
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
สาขาวิชา ชีววิทยา  

หมวดท่ี  1   ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  รหัสและช่ือรายวิชา  
 4034907 ระเบียบวิธีวิจัยทางชีววิทยา (Research Methodology in Biology) 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 2(2-0-4) 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

           เปิดสอนให้กับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
              เปิดสอนให้กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป็นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   
                        บังคับ                            เลือก 

                        

              กลุ่มวิชา  
                        ภาษาและการส่ือสาร               มนุษยศาสตร์ 
                        สังคมศาสตร์                         วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
     หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ่มวิชา                       
             แกน   บังคับ   เลือก 

     เฉพาะด้าน         บังคับ   เลือก 
     พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ         บังคับ    เลือก 
     เอก         บังคับ    เลือก 
     โท          บังคับ    เลือก 
     อื่นๆ  (ระบ)ุ …………………..……………… 
          หมวดวิชาเลือกเสรี 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้สอน  รศ.ดร. พงษ์นาถ นาถวรานันต์ 
 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558  ช้ันปีท่ี .........3.....  
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite( (ถ้ามี(   
  ไม่มี 

   มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites( (ถ้ามี( 
    ไม่มี 
    มี    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
    ห้องบรรยาย 
    ห้องปฏิบัติ 

คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
   วันท่ีจัดท ารายวิชา     
   วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 
 

หมวดท่ี  2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในระเบียบวิธีวิจัยด้านชีววิทยา 
2) เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยด้านชีววิทยาได้ 
3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยได้ 

 

2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปิดสอนเป็นครั้งท่ี 2 เป็นต้นไปควรน าข้อมูลจากมคอ.
5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว้ในข้อนี้) 

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยด้านชีววิทยาท้ังด้านการท างานวิจัย การ
เขียนโครงร่างการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการวิจัย 
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หมวดท่ี  3   ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา  

ประเภท ขั้นตอน การออกแบบ ตัวแปร สมมติฐาน การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวม 
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนเค้าโครงวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 
 
2.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

…30…ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 

 …ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 
…60 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา 

……ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
     ……1……… ช่ัวโมง/สัปดาห์  (โดยก าหนดไว้ในประมวลผลการสอนและแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรก 
     ของการสอน) 

 

หมวดท่ี  4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 

ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามรีะเบียบ
วินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง
เวลา การแต่งกายที่เป็นไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา
ต้องมีความรับผิดชอบ โดยในการ
ท างานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าท่ีของ
การเป็นผู้น ากลุ่ม และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท า
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้าน
ของผู้อื่น เป็นต้น 

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
ตามก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม 
(2)  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อม
เพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3)  ปริมาณจากความซื่อสัตย์โดยไม่
ทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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2.  ความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญ
ของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต    
ในเน้ือหาวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 

 
 

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  
แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ท า ง ป ฏิ บั ติ  ใ น
สภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งน้ีเป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระ
ของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ี  ควร
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมา
เป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

(1)  การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
(2)  ประเมินจากรายงานที่
นักศึกษาจัดท า 
 

 
3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
- - - 

 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
- - - 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ  ในการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ์ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎี หรือคณิตศาสตร์และ
สถิติ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การ
ทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
ข้อสอบ การท ารายงานกรณี   

 
ค่านิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนท้ังทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
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8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

 
หมวดท่ี    5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรียนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

(ระบุข้อที่
สอดคล้อง) 

1 หลักการท่ัวไปของการวางแผนการ
ทดลอง 
 

2 - ช้ีแจงการเรียน 
- บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  

1.2 - 

2 
หลักการท่ัวไปของการวางแผนการ
ทดลอง 
 

2 - ช้ีแจงการเรียน 
- บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  

1.2 - 

3 

แผนการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์ (completely 
Randomized Design, CRD) 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
- อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,5.1 4 

4 
 

แผนการทดลองแบบสุ่มอย่าง
สมบูรณ์ (completely 
Randomized Design, CRD) 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
- อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,5.1 4 

5 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย  

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
 

1.2,2.1,5.1 4 

6 การทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ย  

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
 

1.2,2.1,5.1 4 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 

 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/ 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรียนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

7 
 

บทท่ี 5  แผนการทดลองแบบสุ่มใน
บล็อกสมบูรณ์ (Randomized 
Complete Block Design, RCB) 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
- อภิปรายกลุ่มจาก
กรณีศึกษา 

1.2,2.1,5.1 4 

8 
 

สอบกลางภาค  แบบทดสอบ  6 

9 
แผนการทดลองแบบจัตุรัสลาติน 
(Latin Square) 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,5.1 4 

10 การทดลองแบบ Factorial 
(Factorial Experimental 
Design) 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  

1.2,2.1,5.1 4 

11 การทดลองแบบ Factorial 
(Factorial Experimental 
Design) 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  
- การท าแบบฝึกหัด 

1.2,2.1,5.1 
4 

12 
การวิเคราะห์และการประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point  

1.2,2.1,5.1 4 
 

13 การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
2 - บรรยายประกอบการใช้ 

Power point 
- งานท่ีมอบหมาย 

1.2,2.1 
 

14 
 

การเขียนเค้าโครงการวิจัย 
2 - บรรยายประกอบการใช้ 

Power point 
-งานท่ีมอบหมาย 

1.2,2.1 
 

15 การเขียนรายงานการวิจัย 2 - บรรยายประกอบการใช้ 
Power point 

1.2,2.1  
 

16 
 

การเขียนรายงานการวิจัย 
2 - บรรยายประกอบการใช้ 

Power point 
1.2,2.1 

 

17 สอบปลายภาค  แบบทดสอบ  6 

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห์
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2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%( 

1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจ
สาระส าคัญของหลักการและ
ทฤษฎีท่ีเป็นพื้นฐานชีวิต    
ในเน้ือหาวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
5.1 สามารถประยุกต์ใช้
วิธีการทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ  ในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
 

ประเมินจากการเข้าช้ันเรียน 
การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาท่ีมอบหมาย  
และความซื่อสัตย์โดยไม่
ทุจริตในการสอบ 
การท าแบบฝึกหัดและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
การทดสอบการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้ข้อสอบ 

1-17 
 
 
 
 

2-4,6-9,10,12-14,16-17 
 
 
 
 

8 และ 17 

5 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

80 

 
หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 

 
หมวดท่ี  6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  เอกสารและต าราหลัก 
พงษ์นาถ นาถวรานันต์.  (2552(. เอกสารประกอบการสอนวิชาการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ.  นครปฐม. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
กัลยา  วานิชย์บัญชา.  (2543(.  การใช้  SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล.  กรุงเทพฯ: ภาควิชา

สถิติ คณะพานิชย์ศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พิสมัย  หาญมงคลพิพัฒน์.  (2545).  สถิติและการวางแผนการทดลองทางเกษตร.  กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ไพโรจน์  วิริยจาร.ี  (2545).  การประเมินทางประสาทสัมผัส.  เชียงใหม่: ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
ไพโรจน์  วิริยจาร.ี  (2536).  การวางแผนและการวิเคราะห์ทางด้านประสาทสัมผัส.  เชียงใหม่: ภาควิชา

เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
สมจิต  วัฒนาชยากูล.  (2546).  สถิติพื้นฐานส าหรับนักวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : บริษัทโฟร์พริ้นต้ิง จ ากัด. 
สายชล  สินสมบูรณ์ทอง.  (2546).  สถิติกับการวางแผนการทดลองทางการเกษตร.  พิมพ์ครั้งท่ี 3.  

กรุงเทพฯ: โครงการต ารา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
สุรพล  อุปดิสสกุล.  (2536).  สถิต : การวางแผนการทดลอง.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
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3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
3.1  วารสาร ได้แก่  วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (วิทยาศาสตร์),  Journal  Food  Science,  Food  

Technology,  Cereal  Chemistry,  Cereal Food world 
 3.2  ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์  ได้แก่  E-learning,  E-journal,  Science Direct 
 3.3  แผ่นซีดี  ได้แก่  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
 

หมวดที่ 7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 -  ประเมินผู้สอนและประเมินรายวิชาและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -  การประเมินการสอนโดยการสังเกตขณะสอน 
 -  ผลการสอบ/การเรียนรู้ 
 -  การท ารายงานรายวิชา (มคอ.5) 
3.  การปรับปรุงการสอน  
 -  สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุงพัฒนารายวิชา 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 

หมวดอ่ืนๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน   (ถ้ามี( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี( 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


