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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา…..... MPS๕๓๐๖………
รายวิชา.....ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์....
สาขาวิชา.....การเมืองการปกครอง..... วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา...๑...ปีการศึกษา.…..๒๕๖๑........

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ

MPS๕๓๐๖
ระเบียบวิธีการวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science

๒. จานวนหน่วยกิต

๓(๓-๐-๖)

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บังคับ

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน
๕. สถานทีต่ ิดต่อ

อาคาร ๓๗ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
E – Mail ผู้สอน vi369@hotmail.com

๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๑/๒๕๖๑
๖.๒ จานวนผู้เรียนทีร่ ับได้
ประมาณ.....๔๕......คน
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite) (ถ้ามี)
…..ไม่ม.ี ...
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี)
…..ไม่มี....
๙. สถานที่เรียน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคาร ๒๘ ชั้น ๓
๑๐.วันที่จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

วันที่..๑..เดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ. ๒๕๕๙
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
๑. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
๒. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฎการณ์หรือ
เนือ้ หาทางรัฐศาสตร์ท่เี กิดขึน้
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
๑. เพื่อทบทวนและปรับปรุงสาระการเรียนรู้ให้ทันสมัย
๒. เพื่อพัฒนาปรับปรุงรายวิชาให้สอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดาเนินการ
๑. คาอธิบายรายวิชา
(ภาษาไทย) การตั้งคาถามและการตั้งสมมติฐานในการวิจัย การใช้เครื่องมือในการตอบคาถามในการวิจัย
อันประกอบด้วยวิธกี ารสุ่มตัวอย่าง การออกแบบการสุม่ ตัวอย่าง กรรมวิธีในการรวบรวมข้อมูล การใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณและคุณภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Research questions and hypothesis construction; tools in answering research
question: sampling methods, sampling design, data collection such as questionnaire and interview, quantitative
and qualitative data analyses.
๒. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
(ชั่วโมง)
(ชั่วโมง)
บรรยาย ๔๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของ
นักศึกษาทั้งเป็นกลุ่ม
เรียนและเฉพาะราย

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
(ชั่วโมง)
ไม่มีการฝึกปฏิบตั ิงาน
ภาคสนาม

การศึกษาด้วยตนเอง
(ชั่วโมง)

๓. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
(ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล ตัวอย่างเช่น ๑ ชั่วโมง / สัปดาห์)
๓.๑ ปรึกษาด้วยตนเองทีห่ ้องพักอาจารย์ผู้สอน ห้อง ชั้น ๓ อาคาร ๓๗ คณะ/วิทยาลัย.วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ
๓.๒ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ท่ที างาน / มือถือ หมายเลข ๐๙๒-๕๘๗-๕๕๓๓
๓.๓ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) vi369@hotmail.com
๓.๔ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line)..............-..................
๓.๕ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Web board).................-......................
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
๑.คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต
 (๒) ผู้เรียนมีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 (๓) ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลาดับความสาคัญของวิธีการแก้ปัญหาได้
 (๔) ผู้เรียนเคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
 (๕) ผู้เรียนเคารพกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
 (๖) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้ความรู้ในวิชาการและวิชาชีพต่อบุคคล องค์กร
และสังคมโดยรวม
 (๗) ผู้เรียนเคารพและยึดถือปฏิบัติจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๑.๒ วิธกี ารสอน
มีการกาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบโดยการทางานกลุ่ม ต้องฝึกให้รหู้ น้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและ การเป็น
สมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกผลงานของผู้อนื่
นอกจากนีอ้ าจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์
แก่ส่วนรวมและเสียสละ
๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) อาจารย์ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกตามปกติของนักศึกษา
(๒) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(๓) ประเมินจากคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ไี ด้รับมอบหมาย
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๒. ความรู้
๒.๑ ความรู้ที่ต้องพัฒนา
(๑) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎี และสาระสาคัญการเรียนรู้ในด้านเนื้อหา
สาระ หลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาการเมืองจากปกครอง
 (๒) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัย
(๓) ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าและความสาคัญของระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ภายใต้
บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทีส่ ่งผลกระทบต่อกระบวนการบริหาร
และการพัฒนาประเทศ
๒.๒ วิธกี ารสอน
(๑) ความรู้ กรอบแนวคิด เชิงทฤษฎีและการสรุปย้าความรู้ใหม่หลังจากการเรียนรู้ กรอบแนวคิดการ
เชื่อมโยงความรู้
(๒) การจัดการเรียนรูห้ ลากหลายวิธีท่เี น้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๓) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย
(๔) การศึกษาค้นคว้าการทาโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
(๑) นักศึกษาประเมินตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน
(๒) ประเมินจากโครงงานและการวิจัยทีน่ าเสนอ
๓.ทักษะทางปัญญา
๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
 (๑) ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็นระบบ
 (๒) ผู้เรียนสามารถสามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์
 (๓) ผู้เรียนสามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ
 (๔) ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรูแ้ ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
๓.๒ วิธกี ารสอน
(๑) ความรู้ กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและการสรุปย้าความรู้ใหม่หลังการเรียนรู้การเชื่อมโยงความรู้
(๒) การอภิปรายกลุ่ม
(๓) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิ ริง
หน้า | ๔
รายวิชา MPS๕๓๐๖ สาขาวิชา การเมืองการปกครอง วิทยาลัยวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) นักศึกษาประเมินกระบวนการพัฒนาความสามารถทางปัญญาของตนในแต่ละขัน้ ตอน
(๒) อาจารย์ประเมินความสามารถทางปัญญา ทั้งการคิดที่เป็นนามธรรมและการแสดงออกที่เป็น
รูปธรรมในหลายรูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี สามารถนาความรู้ท่ไี ด้รับไปใช้วินิจฉัยเกี่ยวกับผลทาง
การเมืองไทยทีเ่ กิดขึ้นได้
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
 (๑) ผู้เรียนสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย สามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 (๒) ผู้เรียนสามารถให้ความช่วยเหลือ และอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
 (๓) ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
 (๔) ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
 (๕) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง
 (๖) ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
 (๗) ผู้เรียนสามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม
๔.๒ วิธกี ารสอน
(๑) สามารถทางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(๒) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(๓) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกี ับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
ความสามารถในการทางานเป็นทีมที่บรรลุสู่เป้าหมายร่วมกันและประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชัน้ เรียน และสังเกตจากพฤติกรรม
ที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
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๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(๑) ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ต่อการทางานทีเ่ กี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
 (๒) ผู้เรียนสามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิตปิ ระยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
 (๓) ผู้เรียนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทัง้ ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รปู แบบของสื่อการ
นาเสนออย่างเหมาะสม
 (๔) ผู้เรียนสามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม
๕.๒ วิธกี ารสอน
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศหลากหลายสถานการณ์และการศึกษาค้นคว้าในการทาโครงการแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
๕.๓ วิธกี ารประเมินผล
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อ
ชั้นเรียน
๖. ด้านอื่นๆ -ไม่มีหมายเหตุ
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ์ 
หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เว้นว่าง
หมายถึง ไม่ได้รับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฏอยูใ่ นแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

๑

-แนะนารายวิชา เนือ้ หา ขอบเขต
และแนะแนวทางการเรียน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐศาสตร์

๓

- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
- ผู้สอนบรรยายเกี่ยวกับ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ัย
ทางรัฐศาสตร์

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๒

-การแสวงหาความรู้ของมนุษย์
-การแสวงหาความรู้ในสาขา
รัฐศาสตร์

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๓

-พื้นฐานของทฤษฎีทางสังคม
-พื้นฐานของการวิจัยทางสังคม

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๔

-จริยธรรมและการเมืองของการ
วิจัยทางสังคม

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๕

-เป้าหมายของการวิจัย
-หน่วยวิเคราะห์

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

๖

-หัวข้อวิจัย
-มิติทางด้านเวลา

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๗

-แรงจูงใจในการวิจัย
-การตัง้ คาถามและการ
ตั้งสมมติฐานในการวิจัย

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๘

สอบกลางภาค

๙

-แนวคิดและการวัด

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๑๐

-การปฏิบตั ิการ

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๑๑

-หลักการสุ่มตัวอย่าง

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๑๒

-วิธีวิจัยสนาม

๓

- บรรยาย

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวน
(ชม.)

-การวิเคราะห์เนือ้ หา

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช้

ผู้สอน

- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

๑๓

-วิธีวิจัยสารวจ

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๑๔

-การสร้างแบบสอบถาม

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๑๕

-การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ
-การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ

๓

- บรรยาย
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- ซักถามปัญหา
- การทารายงานและการ
นาเสนอรายงาน

ผศ.ดร.วิจติ รา ศรีสอน

๑๖

สอบปลายภาค
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๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
(ระบุวธิ ีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของ
รายวิชา
(Curriculum Mapping) ตามที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ที่ประเมินและสัดส่วนของการประเมิน )
ผลการเรียนรู้

ตลอดการเรียน

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วน
ของการประเมินผล

คะแนนระหว่างภาค ๖๐ คะแนน

๑-๑๕

๖๐%

- การเข้าชั้นเรียนและพฤติกรรมระหว่างเรียน

๑-๑๖

๑๐%

- การมีส่วนร่วม

๑-๑๕

๑๐%

- แบบฝึกหัด

๑-๑๕

๑๐%

- รายงาน

๑-๑๕

๒๐%

๒-๗,๙-๑๕

๑๐%

๑๖

๔๐%

- การนาเสนอ
สอบปลายภาค ๔๐ คะแนน
รวม

๑๐๐%
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หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตาราและเอกสารหลัก
๑) Burnham, Peter, Gilland Lutz, Karin, Grant, Wyn, and Layton-Henry, Zig. (2008) Research
methods in Politics.
๒) Bernstein, Robert A. and Dyer, James A. (1992) An introduction to political science methods,
3rd ed. New Jersey: Prentice Hall.
๓) Babbie, Earl R. (1979) The practice of social research, 2nd ed. California: Wadsworth
Publishing.
๔) Groves, Robert M., et al (2009) Survey methodology, 2nd ed. New Jersey: John Wiley & Sons.
๕) Willis, Jerry W. (2007) Foundations of qualitative research. California: Sage Publications.
๖) สุชาต ประสิทธิ์รฐั สิทธิ์ (2550) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ : ห้าง
หุ้นส่วนจักดสามลดา.
๗) พิชิต พิทักษ์เทพสมบัติ (2552) การสารวจโดยการสุ่มตัวอย่าง : ทฤษฎีและการปฏิบัติ (แก้ไข
เพิ่มเติม). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์เสมาธรรม.
.
๒.เอกสารและข้อมูลสาคัญ -ไม่มี๓. เอกสารและข้อมูลแนะนา -ไม่มี-
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มคอ. ๓
หลักสูตรระดับปริญญา  ตรี  โท  เอก

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของวิชา โดยใช้แบบประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ใน
ด้านปริมาณเนือ้ หา ประสิทธิภาพการสอน คุณภาพความรู้ และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อการ
เรียนรู้ของนักศึกษา
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน
(ระบุวิธีการประเมินที่จะได้ข้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผูส้ อน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น)

อาจารย์ผู้สอนต้องถูกประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบประเมินของมหาวิทยาลัย และประเมินจาก
การทดสอบย่อยว่านักศึกษาเข้าใจเนื้อหาที่สอนมากน้อยเพียงใด
๓. การปรับปรุงการสอน
(อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกาหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั้นเรียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น)

ผู้สอนดาเนินการตามข้อ ๑ และ ๒ แล้วนาข้อมูลข้อเสนอแนะมาใช้ในการปรับปรุงวิธีการสอน หรือปรับปรุง
สื่อเพื่อให้ นักศึกษาเข้าใจเนือ้ หาได้ดีขนึ้ นอกจากนีจ้ ากผลการทดสอบย่อย ก็สามารถสะท้อนถึกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนว่าสามารถ ทาให้นกั ศึกษามีความเข้าใจได้หรือไม่ อย่างไร และเป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับการพัฒนาการ
เรียนการสอนต่อไป
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนน
ข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีระบบ
การทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนือ้ หาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ มี
การประชุมกลุ่มผู้สอนในขัน้ ตอนก่อนการสอนแต่ละภาค และประชุมระหว่างผูส้ อนที่ต้องสอนร่วมกันในรายวิชา
เดียวกัน เพื่อเตรียมงานและตกลงกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียนการสอน เพื่อแจ้งให้นกั ศึกษาทราบและเข้าใจ
ตรงกัน นอกจากนั้นยังได้ประชุมหลังการสอนเพื่อบันทึกปัญหาและอุปสรรคต่อการเรียนการสอนทั้งนีเ้ พื่อวางแผน
พัฒนาปรับปรุงการสอนสาหรับใช้ในปีการศึกษาต่อไป
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๕. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
(อธิบายกระบวนการในการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ)

กระทาโดยนาข้อมูลการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซึ่งกระทาเป็นประจาทุกภาค
เรียน ก่อนทีจ่ ะเปิดภาคเรียนใหม่ โดยจัดประชุมอาจารย์ในหลักสูตรและอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ในการสอน เพื่อหาข้อบกพร่องที่จะนาไปปรับปรุงหลักสูตร การจัดทาเค้าโครงการเรียน การจัด
เอกสารประกอบการสอน การจัดผู้สอน วิธีสอนและการวัดผล รวมตลอดถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึน้ จากการเรียนการสอน
และนักศึกษา
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒
ความรับผิดชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจานวนได้ตามความรับผิดชอบ
๕.ทักษะการ

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา

๑. คุณธรรมจริยธรรม ๒. ความรู้

๓. ทักษะทาง
ปัญญา

๔.ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์ เชิง

ระหว่างบุคคลและความ

ตัวเลข การ

รับผิดชอบ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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