
ที่
4

หัวขอ / รายละเอียด
การออกแบบการวิจัย

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

3

- บรรยายแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย

ผศ. สมศักดิ์

เชน Logic of Nomothetic Explanation,

เจริญพูล

Conceptual Framework, Necessary and

ผูสอน

Sufficient Causes และ Time Dimension
เปนตน
- นักศึกษานําเสนอเนื้อหารายงานการวิจัยบทที่
1 และรับฟงขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไข
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

5

หลักการสุมตัวอยาง

3

- บรรยายเรื่องประชากร กลุมตัวอยาง วิธีการ

ผศ. สมศักดิ์

สุม และการคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง

เจริญพูล

- นักศึกษาฝกทําโจทยการคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยาง
- ทดสอบยอยครั้งที่ 2
- มอบหมายงานใหนักศึกษาเขียนรายงานการ
งานวิจัยบทที่ 2
- นักศึกษาแบงกลุมศึกษาขอมูลเบือ้ งตนเพื่อ
อภิปรายกรอบแนวคิดการวิจัย พรอมมอบหมาย
ใหทําการคนควาเพิ่มเติม
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

6

การวัด

3

- บรรยายเกีย่ วกับความหมาย กระบวนการ

ผศ. สมศักดิ์

ระดับการวัด ความเที่ยงและความตรง

เจริญพูล

- นักศึกษานําเสนอเนื้อหารายงานการวิจัยบทที่
2 และรับฟงขอเสนอแนะ
- นักศึกษานําเสนอกรอบแนวคิดเบื้องตนและ
อภิปรายรวมกัน
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

7

การเก็บรวบรวมขอมูล

3

- บรรยายเรื่องประเภทของขอมูล วิธีการเก็บ

ผศ. สมศักดิ์

รวบรวมขอมูล

เจริญพูล

- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงานการวิจัยบทที่
3

8

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

ผูสอน

- นําเสนอตัวอยางเครื่องมือที่ใชเก็บขอมูล
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

8

ประเภทของการวิจัยทาง

3

สังคมศาสตร Experiments

- บรรยายเรื่องวิธีการวิจัยแบบ Experiments

ผศ. สมศักดิ์

และ Survey Research

เจริญพูล

- นักศึกษาสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

และ Survey Research

ขอมูลตามตัวและกรอบแนวคิดทีพ่ ัฒนาขึ้นมา
- ทดสอบยอยครั้งที่ 3
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

8/1

สอบกลางภาค

1.30

ขอสอบปรนัยและอัตนัย

ผศ. สมศักดิ์
เจริญพูล

9

ประเภทของการวิจัยทาง

3

สังคมศาสตร Qualitative

- บรรยายเรื่องวิธีการวิจัยแบบ Qualitative

ผศ. สมศักดิ์

Field Research

เจริญพูล

- นําเสนอตัวอยางการวิจยั ที่เกี่ยวของ

Field Research

- นักศึกษานําเสนอรายงานการวิจยั บทที่ 3 และ
เครื่องมือการวิจัยพรอมรับฟงขอเสนอแนะ
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

10

ประเภทของการวิจัยทาง

3

สังคมศาสตร Unobtrusive

Research และ Evaluation Research

เจริญพูล

ที่พบ

Research
การวิเคราะหขอมูลและการ

ผศ. สมศักดิ์

- นักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูลและนําเสนอปญหา

Research และ Evaluation
11

- บรรยายเรื่องวิธีการวิจัยแบบ Unobtrusive

สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

3

นําเสนอผลการวิจัยดวยสถิติ

- บรรยายและทําแบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะห

ผศ. สมศักดิ์

คารอยละ คาเฉลี่ย สัมประสิทธิ์การกระจาย

เจริญพูล

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พรรณนา ครั้งที่ 1

- ทดสอบยอยครั้งที่ 4
- นักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูลและนําเสนอปญหา
ที่พบ
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

12

การวิเคราะหขอมูลและการ

3

- บรรยายและทําแบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะห

ผศ. สมศักดิ์

9

มคอ. 3
สัปดาห
ที่

หัวขอ / รายละเอียด

จํานวน

กิจกรรมการเรียน

ชั่วโมง

การสอน / สื่อที่ใช

นําเสนอผลการวิจัยดวยสถิติ

คาไคสแควร

พรรณนา ครั้งที่ 2

- นักศึกษาฝกใชโปรแกรม SPSS ในการ

ผูสอน
เจริญพูล

วิเคราะหขอมูล
- นักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูลและนําเสนอปญหา
ที่พบ
- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงานผลการวิจัย
บทที่ 4
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

13

การวิเคราะหขอมูลและการ

3

นําเสนอผลการวิจัยดวยสถิติ

- บรรยายและทําแบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะห

ผศ. สมศักดิ์

t-test, ANOVA

เจริญพูล

- นักศึกษาฝกใชโปรแกรม SPSS ในการ

อางอิง ครั้งที่ 1

วิเคราะหขอมูล
- นักศึกษานําเสนอรายงานผลการวิจัยบทที่ 4
และรับฟงขอเสนอแนะ
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

14

การวิเคราะหขอมูลและการ

3

นําเสนอผลการวิจัยดวยสถิติ

- บรรยายและทําแบบฝกหัดเรื่องการวิเคราะห - ผศ. สมศักดิ์
Pearson's Correlation Coefficient และ
เจริญพูล
Regression Analysis

อางอิง ครั้งที่ 2

- นักศึกษาฝกใชโปรแกรม SPSS ในการ
วิเคราะหขอมูล
- มอบหมายนักศึกษาเขียนรายงานการวิจัยบทที่ 5
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

15

การเขียนโครงรางวิจัย

3

รายงานการวิจยั และการนํา

- บรรยายการเขียนโครงรางการวิจัย รายงาน

ผศ. สมศักดิ์

และรูปแบบการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน

เจริญพูล

- นักศึกษาสงรางรายงานการวิจยั และนําเสนอ

ผลการวิจัยไปใชประโยชน

การวิจัยกลุม ละ 15 นาที
สื่อการสอน: เอกสารประกอการเรียน/PPT

16

สอบปลายภาค

1.30

- ขอสอบปรนัยและอัตนัย และสงรายงานการ

ผศ. สมศักดิ์

วิจัย

เจริญพูล

10

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา
ดานคุณธรรม

1) สามารถปรับวิถี

1) ประเมินจากการตรงตอเวลาของ

จริยธรรม

ชีวิตในความขัดแยง

นักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสง

ทางคานิยม และ

งานตามกําหนดระยะเวลาที่

จัดการปญหาทาง

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม

คุณธรรมจริยธรรม

2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอม

โดยใชดุลยพินิจทาง

เพรียงของนักศึกษาในการเขารวม

คานิยมพื้นฐานและ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ความรูสึกของผูอื่น

3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการ

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล
1-15

20%

3, 5, 8,

25%

11

แบงเปน

สอบ
4) ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
ดานความรู

1) รูและเขาใจถึง

1) การทดสอบยอย

ความกาวหนาของ

ความรูตลอดจนธรรม 2) การสอบกลางภาคเรียนและปลาย 8/1, 16 ผลการ
เนียมปฏิบัติ

ภาคเรียน

เรียนรูที 1)

กฎระเบียบและ

= 15%

ขอบังคับที่เปลี่ยนไป

3) ประเมินจากการจัดทํารายงาน

4, 6, 9,

ตามสถานการณใน

การวิจัยรายบท

13, 15

สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร
2) ตระหนักรูถึง

4) ประเมินจากการจัดกิจกรรมในชั้น 3, 5, 6,

ผลการ

งานวิจัยในปจจุบันที่

เรียน

8, 11,

เรียนรูที่ 2)

เกี่ยวของกับการ

12, 13,

= 10%

แกปญหาและการตอ

14
11

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

ยอดองคความรูใน
สาขาวิชารัฐประศาสน 5) ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ศาสตร

15

ในชั้นเรียน

ดานทักษะทาง 1) สามารถคนหา

1) การสามารถอางอิง หนังสือ

ปญญา

ขอเท็จจริงและทํา

เอกสาร ตํารา เพื่อมาสนับสนุน

แบงเปน

ความเขาใจ

กิจกรรม

ผลการ

ปรากฏการณที่

2) สามารถสืบคนขอมูลดวยวิธีการ

7, 10,

เรียนรูที 1)

เกี่ยวของกับรัฐ

วิจัยไดทั้งในภาคทฤษฎีและการ

11, 12

= 15%

2, 5, 6

20 %

ประศาสนศาสตรจาก ปฏิบัติ
แหลงขอมูลที่

3) ประเมินจากการทดสอบยอย

8

2) สามารถศึกษาและ

1) สามารถวิเคราะห อภิปราย และ

12, 13,

แบงเปน

วิเคราะหสถานการณ

นําเสนอผลการวิจัยไดอยางถูกตอง

14, 15

ผลการ

หลากหลาย

หรือสภาพปญหาที่

เรียนรูที 2)

ซับซอน โดยใชความรู

= 5%

แนวคิด และทฤษฎีทาง
รัฐประศาสนศาสตร
เพื่อเสนอแนะแนวทาง
ในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค
ทักษะ

1) สามารถปรับตัวได 1) การสอบถามถึงกระบวนและ

10, 11,

20%

ความสัมพันธ

ในสังคมที่มีความ

พฤติกรรมของนักศึกษาในการเก็บ

12,

แบงเปน

ระหวางบุคคล

หลากหลาย รับฟง

ขอมูลภาคสนาม

และความ

ความเห็นที่แตกตาง

2) ประเมินจากพฤติกรรมและการ

4, 6, 9,

เรียนรูที 1)

รับผิดชอบ

และแสดงความเห็นที่ แสดงออกของนักศึกษาในการเรียน

13, 15

= 10%

ผลการ

12

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

เกี่ยวของกับประเด็น

และการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น

ทางรัฐประศาสน

เรียน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

ศาสตรไดอยาง
สรางสรรค
2) มีความคิดริเริ่มใน

1) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออก

3–9

ผลการ

การวิเคราะหและแกไข ในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความ และ 13 เรียนรูที่ 2)
ปญหาไดอยาง

ครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของ

เหมาะสมกับพื้นฐาน

ขอมูลที่ดําเนินกิจกรรม

- 15

= 10%

11, 12,

5%

ของตนเองและบริบท
ของกลุม
ทักษะการ

1) มีทักษะในการใช

วิเคราะหเชิง

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช โปรแกรม SPSS

13, 14

ตัวเลข การ

เพื่อเปนเครื่องมือใน

2) ประเมินจากการแสดงความ

4, 6, 9,

สื่อสาร และ

การคนควาหาความรู

คิดเห็นในการสงรายงานวิจัยแตละ

13, 15

การใช

และการนําเสนอ

บท และการนําเสนอตอชั้นเรียน

เทคโนโลยี

ขอมูลทางรัฐ

สารสนเทศ

ประศาสนศาสตรใน

1) ประเมินจากการทําแบบฝกหัด

รูปแบบที่หลากหลาย
ไดอยางเหมาะสมกับ
กลุมบุคคลตางๆ
2) สามารถใช

1) ประเมินจากการเลือกใชสถิติใน

11, 12,

เครื่องมือทางสถิติขั้น

การวิเคราะหในรายงานการวิจัย

13, 14,

พื้นฐานไดออยาง

2) ประเมินจากรายงานการวิจัยฉบับ 15, 16

ถูกตอง เหมาะสมกับ

สมบูรณที่นักศึกษาจัดสง

5%

13

มคอ. 3
การพัฒนาการ
เรียนรูของ

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

นักศึกษา

สัปดาหที่ สัดสวนของ
ประเมิน การประเมินผล

ประเด็นปญหาทาง
การวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร
3) สามารถสื่อสาร

1) ประเมินจาการการสื่อสารและ

ประเด็นทางรัฐ

การเลือกใชสื่อในการนําเสนอเงานน 13, 15

ประศาสนศาสตรได

แตละครั้ง

4, 6, 9,

5%

อยางมีประสิทธิภาพ
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มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชวลิต สวัสดิ์ผล. (2554). วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: หาง
หุนสวนจํากัด เอ็มแอนดเอ็ม เลเซอรพริ้นท
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ชาย โพธิสิตา. 2552. ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน).
สุรพงษ โสธนะเสถียร. 2549. หลักและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพประสิทธิ์
ภัณฑแอนดพรินติ้ง.
องอาจ นัยพัฒน. 2548. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและ
สังคมศาสตร. กรุงเทพฯ: หางหุนสวนจํากัด สามลดา.
สุจิตรา บุณยรัตพันธุ. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร. พิมพครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ :
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร.
Babbie, E., R., (2010). The Practice of Social Research. CA: Wadsworth Publishing
Company.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
บทความวิชาการและเอกสารที่เปนประโยชนตอการเรียนในรายวิชาดังกลาว และนักศึกษาสามารถ
เขาไปศึกษาคนควาจากเว็บไซตตางๆ เชน
1) Thai Library Integrated System (ThaiLIS): http://tdc.thailis.or.th
2) ProQuest: https://search.proquest.com
3) Springer Nature: https://link.springer.com/
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มคอ. 3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางนักศึกษาและอาจารยผูสอน
- นักศึกษาประเมินการสอนผานแบบประเมินการสอน
- ขอเสนอแนะผาน Social Media ที่อาจารยผูสอนจัดทําขึ้นเพื่อเปนชองทางหนึ่งในการเรียนการสอน
และสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณการเรียนการสอนในชั่วโมงสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- ผลการประเมินการเรียนการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยในหลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- ใชการทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยทานอื่นที่อยูภายใน
หรือภายนอกหลักสูตร หรือโดยผูทรงคุณวุฒิ
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษาโดยตรวจสอบ
ขอสอบ รายงาน วิธีและเกณฑในการใหคะแนน และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลจากการประเมินผลการสอนหรือขอเสนอแนะจากนักมาปรับปรุงการเรียนการสอนรวมทั้ง
ปรับปรุงดานการจัดการเรียนการสอน
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