
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2105303 ชื่อวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2560

อาจารยผูสอน  ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2105303 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ

Research Methodology in Inter-disciplinary Approach

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6) จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

อาจารยผูสอน

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2560 ชั้นปที่ 2 ขึ้นไป (ทุกคณะ)

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคู (Co-requisite) (ถามี)

ไมมี

8. เงื่อนไขพิเศษ

ไมมี



9. สถานที่เรียน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต อุบลราชธานี

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา

1.  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงความหมายและความสําคัญ  หลักการของการวิจัย  จรรยาบรรณของการวิจัยทาง

สังคมศาสตรและนิติศาสตรอยางเปนระบบ 

2.  เพ่ือใหนักศึกษาเขาใจและสามารถอธิบายถึงกระบวนการวางแผนการวิจัยไดอยางเปนระบบ 

3.  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขียนเคาโครงการวิจัย  ทบทวนวรรณกรรม  กําหนดประชากรกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม  สรางเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมกับการวิจัย  วิเคราะหผลการวิจัย  สรุปผลการวิจัย  เขียนรายงานวิจัย  การอางอิงเอกสาร  และนํา

เสนอผลการวิจัยไดแบบปากเปลาและการเขียนบทความสรุปผลการวิจัยข้ันพ้ืนฐานได             

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา

          ความหมาย ขอบเขต วิธีการและกระบวนการในการวิจัยทางสังคมศาสตร นิติศาสตรและบูรณาการศาสตร การวางแผนการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวิจัย การสํารวจ เก็บขอมูล การประมวลผล การตีความ การสรุปเรียบเรียง การทํารายงานการ

วิจัย จรรยาบรรณในการวิจัย วิธีการอางอิง การพิมพและการเผยแพรงานวิจัย

          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

3.
จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนํา

ทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

2 ชั่วโมง/สัปดาห

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการจัดการเรียนรู

สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

1  -   เหตุผลและความ

สําคัญของการวิจัย 

 -   เปาหมายของการ

วิจัยทางนิติศาสตร 

 -   วิทยาการวิจัยทาง

นิติศาสตร 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

2 -   ความ

หมาย  ประเภท  ความ

สําคัญ  และประโยชน

ของการทําวิจัยทาง

นิติศาสตร 

 -   หลักการ  วิธี

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

การ  และกระบวนการ

ในการทําวิจัยทาง

นิติศาสตร 

 

3  -   การวิจัยเอกสาร 

 -   การวิจัยเชิง

มานุษยวิทยา 

 -   การวิจัยโดยการจัด

กลุม

สนทนา  ( Focus group

 )  

 -   การสัมภาษณเจาะ

ลึก 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

4 -   ความสําคัญของการ

ทําขอเสนอวิจัย 

 -   เคาโครงขอเสนอ

วิจัย 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

5  -   การเสนอรายงาน

การวิจัยเบื้องตน 

 -   การเสนอรายงาน

การวิจัยฉบับสมบูรณ 

 -   วิธีการเสนอรายงาน

วิจัย 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

6 -   ลักษณะการวิจัยทาง

สังคมศาสตร   การแบง

ประเภทของการวิจัย 

 -   แนวคิดการนําวิธี

การเชิงปริมาณมาใชกับ

งานวิจัยทางกฎหมาย 

 -   แนวทางในการนําวิธี

วิจัยเชิงปริมาณมาใชใน

งานวิจัยทางกฎหมาย 

 -   จรรยาบรรณนัก

วิจัย 

 -   หลักการสรางองค

ความรูใหม 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

7 -   การเลือกปญหาการ

วิจัย 

 -   การเขียนที่มาและ

ความสําคัญของ

ปญหา   วัตถุประสงค

การวิจัย  ประโยชนที่ได

รับ  ขอบเขตการวิจัย  

 -   การกําหนดตัวแปร

อิสระ  ตัวแปร

ตาม   สมมุติฐานการ

วิจัย   กรอบแนวคิดใน

การวิจัย   การทบทวน

วรรณกรรม 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

8  -   ประชากรและการ

สุมตัวอยางที่เหมาะ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 



สัปดาห

ที่

สาระ/เนื้อหาการเรียนรู

(Learning Contents)

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียน

รู (Method)

สื่อและแหลงการ

เรียนรู (Media)

จํานวน

ชั่วโมง

วิธีการวัดและประเมินผล

(Evaluation)

ชื่อผูสอน หมายเหตุ

บรร

ยาย

ปฏิบัติ

การ

ศึกษา

ดวย

ตนเอง

สม  ประเภทการสุม

ตัวอยาง  หลักเกณฑการ

สุมตัวอยางที่เหมาะสม 

 -   เครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลแบบ

ตางๆ  การสราง

แบบสอบถาม   แบบ

สัมภาษณ  แบบสังเกต 

 

2. Power Point 2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

9 -   ขั้นตอนในการ

วิเคราะหขอมูล   วิธีการ

วิเคราะหขอมูล  การ

แปรผลการวิเคราะห

ขอมูล 

 -   การตีความและการ

อธิบายขอมูลและความ

สัมพันธของขอมูล 

 -   กรณีศึกษาจาก

ตัวอยางงานวิจัย  

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

10  -   เทคนิคและวิธีการ

วิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร  

 -   การเขียนรายงาน

วิจัยและการประเมินงาน

วิจัยการจัดเตรียมนํา

เสนอผลการวิจัย 

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสอบขอเขียน/

สอบยอย

2. การประเมินการบาน

3. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

11 - การจัดทํารายงานวิจัย 

- บทที่  1   บทนํา 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent

study) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

12 - การจัดทํารายงานวิจัย

-  บทที่  2   ทบทวน

วรรณกรรม 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent

study) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

13 - การจัดทํารายงานวิจัย

- บทที่  3   ระเบียบวิธี

วิจัย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent

study) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

14 - การจัดทํารายงานวิจัย

- บทที่  4   วิเคราะห

ขอมูลวิจัย 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent

study) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

15 - การจัดทํารายงานวิจัย

- บทที่  5   สรุป

ผล  อภิปรายผล  และขอ

เสนอแนะ 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent

study) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

2. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

ดร.ศุภชัย วรรณเลิศ

สกุล 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,3.4,3.5,

3.6,4.1,4.2,4.5,4.7,5.1,5.2,

5.3,5.4 

การสอบขอเขียน/สอบยอย 1-10 30 0 

2 4.5 การประเมินการบาน 1-10 30 0 

3 1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,3.4,3.5,

3.6,4.1,4.2,4.5,4.7,5.1,5.2,

5.3,5.4 

การประเมินรายงาน/โครงงาน 11-15 20 0 

4 1.6,1.7,2.1,2.2,2.3,3.4,3.5,

3.6,4.1,4.2,4.5,4.7,5.1,5.2,

5.3,5.4 

การสอบปลายภาค  20 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

สุนีย มัลลิกะมาลย. วิทยาการวิจัยทางนิติศาสตร. พิมพคร้ังท่ี 8. สํานักพิมพแหงจุฬาลงกณณมหาวิทยาลัย. 2555.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญที่นักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม

1.  ยุทธ   ไกยวรรณ.  พ้ืนฐานการวิจัยฉบับปรับปรุงใหม.  พิมพคร้ังท่ี  4.  โรงพิมพสุวีริยาสาสน,  2545. 

2.  กาสัก  เตะขันหมาก.  เทคนิคการวิจัยเบ้ืองตนจากทฤษฎีสูการปฏิบัติจริง.  พิมพคร้ังท่ี  1.  บริษัท  สํานักพิมพธารอักษรจํากัด, 

2549. 

3.  ธีรวุฒิ  เอกะกุล.  ระเบียบวิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี  4.  วิทยาออฟเซทการพิมพ,  2549. 

4.  จิตราภา  กุณฑลบุตร.  การวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม.พิมพครั้งที่  1.  โรงพิมพบริษัท  สหธรรมิกจํากัด,  2550. 

5.  ลักขณา  บรรพกาญจน.  วิธีการวิจัย.  พิมพครั้งที่  1.  สถาบันราชภัฏธนบุรี,  2542. 

6.  ลัดดาวัลย  เพชรโรจน,  อัจฉรา  ชํานิประศาสน.  ระเบียบวิธีการวิจัย.  บริษัท  พิมพดีการพิมพจํากัด,  2547. 

7.  พวงรัตน  ทวีรัตน.  วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  พิมพคร้ังท่ี  7.  ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2540. 

3. เอกสารและขอมูลแนะนําที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

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

2. TCI = http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/

3. คูมือการจัดทําวิทยานิพนธ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


