เอกสาร มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
2552902 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร
2. จํานวนหนวยกิต
3(2-2-5) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร (หมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาแกน )
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อ.สมศักดิ์ เจริญพูล
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปที่ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
9 ตุลาคม 2555
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจแนวคิด ปรัชญาในการแสวงหาความรูจากการวิจัย
1.2 เพื่อใหนักศึกษาเขาใจและอธิบานกระบวนการในการทําวิจัยไดอยางถูกตอง
1.3 เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายเชื่อมโยงองคความรูดานรัฐประศาสนศาสตร และการรวบรวม
ขอมูลจากการวิจัยและบทความในสาขาที่เกี่ยวของได
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับปรุงเนื้อหาใหมีความชัดเจน และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับ จุดประสงค และความหมายของการวิจัยทางสังคมศาสตร วิธีการตางๆ ในการวิจัย
การดําเนินการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัยทางสังคมศาสตร แหลงขอมูล การรวบรวมขอมูล การเขียนรายงาน
การอานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การนําวิธีการและผลการวิจัยไปใชในการปฏิบัติงาน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 30 ชั่วโมง ตามความจําเปน
ตอภาคการศึกษา รายบุคคล

ฝกปฏิบัติ
30 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

การศึกษาดวย
ตนเอง
75 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- ไมนอยกวา 6 ชั่วโมง/สัปดาห/ตอนเรียน
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีวินัย มีจรรยาบรรณ มีความซื่อสัตยตอหนาที่ ความ
ถอมตนและจิตใจเมตตาตอเพื่อรวมงาน ความไมละโมบ และการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของประชาชนไทยตาม
รัฐธรรมนูญ
1.2 วิธีการสอน
(1) ใหจัดทํารายงานการวิจัย และนําเสนอผลงานเปนกลุม
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(2) กําหนดประเด็นปญหาที่มีความสําคัญในปจจุบัน รวมกับนักศึกษาศึกษาคนควา และ
อภิปรายกลุมฝกสังเกตพฤติกรรมของสมาชิกอื่น ๆ ทั้งในดาน ภาษา ทาทาง บุคลิกภาพ ฯลฯ
(3) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ระหวางที่มีการดําเนินงานในโครงการ โดยการพูดคุยกับ
นักศึกษาเนนความสามัคคี ความรับผิดชอบตองาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตยตอหนาที่ในกลุม
ความถอมตนและความมีน้ําใจตอเพื่อนรวมงาน และความซื่อสัตย
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ ของนักศึกษาในระหวางการทดลองใชวิธีการสอนในขอ (2)
ขางตนวาเปนไปตามคาดหมายไวหรือไม ถาไมเปนไปตามที่คาดหมาย ก็อาจมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให
เหมาะสมมากขึ้น
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร
2.2 วิธีการสอน
บรรยายหัวขอรายละเอียดตาง ๆ โดยใชสื่อ Power Point ประกอบการบรรยาย การสืบคนขอมูล
ผานทางอินเทอรเนตโดยใหนักศึกษารวมอภิปรายประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับสาระการเรียนรูและตาม
ดวยตัวอยางในการศึกษา อภิปรายโตตอบระหวางอาจารยและนักศึกษา การทํางานกลุม การนําเสนอ
รายงาน และการวิเคราะหกรณีศึกษา
2.3 วิธีการประเมินผล
(1) ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยแบบทดสอบ
(2) นําเสนอสรุปรายงานการวิจัย
(3) การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
ความสามารถในการคิดและหาเหตุผลอยางเปนระบบความสามารถในการประยุกตความรูในวิชา
นี้เพื่อแกปญหาอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงการวิจัยโดยใชความรูวิชานี้ไปเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล อยาง
มีเหตุผล และนําเสนอผลงานในรูปของการรายงานการวิจัย
3.3 วิธีการประเมินผล
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ทดสอบยอย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหและการประยุกต
ความรูที่ศึกษา และสภาพเนื้อหาในบทเรียนที่ไดศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการสรางสัมพันธภาพระหวางนักศึกษาดวยกัน
(2) ทักษะความเปนผุนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
(3) ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย
(4) ทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ดีของนักศึกษาและการปฏิบัติตัวที่ดีตออาจารย
4.2 วิธีการสอน
(1) ใหทําโครงการวิจัยรวมกันเปนกลุมโดยเนนความรูที่เรียนในวิชากับปญหาที่กําหนด
(2) แทรกประสบการณของอาจารยในระหวางการสอนโดยผานการเลาเรื่องตาง ๆ
(3) พูดคุยกับนักศึกษาถึงความจําเปนในวิชาที่เรียน ในระหวางทําการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
(1) ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
(2) ประเมินรายงานที่นําเสนอและพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(3) ประเมินพฤติกรรมในหองเรียน เชน การเขาเรียน การทํางานสง การมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
(1) ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
(2) พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน และนําเสนอ
ในชั้นเรียน
(3) พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
(4) พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
(5) ทั ก ษะการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื่ อ สาร เช น การส ง งานทางไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
(6) ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website และทํารายงานโดยเนนการ
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นําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
(2) นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(3) เปดใหมีการอภิปราย
5.3 วิธีการประเมินผล
(1) การจัดทํารายงาน
(2) การมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
(3) การนําเสนองานดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
จํานวน
หัวขอ
ที่
ชัว่ โมง
1
แนะนํารายวิชา วิธี
3
การศึกษา
การประเมินผล ตําราและ
เอกสารประกอบการเรียน
2
บทนําสูการวิจัย
3

3

-ปญหาการวิจัย
-การกําหนดหัวขอการ
วิจัย
-การเขียนวัตถุประสงค
-ประโยชนที่ไดรับจากการ
วิจัย
-ขอบเขตของการวิจัย

3

4

- การเขียนความเปนมา
และความสําคัญของ
ปญหา

3

กิจกรรม
สื่อการสอน
ผูสอน
การสอน
ชี้แจงในเนื้อหารายวิชา รูปแบบ - เอกสารแนวการสอน
อ.สมศักดิ์
การเรียนการสอน การ
- นําเสนอบนเครื่องฉาย
เจริญพูล
ประเมินผล
ดวยโปรแกรม Power Point
- การบรรยาย และการซักถาม

- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- การบรรยาย และการซักถาม - หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
- แบงกลุมนักศึกษา เพื่อฝก
ปฏิบัติการเขียนปญหาการวิจัย - เอกสารประกอบการ
และกําหนดหัวขอของการวิจัย บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
- มอบหมายใหนักศึกษา
Power Point
คนควาหัวของานวิจัย เพื่อ
นํามากําหนดหัวของานวิจัย
วัตถุประสงค ประโยชน และ
ขอบเขตการวิจัย
- การบรรยาย และการซักถาม - หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
- ตรวจสอบความถูกตองของ ทางรัฐประศาสนศาสตร
งานที่มอบหมายเกี่ยวกับการ - เอกสารประกอบการ

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง

- การทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ

5

6

7

8-10
11

- ตัวแปรของงานวิจัย
- การสรางกรอบแนวคิด
- การตั้งสมมติฐานการ
วิจัย
- นิยามศัพทปฏิบัติการ
- การเขียนเคา
โครงงานวิจัย
- การเขียนรายงานการ
วิจัยบทที่ 1-2
- ประชากรและกลุม
ตัวอยาง
- วิธีการสุมตัวอยาง
- การกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยาง
- เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย
- สถิติที่ใชสําหรับการ
วิจัย
- วิธีการเก็บรวบรวม
ขอมูล
- การเขียนบทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
- การใชโปรแกรมทาง
สถิติสําหรับการวิเคราะห

3

3

3

3

กิจกรรม
การสอน
กําหนดหัวของานวิจัย
วัตถุประสงค ประโยชน และ
ขอบเขตการวิจัย
- มอบหมายใหนักศึกษา
คนควาการเขียนความเปนมา
และวัตถุประสงคของงานวิจัย
ตลอดจนการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
- การบรรยาย และการซักถาม
- การตรวจสอบความถูกตอง
ของงานที่มอบหมายเกี่ยวกับ
การเขียนความเปนมาและ
วัตถุประสงคของงานวิจัย และ
การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ
- มอบหมายใหเขียนเคา
โครงงานวิจัยบทที่ 1-2
- การบรรยายและการซักถาม
- การตรวจสอบความถูกตอง
ของงานที่มอบหมายเกี่ยวกับ
การเขียนบทที่ 1-2
- มอบหมายใหไปศึกษา
เครื่องมืองานวิจัยและราง
เครื่องมือของงานวิจัย
- ตรวจสอบความถูกตองของ
เครื่องมือ
- มอบหมายใหนักศึกษาเขียน
บทที่3 ระเบียบวิธีวิจัย

ลงพื้นที่เก็บขอมูล
- การบรรยาย และซักถาม

สื่อการสอน

ผูสอน

บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล
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สัปดาห
ที่

หัวขอ

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรม
การสอน

สื่อการสอน

ขอมูล

12

13

14

15

- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- การสรางตารางสรุปผล
3
- การบรรยาย และการซักถาม - หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
- มอบหมายใหนักศึกษาเขียน ทางรัฐประศาสนศาสตร
- การเขียนบรรยายผล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล - เอกสารประกอบการ
การวิเคราะหขอมูลจาก
บรรยาย
ตาราง
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
- การเขียนสรุปผล
3
- การบรรยายและซักถาม
- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
อภิปรายผล และ
- ตรวจสอบความถูกตองการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
ขอเสนอแนะ
เขียน บทที่ 4 ผลการวิเคราะห - เอกสารประกอบการ
ขอมูล
บรรยาย
- มอบหมายใหนักศึกษาเขียน - นําเสนอดวย โปรแกรม
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล Power Point
และขอเสนอแนะ
- สรุปภาพรวมเกี่ยวกับ
3
- การบรรยายและซักถาม
- หนังสือ ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัย
- ตรวจสอบความถูกตองการ
ทางรัฐประศาสนศาสตร
เขียน บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย - เอกสารประกอบการ
ผล และ ขอเสนอแนะ
บรรยาย
- นําเสนอดวย โปรแกรม
Power Point
การสอบปลายภาค และสงรูปเลมรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
งาน/กิจกรรมที่ใชในการประเมิน
รายงานกลุม
การทดสอบยอย 1 ครั้ง
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
รวม

สัปดาหที่

สัดสวนของคะแนน
30
10
20
40
100

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

อ.สมศักดิ์
เจริญพูล

เอกสาร มคอ. 3
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชวลิต สวัสดิ์ผล.(2554).วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน.พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ : หาง
หุนสวนจํากัด เอ็มแอนดเอ็ม เลเซอรพริ้นท
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. (2549). วิทยาการวิจัย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต.
สุ จิ ต รา บุ ณ ยรั ต พั น ธุ . (2546). ระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร . พิ ม พ ค รั้ ง ที่ 7.
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
องอาจ นัยพันธุ. (2548). วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ. พิมพครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สามลดา.
ศิริรัตน ชุณหคลาย. (2546). เอกสารคําสอนระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล
ศิริชัย กาญจนวาสี . (2545). สถิติประยุก ตสําหรับการวิจัย. กรุ งเทพฯ :
โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
กัลยา วานิชยบัญชา. (2550). สถิติสําหรับการวิจัย. พิมพครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Earl R.(Earl R. Babbie) Babbie, 2010. The Basics of Social Research. Wadsworth
Publishing Company.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.2 การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
1.3 แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
1.4 ขอเสนอแนะผานเว็บ ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
1.1 ผลการเรียนของนักศึกษา การสอบยอย สอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
1.2 ผลการฝกปฎิบัติ
1.3 รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย
1.4 การนําเสนอผลงาน การตอบคําถามของนักศึกษา

เอกสาร มคอ. 3
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มีการทํามาตราฐานกรอบคุณวุฒิประจํารายวิชา และดําเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 จัดประชุมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 ในระหว า งกระบวนการเรีย นการสอน มีก ารทดสอบผลสั ม ฤทธิ์ ใ นผลการเรีย นรู ที่ วัด และ
ประเมินผลผานแลว
4.2 ในการสอบปลายภาคใหมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูที่สําคัญอีกครั้ง
4.3 ความถูกตองของรายงานที่จัดทํา
4.4 การตรวจผลงานใหมีการสุมสัมภาษณเพื่อประสิทธิผล
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากการประเมินผลและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
5.1 ปรับปรุงรายวิชาอยางนอยทุก 2 ป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
5.2 เปลี่ยนหรือจัดการเรียนการสอนเปนทีม หรือแบงหัวขอรับผิดชอบ

