
แบบฟอรมประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ระดับ   ปริญญาตรี ปกติ

รหัสวิชา  2135301 ชื่อวิชา  ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ

หนวยกิต/ชั่วโมง 3

หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะนิติศาสตร

ภาคการศึกษา  1 ปการศึกษา  2561

อาจารยผูสอน  นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ

 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2135301 ระเบียบวิธีวิจัยทางสหวิทยาการ

Research Methodology in Inter-disciplinary Approach

2. จํานวนหนวยกิต

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

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

นิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ

ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

อาจารยผูสอน

กลุม 01 นางสาวรัชกร โชติประดิษฐ

กลุม 01 ผูชวยศาสตราจารยจิรวัฒน สุทธิแพทย

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2561 ช้ันปท่ี

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, methodology and procedure in social, legal and integration researches; research planning;

literary review; research design; survey; data collection, 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  แนะนํารายวิชา ความ

สําคัญ ที่มา ขอบเขต

วัตถุประสงคของวิชา

วัตถุประสงคของวิชา 

- ความเปนมาและ

ขอบเขตของรายวิชา

-บทนําของการวิจัย

   -นิยามและความหมาย

ของการวิจัย

   -ที่มาของการวิจัย

   -ที่มาขององคความรู

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 



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

   -ประโยชนของการ

วิจัย

   -การแบงประเภทของ

การวิจัย

   -การทบทวน

วรรณกรรม

   -จรรยาบรรณในการ

วิจัย

 

2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

    -ความหมายและ

ปรัชญาการวิจัยเชิง

คุณภาพ

    -ลักษณะเดนของการ

วิจัยเชิงคุณภาพและ

การนําไปใช

    -จริยธรรมในการวิจัย

เชิงคุณภาพ

หลักการพื้นฐานการวิจัย

ทางนิติศาสตร

    

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

3  หลักการเบื้องตนการ

ออกแบบการวิจัยเชิง

คุณภาพ

    -การเลือกและ

กําหนดขนาดกลุม

ตัวอยางสําหรับการวิจัย

เชิงคุณภาพ

    -เครื่องมือและวิธีการ

เก็บรวบรวมขอมูลการ

วิจัยเชิงคุณภาพ

    -วิธีการเก็บขอมูลการ

วิจัยเชิงคุณภาพ

 

1. การบรรยาย

2. การสอนแบบศูนยการ

เรียน (Learning Center) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

4 หลักการเบื้องตน การ

วิเคราะหขอมูลการวิจัย

เชิงคุณภาพ 

    -การประมวลผล การ

ตีความขอมูล

    -วิธีการอางอิง

    -การพิมพและการเผย

แพรการวิจัย

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย

3. การใชกรณีศึกษา (Case)

4. การสะทอนความคิด

(Reflective thinking)

5. เพื่อนชวยเพื่อน 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

5 -ความสําคัญของการทํา

ขอเสนอโครงการวิจัย

 -เคาโครงเสนอ

โครงการวิจัย

 

1. การบรรยาย

2. การสอนโดยใชวิจัยเปน

ฐาน (Research-based

instruction)

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบกลางภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

6 -ความหมายของการวิจัย

เชิงปริมาณ

-ลักษณะของการวิจัยเชิง

ปริมาณ

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการบาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

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

-ขั้นตอนการวิจัย

-ปญหาการวิจัย

 

4. การสอบปลายภาค 

7  -ชื่อเรื่องการวิจัย

-วัตถุประสงคของการ

วิจัย

-กรอบแนวคิด

การวิจัย

-สมมติฐานการวิจัย

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point

3. VDO 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการบาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

8 -ตัวแปร

-การออกแบบการวิจัย

-ประชากรและกลุม

ตัวอยาง

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินการบาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

9 -เทคนิคการเลือกกลุม

ตัวอยาง

-ขนาดของกลุมตัวอยาง

-การวัดตัวแปร

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

10 -เครื่องมือในการเก็บ

ขอมูล

-การประเมินเครื่องมือ

-การรายงานการวิจัย

 

1. การบรรยาย

2. การอภิปราย 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินผลงาน/

บทเรียนที่ถอด

ประสบการณจาก

นักศึกษา

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. ผูชวยศาสตราจารย

จิรวัฒน สุทธิแพทย 

 

11 -เปรียบเทียบการวิจัย

เชิงปริมาณและการวิจัย

เชิงคุณภาพ

- 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. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินการบาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

12 - การจัดทํารายงานวิจัย

-  บทที่  2   ทบทวน

วรรณกรรม 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชวิจัยเปน

ฐาน (Research-based

instruction)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

5. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

3. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

4. การสอบปลายภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

13 - การจัดทํารายงานวิจัย

- บทที่  3   ระเบียบวิธี

วิจัย 

1. การบรรยาย

2. การสอนโดยใชวิจัยเปน

ฐาน (Research-based

instruction)

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 



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

3. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

4. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent

study) 

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

14 - การจัดทํารายงานวิจัย

- บทที่  4   วิเคราะห

ขอมูลวิจัย 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชวิจัยเปน

ฐาน (Research-based

instruction)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

15 - การจัดทํารายงานวิจัย

- บทที่  5   สรุป

ผล  อภิปรายผล  และขอ

เสนอแนะ 

1. การบรรยาย

2. การใชกรณีศึกษา (Case)

3. การสอนโดยใชวิจัยเปน

ฐาน (Research-based

instruction)

4. การสอนโดยใชปญหาเปน

ฐาน (Problem-based

instruction)

5. การศึกษาคนควาโดย

อิสระ (Independent study)

6. การระดมสมอง (Brain

storming) 

1. เอกสารประกอบ

การสอน

2. หนังสือ

3. Power Point 

3 0 6 1. การสังเกตพฤติกรรม

2. การประเมิน

กระบวนการทํางาน/

บทบาทในการทํา

กิจกรรม

3. การประเมินรายงาน/

โครงงาน

4. การเขาชั้นเรียน/การ

เขารวมกิจกรรม

5. การสอบปลายภาค 

1. นางสาวรัชกร โชติ

ประดิษฐ 

 

รวมจํานวนชั่วโมง 45.00 90.00

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ลําดับที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมินผล สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนการประเมิน จํานวนหนวยกิตที่ประเมิน

(สําหรับวิชาวิทยานิพนธ)

1 1.3,2.3,3.2,3.3,4.3,5.1,5.4 การเขาชั้นเรียน/การเขารวมกิจกรรม 1-15 20 0 

2 1.3,2.3,3.2,3.3,4.3,5.1,5.4 การสอบกลางภาค 8 20 0 

3 1.3,2.3,3.2,3.3,4.3,5.1,5.4 การสอบปลายภาค 16 60 0 

รวม 100.00

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน

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

ชาย โพธิสิตา. ศาสตรและศิลปแหงการวิจัยเชิงคุณภาพ. พิมพคร้ังท่ี 5. อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชช่ิง. 2554.

องอาจ นัยพัฒน. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังท่ี 3.หางหุนสวนจํากัด

สามลดา.2551.



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


