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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 

รหัสวิชา  POS3110   รายวชิา ระเบยีบวิธวีิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ 

สาขาวชิา รัฐศาสตร์  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ภาคการศึกษา 1  ปีการศึกษา 2564 

 

หมวดที่๑ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   POS3110 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย ระเบียบวิธีวจิัยทางด้านรัฐศาสตร ์
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Introduction to Political Science Research Methodology 

 
๒. จ านวนหน่วยกติ   3 หน่วยกติ   
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       รัฐศาสตรบัณฑิต  
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน : วิชาแกน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑ อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา            ดร.สัณหณัฐ จักรภัทรวงศ์ 
๔.๒ อาจารย์ผูส้อน   ดร.สัณหณฐั จักรภัทรวงศ์ 
 
๕.  สถานที่ติดตอ่  สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ/ E – Mail: sunhanat@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่  1 /  ช้ันปีที่ 3 
๖.๒ จ านวนผู้เรยีนที่รับได ้ประมาณ  200  คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) …............................................................... 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) …............................................................... 
 
๙. สถานที่เรียน    วิทยาลยันวตักรรมและการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนนัทา 
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๑๐.วันที่จัดท าหรือปรับปรุง   วันที ่ 3 กรกฎาคม 2564 
รายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
                   การแสวงหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์จากระเบียบวิธีวิจัยโดยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจ
และการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การก าหนดค าถามในการวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมศาสตร์  

 
หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

๑.๑   เพ่ือให้รู้และเข้าใจแนวทางด้านระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์เพ่ือต้องการให้นักศึกษาสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การวิจัยทางรัฐศาสตร์ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติได ้ 

๑.๒   เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการออกแบบการวิจัยจากการอ้างอิงเชิงทฤษฎีไปสู่การอ้างอิงเชิงประจักษ์ได้  
๑.๓   เพ่ือให้รู้และสามารถอธิบายถึงแนวคิดที่เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
๑.๔   เพ่ือให้เข้าใจและน าไปใช้ปฏิบัติในการแสวงหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์จากขั้นตอนต่างๆ ในแนวทางของระเบียบ

วิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์  
  
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้พัฒนาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์อ่ืนๆ ได้
ทันตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาเทคโนโลยี  
 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนนิการ 
 

๑. ค าอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) การแสวงหาความรู้ทางด้านรัฐศาสตร์จากระเบียบวิธีวิจัยโดยการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ส ารวจและการทดลอง การสุ่มตัวอย่าง การก าหนดค าถามในการวิจัย รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทางสังคมศาสตร์ 
  (ภาษาอังกฤษ) Acquisition of social science knowledge through research method; observation, data collection, 
survey and experiment, sampling, questionnaire constructing, and relevant research approaches in social science.  
 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
จ านวน 16 สัปดาห์ 

รวม 48 ชั่วโมง 

ตามความต้องการของ
นักศึกษา 

โดยการนัดหมาย 

ไมม่ ี 5 ชั่วโมง 
ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็นรายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาด้วยตนเองที่ห้องพักอาจารย์ผูส้อน  อาคาร 37 วิทยาลยัการเมืองและการปกครอง 
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 ๓.๒ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ท างาน / มือถอื  หมายเลข 094 9693945 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail)   sunhanat.ja@ssru.ac.th 
 ๓.๔ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Facebook/Twitter/Line).......................................................... 
 ๓.๕ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard).................................................................. 

 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
  (๑)   ผู้เรยีนตระหนักในคุณคา่ คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสัตย์สุจรติ 
  (๒)  ผู้เรยีนมีวนิยั ตรงต่อเวลา มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและสังคม  
  (๓)   ผู้เรยีนมีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตามที่ด ีสามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญของวิธีการแก้ปญัหาได ้
 (๔)   ผู้เรยีนเคารพสิทธ ิรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ รวมทัง้เคารพในคุณคา่และศักดิศ์รีของความเป็นมนุษย์  
 (๕)   ผูเ้รียนเคารพกฎระเบียบข้อบงัคับต่างๆ ขององคก์รและสังคม  
๑.๒   วิธีการสอน 

(๑)  เนื้อหาวิชาในหัวข้อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐศาสตร์กับสังคมวิทยา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจ

กระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากหน่วยทางสังคม เช่น ครอบครัว โรงเรียน เพื่อน สื่อมวลชน ศาสนา 

เป็นต้น และน าไปใช้ปฏิบัติในชีวติประจ าวัน  

(๒)  มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มในการวิเคราะห์สังเคราะห์สถาบันทางสังคมที่เลือกมาว่ามีลักษณะครบ

องค์ประกอบของโครงสร้างทางสังคมหรือไม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนนักศึกษา ตลอดจนเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  พิจารณาปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่มระหว่างการร่วมท ากจิกรรมกลุ่มและการตอบ

ค าถามในช้ันเรยีน 
 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎ ีและสาระส าคัญการเรียนรูใ้นด้านรัฐศาสตร ์ได้อยา่ง

ถูกต้อง   
 (๒)   ผู้เรยีนมีความรูค้วามเขา้ใจในคุณคา่และความส าคัญของรฐัศาสตร์ ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพการเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ที่สง่ผล กระทบต่อกระบวนการบรหิาร และการพฒันาประเทศ 
๒.๒   วิธีการสอน 

(๑)  บรรยายเนื้อหาทัง้หมด 15 คร้ัง โดยใช้ PowerPoint และเอกสารประกอบการสอนที่มีความทันสมัยของ
ข้อมูลที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั พรอ้มกับตั้งประเด็นค าถามใหน้กัศึกษาวิเคราะห์ 
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สังเคราะห์และแลกเปลีย่นความคดิเห็นภายหลงัจากที่ได้ฟงัการบรรยายในหัวขอ้ที่เกี่ยวกับประเด็นค าถาม
แล้ว  

๒.๓    วิธีการประเมนิผล 
(๑)  การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอตันัยในการทดสอบเก็บคะแนนในห้องเรียน (quiz) การจัดท ารายงาน

และเสนอรายงานในช้ันเรยีน รวมทั้งการสอบขอ้สอบปรนัยในการสอบกลางภาคและปลายภาค  
 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการน าองคค์วามรู ้การคดิวิเคราะห์ อย่างเปน็ระบบ 
 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประเมินสถานการณ ์เพือ่แสวงหาแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

และประเทศ อยา่งมีวจิารณญาณ 
 (๓)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการประยุกต์องคค์วามรูท้างรัฐศาสตร ์โดยบูรณาการกับศาสตรอ์ื่น ๆ ที่

เก่ียวข้องได้อย่างเหมาะสม  
๓.๒   วิธีการสอน 

(๑) บรรยายภาคทฤษฎีและกฎที่ส าคัญทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ และฝึกฝนท าโจทย์ในภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและกฎที่ส าคัญทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ
เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบอัตนัยและปรนัยในการทดสอบย่อยเก็บคะแนนในห้องเรียน (quiz) การ

จัดท ารายงานและเก็บรวบรวมเอกสารทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของนักศึกษา รวมทั้งการสอบข้อสอบ
อัตนัยและปรนัยในการสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีความสามารถในการท างานรว่มกันเป็นกลุม่ สามารถแลกเปลี่ยนและรับฟังความคดิเห็นที่

แตกต่าง มีความรับผดิชอบตอ่ตนเองและเพือ่นรว่มงาน  
 (๒)  ผู้เรยีนมีความสามารถแสดงความคดิเห็นต่อสาธารณชน แสดงถงึภาวะความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหา

ต่าง ๆ และสามารถแสดง บทบาทในสถานสมาชิกของกลุ่มเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนชุมชนและท้องถิ่นใหม้ี
การพัฒนาอยา่งเหมาะสม  

 (๓)  ผู้เรยีนมีความรับผดิชอบในการกระท าของตนเองและสงัคมสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละ
วัฒนธรรมองคก์ร ตลอดจนมมีนุษย สมัพันธอ์ันดีต่อผูอ้ื่น  

 (๔)   ผู้เรยีนมีความกระตอืรือรน้ตอ่การพัฒนาการเรยีนรูใ้นวิชาชีพของตนอย่างต่อเนื่อง 
๔.๒   วิธีการสอน 

(๑)  มอบหมายให้วเิคราะห์และสังเคราะห์จากประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั          

(๒)  มอบหมายการท ารายงานกลุม่และให้น าเสนอรายงานในช้ันเรียนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมลูกับกลุ่ม

อื่นๆ ในช้ันเรยีน   

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๕ 
รายวิชา PPS1101 รัฐศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๔.๓    วิธีการประเมินผล 
(๑)  ประเมินผลจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีนของนักศึกษา โดยพิจารณาถงึเนื้อหาขอ้มลูที่เสนอมีความ

ทันสมยั ถูกต้องและน่าสนใจ เทคนิคที่น าเสนอรายงาน ทักษะและไหวพรบิในการตอบค าถามเพื่อน และ
บุคลิกภาพในการเสนอรายงานหน้าชั้นเรยีน  

  
๕. ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
 (๑)  ผู้เรยีนมีทักษะในการใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมยัประกอบการศึกษาในรายวิชาที่

เก่ียวข้อง 
 (๒)  ผู้เรยีนสามารถสื่อสารและน าเสนอหลักทฤษฎีประกอบปัญหาขอ้เท็จจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกตอ้ง 
 (๓)  ผู้เรยีนสามารถเลือกรูปแบบการน าเสนอข้อมูลโดยประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศไดอ้ย่างเหมาะสม  

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์   หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้วา่ง หมายถงึ ไมไ่ด้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยูใ่นแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

๑. แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

1 แหล่งความรู้ 
องค์ความรู้ทางศาสตร์ 
การวิจัย 
  -ความหมายของการวิจัย 
  -ประเภทของการวิจัย 
หลักเกณฑ์การก าหนดวิธีการวิจัย 
การวิจัยทางรัฐศาสตร์ 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
  
 

2 การวิจัยพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
การวิจัยประยุกต์ทางรัฐศาสตร์ 
ความส าคัญของการวิจัยประยุกต์ทาง   
  รัฐศาสตร์ 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

3 องค์ประกอบของการวิจัย 4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ ดร.สัณหณัฐ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชา PPS1101 รัฐศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ขั้นตอนของการวิจัย 
  -การก าหนดหัวข้อหรือประเด็นปัญหา 
  -หลักเกณฑ์การตั้งชื่อหัวข้อเรื่องการวิจัย 
  -แนวความคิดและทฤษฎี 
การนิยามหรือค าจ ากัดความในการก าหนด 
  แนวคิด 

 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 
-ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Excel 

จักรภัทรวงศ์ 
 

4 การทบทวนวรรณกรรม 
การอ้างอิงเชิงทฤษฎี 
การอ้างอิงเชิงประจักษ์ 
ประเภทของหน่วยวิเคราะห์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

5 การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น 
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
การเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นไปตามโอกาส 
  ทางสถิติ 
การเลือกตัวอย่างแบบผสม 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประเภทของข้อมูล 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวัดการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย 
การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือการ 
  วิจัย 
  -ความแม่นตรงและประเภทของความ 
   แม่นตรง 
  -ความเท่ียงหรือความเชื่อถือได้ 
  -การตอบสนอง 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

7 ตัวแปรและมาตรวัด 
ประเภทของระดับมาตรวัด 
ประเภทของตัวแปร 
เครื่องมอืการวิจัย 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ (สรุปก่อนสอบ) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชา PPS1101 รัฐศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

ความผิดพลาดทางการวิจัยโดยรวม 
  -ความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง 
  -ความผิดพลาดทางระบบหรืออคติ 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

8 ทบทวนเนื้อหาครั้งที่ 1-8 และสอบย่อยครั้ง
ที่ 1 

4 - ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

9 การเขียนบทน าและความเป็นมาของปัญหา 
การเขียนทบทวนวรรณกรรม 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

10 การวิเคราะห์ทางสถิติ : สถิติพรรณนาและ 
  สถิติเชิงอ้างอิง 
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์ 
ตัวอย่างการใช้ไคสแควร์ในกรณีต่างๆ 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 
-ฝึกปฏิบัติโปรแกรม SPSS 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

11 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คุณสมบัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

12 การออกแบบกรอบแนวความคิดพร้อม 
  ก าหนดตัวชี้วัด การเขียนระเบียบวิธีวิจัย 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

13 การออกแบบสอบถามการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดรหัสข้อมูล 
การลงรหัสข้อมูล 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชา PPS1101 รัฐศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

14 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

15 การเขียนงานวิจัย 
การเขียนบทคัดย่อ 
การเขียนบทความเชิงวิชาการ 
 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

16 ทบทวนเนื้อหาครั้งที่ 9-15 และสอบย่อย
ครั้งที่ 2 

4 -อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
 คิดเห็นในชั้นเรียน 
-Power point บรรยายเนื้อหา 
 หลักท่ีส าคัญ (สรุปก่อนสอบ) 
-แบบทดสอบหลังการเรียน  
 (Post-test) 

ดร.สัณหณัฐ 
จักรภัทรวงศ์ 
 

17 สอบปลายภาค - - - 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อยอ่ยแตล่ะหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีก าหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดสว่นของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านความรู้ (ส่วนที่ 1) 
แหล่งความรู้ 
องค์ความรู้ทางศาสตร์ 
การวิจัย 
  -ความหมายของการวิจัย 
  -ประเภทของการวิจัย 
หลักเกณฑ์การก าหนดวิธีการวิจัย 

แบบฝึกหัดชุดที่ 1 8 15% 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชา PPS1101 รัฐศาสตร์ท่ัวไป สาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

การวิจัยทางรัฐศาสตร์ 
การวิจัยพื้นฐานทางรัฐศาสตร์ 
การวิจัยประยุกต์ทางรัฐศาสตร์ 
ความส าคัญของการวิจัยประยุกต์ทางรัฐศาสตร์ 
องค์ประกอบของการวิจัย 
ขั้นตอนของการวิจัย 
  -การก าหนดหัวข้อหรือประเด็นปัญหา 
  -หลักเกณฑ์การตั้งชื่อหัวข้อเรื่องการวิจัย 
  -แนวความคิดและทฤษฎี 
การนิยามหรือค าจ ากัดความในการก าหนดแนวคิด 
การทบทวนวรรณกรรม 
การอ้างอิงเชิงทฤษฎี 
การอ้างอิงเชิงประจักษ์ 
ประเภทของหน่วยวิเคราะห์ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ 
การสุ่มตัวอย่างแบบชั้น 
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม 
การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
การเลือกตัวอย่างแบบไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ 
การเลือกตัวอย่างแบบผสม 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประเภทของข้อมูล 
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวัดการวิจัย 
การออกแบบการวิจัย 
การตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่องมือการวิจัย 
  -ความแม่นตรงและประเภทของความแม่นตรง 
  -ความเที่ยงหรือความเชื่อถือได้ 
  -การตอบสนอง 
ตัวแปรและมาตรวัด 
ประเภทของระดับมาตรวัด 
ประเภทของตัวแปร 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน  สัปดาห์ที่
ประเมิน  

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

เครื่องมือการวิจัย 
ความผิดพลาดทางการวิจัยโดยรวม 
  -ความผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่าง 
  -ความผิดพลาดทางระบบหรืออคติ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม /   
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ  
  รับผิดชอบ  

การเสนอรายงาน 
ประจ าภาค 

12 30% 

ด้านความรู้ (ส่วนที่ 2) 
การเขียนบทน าและความเป็นมาของปัญหา 
การเขียนทบทวนวรรณกรรม 
การวิเคราะห์ทางสถิติ :  
สถิติพรรณนาและสถิติเชิงอ้างอิง 
การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าไคสแควร์ 
ตัวอย่างการใช้ไคสแควร์ในกรณีต่างๆ 
การวิจัยเชิงปริมาณ 
การวิจัยเชิงคุณภาพ 
องค์ประกอบพ้ืนฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
รูปแบบของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
คุณสมบัติของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
กระบวนการของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การออกแบบกรอบแนวความคิดพร้อมก าหนดตัวชี้วัด 
การเขียนระเบียบวิธีวิจัย 
การออกแบบสอบถามการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดรหัสข้อมูล 
การลงรหัสข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผลข้อมูล 
การเขียนงานวิจัย 
การเขียนบทคัดย่อ 
การเขียนบทความเชิงวิชาการ 

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 16 15% 

ด้านความรู้ 
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 

การสอบ 
ปลายภาค 

17 40% 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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๑. ต าราและเอกสารหลัก 
(๑)   กระมล ทองธรรมชาติ และเชาวนะ ไตรมาศ. “ลักษณะและขอบข่ายของรัฐศาสตร์” เอกสารการสอนชุดวิชา 
      
             หลักพ้ืนฐานทางรัฐศาสตร์ หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. 
(๒) จิตราภา กุณฑลบุตร. การวิจัยเชิงบรรยาย จากทฤษฎี...สู่การปฏิบัติจริง. สมุทรสาคร: แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2557. 
(๓) ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร. รัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557.  
(๔) พิษณุ เสงี่ยมพงษ์. วีวิจัยทางรัฐศาสตร์ การประยุกต์ใช้และตัวอย่าง. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

       มหาวิทยาลัย, 2558. 
(๕) สุมาลี ไชยศุภรากุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์. กรุงเทพฯ: มาตา การพิมพ์, 2558. 
(๖) สิทธิพันธ์ พุทธหุน. แนวการศึกษารัฐศาสตร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2553. 
(๗) อนุสรณ์ ลิ่มมณี. “พัฒนาการของแนวคิดและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์” ในเอกสารการสอนชุดวิชาหลักและ 

        วิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์  หน่วยที่ 1. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

(๑)   ตารางแสดงพ้ืนที่ใต้เส้นโค้งปกติ (ตารางแสดงเพียงครึ่งด้านขวาของการแจกแจงแบบปกติท่ี z มากกว่าหรือ
เท่ากับ 0) 

(๒) ตารางค่าไคสแควร์ (Chi-square) 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

(๑)  คู่มือการใช้โปรแกรม Excel 
(๒) คู่มือการใช้โปรแกรม SPSS 

 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ พิจารณาจาก  
- แบบประเมินผู้สอนรายวิชา POS3110 ระเบียบวิธีวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ 

 

๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ ์หรอืทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน พิจารณาจาก 
- ผลคะแนนจากแบบฝึกหัดชุดที่ 1 และชุดที่ 2  
- ความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัย 
- ผลคะแนนการสอบปลายภาค 
 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน่ คณะ/ภาควชิามกีารก าหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อยา่งไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 จากการประเมินผลการสอนในข้อที่ 2 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจะน ามาใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการเรียน
การสอนในปีการศึกษาถัดไป โดยจะด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนหลังหากผลคะแนนจากแบบฝึกหัดชุดที ่
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1 และความสมบูรณ์ของรายงานการวิจัยอยู่ในระดับต่ าเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุที่เกิดข้ึนและจัดสอนเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษา
ก่อนท าแบบฝึกหัดชุดที่ 2 และก่อนสอบปลายภาค  

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เชน่ 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปส าหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรือส าหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาดังนี้ 
- แบบฝึกหัดชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
- รายงานการวิจัย 
- การสอบปลายภาค 

 

๕. การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายวิชา จะได้น าไปใช้ในการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดของรายวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้ 

- ปรับปรุงแบบฝึกหัดชุดที่ 1 และชุดที่ 2 
- ปรับปรุงแบบทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 
 

*********************** 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

ด้าน

อื่น ๆ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓  

รหัสวิชา  POS3110  

ชื่อรายวิชา  

ระเบียบวธีิวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์

เบือ้งต้น 

Introduction to Political Science 

Research Methodology  

                  

 

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจ านวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


