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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
343262 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
Research Methodology for Science
2. จํานวนหนวยกิต
1 (1-0-2)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน (ถามีหลายคน ใสใหครบตามทีเ่ ปนจริง)
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ที่
ชื่อ - นามสกุล
1 นาง ขวัญใจ กนกเมธากุล
อาจารยผูสอน
ที่

ชื่อ - นามสกุล

1 นาง ขวัญใจ กนกเมธากุล

เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
PhD (Organic
Chemistry)
เลขประจําตัว ตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ
บัตรประชาชน
รองศาสตราจารย
PhD (Organic
Chemistry)

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา ชั้นปที่
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
6.1 รายวิชาที่เรียนมากอนและตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ)
6.2 รายวิชาที่เรียนมากอนแตไมจาํ เปนตองสอบผาน (*ระบุเฉพาะรหัสวิชาที่ตองการ ตามดวยเครื่องหมาย #)
6.3 หากใชวิชาอื่นที่เทียบเทากันแทนไดตาม 6.1 และ 6.2 (*ใหเพิ่มขอความ "หรือรายวิชาที่เทียบเทากัน" หรือ "or
equivalent" ตอทายรหัสวิชานั้นๆ)

7. รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน (Co-requisites)
7.1 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกันใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite" ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
7.2 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน(ยกเวนลงทะเบียนซ้ํา) ใหใชคําวา "รายวิชารวม" หรือ "Corequisite"
ตามดวยรหัสวิชาที่ตองการ
8. สถานที่เรียน
Sc 8404
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายวิชาครั้งลาสุด
2012-07-26

หมวดที่ 2. จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1. ผูเรียนไดความรูและเขาใจในระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร 2.
ผูเรียนมีทักษะในการสืบคนสารสนเทศทางวิทยาศาสตร 3. ผูเรียนรูจ ักและเขาถึงแหลงขอมูลทางวิทยาศาสตรได 4.
ผูเรียนมีทักษะในการทํางานรวมกัน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพิ่งเปดสอน

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดําเนินงาน
1. คําอธิบายรายวิชา
ระเบียบวิจัยทางวิทยาศาสตร การกําหนดหัวขอการวิจัย การสืบคนขอมูลวิทยาศาสตร การสืบคนวรรณกรรม
การอางอิง เอกสาร การวางแผนการวิจัย การบันทึกผลการวิจัย การสรุปและวิจารณผลการวิจัย การเขียน รายงาน
การนําเสนอผลงาน การเขียนเคาโครงการวิจัย
Research methodology for science, identification of research projects, search for scientific data, ,
literature review, literature citation, research planning, data collection, conclusion and discussion,
report writing, presentation, proposal preparation
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย1 ปฏิบัติการ0 สอนเสริม0 ฝกภาคสนาม/ฝกงาน0 ศึกษาดวยตนเอง2 รวม0
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาและการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1

คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัย

2

วิธีการสอน
(1) สอนโดยการสอดแทรกเนื้อหาในหัวขอจรรยาบรรณของนักวิจัย ใหผเู รียนอภิปรายในชั้นเรียน
โดยยกตัวอยางกรณีศึกษา ชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการกระทําที่ผิดจรรยาบรรณของนักวิจัย
วิธีการวัดและประเมินผล
(1) ประเมินผลการเรียนรูโดยการสอบวัดผลความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของนักวิจัย

3
2. ความรู
1
2

3

ความรูที่ตองพัฒนา
(1) มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับระเบียนวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรในระดับสากล
วิธีการสอน
(1) การบรรยาย การถามตอบ การทํางานและอภิปรายเปนกลุม และการนําเสนอหนาชั้นเรียน
การมอบหมายใหศึกษาคนควาดวยตนเองเกี่ยวกับการคนคาวเอกสารการวิจัย
วิธีการประเมิน
(1) ประเมินจากการสอบขอเขียน การนําเสนอ การตอบคําถามในหองเรียน งานที่ไดรบั มอบหมาย

3. ทักษะทางปญญา
1

2
3

ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
(1) สามารถคนหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ
เพื่อใชในการพัฒนาความรูและการแกปญหาทางวิชาการได
วิธีการสอน
(1) การบรรยาย ถามตอบ มอบหมายใหสืบคนสารสนเทศ และทํารายงานกลุม
การประเมิน
(1) ประเมินจากการสอบขอเขียน การนําเสนอ การตอบคําถามในหองเรียน
รายงานที่ไดรับมอบหมาย

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเอง และตองานที่ทํารวมกัน

2

(2) มีภาวะผูนําและผูต ามที่ดี
วิธีการสอน
(1) มอบหมายงานกลุม

3

(2) นําเสนองานกลุม ที่ไดรับมอบหมาย
วิธีการประเมิน
(1) วินัยในการเขาเรียน

(2) การสงงานตรงเวลา
(3) การมีสวนรวมในบทบาทตางๆในการนําเสนองานหนาชั้นเรียน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ตองพัฒนา
(1) มีทักษะในการคิดวิเคราะหและแปลผลจากขอมูลที่เปนตัวเลขในเชิงวิชาการได

2

(2) การใชเทคโนโลยีในการสืบคนสารสนเทศทางงานวิจัยได
วิธีการสอน
(1) ใหตัวอยางและใหโจทยการแปลผลจากตัวเลข เพื่ออธิบายเชิงวิชาการ

3

(2) มอบหมายงานใหสบื คนขอมูลสารสนเทศทางการวิจัย
วิธีการประเมิน
(1) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน

6. ทักษะพิสัย
1

(1)

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน

สั
ผลการเ
จํา
อา
ป
รียนรู
จาร
นว
ด หนวย
สื่อการส วิธีการประเมิ
วัตถุประสงคการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน
ยผู
นชั่
า บทและหัวขอ
อน
น
วโม 1 2 3 4 5 6
สอ
ห
ง
น
ที่
1 แนะนําการเรี 1
เพื่อใหนักศึกษารับทราบและมี 1.
PowerP นักศึกษาปฏิบั รศ.
ยน
สวนในการออกความคิดเห็นใน บรรยายแนะนําหัวขอที่จะเรี oint ติตามวิธีการเรี ดร.
แนะนําการเรี
วิธีการเรียนในวิชาระเบียบวิธีวิ ยนในวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง Present ยนที่ตกลงไว ขวั
ยนวิชาระเบีย
จัยทางวิทยาศาสตร
วิทยาศาสตร 2.
ation
ญใ
บวิธีวิจัยทางวิ
เสนอวิธีการเรียนและการปร
จ
ทยาศาสตร
ะเมินผล 3.
กน
เสนอวิธีการเรี
เปดโอกาสใหนักศึกษาแสดง
กเม
ยนและการปร
ความคิดเห็นและตกลงวิธีการ
ธากุ
ะเมินผล
เรียน 4.
ล
แบงกลุมเพื่อกําหนดที่นั่ง
และเพื่อทํากิจกรรมกลุมในก
ารเรียน

2 1. บทนํา
1
ปรัชญาทางวิท
ยาศาสตร
ปรัชญาทางวิท
ยาศาสตร

3 2.
1
ระเบียบวิธีวิจั
ยทางวิทยาศา
สตร
ระเบียบวิธีวิจั
ยทางวิทยาศา
สตร
การสังเกต
สมมุติฐาน กฎ
และทฤษฎี

4 3. การวิจัย 1
ความหมายขอ
งการวิจัย
ความสําคัญข
องการวิจัย
จรรยาบรรณข
องนักวิจัย

ใหนักศึกษาเห็นความสําคัญขอ บรรยาย ถามตอบ
งวิทยาศาสตรและการวิจัยทาง วาดรูปนักวิทยาศาสตรในคว
วิทยาศาสตร
ามคิดของนักศึกษา
เก็บไวใชในคาบถัดไป

PowerP สังเกตจากการ รศ.
oint ตอบคําถาม ดร.
Present และการตั้งใจเ ขวั
ation รียน
ญใ
กรดาษ ตั้งใจทํางานที่ จ
A4
มอบหมาย กน
แบงครึ่ง
กเม
ธากุ
ล
ใหรูจักการทําวิจัยแบบสํารวจ 1. มอบหมายงานกลุมครั้งที่ รูปนักวิท 1.
รศ.
1 กลุมละ 5 คน
ยาศาสต ความตั้งใจทํา ดร.
ใหรวมกันเก็บขอมูลวานักวิท รที่นักศึก กิจกรรมรวมกั ขวั
ยาศาสตรควรมีลักษณอยางไ ษาวาด น 2.
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ation ลแบบใด
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A4
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ผลงานกลุม ที่
สุดโดยเขียนในกระดาษ A4
ตองสง
1.
1. บรรยาย
PowerP 1.
รศ.
การวิจัยทางวิทยาศาสตรที่ทําใ จุดประกายโดยประวัติ
oint สังเกตจากคว ดร.
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ation 2.
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สตร 3.
งในทางสงครามและสันติภา
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ทัศนคติที่ดีตอวิทยาศาสตร พ ที่มาของการใหทุน Nobel
ล 3.
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prize 2.
การนําเสนองา ล
มอบหมายงานกลุม ชิ้นที่ 1
นชิ้นที่ 1
ใหทํารายงานเกี่ยวกับนักเคมี
ที่ไดรับรางวัลโนเบิล กลุมละ
1 ป ไมซกั
ํา น ประวติ
การเรียน
งานวิจัยที่ไดรับรางวัล
ประโยชนจากงานวิจยั นั้นๆ

5 4.
1
การกําหนดหัว
ขอการวิจัย
การกําหนดหัว
ขอการวิจัย
ตั้งประเด็นปญ
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ง
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1
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เพื่อใหนักศึกษาสามารถสืบคน 1. แบงนักศึกษาเปน 3
ใชสื่อใน จากงานที่ไดรั กลุ
สารสนเทศจากงานวิจัยจากแห กลุม/คาบ จํานวน 3 คาบ หองสมุด บมอบหมายทั้ ม A
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บรร
คูมือ e-Database และ e- การบริการของหองสมุด เชน หนังสือใ
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รศ.
การสืบคนวารสารทางเคมีจา พิวเตอร
ดร.
กฐานขอมูลที่มีในหองสมุด 2.
ขวั
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ญใ
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หมวดที่ 6. ทรัพยากรการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
เอกสารเนื้อหาที่เตรียมเปน PowerPoint Presentation เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
http://library.kku.ac.th/library2013/
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Michael Quinn Patton and Michael Cochran, A Guide to Using Qualitative Research Methodology, 2002
http://www.gifted.uconn.edu/siegle/research/TypesofResearch/TypesofResearch.htm

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
พูดใหนักศึกษาเห็นความสําคัญของการประเมินเพื่อประสิทธิผลของรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินจากผลประเมินของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงจากผลประเมินของนักศึกษา และตัวอาจารยผูสอนประเมินนักศึกษาในการเรียน
และทําชิ้นงานและการตอบขอสอบ

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
รายวิชานี้ เขาสูกระบวนการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบใน ปการศึกษา 2557
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จะทบทวนและปรับปรุงหลังจากทราบผลการทวนสอบรายวิชาแลว

