
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2105 303

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Research Methodology in Inter-disciplinary Approach

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    ความหมาย ขอบเขต วิธีการและกระบวนการในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์และบูรณาการศาสตร์

การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสำรวจ เก็บข้อมูล การประมวลผล

การตีความ การสรุปเรียบเรียง การทำรายงานการวิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย วิธีการอ้างอิง

การพิมพ์และการเผยแพร่งานวิจัย

    Definition, scope, methods and procedure in social, legal and integration researches. Research

planning. Literary review. Research design. Survey. Data collection, Data analysis and

interpretation. Conclusion and writing a research report. Ethics in research. Referencing. Printing

and publishing a research

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพเลือก หลักสูตรนิติศาสตรบัณพิต

(ฉบับปรับปรุง 2554)

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์

          2) ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง อาคารเรียนรวม 2



              โทร. 089-0170989      E-mail. bally_supachai@hotmail.com



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายการวิจัยทางนิติ

ศาสตร์ได้

-

เหตุผลและความสำคัญของก

ารวิจัย

-

เป้าหมายของการวิจัยทางนิติ

ศาสตร์

- วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางนิติศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

2 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายหลักการและวิธี

การวิจัยได้

- ความหมาย ประเภท

ความสำคัญ

และประโยชน์ของการทำวิจัย

ทางนิติศาสตร์

- หลักการ วิธีการ

และกระบวนการในการทำวิจั

ยทางนิติศาสตร์

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางนิติศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

3 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายการวิจัยเชิงคุณ

ภาพได้

- การวิจัยเอกสาร

- การวิจัยเชิงมานุษยวิทยา

-

การวิจัยโดยการจัดกลุ่มสนท

นา (Focus group)

- การสัมภาษณ์เจาะลึก

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางนิติศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน  

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

4 นักศึกษาสามารถเขีย

นข้อเสนอโครงการวิจั

-

ความสำคัญของการทำข้อเสน

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางนิติศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



ยได้ อวิจัย

- เค้าโครงข้อเสนอวิจัย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ 3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. สอบปลายภาค

5 นักศึกษาสามารถนำเ

สนอรายงานวิจัยได้

-

การเสนอรายงานการวิจัยเบื้อ

งต้น

-

การเสนอรายงานการวิจัยฉบั

บสมบูรณ์

- วิธีการเสนอรายงานวิจัย

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางนิติศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

6 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายการวิจัยทางสังค

มศาสตร์ได้

-

ลักษณะการวิจัยทางสังคมศา

สตร์ 

การแบ่งประเภทของการวิจัย

-

แนวคิดการนำวิธีการเชิงปริม

าณมาใช้กับงานวิจัยทางกฎห

มาย

-

แนวทางในการนำวิธีวิจัยเชิงป

ริมาณมาใช้ในงานวิจัยทางกฎ

หมาย

- จรรยาบรรณนักวิจัย

-

หลักการสร้างองค์ความรู้ใหม่

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1.

ทดสอบย่อยการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์

7 นักศึกษาสามารถวาง

แผนการวิจัยทางสังค

มศาสตร์ได้

 - การเลือกปัญหาการวิจัย

-

การเขียนที่มาและความสำคั

ญของปัญหา 

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1.

ทดสอบย่อยการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์



วัตถุประสงค์การวิจัย

ประโยชน์ที่ได้รับ

ขอบเขตการวิจัย 

- การกำหนดตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม 

สมมุติฐานการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรม

4. สอบปลายภาค

8 นักศึกษาเข้าใจและอ

ธิบายระเบียบวิธีวิจัย

(Research

Methodology ) ได้

-

ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

ที่เหมาะสม

ประเภทการสุ่มตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การสุ่มตัวอย่างที่เ

หมาะสม

-

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้

อมูลแบบต่างๆ

การสร้างแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1.

ทดสอบย่อยการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. สอบปลายภาค

ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์

9 นักศึกษาสามารถวิเค

ราะห์ข้อมูลวิจัยด้วยโ

ปรแกรมคอมพิวเตอร์

ได้

-

ขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

การแปรผลการวิเคราะห์ข้อมู

ล

-

การตีความและการอธิบายข้อ

มูลและความสัมพันธ์ของข้อมู

ล

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1.

ทดสอบย่อยการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

4. สอบปลายภาค

ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์



-

กรณีศึกษาจากตัวอย่างงานวิจั

ย 

10 นักศึกษาสามารถเขีย

นรายงานวิจัยได้

-

เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์ข้

อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเ

ตอร์ 

-

การเขียนรายงานวิจัยและการ

ประเมินงานวิจัยการจัดเตรีย

มนำเสนอผลการวิจัย

3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

ทดสอบย่อย งานภาคปฏิบัติ

1.

ทดสอบย่อยการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

4. สอบปลายภาค

ผศ.จิรวัฒน์ สุทธิแพทย์

11 นักศึกษาสามารถจัดท

ำเค้าโครงงานวิจัยได้

บทที่ 1 บทนำ 3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

คู่มือการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์มหาวิทย

าลัยอุบลราชธานี

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

2. การจัดทำรายงานการวิจัย (กลุ่ม)

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

12 นักศึกษาสามารถจัดท

ำโครงงานวิจัยได้

บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม 3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

คู่มือการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์มหาวิทย

าลัยอุบลราชธานี

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

2. การจัดทำรายงานการวิจัย (กลุ่ม) 

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

13 นักศึกษาสามารถจัดท

ำโครงงานวิจัยได้

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย 3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

คู่มือการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์มหาวิทย

าลัยอุบลราชธานี

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

2. การจัดทำรายงานการวิจัย (กลุ่ม)

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

14 นักศึกษาสามารถจัดท

ำโครงงานวิจัยได้

บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 3 0 6 Power Point อภิปราย

แสดงความคิดเห็น บรรยาย

คู่มือการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์มหาวิทย

าลัยอุบลราชธานี

1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

2. การจัดทำรายงานการวิจัย (กลุ่ม)

ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

15 นักศึกษาสามารถจัดท บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล 3 0 6 Power Point อภิปราย 1. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ผศ.ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล



ำโครงงานวิจัยได้ และข้อเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น บรรยาย

คู่มือการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์มหาวิทย

าลัยอุบลราชธานี

2. การจัดทำรายงานการวิจัย (กลุ่ม) 



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

    1. สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 

2. ธานี วรภัทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์. หลักการพื้นฐานของระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย. กรุงเทพฯ :

สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2550. 

3. นภาภรณ์ จันทรศัพท์, ชุติระ ระบอบ, เฉลิมพร อภิชนาพงศ์ และคณะ. วิธีการวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1.

กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2545.

4. สุจิตรา บุญยรัตพันธุ์, ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7.กรุงเทพฯ :

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546.

5. สิน พันธุ์พินิจ. เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์.พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์บริษัทวิทยพัฒน์  จำกัด, 2547.

6. ธีรวุฒิ  เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์

สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542.	

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        1. ยุทธ  ไกยวรรณ์. พื้นฐานการวิจัยฉบับปรับปรุงใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 4. โรงพิมพ์สุวีริยาสาส์น, 2545.

2. กาสัก เต๊ะขันหมาก. เทคนิคการวิจัยเบื้องต้นจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง. พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท

สำนักพิมพ์ธารอักษรจำกัด, 2549.

3. ธีรวุฒิ เอกะกุล. ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 4. วิทยาออฟเซทการพิมพ์,

2549.

4. จิตราภา กุณฑลบุตร. การวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่.พิมพ์ครั้งที่ 1. โรงพิมพ์บริษัท สหธรรมิกจำกัด, 2550.

5. ลักขณา บรรพกาญจน์. วิธีการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 1. สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2542.

6. ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์, อัจฉรา ชำนิประศาสน์. ระเบียบวิธีการวิจัย. บริษัท พิมพ์ดีการพิมพ์จำกัด, 2547.

7. พวงรัตน์ ทวีรัตน์. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 7.

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        ThaiLIS = http://tdc.thailis.or.th/tdc/

คู่มือการจัดทำวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.1 , 4.1 , 4.5, 5.3 1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางนิติศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

1-5 30%

1.1 , 4.1 , 4.5, 5.3 1. ทดสอบย่อยการวิจัยทางสังคมศาสตร์

2. งานที่มอบหมายในห้องเรียน

3. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

6-10 30%



5.1-5.4 การจัดทำรายงานการวิจัย (กลุ่ม) 11-15 20%

2.2, 2.3, 3.4 การสอบปลายภาค - 20%

รวม 100%


