
รายละเอียดมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.๓) ของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

หมวดท่ี ๑ ขอมูลโดยท่ัวไป 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  

    ๖๐๘ ๑๐๒  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร  

       Research Methodology in Public Administration  

๒. จำนวนหนวยกิต   

๓ หนวยกิต (๓-๐-๖) 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา (ระดับปริญญาโท) 

     รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

     หมวดวชิาบังคับ 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

อาจารยผูสอนรายวิชา : ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 

พธ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง, ศศ.ม. (การจัดการการพัฒนาสังคม)  

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) โทร. ๐๘๗ ๙๙๙ ๑๑๖๓ อีเมล kietsn@hotmail.com 

๕. ภาคการศึกษา / ช้ันปท่ีเรียน 

     ภาคการศึกษาท่ี ๑ / ชั้นปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

     ไมมี 

๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี 

๘. สถานท่ีเรียน    

    อาคารเรียนรวมโซนบี  ชั้น ๕ หอง ๕๐๙  คณะสังคมศาสตร 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๙. วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 



๒ 
 

 

 

หมวดท่ี ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา 

     เพ่ือใหนิสิตมีความรูความเขาใจความหมายของการวิจัย ความสัมพันธระหวางแนวคิด ทฤษฎี

ทางรัฐประศาสนศาสตรกับการวิจัย ประเภทของการวิจัย การวิเคราะหขอมูล แปลผลและนำเสนอ

ขอมูล สามารถอาน ทำความเขาใจงานวิจัยได และสามารถออกแบบงานวิจัยของตนเองได 

๒. วัตถปุระสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

     เพ่ือใหผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานดานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร ใหรอบรูในวิชาการท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีความสามารถในการคิดและวิเคราะหอยางเปนระบบ เปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรม สามารถครองตัวอยูในสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ 

หมวดท่ี ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

๑. คำอธิบายรายวิชา  

     ๖๐๘ ๑๐๒ ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร         (๓) (๓-๐-๖) 
(Research Methodology in Public Administration) 

        ศึกษาแนวทางการวิจัยแบบตางๆ ท่ีนิยมใชในงานวิจัยทางการบริหารท้ังเชิงคุณภาพ เชิง
ปริมาณและแบบผสานวิธี ศึกษาข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการวิจัย ซ่ึงครอบคลุมถึงการกำหนด
ประเด็นปญหา การทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสรางกรอบแนวคิดของการวิจัย สมมติฐานและการ
ทดสอบสมมติฐาน การออกแบบการวิจัย การกำหนดประชากรและวิธีการสุมตัวอยาง การสราง
มาตรวัดสำหรับเก็บรวบรวมขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะหเพ่ือ
แปลความหมายขอมูลท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รวมท้ังการเขียนรายงานการวิจัย ท้ังนี้นิสิต
ทุกรูปหรือคนตองเสนอโครงรางการวิจัยคนละหนึ่งเรื่อง     
 

๒. จำนวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/

งานภาคสนาม/

การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย  ๔๕

ชั่วโมงตอภาค

สอนเสริมตาม

ความตองการของ

ไมมีการฝก

ปฏิบัติงาน

การศึกษาดวยตนเอง ๖ ชั่วโมงตอ

สัปดาห   



๓ 
 

การศึกษา   

 

นิสิตเฉพาะราย   ภาคสนาม 

๓. จำนวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนิสิตเปน

รายบุคคล 

     - อาจารยประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหคำปรึกษารายบุคคล /กลุมหรือผานเว็ปไซตของ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

     - อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ ๑ ชั่วโมงตอ

สัปดาห (เฉพาะรายท่ีตองการ) 

 

หมวดท่ี ๔ การพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 
 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 

     ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

          ๑ .มีความสามารถในการใชดุลยพินิจเพ่ือการแกปญหาทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
ซับซอนอยางผูรูในบริบทของศาสตรทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
        ๒ .มีความสามารถในการสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจบนฐานความรูทางรัฐ
ประศาสนศาสตรในการจัดการกับบริบทท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 
        ๓  .มีภาวะผูนำในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในท่ี
ทำงาน และชุมชนท่ีตนเก่ียวของ 
         ๔  .มีความสามารถในการเปนแบบอยางท่ีดีงามของบุคคลอ่ืน  
     ๑.๒ วิธีการสอน  

          - บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา 

          - อภิปรายกลุม 

          - กำหนดใหนิสิตฝกการคิดหัวขอหรือประเด็นการวิจัย 

          - กำหนดใหนิสิตหาตัวอยางท่ีเก่ียวของ  

          - บทบาทสมมต ิ

     ๑.๓ วิธีการประเมินผล 

          - พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานท่ีไดรับมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหและตรงเวลา 

          - ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

          - ประเมินผลพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูเรียน 

๒. ความรู  



๔ 
 

     ๒.๑ ความรูท่ีตองไดรับ  

     ๑  .มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหมท่ีเปนแกนของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
        ๒ .มีความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัยและพัฒนาเพ่ือหาขอสรุปของปรากฎการณใน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
        ๓  .องคความรูเชิงปฏิบัติการท่ีมีความเขาใจอยางลึกซ้ึงและกวางขวางเก่ียวกับ

เปลี่ยนแปลงไปท้ังในระดับชาติและนานาชาติ    
       ๔  .มีความสามารถในการปรับเป ลี่ยนปจเจกปญญามาเปนสาธารณปญญาท่ีกอใหเกิด
คุณคาตอสังคม   
     ๒.๒ วิธีการสอน 

บรรยาย อภิปราย การทำงานกลุม การนำเสนอรายงาน  การฝกวิเคราะหขอมูล การ

วิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายใหคนควาหาบทความ ขอมูลท่ีเก่ียวของ โดยนำมาสรุปและ

นำเสนอ การศึกษาโดยใชปญหา และโครงงาน Problem and Project Base Learning และ 

Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

     ๒.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบท่ีเนนการวัดหลักการและ

ทฤษฎี  

          - นำเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลท่ีเก่ียวของ 

          - วิเคราะหกรณีศึกษา 

๓. ทักษะทางปญญา 

     ๓.๑ ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 

           ๑  .สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสำคัญไดอยางสรางสรรค  

        ๒  .สามารถใชทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆท่ีเกิดข้ึนจากรัฐประศาสนศาสตร  

        ๓  .สังเคราะหผลงานวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมๆท่ีสามารถ
สรางสรรครวมไปถึงการบูรณาการแนวคิดตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตรท่ีศึกษาในข้ันสูง 
        ๔  .สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยท่ีสำคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการ
พัฒนาองคความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรใหมๆ จนกลายเปนขอเสนอเพ่ือการนำไปสูการ
ปฏิบัติตอไป  



๕ 
 

     ๓.๒ วิธีการสอน 

          - การมอบหมายใหนิสิตทำโครงงานพิเศษ และนำเสนอผลการศึกษา 

          - การมอบหมายใหนิสิตฝกหัดจัดทำโครงการวิจัยเสนอ 

          - อภิปรายกลุม 

          - วิเคราะหกรณีศึกษา 

     ๓.๓ วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบท่ีมีการวิเคราะหสถานการณและ

ปรากฏการณทางการบริหารรัฐกิจ การบริหารท่ัวไปและการเมืองการปกครอง ท่ีกอใหเกิดประเด็น

การวิจัย หรือกระตุนให เกิดความคิดวิเคราะห ในการเสนองานวิจัยเพ่ือหาคำตอบใหแก

ปรากฏการณดังกลาว    

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

     ๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา  

           ๑  .มีความสามารถสูงในใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการไดอยางลึกซ้ึงและแหลมคม  

        ๒ .มีความสามารถในการใชความรูทางดานรัฐประศาสนศาสตรเพ่ือการวางแผน วิเคราะห
และแกปญหาท่ีซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ 
        ๓  .มีความสามารถสรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค  
        ๔  .มี ความสามารรถในการแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนำในทางวิชาการและ
สังคมท่ีซับซอน 
     ๔.๒ วิธีการสอน 

          - จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา 

          - มอบหมายงานรายกลุมและรายบุคคล หรือ อานบทความ/หนังสือท่ีเก่ียวของกับรายวิชา 

          - การนำเสนอรายงาน 

     ๔.๓ วิธีการประเมินผล 

          - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกำหนด 

          - รายงานท่ีนำเสนอ  พฤติกรรมการทำงานเปนทีม 

          - รายงานการศึกษาดวยตนเอง 



๖ 
 

๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตอง

พัฒนา       

          ๑  .สามารถคัดกรองขอมูลและใชหลักตรรกะทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการศึกษา
คนควาปญหา เชื่อมโยงประเด็นปญหาท่ีสำคัญและซับซอน และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา

ในดานตางๆ  โดยเฉพาะทางดานรัฐประศาสนศาสตรในเชิงลึกไดเปนอยางดี 
          ๒  .สามารถสื่อสารโดยใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพท้ังการพูด 
การอาน การฟง การเขียน และการนำเสนอ และสื่อสารกับกลุมบุคคลตางๆ ท้ังในวงการวิชาการ
และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไปไดอยางเหมาะสม 
        ๓  .สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอรายงานการวิจัย วิทยานิพนธ หรือ
โครงการคนควาท่ีสำคัญ ท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงการตีพิมพผานสื่อ
ทางวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสม 
     ๕.๒ วิธีการสอน       

          - มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และ

ทำรายงาน โดยเนนการนำตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงท่ีมาขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 

          - นำเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  

     ๕.๓ วิธีการประเมินผล 

          - การจัดทำรายงาน และนำเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี 

          - การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดท่ี ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

๑ 
 

แนะนำวิธีการศึกษา 

การวัดและการประเมินผล 

-แนวการสอน/เน้ือหาสาระ 

-กิจกรรมการเรยีนการสอน 

-การวัดและการประเมินผล 

๓ บรรยายช้ีแจง และ

แลกเปลีย่นความ

คิดเห็น โดยใชสื่อ

ประกอบคือ 

PowerPoint 
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๒ บทท่ี ๑ ความรูเบ้ืองตน

เกี่ยวกับการวิจัย 

๑.๑ ความนำ 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 



๗ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

๑.๒ ความหมายของการวิจัย 

๑.๓ จดุมุงหมายของการวิจัย 

๑.๔ ลักษณะของการวิจัยท่ีด ี

๑.๕ ความสำคญัของการวิจัย

ในดานตางๆ 

๑.๖ ประโยชนของการวิจัย 

๑.๗ คณุภาพของงานวิจัย 

๑.๘ สรุปทายบท 

กลุมจาก

กรณีศึกษา โดยใช

สื่อประกอบคือ 

PowerPoint 

๓ 
 

บทท่ี ๒ ประเภทของการวิจัย 

๒.๑ หลักในการจำแนก

ประเภท 

๒.๒ มติิตางๆ ของการวิจยั 

๒.๓ การจำแนกตามเหตุผล

ของการวิจัย 

๒.๔ การจำแนกตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๒.๕ การจำแนกตามวิธีการ

เก็บขอมูล 

๒.๖ การจำแนกตามสภาวะท่ี

วิจัย 

๒.๗ การจำแนกตามวัตถุหรือ

สิ่งท่ีตองการวิจัย 

๒.๘ การจำแนกตามผูกระทำ

การวิจัย 

๒.๙ การจำแนกตามความลึก

ของขอมูล 

๒.๑๐ การจำแนกตาม

สาขาวิชาหรือเน้ือหาท่ีใช

ศึกษา 

๒.๑๑ การจำแนกตามลักษณะ

การจัดเก็บขอมูล 

๒.๑๒ สรุปทายบท 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจาก

กรณีศึกษา โดยใช

สื่อประกอบคือ 

PowerPoint และ

การคนควางานวิจัย

ตัวอยางเพ่ิมเตมิ 
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๘ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

๔ 
 

บทท่ี ๓ การวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

๓.๑ ความหมาย ลักษณะ

สำคัญของการวิจยัทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

๓.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

๓.๓ ประเภทของการวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร 

๓.๔ ขอบเขตการวิจัยทางรัฐ

ประศาสนศาสตร 

๓.๕ ความสำคญัของการวิจัย

ทางรัฐประศาสนศาสตร 

๓.๖ การวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตรในประเทศไทย 

๓.๗ อุปสรรคของการวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตรใน

ประเทศไทย 

๓.๘ สรุปทายบท 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจาก

กรณีศึกษา โดยใช

สื่อประกอบคือ 

PowerPoint และ

การคนควางานวิจัย

ทางรัฐประศาสน

ศาสตรท่ีเปนวิจัย

ตัวอยางเพ่ิมเตมิ 
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๕ 
 

ทดสอบยอยคร้ังท่ี ๑ 

บทท่ี ๔ กระบวนการในการ

วิจัย 

๔.๑ กระบวนการวิจยั  

๔.๒ การออกแบบการวิจัย 

 ๔.๒.๑ ความหมาย

ของการออกแบบการวิจัย 

 ๔.๒.๒ วัตถุประสงค

ของการออกแบบการวิจัย 

 ๔.๒.๓ การควบคุม

ความแปรปรวน 

 ๔.๒.๔ แบบตางๆ 

ของการวิจัย 

 ๔.๒.๕ ปญหา

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยางศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย ตัวอยาง

การศึกษาจาก

ปญหาโครงงาน 

Problem base 

learning 
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๙ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

ความถูกตองหรือความเช่ือถือ

ได (Validity)  

 ๔.๒.๖ หลักเกณฑท่ี

ใชในการพิจารณาการวางแผน

ออกแบบการวิจยั 

๔.๓ สรุปทายบท 

 

๖ 
 

บทท่ี ๕ การกำหนดประเด็น

ปญหาและชื่อเร่ือง 

๕.๑ ความหมายของปญหา

การวิจัย 

๕.๒ ท่ีมาของปญหาการวิจยั 

๕.๓ หลักเกณฑการเลือก

หัวขอการวิจัย 

๕.๔ การตั้งช่ือโครงการวิจยั 

๕.๕ การเขียนความเปนมา

และความสำคญัของปญหา  

๕.๖ การเขียนวัตถุประสงค

การวิจัย 

๕.๗ สรุปทายบท 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง

ศึกษากรณีศึกษา 

อภิปราย ตัวอยาง

การศึกษาจากปญหา

โครงงาน Problem 

base learning และ

การฝกกำหนดช่ือ

เรื่อง และเขียนความ

เปนมาและ

ความสำคญัของ

ปญหา 
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๗ 
 

บทท่ี ๖ การทบทวน

วรรณกรรม 

๖.๑ ความหมายของการ

ทบทวนวรรณกรรม 

๖.๒ วัตถุประสงคของการ

ทบทวนวรรณกรรม 

๖.๓ ประโยชนของการ

ทบทวนวรรณกรรม 

๖.๔ แหลงท่ีมาของ

วรรณกรรม 

๖.๕ ข้ันตอนการทบทวน

วรรณกรรม 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจากกรณีศึกษา 

โดยใชสื่อประกอบ

คือ PowerPoint 

และใหนิสติศึกษา

คนควาเพ่ิมเติม ฝก

ทบทวนวรรณกรรม

ท่ีเก่ียวของกับ

ประเด็นการวิจัย 

โดยศึกษาจาก

งานวิจัยหรือ
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๑๐ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

๖.๖ การเขียนผลการทบทวน

วรรณกรรม 

๖.๗ ความสำคญัของการ

ทบทวนวรรณกรรม  

๖.๘ ปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจาก

การทบทวนวรรณกรรม 

๖.๙ ขอจำกัดของการทบทวน

วรรณกรรม 

๖.๑๐ สรุปทายบท 

วิทยานิพนธตัวอยาง 

๘ สอบกลางภาค  ๓ ขอสอบกลางภาค 

โดยมเีน้ือหา

ครอบคลมุ 

บทท่ี ๑ – ๖ 
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๙ 
 

บทท่ี ๗ ตัวแปรและ

สมมติฐาน 

๗.๑ ความหมายของตวัแปร 

๗.๒ ประเภทของตัวแปร  

๗.๓ การนิยามตัวแปร 

๗.๔ การวัดตัวแปร 

๗.๕ กรอบแนวคิดในการวิจยั 

๗.๖ สมมติฐานการวิจยั 

๗.๗ สรุปทายบท 

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจากกรณีศึกษา 

โดยใชสื่อประกอบ

คือ PowerPoint 
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๑๐ 
 

บทท่ี ๘ ประชากรและกลุม

ตัวอยางสำหรับการวิจัย 

๘.๑ ความหมายของประชากร

และกลุมตัวอยาง 

๘.๒ เทคนิคและวิธีการสุม

ตัวอยาง 

๘.๓ การกำหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง 

๘.๔ ลักษณะของตัวอยางท่ีดี 

๘.๕ ขอผดิพลาดในการเลือก

๓ บรรยาย  ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจากกรณีศึกษา 

โดยใชสื่อประกอบ

คือ PowerPoint 

และใหนิสติ

ปฏิบัติการคำนวณ

ขนาดกลุมตัวอยางท่ี

เหมาะสมสำหรบัการ

วิจัย 
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๑๑ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

ตัวอยาง 

๘.๖ สรุปทายบท 

๑๑ 
 

บทท่ี ๙ เคร่ืองมือในการวิจัย

และการเก็บรวบรวมขอมูล 

๙.๑ ความหมายและ

ความสำคญัของเครื่องมือการ

วิจัย 

๙.๒ ประเภทของเครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย 

๙.๓ การเก็บรวบรวมขอมลู 

๙.๔ คณุภาพของเครื่องมือท่ี

ใชในการวิจัย 

๙.๕ สรุปทายบท 

๓ บูรณาการการ

จัดการเรียนการ

สอนในหัวขอ “การ

เก็บขอมูลการ

วิจัย ”โดยนำนิสิต

ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล

ในชุมชนหรือ

องคกรท่ีเปนกรณี

ตัวอยาง  
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๑๒ 
 

ทดสอบยอยคร้ังท่ี ๒ 

บทท่ี ๑๐ การวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ 

๑๐.๑ แนวคิดและวิธีการ

วิเคราะหขอมูลในการวิจยัเชิง

คุณภาพ 

๑๐.๒ ความหมายของการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ 

๑๐.๓ สภาพขอมูลของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ 

๑๐.๔ ลักษณะสำคัญของการ

วิจัยเชิงคุณภาพ  

๑๐.๕ วิธีการวิเคราะหขอมูล

เชิงคุณภาพ 

๑๐.๖ แนวทางปฏิบัติในการ

วิเคราะหขอมูลเชิงคณุภาพ 

๑๐.๗ เทคนิคการวิเคราะห

ขอมูลเชิงคุณภาพ 

๑๐.๘ ความนาเช่ือถือของ

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจาก

กรณีศึกษา โดยใช

สื่อประกอบคือ 

PowerPoint และ

ใหนิสิตฝกการ

วิเคราะหขอมูลเชิง

คุณภาพจากกรณี

ตัวอยาง 
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๑๒ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

งานวิจัยเชิงคุณภาพ  

๑๐.๙ สรุปทายบท 

๑๓ 
 

บทท่ี ๑๑ การวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ 

๑๑.๑ หลักการวิเคราะหขอมูล

เชิงปริมาณ 

๑๑.๒ สถิติพรรณนา : สถิติ

เบ้ืองตนสำหรับพรรณนา

ลักษณะของขอมูล 

๑๑.๓ สถิติอางอิง : สถิติ

วิเคราะหสำหรับทดสอบ

สมมติฐานการวิจยั 

๑๑.๔ สรุปทายบท 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยางศึกษา

กรณีศึกษา 

อภิปราย ฝก

วิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติเพ่ือการ

วิจัย 
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๑๔ 
 

บทท่ี ๑๒ การเขียนรายงาน

การวิจัย 

๑๒.๑ หลักท่ัวไปในการเขียน

รายงานการวิจยั 

๑๒.๒ ความหมายและ

ความสำคญัของรายงานการ

วิจัย 

๑๒.๓ ประเภทของรายงาน

การวิจัย 

๑๒.๔ จุดมุงหมายการเขียน

รายงานผลการวิจยั 

๑๒.๕ หลักในการเขียน

รายงานวิจัย 

๑๒.๖ ลักษณะสำคัญของ

รายงานการวิจยัท่ีด ี

๑๒.๗ การวางแผนการเขียน

รายงาน 

๑๒.๘ โครงสรางของรายงาน

การวิจัย 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจาก

กรณีศึกษา โดยใช

สื่อประกอบคือ 

PowerPoint ให

นิสิตคนควาและ

ศึกษาเพ่ิมเตมิจาก

ตัวอยางรายงาน

การวิจัย 

ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง 



๑๓ 
 

สัปดาห

ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน  สื่อท่ีใช 

(ถาม)ี 

ผูสอน 

๑๒.๙ ข้ันตอนการเขียน

รายงานการวิจยั 

๑๒.๑๐ ลักษณะของรายงาน

การวิจัยท่ีด ี

๑๒.๑๑ สรุปทายบท 

๑๕ สรุปเนื้อหารายวิชาระเบียบ

วิธีวิจัยทางรัฐประศาสน

ศาสตร โดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมทุกบท 

๓ บรรยาย  

ยกตัวอยาง

ประกอบ อภิปราย

กลุมจาก

กรณีศึกษา โดยใช

สื่อประกอบคือ 

PowerPoint และ

การถาม ตอบ

แลกเปลีย่นความรู 
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๑๖ สอบปลายภาค ๓ ขอสอบปลายภาค 

โดยมเีน้ือหา

ครอบคลมุทุกบท 
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ท่ี  วิธีการประเมิน  
สัปดาหท่ี
ประเมิน  

สัดสวนของการประเมินผล 

๑ 

ทดสอบยอยครั้งท่ี ๑ 
สอบกลางภาค 
ทดสอบยอยครั้งท่ี ๒ 
สอบปลายภาค 

๕ 
๘ 

๑๒ 
๑๖ 

๕ % 
๑๐ % 
๕ % 
๕๐ % 



๑๔ 
 

๒ 

วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา  
การนำเสนอรายงาน 
การทำงานกลุมและผลงาน 
การอานและสรุปบทความ 
การสงงานตามท่ีมอบหมาย  

ตลอดภาค
การศึกษา 

๒๐ % 

๓ 

การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

หมวดท่ี ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. เอกสารและตำราหลัก 

     พระครูสังฆรักษเกียรติศักดิ์ กิตฺติปฺโ  ,ดร.  เอกสารประกอบการสอน ระเบียบวิธีวิจัยทาง

รัฐประศาสนศาสตร . กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๗. 

พระครูสังฆรักษเกียรติศักด์ิ กิตฺติปฺโ  ,ดร.  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร . เชียงใหม : 

ประชากรธุรกิจ, ๒๕๕๘.  

๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ 

     ไมมี 

๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ 

จุมพล หนิมพาณิ ชย  .การวิจัย เชิงคุณ ภาพทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร . 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

ชลัช จงสืบพันธ. วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร. ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ, ๒๕๔๑. 

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ .ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร .กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปร

ดักท, ๒๕๔๗. 

ณรงค โพธิ์พฤกษานันท .ระเบียบวิธีวิจัย .กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ต ,๒๕๕๐. 

ณรงค โพธิ์พฤกษานันท .ระเบียบวิธีวิจัย : แนวการเขียนเคาโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

ประจำภาค .กรุงเทพมหานคร : ดวงแกว ,๒๕๔๖. 

สุรพล กาญจนะจิตรา .ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ,๒๕๔๙. 

วรัญญา ภัทรสุข .ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร .กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ



๑๕ 
 

มหาวิทยาลัย ,๒๕๔๕. 

สิทธิ์ ธีรสรณ .เทคนิคการเขียนรายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๐. 

สุ จิ ต รา บุณ ยรัต พันธุ  .ระเบี ยบ วิธี วิ จั ยสำหรับ รัฐประศาสนศาสตร . พิ มพ ครั้ ง ท่ี  ๗ 

กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ,๒๕๔๖. 

Johnson, Janet Buttolph and Joslyn A Richard.  Political Science Research 

Methods. Washington, D.C. : Congress Quarterly Inc, ๑๙๘๖. 
 

หมวดท่ี ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

     การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ท่ีจัดทำโดยนิสิต ไดจัดกิจกรรมในการนำแนวคิดและ

ความเห็นจากนิสิตไดดังนี้ 

          - การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 

          - การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน 

          - แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 

          - ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ท่ีอาจารยผูสอนไดจัดทำเปนชองทางการสื่อสารกับนิสิต 

๒. กลยุทธการประเมินการสอน 

     ในการเก็บขอมูลเพ่ือประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้ 

          - การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 

          - ผลการสอบ 

          - การทวนสอบผลประเมินการเรยีนรู 

๓. การปรับปรุงการสอน  

     หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการ

ระดมสมอง และหาขอมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 

          - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
          - การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

     ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจาก

การเรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนิสิต หรือการสุมตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจาก

ผลการทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา

ไดดังนี้ 



๑๖ 
 

          - การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีไมใชอาจารยประจำหลักสูตร  

          - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนิสิต โดย

ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

     จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุง

การสอน และรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี ้

          - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ป  หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ตามขอ ๔ 

          - เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพ่ือใหนิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับ

ปญหาท่ีมาจากงานวิจัยของอาจารยหรือแนวคิดใหมๆ 
 

 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

  อาจารยผูสอนรายวิชา ผศ. ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง  

           วันท่ี ..................... เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ลงช่ือ.................................................................................. 

  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา รศ.ดร.สุรินทร นิยมางกูร  

           วันท่ี ..................... เดือน ............................. พ.ศ. ๒๕๖๒  
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