
รายละเอียดของรายวิชา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
            

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชือ่รายวิชา  MS 3012 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  
2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  ST 2003  
3. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบรายวิชา : ผศ.ดร.อัญชลีชุ่มบัวทอง  
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบร่วม :  รศ.ดร.บังอร  ฉางทรัพย์, อ.ดร.วิภาวรรณ วิทยกฤตศิริกลุ, อ.ดร.ปยิาภรณ์ สภุัคดำรงกุล            

อ.ภัททิตา เลิศจริยพร, อ.ดร.รุจิราลัย พูลทวี, ผศ.จันเพ็ญ บางสำรวจ 

4. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน: ภาคการศึกษา 2 ช้ันปีท่ี 3  
5. สถานท่ีเรียน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ  

1. หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

2. รายงานช่ัวโมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 
 
สัปดาห ์ หัวข้อการสอน จํานวนช่ัวโมง 

ตามแผน 
จํานวนช่ัวโมง

ตามแผน 
เหตุผลหากมีความ

แตกต่างเกิน 
25 % บรรยาย บรรยาย 

1 ความหมาย และความสาํคัญของการวิจยั 
ประโยชน์ของการวจิัย การวิจัยเชิงปริมาณ,                
การวิจยัเชิงคุณภาพ 

2 2 ไม่ม ี

2 ขั้นตอนการทำวิจัย 
ลำดับขั้นการวิจัย  ประเด็นปัญหาในการวิจัย  
การทบทวนเอกสารงานวจิัย  ขั้นตอนการ
กำหนดวัตถุประสงค์  ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน  
การออกแบบการวจิัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การวิเคราะห์ขอ้มูล  การจัดทำและนำเสนอ
รายงานการวิจยั 

  ตัวอย่างงานวจิัย (เพื่อการวิเคราะห์ถึงขั้นตอน   
  การทำวจิัย) 

2 2 ไม่ม ี

3 ประเภทและการออกแบบการวิจัย 
ประเภทและการออกแบบงานวิจยัตามประโยชน์
ของการนำไปใช้   ตามวัตถุประสงค์และการเสนอ
ข้อมูล   ตามความสามารถในการควบคมุตัวแปร  
ตามระเบียบและวิธกีารวิจัย  และตามลกัษณะ
ข้อมูลตัวอย่างงานวิจยั (ประเภทของงานวิจัยชนิด
ต่างๆ) 

2 2 ไม่ม ี



สัปดาห ์ หัวข้อการสอน จํานวนช่ัวโมงตาม
แผน 

จํานวนช่ัวโมง
ตามแผน 

เหตุผลหากมีความ
แตกต่างเกิน 

25 % บรรยาย บรรยาย 
4 การกำหนดหัวข้อและการเขยีนบทนำ 

แนวทางการเลือกปัญหาและการกำหนดหัวข้อใน
การวิจยั 
แนวทางการกำหนดวัตถุประสงค์ สมมตฐิาน                 
ตัวแปร ประโยชน ์ข้อจำกัด ขอบเขต และกรอบ
แนวคิดในการวจิัยตัวอยา่งงานวิจยั (การกำหนด
หัวข้อและการเขียนบทนำ) 

2 2 ไม่ม ี

5 การเขียนและทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
แนวทางการค้นคว้าเอกสารวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้ง 
แนวทางการเขียนและการรวบรวมวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้ง  
ตัวอยา่งการเขียนและทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้ง 

2 2 ไม่ม ี

6 วิธีดำเนินการวิจยั  
การออกแบบการวจิัย    ประชากรและกลุ่ม
ตัวอยา่ง (ขนาดและการสุ่มตัวอยา่งในการวิจัย)  
แหล่งที่มาและการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล  และหลกัการสร้างแบบสอบถาม 
ตัวอยา่งงานวิจัย (ที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหา) 

2 2 ไม่ม ี

7 การนำเสนอผลการวิจัย   
แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบตา่งๆ  
และการนำเสนอผลการวจิัย 
ตัวอยา่งงานวิจัย (ที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหา) 

2 2 ไม่ม ี

8 การอภปิรายผลและการอา้งอิง 2 2 ไม่ม ี

9 แนวทางการเขยีนโครงร่างการวิจยัรายงานการ
วิจัย  การเผยแพร ่และแหล่งทุนวิจยั 
 หลักการเขียน  องค์ประกอบ  และการประเมิน
โครงร่างและรายงานการวจิัย  
 การเผยแพร่ผลงานการวจิัยในลักษณะต่างๆ และ
แหล่งทุน 
ตัวอยา่งงานวิจัย (ที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหา) 

2 2 ไม่ม ี

10 รายงานการศึกษาบทความวิจัยครั้ง 1 
   งานวิจัยเชิงสำรวจและเชิงบรรยาย 

2 2 ไม่ม ี

11 รายงานการศึกษาบทความวิจัยครั้ง 2 
   งานวิจัยกึ่งทดลองและเชิงทดลอง 

2 2 ไม่ม ี

12 รายงานการศึกษาบทความวิจัยครั้ง 3 
   งานวิจัยเชิงวินจิฉัยและเชิงปฏิบัติการ 

2 2 ไม่ม ี

  



สัปดาห ์ หัวข้อการสอน 
 

จํานวนช่ัวโมงตาม
แผน 

จํานวนช่ัวโมง
ตามแผน 

เหตุผลหากมีความ
แตกต่างเกิน 

สัปดาห ์
25 % 

บรรยาย บรรยาย 

13 การเขียนโครงร่างการวิจยัเชิงสำรวจ 
นักศึกษาได้รับการมอบหมายให้เขียนการวิจัยเชิง
สำรวจในชั้นเรียน โดยการแนะนำและการ
ประเมินผลจากอาจารย ์

2 2 ไม่ม ี

14 การเขียนโครงร่างการวิจยัเชิงทดลอง 
นักศึกษาได้รับการมอบหมายให้เขียนการวิจัยเชิง
ทดลองในชั้นเรียนโดยการแนะนำและการ
ประเมินผลจากอาจารย ์

2 2 ไม่ม ี

15 การเขียนโครงร่างการวิจยัเชิงปฏบิัติการ 
นักศึกษาได้รับการมอบหมายให้เขียนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยการแนะนำและการ
ประเมินผลจากอาจารย ์

2 2 ไม่ม ี

รวม 30 30 30 
 

3. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน – ไม่ม ี
4. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทำให้เกิดผลการเรยีนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล 

มี / ไม่มี 
ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

1. คุณธรรม จริยธรรมท่ี
ต้องพัฒนา มีคุณธรรม 
6 ประการ ได้แก่ ขยัน 
อดทน ประหยัด เมตตา 
ซ่ือสัตย์ กตัญญู และ
ดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พฤติกรรมการเข้าเรียน, ส่งงานท่ีได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรง
เวลา, มีความซ่ือสัตย์ในการสอบ,               
มีการอ้างอิงเอกสารท่ีนำมาทำรายงาน
อย่างถูกต้อง 

มี  

  



ผลการเรียนรู้ วิธีการสอนท่ีระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล 
มี / ไม่มี 

ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

2. ความรู้ อธิบายความรู้หลักการและทฤษฎีใน
รายวิชาท่ีเรียน เข้าใจปรัชญาและ
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย 
รวมท้ังการประยุกต์ใช้ในทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ การค้นคว้า
เอกสาร  การออกแบบการวิจัย     
การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ       
ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล     
การวิเคราะห์การอภิปรายผล       
การเผยแพร่งานวิจัย การเขียนโครง 
ร่างการวิจัย การเขียนรายงานและ 
การอภิปรายผลการวิจัย             
การนําผลการวิจัยไปใช้จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของนักวิจัย 

มี  

3. ทักษะทางปัญญา 
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำ
ความเข้าใจประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่
จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายแล้วนำมาสรุปใช้
แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
 

สามารถค้นหาข้อเท็จจริง            
ทําความเข้าใจประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลท่ี
หลากหลายแล้วนํามาสรุปใช้แก้ไข 
ปัญหาด้วยตนเอง 

มี  

4. มีทักษะความสัมพันธ์    
ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ  

สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทําความ 
เข้าใจประเมินข้อมูลแนวคิดและ 
หลักฐานใหม่จากแหล่งข้อมูลท่ี 
หลากหลายแล้วนํามาสรุปใช้แก้ไข 
ปัญหาด้วยตนเอง 

มี  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การสื่อสารและ    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สามารถสรุปประเด็น และสื่อสาร 
ท้ังการพูดและการเขียนและเลือกใช้
รูปแบบการนําเสนอได้ถูกต้อง
เหมาะสม  
2. มีวิจารณญาณในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในการรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมายและ 
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่าง 
สม่ำเสมอ 

มี  

 
  



5. กิจกรรม ความคิดเห็นต่อประเพณีสงกรานตข์องนกัศกึษาหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิทยาศาสตร์

การแพทย ์ท่ีบรูณาการกบัการเรียนการสอนรายวิชา  MS 3012 ระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์กบั

การท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยมีวตัถปุระสงคข์องกจิกรรมเพื่อใหน้กัศกึษาสามารถน าความรูจ้ากการ

เรียนการสอนรายวชิา MS 3012 ระเบียบวิธีวจิยัทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยเ์ชื่อมโยงกบังานท านบุ ารุงศิลปะ

และวฒันธรรม 

 

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา จำนวนนักศึกษา 
1. จำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกำหนดการเพิ่มถอน) 9 

2. จำนวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 9 
3. จำนวนนักศึกษาท่ีถอน (W) - 

 
1. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จำนวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

 
ระดับคะแนน (เกรด) จำนวน   N = 9 ร้อยละ 

A 2 22.22 
B+ 1 11.11 
B 2 22.22 

C+ 3 33.33 
C 1 11.11 

D+ 0 0 
D 0 0 
F 0 0 

 
2. ปัจจัยท่ีทำให้ระดับคะแนนผิดปกติ 
 คะแนนอยู่ในระดับดสีามารถประเมินผลการศึกษาโดยใช้การอิงเกณฑ์ได้ 
3. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กำหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา:  -     

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
- ตามที่ให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้ด้วยตนเอง (student center) เพื่อจะทำให้นักศึกษาสามารถเรยีนรู้และเข้าถึงเนื้อหา

การเรยีนได้อย่างแท้จริงและทำใหท้ราบว่าตนเองมีทักษะทางการเรยีนในหัวข้อใดที่ยังบกพร่องอยู่ และสามารถปรึกษากับ
ผู้สอน เพื่อจะได้แกไ้ขและปรับปรงุสิ่งที่ยังไม่เข้าใจได้  

นำเสนอรายงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
3.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกำหนดเวลาการประเมิน: 

       เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า - 19 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นี้ได้มีการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่งผู้สอนสามารถปรับเวลาและแนวการสอน รวมทั้งการประเมินที่หลากหลายได้  



 
3.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้: 

ไม่มี  
4. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา :  

โดยที่คณะได้กำหนดกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา ดังนั้น รายวิชานี้จึงได้มกีารทวนสอบ
ดังนี ้

ข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน ไดผ้่านคณะกรรมการบริหารหลักสตูรที่ได้                               
มีการตรวจสอบความถูกต้องของแบบทดสอบและการให้คะแนนแบบทดสอบ อีกทั้งได้มีการตรวจพิสจูน์และแนะนำให้มี                      
การปรับแกไ้ขให้เหมาะสมกับการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผลการเรียนรูด้้านที่ประเมินจากแบบทดสอบนั้น 
ผลสัมฤทธ์ิเป็นที่น่าเชื่อถือได้และเมื่อสิ้นปีการศึกษาไดม้ีการจดัสอบทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกครั้ง 
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดำเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

อุปสรรคในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

ผลกระทบต่อการเรียนรู้ของรายวิชานี ้
 

 
ไม่ม ี

 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ไม่มี 

 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
1.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา:  
 ไม่มีข้อวิพากษ์  
1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1   
 ไม่มีความเห็น 

2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์สำคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น:  
 ไม่มี  

  



2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อขอ้วิพากษ์ตามข้อ 2.1: 
ไม่ม ี

 

 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา:  
มีการเพิ่มคะแนนในส่วนที่เป็นการนําเสนอรายงานเพื่อเป็นคะแนนเก็บมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะการอ่าน  งานวิจัย
และการนําเสนอด้วยปากเปล่า        

2. การดำเนินการด้านอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา: 
      ในการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสตูรจะมีการทวนสอบข้อสอบและมีการแลกเปลีย่นเกี่ยวกับปัญหา           
การเรยีนของนักศึกษาแล้วร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสำหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
 ตามที่รายวิชาสอนสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทยเ์นื้อหาบางหัวข้ออาจไม่สอดคล้องกับการนําไปใช้ เป็นพื้นฐาน
ในการเรียนวิชาชีพในช้ันปีท่ีสูงขึ้น ในปีการศึกษา 2564 ทางคณะกรรมการประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์จะมีการ
ปรับหลักสูตรและเนื้อหาให้เหมาะสม  
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ม ี   
         

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
 

 
 

ลงช่ือ ผศ.ดร.อัญชลี ชุ่มบัวทอง     วันที่รายงาน  1 มิถุนายน 2565  

 
ชื่ออาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 

 
 

   ลงชื่อ  (รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์)    วันที่รายงาน  1 มิถุนายน 2565  


