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คานา
แผนกิจ กรรมชุดวิช า 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ ศาสตร์ จัดทาขึ้นตามโครงสร้ า ง
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการเมืองการปกครอง และวิชาเอกการเมืองการปกครองท้องถิ่น
นักศึกษาจึงต้องอ่านและทาความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในแผนกิจกรรมให้ดี ก่อนลงมือจัดทากิจกรรมต่างๆ
ตามที่กาหนดไว้ ถ้ายังไม่เข้าใจดีพอหรือมีคาถามที่ต้องการความชัดเจน ให้นักศึกษาติดต่อขอคาอธิบายจาก
ประธานคณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชานี้ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวลัญช์ โรจนพล) หรืออาจารย์
ที่เป็นวิทยากรประจากลุ่มสัมมนาของนักศึกษาโดยตรง
การศึกษาระบบทางไกลระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาจาเป็นต้องหาเวลาว่างศึกษาค้นคว้า
และทากิจ กรรมต่างๆ ด้ว ยตนเองให้ ได้ทุกวัน หรือย่างน้อยสั ปดาห์ ล ะ 2 – 3 วันๆ ละ 2 – 3 ชั่ว โมง
เริ่มตั้งแต่การศึกษาและทากิจกรรมในแนวการศึกษา การอ่านและทาความเข้าใจสาระต่างๆ ในประมวล
สาระชุดวิชา การทากิจกรรมต่างๆ ตามแผนกิจกรรมชุดวิชา การเข้าร่วมการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม
ให้ครบถ้วนและอย่างมีความพร้อมทั้งกาย ใจ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุ่งมั่นในการศึกษาเรียนรู้
ในแผนกิจกรรมชุดวิชา 80712 นี้ คณะกรรมการผลิ ตและบริห ารชุดวิช าได้จัด ท าขึ้น
เพื่อให้เป็นกรอบการศึกษาเพิ่มเติมจากประมวลสาระชุดวิชา แนวการศึกษา จากประสบการณ์และการ
ติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองของนักศึกษา จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถ้านักศึกษามีความตั้งใจและ
มุ่งมั่นในการศึกษา นัก ศึกษาก็จะมีความเข้าใจในองค์ความรู้ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจั ยทางรัฐศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในการทาวิจัยทั้งในรูปแบบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระต่อไป
แผนกิจ กรรมคือ กาหนดการการจัดทากิจกรรมการศึกษาประจาชุดวิช า ซึ่งจะอยู่ใน
รูปแบบของรายงานที่นักศึกษาต้องจัดทาเพื่อมานาเสนอและถกแถลง แลกเปลี่ยนความคิดในการสั มมนา
ประจาชุดวิชา ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ครั้ง เป็นการสัมมนาเข้ม 1 ครั้ง สัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า 2 ครั้ง
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ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
วันที่ 15 กันยายน 2562

- วันแรกของการศึกษาภาค 1/2563

วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563

- สัมมนาเข้ม
(ส่งรายงานฉบับที่ 1)

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2563

- สัมมนาเสริมครั้งที่ 1
(ส่งรายงานฉบับที่ 2, 3)

วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563

- สัมมนาเสริมครั้งที่ 2
(ส่งรายงานฉบับที่ 4)

* หมายเหตุ

วั น สั ม มนาอาจมี ก ารเปลี่ย นแปลง สามารถดู ไ ด้ จ ากเว็ บ ไซต์ สาขาวิ ช ารั ฐ ศาสตร์

(http://www.stou.ac.th/Schoolnew/polsci/page/Home.aspx)

* หมายเหตุ
1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ให้ท่านทาบันทึกแจ้งต่อประธานกรรมการประจาสาขาวิชา
รัฐศาสตร์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการสัมมนาในครั้งนั้น
2. การส่งรายงานให้เป็นไปตามแผนกิจกรรม
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1. รายละเอียดชุดวิชา
1.1 คาอธิบายชุดวิชา
ศึกษาฐานคติเชิงปรัชญาที่เป็นรากฐานของการสังเกตปรากฏการณ์ทางการเมือง วิธีการออกแบบ
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพที่สามารถทดสอบทฤษฎีและปรากฏการณ์ทางการเมือง วิธีการตั้งคาถาม
วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประยุกต์ใช้วิธีการวิจัย การประมวลผลการ วิเคราะห์
ข้อมูล และวิธีการรายงานการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธี
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจ วิเคราะห์ วิธีการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธีทางรัฐศาสตร์
รวมถึงการประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ คุณภาพ และผสานวิธีทางรัฐศาสตร์
1.3 รายชื่อหน่วยการสอน
หน่วยที่ 1 ปรัชญาและวิธีการแสวงหาความรู้ทางรัฐศาสตร์
หน่วยที่ 2 ขอบข่ายและรูปแบบของการวิจัยทางรัฐศาสตร์
หน่วยที่ 3 การออกแบบการวิจัยทางรัฐศาสตร์
หน่วยที่ 4 การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงคุณภาพ
หน่วยที่ 5 การทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงคุณภาพ
หน่วยที่ 6 การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
หน่วยที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
หน่วยที่ 8 การเขียนรายงานวิจัยเชิงคุณภาพ
หน่วยที่ 9 การสร้างข้อเสนอทางการวิจัยเชิงปริมาณ
หน่วยที่ 10 การทบทวนวรรณกรรมทางการวิจัยเชิงปริมาณ
หน่วยที่ 11 การสร้างระเบียบวิธีวิจัยทางการวิจัยเชิงปริมาณ
หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะทางการวิจัยเชิงปริมาณ
หน่วยที่ 13 การเขียนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณ
หน่วยที่ 14 การวิจัยเชิงผสานวิธี
หน่วยที่ 15 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการวิจัย
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งานที่กาหนดให้ทา
1. การสัมมนาเข้ม
(10 คะแนน)
1.1 รายละเอียดงานที่กาหนดให้ทา (เตรียมก่อนวันสัมมนาเข้ม) (10 คะแนน)
ให้นักศึกษาจัดทารายงานฉบับที่ 1 สรุปประเด็นเนื้อหาของประมวลสาระชุดวิชา 80712
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ โดยสรุปสาระหลักของของชุดวิชามาพอสังเขป จานวน 15-20 หน้า
(หากนักศึกษายังไม่ได้รับประมวลสาระชุดวิชาจากมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถศึกษา
เนื้อหาชุดวิชาดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th ที่ สาขาวิชารัฐศาสตร์)
กาหนดวันสัมมนาเข้ม วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กาหนดส่งรายงานฉบับที่ 1 ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเข้ม
2. การสัมมนาเสริม ครั้งที่ 1
(20 คะแนน)
2.1 รายละเอียดงานที่กาหนดให้ทา
ให้นักศึกษาทาการสรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ทางด้านรัฐศาสตร์หรือสังคมศาสตร์มา
จานวน 2 เล่ม เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 1 เล่ม (รายงานฉบับที่ 2 จานวน 5-10 หน้า 10 คะแนน) และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ 1 เล่ม (รายงานฉบับที่ 3 จานวน 5-10 หน้า 10 คะแนน) โดยในแต่ละรายงานให้ทา
การสรุปในประเด็นต่อไปนี้
- ชื่อเรื่องวิจัยของงานวิทยานิพนธ์
- สภาพปัญหา ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
- คาถามหรือโจทย์การวิจัย
- วัตถุประสงค์ของการวิจัย
- กรอบแนวคิดของการวิจัย
- สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)
- ขอบเขตการวิจัย
- ศัพท์สาคัญที่ใช้ในการศึกษา
- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
- แนวคิดทฤษฎี / วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบวิธีวิจัย
- ผลการวิจัย
พร้อมนี้ ให้นักศึกษาทาวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ (Research)
กาหนดส่งรายงานฉบับที่ 2 และ 3 ในเช้าวันแรกของการสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
กาหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2563

7
3. การสัมมนาเสริมแบบ ครั้งที่ 2
(30 คะแนน)
3.1 ให้นักศึกษาจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัยของตัวเอง โดยให้เสนอข้อมูลพอสังเขปในประเด็น
ดังต่อไปนี้ (รายงานฉบับที่ 4 30 คะแนน)
1. ชื่อเรื่องวิจัย ต้องกระทัดรัด หรือไม่ยาวเกินไป มีความชัดเจนในตัวเอง สะท้อนถึง
ประเด็นหรือคาถามที่ต้องการศึกษาวิจัยและมีความหมายสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์และขอบเขต
การวิจัย โดยควรมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษประกอบภาษาไทยด้วย
2. สภาพปัญหาความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา เขียนอธิบายให้เห็นสภาพของ
ปัญหาอย่างเป็นรู ปธรรม ตลอดทั้งความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาหรือคาถาม (โจทย์วิจัย) ที่
ต้องการจะศึกษาหรือแสวงหาคาตอบ โดยเขียนระบุให้เห็นชัดเจนว่า
2.1 เรื่องที่จะศึกษาวิจัยมีความสาคัญอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเด็น
ปัญหาสาคัญในการพัฒนาการเมืองไทย
2.2 ในการศึกษาเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีคาถาม หรือโจทย์วิจัยว่าอย่างไร
2.3 มีแนวทางในการที่จะแสวงหาคาตอบอย่างไรบ้าง
2.4 ถ้าเป็นกรณีศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ต้องเขียนคาอธิบายและให้เหตุผลในเชิง
วิชาการไว้ด้วยว่า ทาไมจึงเลือกศึกษากรณีดังกล่าว
การเขียนหัวข้อ 2. นี้ ให้เขียนเพียงประเด็นสาคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้คาและภาษา
ที่สื่อความหมายที่ตรงและชัดเจนที่สุด โดยไม่ต้องลงรายละเอียดต่างๆ
3. คาถามหรือโจทย์การวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษาเพื่อแสวงหาคาตอบ โดยเขียน
ระบุให้ชัดเจนและเจาะจงมากกว่าข้อ 2.2 ที่กล่าวมาข้างต้น หรืออาจจะเขียนแยกออกมาเป็นข้อๆ ให้
ชัดเจน และให้เห็นความเกี่ยวข้องกันของคาถามในแต่ละข้อหรือแต่ละประเด็น
4. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ให้ระบุวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจนว่า “เพื่อศึกษา
...” เกี่ย วกับ เรื่ องหรื อประเด็น ใดบ้ าง โดยอาจแยกออกมาเป็นข้ อๆ และวัตถุประสงค์จะต้องมี ค วาม
สอดคล้องกับคาถามหรือโจทย์วิจัยที่ตั้งไว้ หรือสามารถบอกได้ว่าจะตอบประเด็นคาถามหรือโจทย์วิจัยได้
5. กรอบแนวคิดของการวิจัย ให้นาเสนอสาระสาคัญหลักๆ ของแนวคิดหรือทฤษฎีที่
นามาใช้ในการศึกษา แล้วประมวลสาระสาคัญต่างๆ ดังกล่าว เพื่อสร้างให้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย
(conceptual framework) หรื อ เป็ น กรอบของการด าเนิ น การสร้ า งเครื่ อ งมื อ การแสวงหาข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อนามาวิเคราะห์และตอบคาถามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ในเบื้องต้น กรอบแนวคิดจะต้องสามารถ
ระบุตัวแปรต่างๆ ในการวิจัยและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ เหล่านั้น
6. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) ในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อาจจะ
เขียนสมมติฐานหรือไม่ก็ได้ ถ้าจะเขียนก็เขียนเสมือนเป็นการสร้างคาตอบล่วงหน้าที่สอดคล้องกับโจทย์วิจัย
และวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ และแสดงถึงความเกี่ยวข้องของตัวแปรต่างๆ อย่างชัดเจนและครอบคลุม
ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มักนิยมตั้งสมมติฐานไว้ และต้องระบุถึงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของการวิจัยให้ครบถ้วน
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7. ขอบเขตการวิ จั ย ให้ ร ะบุ ข อบเขตการวิ จั ย ว่ า ครอบคลุ ม ประเด็ น ส าคั ญ ใดบ้าง
ขอบเขตด้านพื้น ที่การวิจั ย มีห รื อไม่ และมีขอบเขตด้านระยะเวลาของเหตุการณ์ที่ทาการวิจัยหรือ ไม่
อย่างไร
8. ศั พ ท์ ส าคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ให้ นิ ย ามหรื อ ระบุ ค วามหมายของศั พ ท์ ส าคั ญ
(keywords) ที่ใช้ในการศึกษาให้ชัดเจน โดยทั่วไปนั้น การนิยามศัพท์มี 2 ระดับที่แตกต่างกัน คือ นิยาม
ศัพท์เชิงทฤษฎีห รื อแนวคิด กับ นิ ย ามศัพท์เชิงปฏิบัติ การ หรือนิยามให้ เฉพาะเจาะจง/ตรงกั บเรื่ อ งที่
ทาการศึกษา นักศึกษาอาจเลือกนิยามศัพท์ในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทั้ง 2 ระดับก็ได้
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย ให้ระบุประโยชน์ต่างๆ ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการวิจัย โดยปกติมักจะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ของการวิ จัย ที่
กาหนดให้ และความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นจากการมีความรู้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
10. วรรณกรรมหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยปกตินั้น การทาวิจัยมักจะเริ่มต้นจากการ
ค้นคว้าศึกษาว่ามีงานวิจัย หรือวรรณกรรมใดบ้างที่ได้ศึกษาเรื่องที่เรากาลังจะศึกษา เหตุนี้ จึงต้องนาเอา
งานวิจัยหรือวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมากที่สุดมานาเสนอประเด็นต่างๆ ไว้ด้วย
11. ระเบียบวิธี การวิจัย ให้ นาเสนอว่าจะใช้วิธี การวิจัยเชิงคุณภาพหรือวิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ หรือใช้ทั้งสองวิธีผสมผสานกัน
หลังจากนั้นให้เขียนระบุว่า
11.1 หน่วยในการวิจัย หมายถึง คน หรือกลุ่มคน องค์กรและอื่นๆ ที่ใช้ศึกษา ให้
เขียนระบุว่า หมายถึงหน่วยใด ในขอบเขตใด
11.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ให้นาสนอประชากรวิจัยให้ครบถ้วนชัดเจน
การเลือกประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างวิจัยเลือกอย่างไร ได้กลุ่มตัวอย่างเท่าใด
11.3 ใช้เครื่องมืออะไรในการวิจัย ปกติแล้ว ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ก็คือ
แบบสัมภาษณ์ แบบเก็บข้อมูลจากการสังเกตการณ์ และอาจมีการศึกษาเอกสารประกอบ แต่ถ้าเป็นการ
วิจั ย เชิงปริมาณ เครื่ องมือในการเก็บ ข้อมูล ก็คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ให้ อธิบายว่า สร้าง
เครื่องมืออย่างไร
11.4 วิธีการเก็บรวบรวมและจัดระบบข้อมูล อธิ บายขั้นตอนและวิธีการเก็ บ
ข้อมูล การรวบรวมข้อมูล และการจัดระบบข้อมูล ทาอย่างไรบ้าง
11.5 การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากการจัดระบบข้อมูลแล้ว จะทาการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างไร และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรบ้าง
12. อ้างอิงและบรรณานุกรม
12.1 การอ้ า งอิ ง ให้ ใ ช้ รู ป แบบนามปี หรื อ ตามวิ ธี ก ารอ้ า งอิ ง ในการเขี ย น
วิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
12.2 บรรณานุกรม ให้ ใช้ตามรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ ที่มหาวิทยาลั ย
กาหนดเช่นเดียวกัน

9
รายงานควรมีความยาวไม่เกิน 10 หน้า พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPS ขนาด 16 pt.
ในการทารายงาน ต้องการให้นักศึกษาจัดทาเค้าโครงการวิจัยที่มีความชัดเจน เป็นระบบ และมีความเป็นไป
ได้ที่จะนาไปศึกษาวิจัยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงขอให้นักศึกษาใช้ความคิดให้รอบคอบและเขียน
อย่างระมัดระวัง โดยต้องเลือกใช้คาที่สื่อความหมายได้ตรง ชัดเจน และมีความเชื่อมโยงกันให้มากที่สุด
กาหนดส่ง
ในวันแรกของการสัมมนาเสริมแบบเผชิญหน้า ครั้งที่ 2
กาหนดวันสัมมนาเสริม วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2563
หมายเหตุ : การจัดทารายงานทุกฉบับต้องมีการเขียนอ้างอิงไม่น้อยกว่า 10 แห่ง และมีบรรณานุกรมไม่น้อย
กว่า 5 เล่ม โดยจัดทาตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วย (สามารถดูรูปแบบการอ้างอิงในคู่มือการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

การจัดทา และนาเสนอรายงาน
1. การจัดทารายงานทุกฉบับ ให้นักศึกษาจัดทารายงานดังนี้
1.1 จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน 2 ชุด ส่งให้อาจารย์ 1 ชุด และสาหรับนักศึกษา 1 ชุด
1.2 จัดทาสรุปสาระส าคัญของรายงาน ความยาวไม่เกิน 1 - 2 หน้ากระดาษ A4 ตามจานวน
นักศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนา
2. การนาเสนอรายงาน นักศึกษาควรจัดทา power point เวอร์ชั่น 2010 เนื้อหาสาระรายงานที่
ต้องมีการนาเสนอต่ออาจารย์ประจากลุ่ม ระยะเวลาการนาเสนอไม่เกิน 10 - 15 นาที / คน

10
แบบฟอร์มการจัดทารายงาน
รายงานที่จัดทาควรพิมพ์ในกระดาษ A4 โดยใช้เครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPS ขนาด 16 pt. ความยาวถ้าเป็นรายงานเพื่อแจกนักศึกษาควรมีความ
ยาวประมาณ 5 - 10 หน้า แต่ถ้าเป็นรายงานที่ต้องส่งอาจารย์ความยาวตามที่ปรากฏในรายละเอียดของ
งานที่กาหนดให้ทาทุกชิ้น โดยใช้กระดาษ A4 นักศึกษาควรจัดทารายงาน 2 ชุด โดยนาส่งอาจารย์ประจา
กลุ่ม 1 ชุด และเก็บไว้เป็นของนักศึกษา 1 ชุด รายงานควรเข้าเล่มและมีปก โดยใช้รูปแบบปกดังนี้
รายงานฉบับที่………….
ชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์
Research Methodology in Political Science
เรื่อง……………………………………………
เสนอ
(ชื่ออาจารย์ประจากลุ่ม)..........................................................
โดย
รหัสนักศึกษา

ชือ่ – นามสกุล

……………………………………………………………..
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง / วิชาเอก.......
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สัมมนาเสริม วันที่…………เดือน………………….. พ.ศ. …………………..
ระบุสถานที่เข้ารับการสัมมนาเสริม
…………………………………………………………………………………

ใช้ กระดาษธรรมดา ไม่ ต้องใช้ กระดาษทีม่ กี ลิน่ หอม
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การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม
การสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริมเป็นกิจกรรมที่กาหนดไว้ในหลักสูตร นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน
เรียนชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ในแผนกิจกรรม
การศึกษา
1. กาหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม
ชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ ได้กาหนดการสัมมนาเข้มและสัมมนาเสริม ใน
ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ดังนี้
การสัมมนาเข้ม (ร่างกาหนดการ)
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
08.00 – 08.30 น.
- ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น.
- พิธีเปิด – ชี้แจง
09.00 – 12.00 น.
- บรรยายเรื่องการแสวงหาความรู้และการวิจัยเชิงคุณภาพทาง
รัฐศาสตร์
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
- บรรยายเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐศาสตร์ร ธนาศิริโชติ
17.00 – 18.00 น.
- พักรับประทานอาหารเย็น
18.30 – 21.00 น.
- เข้าห้องสัมมนาย่อยนาเสนอรายงานฉบับที่ 1
วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563
09.00 – 12.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.30 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 1
การสัมมนาเสริมครั้งที่ 1
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563
09.00 – 12.00 น.
- สรุปเนื้อหาชุดวิชา
12.00 – 13.00 น.
- พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563
09.00 – 12.00 น.

- นาเสนอรายงานฉบับที่ 2 และ 3

12.00 – 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น.

- นาเสนอรายงานฉบับที่ 3 และสรุปการสัมมนา
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การสัมมนาเสริมครั้งที่ 2
วันที่ 20 มิถุนายน 2563
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
วันที่ 21 มิถุนายน 2563
09.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
-

นาเสนอรายงานฉบับที่ 4 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 4 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นาเสนอรายงานฉบับที่ 4 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอรายงานฉบับที่ 4 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และสรุปการสัมมนา

2. สถานที่สัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริม
การสัมมนาเข้ม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การสัมมนาเสริม ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /หรือสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. การเตรียมตัวเพื่อเสนอผลงาน
นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการเสนอผลงานในวันสัมมนาเข้ม และสัมมนาเสริม ดังนี้
1. การเตรียมซักซ้อมตนเอง ควรมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในเรื่องต่อไปนี้
1.1 การนาเสนอผลงาน อาจซักซ้อมวิธีการนาเสนอรายงาน ซักซ้อมการใช้สื่อประกอบการ
นาเสนอเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเอง เวลาที่ใช้ในการนาเสนอผลงานชิ้นละไม่เกิน 20 นาที
1.2 การตอบประเด็น คาถาม อาจคาดเดาคาถามของอาจารย์และเพื่อนนักศึกษา และ
ซักซ้อมคาตอบไว้ล่วงหน้า
2. การเตรียมสื่อเพื่อประกอบการนาเสนอ ควรจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้
2.1 เอกสารสรุปย่อรายงานที่นาเสนอความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ สาหรับแจกเพื่อน
นักศึกษา (จานวนประมาณ 10 – 15 ชุด)
2.2 สื่อประกอบการเสนอผลงาน อาจจัดทาเป็นแผ่นใส แผนภูมิ โปสเตอร์ รูปภาพ หรือ
อื่นๆ ที่ช่วยให้การนาเสนอน่าสนใจ
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การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลการศึกษาชุดวิชา 80712 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐศาสตร์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ จาก
การสั ม มนา (เข้ ม และเสริ ม ) และงานที่ ก าหนดให้ ท าร้ อ ยละ 60 และจากการสอบไล่ อี ก ร้ อ ยละ 40
รายละเอียด ดังนี้
1. การกาหนดคะแนน
ในการประเมินผลการศึกษาได้กาหนดสัดส่วนของคะแนนไว้ดังนี้
1. การจัดทารายงานการสัมมนาเข้ม/สัมมนาเสริม
60 คะแนน
1.1 สรุปประเด็นเนื้อหาของประมวลสาระชุดวิชา 80712
10 คะแนน
(รายงานฉบับที่ 1)
- สรุปสาระสาคัญ
- นาเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
1.2 สรุปงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ทางด้านสังคมศาสตร์
20 คะแนน
(รายงานฉบับที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพ และรายงานฉบับที่ 3 การวิจัยเชิงปริมาณ)
- สรุปสาระสาคัญ
- นาเสนอความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
1.3 การจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย
30 คะแนน
(รายงานฉบับที่ 4)
- ความครบถ้วนของโครงการและความสมเหตุสมผล
- ความสาคัญของเรื่องที่นาเสนอ
- ความชัดเจนและสมเหตุสมผลของหัวข้อต่างๆ ที่นาเสนอ
- ความสามารถในการอธิบายประเด็นต่างๆ ของนักศึกษา
- การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
2. การสอบไล่ประจาภาคการศึกษา
40 คะแนน
- ข้อสอบอัตนัย

