
 

 

 

มคอ.3 
รายละเอียดของรายวิชา 

หลักสตูร วิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชา เคมี 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

SCH0223  ระเบียบวิธีวิจัยทางเคม ี

Research Methodology in Chemistry 

ประจ าภาคเรียนที่  2/2562 

 

 

 



1 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา   SCH0223 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี (Research Methodology in Chemistry) 

2. จ านวนหน่วยกิต      3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ 

 

4. ผู้รับผิดชอบรายวิชา /และอาจารย์ผู้สอน 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา      ผศ.ดร.มารสิา อินทวงศ์ 

อาจารย์ผู้สอนรายวิชา   ดร.อานนท์ ชูแก้ว, ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์ และ ผศ.ดร.มารสิา อินทวงศ์ 

5.ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน 

       ภาคการศึกษาที่ 2 /ช้ันปีที่ 3  กลุ่มเรียน 60041.041 เคมี 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

    ไม่มี  
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี) 

    ไม่มี 
8. สถานท่ีเรียน 
    ห้อง SCI0503  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสรุาษฎร์ธานี 
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    8 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

    เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการวิจัยทางเคมี เทคนิคการอ่าน ท าความเข้าใจ
บทความทางด้านเคมี และการน าเสนอข้อมลูวิจัย  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

    1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจหลักการและวิธีการวิจัยทางเคมี  
    2) เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะการอ่านบทความวิจัยทางเคม ี
    3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าเสนอข้อมลูวิจัยทีเ่หมาะสม และน่าสนใจ 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

หลักการและวิธีการวิจัยทางเคมี เทคนิคการอ่าน ท าความเข้าใจบทความทางด้านเคมี และการน าเสนอข้อมูลวิจัย 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 หากนักศึกษาเป็น
รายบุคคลและรายกลุม่มี
ความประสงค์  

ไม่มี 90 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

1) ดร.อานนท์  ชูแก้ว            E-mail: arnoru_c@hotmail.com  

2) ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ์      E-mail: rattana.won@sru.ac.th 

3) ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ์       E-mail: marisa@sru.ac.th 

วัน/เดือน/ปี ช่วงเวลา วิธีการสื่อสาร 

25/11/62  13/03/62 เวลาราชการ นัดหมายและให้ค าปรึกษาที่หอ้งท างาน 
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หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(แตล่ะดา้น) 

วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  
1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตส านึก และตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

- อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
- อาจารย์ผู้สอนควรสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอน 
- ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการ
ปลูกฝังให้มคีุณธรรม จริยธรรม เช่น การ
แตง่กาย การตรงต่อเวลา มีความซ่ือสตัย์
สุจริต 
- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าด ีท า
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

- ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนการสง่งาน
ตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมาย 
และการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน 
- ประเมินจากการมีวินัย และพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
- ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ 
และผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย 

2.ความรู ้
2.1 มีความรู้ในหลักการพื้นฐาน 
ทฤษฎีทางเคมีและคณิตศาสตร์ 
รวมทั้งวิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้อง 
2.2 สามารถน าหลักการพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มา
อธิบายได้อย่างเหมาะสม 

- จัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- มีการบรรยายเน้ือหาหลักของแต่ละวิชา 
และแนะน าให้ผู้เรียนท าการค้นคว้าหรือท า
ความเข้าใจประเด็นย่อยด้วยตนเอง 
- การสอนควรเน้นแนวปฏิบตัิ และหลักการ
ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
- มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผูเ้รียนมีการ
ฝึกฝนทักษะการค้นคว้าหาความรู้ และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- การสอบทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
- การน าเสนอแบบบรรยายในชั้นเรียน 
- การแก้โจทยป์ัญหา เช่น การถาม-
ตอบในชั้นเรียน 
- งานที่มอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อยา่งเป็น
ระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการ
และวิธีการทางเคมี รวมทั้ง
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขา
อ่ืนที่เก่ียวข้อง 

- การอภิปรายเป็นรายกลุ่ม 
- มีการมอบหมายงานเพื่อให้ผูเ้รียนมีการ
ฝึกฝนทักษะการค้นคว้าหาความรู้ คดิ
วิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหาด้วยตนเอง 
เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

- ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบหรือ
การสอบปากเปลา่ 
- ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
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4. ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และองค์กร รวมทัง้พฒันาตนเอง
และพัฒนางาน 
 

- ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมร่วมกัน 
การท างานเป็นกลุ่ม 
- จัดการเรียนการสอนที่เน้นการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผู้เรียนกับบุคคลภายนอก เช่น 
การประสานงานกับบคุคลภายนอกการ
สัมภาษณ์บุคคลอ่ืน 

- ประเมินจากพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการท างาน
เป็นกลุ่ม 
- ประเมินจากความชดัเจน ถูกต้องและ
ครบถ้วนของงานที่ท าร่วมกัน 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5.3 มีทักษะและความรู้
ภาษาอังกฤษ และ/หรือ 
ภาษาต่างประเทศอื่นเพือ่การ
สื่อสารและค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสม 

5.4 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น และเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษาได้เลือก และใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 

- ประเมินจากความสามารถในการ
น าเสนอการตอบค าถามและการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน สื่อทีใ่ช ้

(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดรายวิชา 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการวิจัย 

3 - บรรยายประกอบ 
power point 

- ถาม-ตอบ อภิปราย
ร่วมกัน และท า
แบบฝึกหดั 

- ศึกษาบทความ 
งานวิจัยทางเคมี 

ดร.อานนท์ ชูแก้ว 
 

2 วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย 3 
3 ขั้นตอนการท าวิจัยและการออกแบบการวิจัย 3 
4 ตัวแปรและสมมตฐิานในการวิจัย 3 
5 การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 

6 สอบระหว่างภาค คร้ังที่ 1 

7 ประเภทของบทความและส่วนประกอบของ
บทความ 

3 - บรรยาย 
- อภิปรายเป็นกลุ่มจาก
โจทย์หรือตัวอย่าง 
งานวิจัยทางเคมี 

ผศ.ดร.รัตนา วงศ์ชูพันธ ์

8-9 เทคนิคการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ และ
บทความวิจัยทางเคมี 

6 

10-11 แนวทางการเขยีนการทบทวนวรรณกรรม
(Literature review) 
ฐานข้อมูลงานวิจัยระดบัชาติ และระดับ
นานาชาต ิ 
 
 
สอบระหว่างภาค คร้ังที่ 2 

6 - ฝึกปฏิบตัิการสรุป
ใจความส าคัญ และการ
เขียนอ้างอิงเอกสารเป็น
รายบุคคลและ/หรือเป็น
กลุ่ม 
- เว็บไซต์ของวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  

12 การวิเคราะห์ข้อมูลและการตคีวามข้อมูล 3 - บรรยายและถาม-

ตอบในชั้นเรียน/

Power point slides 

ผศ.ดร.มาริสา อินทวงศ ์
 

13-14 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 
- ส่วนประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย 
- หลักการเขยีนข้อเสนอโครงการวิจัย 

6 - บรรยายและถาม-
ตอบในชั้นเรียน/
Power point slides 

- ฝึกเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัย 

15 การเขียนรายงานผลการวิจัย 3 - บรรยายและถาม-
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน   
สัดส่วนของการ

ประเมิน 

1.1, 1.2, 1.3 

 ประเมินจากการตรงตอ่เวลาของนักศึกษาใน
การเข้าช้ันเรียนการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย และการมีส่วนร่วมกิจกรรมใน
กระบวนการเรียนการสอน 

 ประเมินจากการมีวินัย และพร้อมเพรียงของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 

 ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบ และความ
ซื่อสัตย์ 

ตลอดภาคการศึกษา 
10% 

(ส่วนที่ 1, 2, 3 = 
4, 3, 3%) 

2.1, 2.2, 3.1  การสอบย่อย 3, 8, 12 15% 

2.1, 2.2, 3.1 

 สอบระหว่างภาคครั้งที่ 1 

 สอบระหว่างภาคครั้งที่ 2 

 สอบปลายภาค 

6 
11 
17 

15%  
15% 
15% 

2.1, 2.2, 3.1, 
4.2, 5.3, 5.4 

 งานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา 30% 

 
 
3) การประเมินผลการเรียน (Evaluation) 
 

เกรด ช่วงคะแนน เกรด ช่วงคะแนน 
A 80-100 C 60-64.9 

- ส่วนประกอบของรายงานผลการวิจัย 
- หลักการเขยีนรายงานผลการวิจัย 

ตอบในชั้นเรียน/
Power point slides 

- วิเคราะห์กรณีศึกษา/
อภิปรายกลุ่ม 

16 การน าเสนอผลการวิจัย 
- Poster presentation 
- Oral presentation 
- Research publication 

3 

17 สอบปลายภาค 
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B+ 75-79.9 D+ 55-59.9 
B 70-74.9 D 50-54.9 
C+ 65-69.9 E 0-49.9 

หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
กัญญามน อินหว่าง. 2555. ระเบยีบวิธีวิจัย. พิษณุโลก : โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จ ากัด 

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- ณรงค์ โพธ์ิพฤกษานันท์. 2551. ระเบียบวิธีวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอรเ์น็ท 
- ไพโรจน์ สิงหถนัด และคณะ. 2556. การเขียนทางเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร.์ 

กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ ส.ส.ท. 
- สิน พันธ์ุพินิจ. 2552. เทคนิคการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์ 
- สุนทร โสตพันธ์ุ. 2546. หลักการพื้นฐานของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แหง่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

- C.R. Kothari. 2004. Research Methodology: Methods & Techniques. 2nd ed., New Delhi : 
New Age International Publishers. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
1.1 การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินตนเองตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
2.1 การสังเกตการณ์การสอนของอาจารยผ์ูส้อนร่วม 
2.2 ผลการสอบของนักศึกษา 
2.3 งานที่มอบหมาย 
2.4 การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
การน าผลการประเมนิการเรียนการสอนและประเมนิประสทิธิผลของรายวิชาน้ีมาปรบัปรุงการสอนหลังสิ้นสดุการเรียน
การสอนทุกภาคการศึกษาที่เปิดสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
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การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา ได้แก่ ทวนสอบจากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างเรียนและการสอบ จากการใช้โจทย์ค าถามและจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
ปรับปรุงประมวลรายวิชาทุกปี ตามผลการประเมินการเรียนการสอน 

 
 

หมวดท่ี 8 การบูรณาการรายวิชาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

ลงช่ือ....................................................................... วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

       (ผศ.ดร.มารสิา  อินทวงศ์) 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลงช่ือ....................................................................... วันที่      พฤศจิกายน 2562 

               (ผศ.ดร.ลกัษมี ชัยเจริญวิมลกุล) 

 

ลงช่ือ......................................................................... วันที่       พฤศจิกายน 2562 

                   (ดร.อรภรณ์ บัวหลวง) 

 

รูปแบบการบูรณาการ เน้ือหารายวิชา 

ไม่มี ไม่มี 


