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    ๑  
 

 
 มคอ.๓   รายละเอียดของรายวิชา  

 
หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 

 
๑.  รหัสและชื่อรายวิชา    

ภาษาไทย  ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย์ (สพปส ๓๐๕) 
ภาษาอังกฤษ Veterinary research methodology (VSPA 305) 

 
๒.  จ านวนหน่วยกิต      ๒ (๒-๐-๔)       
  (ทฤษฎี ๒ ชม.   ปฏิบัติ ๐ ชม.  เรียนรู้-ค้นคว้าด้วยตนเอง ๔ ชม. /สัปดาห์) 
   
๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา     
      ๓.๑ หลักสูตร      สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  
      ๓.๒ ประเภทของรายวิชา   หมวดวิชาเฉพาะ 
 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  และอาจารย์ผู้สอน 

๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   
๔.๑.๑ อ.ดร. สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

                         โทรศัพท์ ๐๘๖๘๘๘๙๓๕๒ E-mail : surasak.jit@mahidol.edu 
๔.๑.๒ ผศ.ดร.น.สพ. นรสุทธิ ์บางภูมิ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  

                         โทรศัพท์ ๐๘๐๔๓๒๒๙๙๒ E-mail : norasuthi.ban@mahidol.edu 
๔.๒  อาจารย์ผู้สอน         
    ๔.๒.๑ รศ.ดร.น.สพ. กัมพล แก้วเกษ ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

                         โทรศัพท์ ๐๘๑๖๕๕๘๒๗๓ E-mail : Kampon.kae@mahidol.edu  
    ๔.๒.๒ รศ.ดร.น.สพ. จิตรกมล ธนศักดิ์ ภาควิชา เวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข  

            โทรศัพท์ ๐๘๑๓๔๓๔๒๘๕ E-mail : jitkamol.tha@mahidol.edu  
            ๔.๒.๓ อ.ดร. สุรศักดิ์ จิตตะโคตร์ ภาควิชา ปรีคลนิิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                          โทรศัพท์ ๐๘๖๘๘๘๙๓๕๒ E-mail : surasak.jit@mahidol.edu 
           ๔.๒.๔ ผศ.ดร.น.สพ. นรสุทธิ์ บางภูมิ ภาควิชา ปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์  
                         โทรศัพท์ ๐๘๐๔๓๒๒๙๙๒ E-mail : norasuthi.ban@mahidol.edu 
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    ๒  

 

 

๕.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   
๕.๑ ภาคการศึกษาที่   ๒ /  ชั้นปีที่ ๓ 
๕.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได้   ประมาณ ๘๐ คน 

 
๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   

วทคณ ๑๘๑    
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)  

 ไม่มี         
๘.  สถานที่เรียน      คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
 
๙.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
       

หมวดที ่๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goals)   
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ เ พ่ือให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักการแนวความคิด ตรรกวิทยา 

กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณด้านระเบียบวิธีวิจัยในสัตว์ สถิติพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงการ
ทดลอง สถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงส ารวจทางคลินิก การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป  การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและอ้างอิงเพ่ือการวิจัย วิธีรายงานและเขียนรายงานการวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานทางปรีคลินิกส าหรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิจัย
ทางการสัตวแพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

๒.๑ วัตถุประสงค์ของรายวชิา (Course Objectives) 
          เมื่อนักศึกษาส าเร็จการเรียนในรายวิชา จะมีคุณสมบัต ิดังนี ้

 ๒.๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการท าวิจัย แนวความคิด ตรรกวิทยา และจริยธรรมทางด้านการ 
           วิจัย เพ่ือการพัฒนางานสัตวแพทย์ 
 ๒.๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ 
๒.๑.๓ มีความรู้ความเข้าใจความแตกต่างของสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงการทดลอง แบบแผนงานทดลอง 
           มาตรฐาน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงส ารวจ แบบแผนงานทดลองทางคลินิก และการหาจ านวน 
           กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ 
๒.๑.๔ มีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้แบบแผนงานทดลองท่ีเหมาะสมเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล 
           สถิติทางสัตวศาสตร์และการวิจัยเชิงคลินิกทางการสัตวแพทย์โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ 
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    ๓  

 

 

           ส าเร็จรูป SPSS 
๒.๑.๕ มีความรู้ความเข้าใจหลักการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การแทรก และการ 
           เขียนอ้างอิงในรายงานวิจัยโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมอ้างอิงส าเร็จรูป Endnote 
๒.๑.๖ มีความรู้ความเข้าใจหลักการวิธีรายงานและเขียนรายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ 

 
๒.๒ ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับรายวิชา (Course-level Learning Outcomes: CLOs) 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา สามารถ  (CLOs)   
CLO1  อธิบายกระบวนการท าวิจัย แนวความคิด ตรรกวิทยา และจริยธรรมทางด้านการวิจัย เพ่ือการพัฒนางานสัตวแพทย์ 
CLO2 อธิบายหลักการพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ 
CLO3 อธิบายความแตกต่างของสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงการทดลอง แบบแผนงานทดลองมาตรฐานสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิง
ส ารวจ แบบแผนงานทดลองทางคลินิก และการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว
แพทย์ 
CLO4 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติตามแบบแผนงานทดลองที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์และการวิจัยเชิงคลินิก
ทางการสัตวแพทย์โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS   
CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การแทรก และการเขียนอ้างอิงในรายงานวิจัยโดยการประยุกต์ใช้
โปรแกรมอ้างอิงส าเร็จรูป Endnote 
CLO6  อธิบายหลักการวิธีรายงานและเขียนรายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์  
 

หมวดที ่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  (Course Description) 
(ภาษาไทย) แนวความคิด ตรรกวิทยา และจรรยาบรรณด้านระเบียบวิธีวิจัย การตั้งสมมุติฐานงานวิจัย การใช้

สัตว์ทดลองเพ่ือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ชีวสถิติ การศึกษาวิจัยเชิงสังเกต การวางแผนการ
ทดลอง การศึกษาวิจัยทางคลินิก หลักการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์และสืบค้น
ข้อมูล การรายงานและการเขียนรายงานวิจัย 

(ภาษาอังกฤษ) Concepts, logic and ethics of research methodology, research hypothesis, animal 
use for research, materials for research, sampling techniques, biostatistics, observational study, experi-
mental design, clinical research study, principles of data analysis, information technology for data analysis 
and searching, research reporting and writing. 
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    ๔  

 

 

 

๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
ทฤษฎี 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ 
(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

 30 0 60 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชาของนักศึกษา 
 
๑.  สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะท่ีรายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา (CLOs)  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา จะสามารถ     
CLO1  อธิบายกระบวนการท าวิจัย แนวความคิด ตรรกวิทยา และจริยธรรมทางด้านการวิจัย เพื่อการพัฒนางานสัตวแพทย์
ได้อย่างถูกต้อง 
CLO2 อธิบายหลักการพื้นฐานทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง 
CLO3 อธิบายความแตกต่างของสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงการทดลอง แบบแผนงานทดลองมาตรฐานสถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิง
ส ารวจ แบบแผนงานทดลองทางคลินิก และการหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว
แพทย์ได้อย่างถูกต้อง  
CLO4 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติตามแบบแผนงานทดลองที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์และการวิจัยเชิงคลินิก
ทางการสัตวแพทย์โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป SPSS ได้อย่างถูกต้อง   
CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การแทรก และการเขียนอ้างอิงในรายงานวิจัยโดยการประยุกต์ใช้
โปรแกรมอ้างอิงส าเร็จรูป Endnote ได้อย่างถูกต้อง 
CLO6 อธิบายหลักการวิธีรายงานและเขียนรายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ได้อย่างถูกต้อง   

๒.  วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้หรือทักษะ ในข้อ ๑ และการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา   
 วิธีการจัดการสอน/ประสบการณ์การเรียนรู้ วิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 CLO1 บรรยาย/มอบหมายงานบุคคล ผลงานรายบุคคล 
 CLO2 บรรยาย/ สาธิต/ มอบหมายงานรายบุคคล สอบข้อเขียน/ ผลงานรายบุคคล 
 CLO3 บรรยาย/ สาธิต/ มอบหมายงานรายบุคคล สอบข้อเขียน/ ผลงานรายบุคคล 
CLO4 บรรยาย/ สาธิต/ มอบหมายงานรายบุคคล สอบข้อเขียน/ ผลงานรายบุคคล 
CLO5 บรรยาย/ สาธิต/ มอบหมายงานรายกลุ่ม ผลงานรายกลุ่ม 
CLO6 บรรยาย/ สาธิต สอบข้อเขียน 
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    ๕  
 

หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
๑. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ 

๑ -วัตถุประสงค์การเรียนรู้ของรายวิชา 
-ความหมายและความส าคัญของการวิจัย 
-หลักปรัชญางานวิจัย; แนวความคิด 
ตรรกวิทยา และจริยธรรม 
-เครื่องมือและหลักการใช้สัตว์ทดลองที่
เหมาะสมถูกต้องตามจรรยาบรรณในการวิจัย
และการวิจัยเชิงส ารวจ 
-แนวโน้มและทิศทางงานวิจัยทางการสัตว
แพทย์เพื่อการพัฒนาประเทศ 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์มอบหมายงานบุคคล รศ.กัมพล 
 

๒ -พื้นฐานทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
-Descriptive Statistics concept 
-Inferential Statistics concept 
-Parametric Statistics 
-Non Parametric Statistics 
-Parameter Scales 
-Normal and Free distribution testing; 
Shapiro Wilk Test, Kolmogorov Smirnov 
Test 
-Homogeneity of variance testing; 
Levene Test 
-Application of Microsoft Excel for prin-
ciple statistics data collecting and pro-
cess 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 

๓ -หลักการและประเภทสถิติต่างๆ ที่ใช้ใน
กระบวนการวิจัยทางสัตว์ 
-One tail hypothesis testing 
-Two tail hypothesis testing 
-P value calculation and its implication 
-การออกแบบงานทดลองทางสัตว์ 
-T Test; One sample T Test, Independ-
ent T test, Paired T Test 
-F Test; CRD, RCBD, LSD, Cross Over De-
sign, Factorial Arrangement Design and 
Repeated Measurement Design 
-Chi Square Test; Chi Square Test, Kol-
mogorov Smirnov test, Mann Withney 
Test, Kruskal Wallis Test, Friedman Test 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
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    ๖  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ 

- Introduction to SPSS software for sta-
tistics analysis  

๔ -การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน
งานทดลองทางสัตว์ในหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม
ตัวอย่าง 
- One sample T Test, 
- Independent T test 
- Paired T Test 
- Application of SPSS software for T-
test analysis 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 

๕ -การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน
งานทดลองทางสัตว์ที่มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง 
- Completely Randomized Design (CRD) 
- Randomized Completely Block Design 
(RCBD) 
- Latin Square Design (LSD) 
- Application of SPSS software for F-
test analysis I 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์

๖ -การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน
งานทดลองทางสัตว์ที่มากกว่า 2 กลุ่มตัวอย่าง 
- Factorial Arrangement Design 
- Cross Over Design 
- Repeated Measurement Design 
- Application of SPSS software for F-
test analysis II 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 

๗ -การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน
งานทดลองทางสัตว์ในเชิงสถิติไร้พารามิเตอร์ 
(non parametric statistics) 
-Chi Square Test 
- Kolmogorov Smirnov test 
- Mann Withney Test 
- Kruskal Wallis Test 
- Friedman Test 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 

๘ สถิติ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง         
(SPSS) ในงานทดลองทางสัตว์ในเชิงหา
ความสัมพันธ์และการสร้างสมการถดถอย 
(Correlation and Regression) 
- Pearson ‘s correlation 
- Regression Analysis 
- Application of SPSS software for Chi 
square-test,  correlation and regression 
analysis 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 



 

 

 
หลกัสูตรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิต                                                                            ระดบัปริญญา     ตรี  ป.บณัฑิต   โท   ป.บณัฑิตชั้นสูง   เอก                      
ช่ือรายวิชา ระเบียบวิธีวิจยัทางการสตัวแพทย ์                                                   คณะสตัวแพทยศาสตร์ 
รหสัวิชา สพปส ๓๐๕                                                                                        ภาควิชาปรีคลินิกและสตัวศาสตร์ประยกุต ์
 

    ๗  

 

 

สัปดาห์ที่ หัวข้อเรื่อง/รายละเอียด 
จ านวน ชม. 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน บรรยาย ฝึก
ปฏิบัติ 

๙ -การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ใน
งานทดลองทางสัตว์เชิงการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Observational study) 
- Cohort Risk Study 
- Case Control Study 
- Logistic Analysis 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 

๑๐ -หลักการการค านวณหาค่าจ านวนตัวอย่าง 
(sample size) ที่เหมาะสมในการวิจัย 
- การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (G-
Power) ในการค านวณหาค่า sample size, 
effect size and sample collection 
-A priori analysis 
-Compromise analysis 
-Criterion analysis 
-Post Hoc analysis 
-Sensitivity analysis 

๒ _ บรรยาย/สไลด/์เอกสารค าสอน 
สาธิต/มอบหมายงานบุคคล/
คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
 

๑๑ -การสืบค้น (searching) รายงานการวิจัยโดย
ใช้โปรแกรม Endnote 

๒ _ บรรยาย/สไลด ์
สาธิต/มอบหมายงานกลุ่ม/คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
ผศ.นรสุทธ์ิ 

 
๑๒ -การแทรกอ้างอิง (citating) และการเขียน

อ้างอิงในบรรณานุกรม (referencing)ใน
รายงานการวิจัยโดยใช้โปรแกรม Endnote 

๒ _ บรรยาย/สไลด ์
สาธิต/มอบหมายงานกลุ่ม/คอมพิวเตอร ์

อ.สุรศักดิ ์
ผศ.นรสุทธ์ิ 

 
๑๓ -วิธีการเขียนรายงานการวิจัย (1) ๒ _ บรรยาย/ สาธิต/ สไลด ์

 
รศ.จิตรกมล 

๑๔ -วิธีการเขียนรายงานการวิจัย (2) ๒ _ บรรยาย/ สาธิต/ สไลด ์
 

รศ.จิตรกมล 

๑๕ -วิธีการเขียนรายงานการวิจัย (3) ๒ _ บรรยาย/ สาธิต/ สไลด ์
 

รศ.จิตรกมล 

                  รวม 30 0   
 
๒. แผนการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา CLOs  

๒.๑ การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ 
ก.  การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 

      ประเมินระหว่างการเรียนการสอน เพื่อวัดความก้าวหน้าและพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยการ
สังเกตพฤติกรรม ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของพฤติกรรมและผลงานของนักศึกษา โดยแจ้งผลแก่ผู้เรียน 
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    ๘  

 

 

(feedback) เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาและปรับปรุงตนเองอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่น าผลการประเมินไปรวมกับคะแนนสอบเมื่อ
สิ้นสุดการเรียนการสอน 
 

ข.  การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
(๑) เครื่องมือและน้ าหนักในการวัดและประเมินผล 

 
ผลลัพธ์ 

การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

น้ าหนักการประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1  อธิบายกระบวนการท าวิจัย 
แนวความคิด ตรรกวิทยา และจริยธรรม
ทางด้านการวิจัย เพ่ือการพัฒนางานสัตวแพทย์
ได้ 

ผลงานรายบุคคล 6 6 

CLO2 อธิบายหลักการพ้ืนฐานทางสถิติเพ่ือการ
วิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตวแพทย์ได้ 
 

สอบข้อเขียน: MEQ 15 
20 

ผลงานรายบุคคล 5 
CLO3 อธิบายความแตกต่างของสถิติที่ใช้ใน
งานวิจัยเชิงการทดลอง แบบแผนงานทดลอง
มาตรฐาน สถิติท่ีใช้ในงานวิจัยเชิงส ารวจ แบบ
แผนงานทดลองทางคลินิก และการหาจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมในการวิจัยทางสัตว
ศาสตร์และสัตวแพทย์ได้ 

สอบข้อเขียน: MEQ 15 

20 

ผลงานรายบุคคล 5 

CLO4 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ
ตามแบบแผนงานทดลองที่เหมาะสมทางสัตว
ศาสตร์และการวิจัยเชิงคลินิกทางการสัตว
แพทย์โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS ได้   

สอบข้อเขียน: MEQ 20 
27 

ผลงานรายบุคคล 7 

CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล การแทรก และการเขียนอ้างอิงใน
รายงานวิจัยโดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมอ้างอิง
ส าเร็จรูป Endnote ได ้

   ผลงานรายกลุ่ม 10 
10 
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    ๙  

 

 

ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้ฯ 

วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO6  อธิบายหลักการวิธีรายงานและเขียน
รายงานการวิจัยวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์
ได ้ 
 

 
สอบข้อเขียน: MEQ 17 

17 
        

 

รวม   100 
 

(๒) การให้เกรด และ การตัดสินผล 
ใช้ระบบอิงเกณฑ์หรืออิงกลุ่ม ตามเงื่อนไขและวิธีตัดสินผลการเรียนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยให้สัญลักษณ์เป็น A, B+, B, C+, C, D+, D และ F โดยนักศึกษาจะต้องได้รับสัญลักษณ์ D ขึ้นไป 
จึงจะผ่านเกณฑ์  

(๓) การสอบแก้ตัว   

  ในกรณีที่ตัดสินระดับผลการเรียนแล้วมีนักศึกษาได้รับผลการเรียนเป็น F  ซึ่งอาจารย์ผู้ประสานงาน

รายวิชาและคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนมีความเห็นว่าสมควรให้มีการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติมนั้น    

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า  ๔๗.๕๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่า ๗๕.๐๐  และมีคะแนนไม่ต่ ากว่า 

๔๕.๐๐  ส าหรับชุดคะแนนที่มีค่าเฉลี่ยระหว่าง ๖๐.๐๐-๗๔.๙๙ ยกเว้นในกรณีที่ค่าเฉลี่ยของชุดคะแนนต่ ากว่า ๖๐.๐๐ 

นักศึกษาผู้นั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐.๐๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม  โดยหลังจากอาจารย์ผู้

ประสานงานรายวิชาพิจารณาการสอบแก้ตัวหรือปฏิบัติงานว่า “ผ่าน”  นักศึกษาผู้นั้นจะได้รับผลการเรียนเป็น D โดยใน

ระหว่างที่อยู่ระหว่างการประกาศผลสอบแก้ตัวหรือการปฏิบัติงานเพ่ิม  ให้ประกาศผลการเรียนของนักศึกษาผู้นั้นเป็น

สัญลักษณ์  I 

๓.  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 หากนักศึกษามีข้อสงสัย  ข้องใจ  หรือต้องการอุทธรณ์ในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการ

ประเมินผลการเรียน สามารถแจ้งความประสงค์การอุทธรณ์โดยการเขียนใบค าร้องที่งานบริหารการศึกษาฯ คณะสัตว

แพทยศาสตร์  โดยจะเสนอต่ออาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาเพ่ือพิจารณา หากไม่สามารถชี้แจงหรือแก้ปัญหาได้ จะ

เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือพิจารณาต่อไป และหากพบว่าเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมี

การสืบข้อเท็จจริง จะเสนอต่อคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาของคณะสัตวแพทยศาสตร์ด าเนินการ

ต่อไป 
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   ๑๐  

 

 

หมวดที ่๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑. ต าราและเอกสารหลัก (Required Texts) 
๑. ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. การใช้ SPSS เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล. พิมพ์ครั้งที่ 1. ภาควิชาการประเมินผลและการวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๒. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
๑) ธวัชชัย  วรพงศ์ธร.  หลักการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์.  พิมพ์ครั้งที่ 2.   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. 

๒) มนต์ชัย ดวงจินดา. การใช้โปรแกรม SAS เพ่ือการวิเคราะห์งานวิจัยทางสัตว์. พิมพ์ครั้งที่ 2. ขอนแก่น : 

โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2544. 

๓) Watson P. Statistics for Veterinary and Animal Science. Alexander Hunte Publishing, 

Blackwell Science Ltd, London, 1999. 

๓.  ทรัพยากรอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  - 

 
หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ก าหนดให้นักศึกษาประเมินการสอนของผู้สอนรายบุคคล  ในประเด็น ความตรงต่อ

เวลา  การเป็นแบบอย่างที่ดี สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างการสอน  ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาให้
เข้าใจและกระตุ้นการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม แสดงความคิดเห็นระหว่างการเรียนการสอน   และประเมิน
ภาพรวมของวิชา ในประเด็น ความรู้ความสามารถโดยรวม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนรายวิชานี้  ความพึงพอใจต่อ
การเรียนรายวิชานี้  และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  โดยใช้แบบประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

 ๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนและภาพรวมของรายวิชาตามข้อ ๑ 
๒.๒ ให้อาจารย์ผู้สอนประเมินตนเองในประเด็นต่อไปนี้ 
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   ๑๑  

 

 

(๑) ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการเตรียมสอน 
(๒) ความพึงพอใจของผู้สอนต่อผลการสอน 
(๓) ข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาตนเองในการสอนครั้งต่อไป 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
ประชุม/สัมมนาอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกลุ่มวิชาเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา

ต่อไปโดยอาศัยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลการศึกษาของนักศึกษา 
(๒) ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
(๓) ผลการประเมินการสอน 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชามีการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา โดยมีการประเมิน

ประเด็นดังต่อไปนี้ 
(๑) เป้าหมายที่ก าหนดมีความชัดเจนและเป็นไปได้ 
(๒) ประสบการณ์การเรียนรู้เหมาะสมกับเป้าหมาย 
(๓) ประสบการณ์การเรียนรู้กระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าและฝึกทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔) การวัดผลประเมินผลเหมาะสมกับเป้าหมายและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(๕) น าทฤษฎีทางการศึกษา / ข้อมูลจากการประเมินในครั้งก่อนมาวางแผนปรับปรุง 

 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
คณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน  จะมีการพิจารณาสรุปผลการประเมินการสอน ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

เพ่ือก าหนดประเด็นที่เห็นสมควรจัดให้มีการปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไป 

ภาคผนวก 

ความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับหลักสูตร 

ตารางท่ี ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
ชื่อรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการ
สัตวแพทย์ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 

(รหัสวิชา) สพปส ๓๐๕ R     P   
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   ๑๒  

 

 

ตารางท่ี ๒  ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs และ PLOs   

(รหัสวิชา)สพปส ๓๐๕ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1  อธิบายกระบวนการท าวิจัย 
แนวความคิด ตรรกวิทยา และ
จริยธรรมทางด้านการวิจัย เพ่ือการ
พัฒนางานสัตวแพทย์ได้ 

1.2        

CLO2 อธิบายหลักการพ้ืนฐานทาง
สถิติเพ่ือการวิจัยทางสัตวศาสตร์
และสัตวแพทย์ได้ 

1.2        

CLO3 อธิบายความแตกต่างของ
สถิติที่ใช้ในงานวิจัยเชิงการทดลอง 
แบบแผนงานทดลองมาตรฐาน สถิติ
ที่ใช้ในงานวิจัยเชิงส ารวจ แบบ
แผนงานทดลองทางคลินิก และการ
หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม
ในการวิจัยทางสัตวศาสตร์และสัตว
แพทย์ได้ 

1.2        

CLO4 อธิบายขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติตามแบบแผนงานทดลอง
ที่เหมาะสมทางสัตวศาสตร์และการ
วิจัยเชิงคลินิกทางการสัตวแพทย์
โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป SPSS ได ้  

1.2     6.1   

CLO5 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การแทรก และ
การเขียนอ้างอิงในรายงานวิจัยโดย
การประยุกต์ใช้โปรแกรมอ้างอิง
ส าเร็จรูป Endnote ได้ 

1.2     6.1   
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   ๑๓  

 

 

CLO6  อธิบายหลักการวิธีรายงาน
และเขียนรายงานการวิจัย
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ได้  

1.2        

ตารางท่ี ๓  PLOs ที่รายวิชารับผิดชอบ 
PLOs SubPLOs 
PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน 
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ และ
ศาสตร์อื่นๆ เพ่ือบริการสุขภาพสัตว์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพสัตว
แพทย์ 

1.2 วางแผนการรักษาและจัดการปัญหาสุขภาพสัตว์ได้อย่างถูกต้อง 
โดยการประยุกต์ใช้ความรู้พ้ืนฐานทางสัตวแพทย์  

PLO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นข้อมูล การคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

6.1 เลือกข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัยและน่าเชื่อถือเพ่ือน ามาปรับใช้ใน
งานสัตวแพทย์ได้ 
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ตารางการจัดการเรียนการสอน 
รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการสัตวแพทย์  รหัสวิชา สพปส ๓๐๕ 

ประจ าภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ล าดับที ่ วันที ่ เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน 

1. 8 มกราคม 2564 12.40-14.30 น. Introduction รศ.กัมพล 

2.       15 มกราคม 2564 12.40-14.30 น. Basic Statistics for Veterinary Research I อ.สุรศักดิ ์
3. 22 มกราคม 2564 12.40-14.30 น. Basic Statistics for Veterinary Research II อ.สุรศักดิ ์

4. 29 กุมภาพันธ์ 2564 12.40-14.30 น. Experimental Design & Applications I อ.สุรศักดิ ์
5. 5 กุมภาพันธ์ 2564 12.40-14.30 น. Experimental Design & Applications II อ.สุรศักดิ ์

6. 12 กุมภาพันธ์ 2564 12.40-14.30 น. Experimental Design & Applications III อ.สุรศักดิ ์
7. 19 กุมภาพันธ์ 2564 12.40-14.30 น. Experimental Design & Applications IV อ.สุรศักดิ ์
 22 – 26 กุมภาพันธ ์

2564 
- -------------------สอบกลางภาค------------------------- อ.สุรศักดิ ์

8. 5 มีนาคม 2564 12.40-14.30 น. Correlation and regression analysis อ.สุรศักดิ ์
9. 12 มีนาคม2564 12.40-14.30 น. Observational statistics for clinical study อ.สุรศักดิ ์
10. 19 มีนาคม 2564 12.40-14.30 น. Sample size calculation อ.สุรศักดิ ์
11. 26 มีนาคม 2564 12.40-14.30 น. Use of Endnote software for searching อ.สุรศักดิ/์ผศ.นรสุทธ์ิ 

12. 2 เมษายน 2564 13.40-15.30 น. Use of Endnote software for citating and refer-
encing 

อ.สุรศักดิ/์ผศ.นรสุทธ์ิ 

13. 9 เมษายน 2564 12.40-14.30 น. Research Reporting and Writing for Scientific Pa-
per I 

รศ.จิตรกมล 

14. 16 เมษายน 2564 13.40-15.30 น. Research Reporting and Writing for Scientific Pa-
per II 

รศ.จิตรกมล 

15. 23 เมษายน 2564 12.40-14.30 น. Research Reporting and Writing for Scientific Pa-
per III 

รศ.จิตรกมล 

 - - -------------------สอบปลายภาค------------------------- - 
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