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        RS1-11(รอบพเิศษ) 

 

โครงการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวิทยาลยัรงัสิต 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

 

รหสัโครงกำร   ISDC04/61 

ผูด้ ำเนินกำรวิจยั  รศ. ดร. ทศันีย ์ปัญจำนนท ์

ผูช้่วยนักวิจยั นำงสำวจิตรำภรณ ์ รุ่งฤทธ์ิเดช  

คณะ/ สำขำท่ีท ำกำรวิจยั วิทยำศำสตร ์

 

1. ช่ือโครงกำร (ภำษำไทย)  กำรพัฒนำรูปแบบกำรประเมินผลระหว่ำงเรียนโดยใช้กูเกิลฟอร์ม

รำยวิชำ PMC313: หลกัเภสัชวิทยำ ส ำหรับนักศึกษำแพทยศำสตร

บณัฑิต มหำวิทยำลยัรงัสิต  

(ภำษำองักฤษ)  Development of Formative Assessment Model Using Google Form in 

PMC313: The Principles of Pharmacology for Medical Students, 

Rangsit University  

 

2. ประเภทนักวิจยั  มีประสบกำรณ ์เคยไดร้บัทุนจำก สถำบนัวิจยัมหำวิทยำลยัรงัสิต  

หนำ้ใหม่ (ยงัไมเ่คยไดร้บัทุนอุดหนุน)  

 

3. ประเภทของงำนวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตำมรำยกำรต่อไปน้ี)  

1. วิธีกำรสอน/เทคนิคกำรสอน/กิจกรรมกำรสอน  

2. กำรวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ิ  

3. ส่ือกำรเรียนกำรสอนหรือนวตักรรม  

4. คุณธรรมจริยธรรม  

5. อ่ืนๆโปรดระบุ  

 

4. รำยวิชำ/สำขำวิชำท่ีท ำกำรวิจยั   PMC313: The Principles of Pharmacology (หลกัเภสชั

วิทยำ) สำขำวิชำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์ 
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5. ผูด้ ำเนินงำนวิจยั  

5.1 หวัหนำ้โครงกำรวิจยั 

ช่ือ  ทศันีย ์ ปัญจำนนท ์ TADSANEE PUNJANON 

คุณวุฒิ  วท.ด.(เภสชัวิทยำ) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  รองศำสตรำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน  หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ ภำควิชำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์  

 คณะวิทยำศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์ โทรภำยใน 1461; Mobile phone no. 081-7109332 

e-mail Address tadsanee@rsu.ac.th 

5.2 ผูร้่วมโครงกำรวิจยั ล ำดบั 1 

ช่ือ  สุวิชำ ธงพำนิช  SUWICHA THONGPSANITH  

คุณวุฒิ  วท.ม.(กำยวิภำค) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  อำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน  หมวดวิชำกำยวิภำคศำสตร ์ภำควิชำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์  

 คณะวิทยำศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์ โทรภำยใน 1415; Mobile phone no. 098 2849627  

e-mail Address suwicha.t@rsu.ac.th 

5.3 ผูร้่วมโครงกำรวิจยั ล ำดบั 2 

ช่ือ  ปฐวีณก์ร  เกษโกมล PATAWEEKORN  KETKOMOL  

คุณวุฒิ  วท.ม.(เภสชัวิทยำ) 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  อำจำรย ์

สถำนท่ีท ำงำน  หมวดวิชำเภสชัวิทยำและพิษวิทยำ ภำควิชำวิทยำศำสตรก์ำรแพทย ์  

 คณะวิทยำศำสตร ์ มหำวิทยำลยัรงัสิต 

โทรศพัท ์ โทรภำยใน 1431; Mobile phone no. 087-0107515 

e-mail Address pataweekorn.k@rsu.ac.th 

5.4 ผูช้่วยวิจยั 

ช่ือ  จิตรำภรณ ์ รุ่งฤทธ์ิเดช  JITTRAPORN  RUNGRITTIDACH  

คุณวุฒิ  ทล.บ. สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 สถำนท่ีท ำงำน  28 หมู ่7 ต.ทำ้ยบำ้น อ.เมืองฯ จงัหวดั สมุทรปรำกำร 

โทรศพัท ์ Mobile phone no. 083-0357225  

e-mail Address Moshi_lg@hotmail.com  

 

6. สถำนท่ีท ำกำรทดลองหรือเก็บขอ้มลู  หอ้ง Slope C ชั้น 5 อำคำรรงัสิตประยรูศกัด์ิ  
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7. ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั  

เน่ืองจำกวิทยำลยัแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต เป็นหน่ึงใน 13 สถำบนัท่ีไดร้บักำรรบัรอง

มำตรฐำนกำรศึกษำแพทยศำสตรต์ำมมำตรฐำนสำกล (WFME Global Standards, Basic Medical 

Education) โดยสถำบนัรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำแพทยศำสตร์ (สมพ.) วนัท่ีรบัรอง คือ วนัท่ี 17 

เดือนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2560 และครบก ำหนดในวนัท่ี วนัท่ี 16 เดือนกุมภำพนัธ ์พ.ศ. 2565 (แพทย

สภำ, 2561) หน่ึงใน 9 องคป์ระกอบตำมเกณฑท่ี์ส ำคัญ คือ องคป์ระกอบท่ี 3 กำรประเมินผลนิสิต

นักศึกษำ องคป์ระกอบย่อยท่ี 3.1 วิธีกำรประเมินผล โดยใหค้วามส าคญักบัการประเมินผลระหว่าง

เรียน (Formative assessment) เพ่ือการพฒันา มำตรฐำนพ้ืนฐำนก ำหนดว่ำ “วิธีกำรประเมินผล ควร

พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของ 1) สดัส่วนระหว่ำงกำรประเมินแบบ formative กบั summative 2) 

จ ำนวนครั้งของกำรสอบ 3) สดัส่วนระหว่ำงกำรสอบขอ้เขียนกบักำรสอบวิธีอ่ืน 4) กำรตัดสินผล

กำรศึกษำแบบอิงเกณฑแ์ละอิงกลุ่ม 5) กำรเลือกใชว้ิธีกำรประเมินผลรูปแบบอ่ืน เช่น portfolio, log 

book, OSCE และ miniCEX เป็นตน้ ทั้งน้ีควรครอบคลุมไปถึงระบบกำรตรวจสอบและป้องกนักำรทุจริต

ในกำรประเมินผล” (สถำบนัรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำแพทยศำสตร,์ 2017)  

กำรประเมินแบบ Summative assessment เป็นกำรประเมินเพ่ือตดัสินผลกำรเรียนของรำยวิชำ

น้ัน ๆ หรือผลกำรเรียนปลำยภำคกำรศึกษำน้ัน ๆ ทั้งน้ี กำรประเมินแบบ summative มกัจะเป็นกำร

ประเมินเพ่ือตัดสินได้-ตกผ่ำน-ไม่ผ่ำน หรือคัดผู ้เรียนขึ้ นในชั้นเรียนท่ีสูงขึ้ น กำรประเมินแบบ 

Formative assessment เป็นกำรประเมินเพ่ือบอกควำมกำ้วหนำ้ของผูเ้รียน ณ เวลำใดเวลำหน่ึงระหว่ำง

ศึกษำรำยวิชำน้ัน ๆ หรือ ระหว่ำงช่วงเวลำของภำคกำรศึกษำน้ัน ๆ ทั้งน้ีกำรประเมินแบบ formative 

จะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส ำคญัร่วมดว้ยเสมอ นัน่คือกำรใหข้อ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงอิงผลลพัธ์กำรประเมิน

แบบ formative นัน่เอง (จิตณรงค ์ เอ่ียมส ำอำงค.์ 2559) กำรประเมินแบบ Formative assessment 

ท ำไดห้ลำยวิธี เช่น กำรสังเกตพฤติกรรมผูเ้รียน กำรอภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  กำรตรวจ

กำรบำ้น กำรรำยงำนหน้ำชั้น กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม กำรพดูคุยซกัถำม กำรใหท้ดลองปฏิบติังำน กำร

สอบ เป็นตน้ 

ปัญหำท่ีมำของงำนวิจัย คือ กำรเรียนกำรสอนในชั้นปรีคลินิกเกือบทั้งหมดจะใชแ้ละคุน้ชิน

เฉพำะกบักำรประเมินแบบ Summative assessment เท่ำน้ัน ยงัขำดรำยงำนวิจยัเก่ียวกบั Formative 

Assessment กำรเรียนกำรสอนในชั้นปรีคลินิก เน่ืองจำก Formative assessment ไดถู้กก ำหนดไวใ้น

เกณฑม์ำตรฐำนสำกล (WFME) ตอ้งมีกระบวนกำรจดัท ำชดัเจน มีหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ทุกขั้นตอนท่ี

สอดคลอ้งตำมเกณฑก์ ำหนด ดังน้ันจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีตอ้งมีกำรศึกษำวิจยัเพ่ือหำรูปแบบกำร

บริหำรจดักำร Formative assessment ท่ีเหมำะสมในกำรน ำมำใชก้บักำรเรียนกำรสอนระดับชั้นปรี

คลินิก ท่ีมีสภำพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีส่งผลต่อกำรเรียนมำก เช่น เน้ือหำวิชำท่ีมำกและซับซอ้น สอบบ่อย 

เวลำจ ำกัด เป็นตน้ งำนวิจัยน้ีผู ้วิจัยจึงเลือกใชก้ำรท ำ Formative assessment โดยกำรสรำ้ง

แบบทดสอบควำมรูด้ว้ยกูเกิลฟอรม์ (Google form) เน่ืองจำกกูเกิลฟอรม์เป็น Application ในกลุ่มของ 

Google Drive สำมำรถสรำ้งแบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลู เช่น แบบประเมิน แบบสอบถำม ใบสมคัร

งำน ฯลฯ และน ำมำประยุกตใ์ชใ้นกำรเรียนกำรสอน เช่น กำรกำรสรำ้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงั

เรียน สรำ้งแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักเรียน กำรสรำ้งแบบสอบถำมเพ่ือเก็บขอ้มลูต่ำงๆ เป็นตน้ 

สำมำรถสรำ้งแบบทดสอบไวใ้หผู้เ้รียนท ำ และเมื่อผูเ้รียนท ำแบบฝึกหัดเสร็จ  กูเกิลฟอร์มจะตรวจ
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แบบฝึกหดัน้ันใหท้นัที พรอ้มแจง้คะแนนใหผู้เ้รียนทรำบ นอกจำกน้ีแลว้ค ำตอบและคะแนนจะถูกเก็บไว ้

ใน Google Spreadsheet ส ำหรบัประมวลผลในภำยหลงัอีกดว้ย สำมำรถแบ่งปันลิงคใ์หก้ลุ่มเป้ำหมำย 

เพ่ือใหเ้ขำ้มำกรอกขอ้มูลลงแบบฟอร์มกันแบบออนไลน์บนเคร่ืองสมำร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเคร่ือง

คอมพิวเตอรแ์บบใดก็ไดท่ี้สำมำรถเช่ือมต่ออินเทอรเ์น็ตได ้(มหำวิทยำลยัธุรกิจบณัฑิต, 2561) และ

ท ำงำนผ่ำนระบบ Online ช่วยลดควำมเส่ียงเร่ืองเวลำในชั้นเรียนไม่เพียงพอ และตอบโจทยห์ลกักำรท่ี

ส ำคญัของ Formative assessment คือ สำมำรถท่ีจะตรวจผลสอบและสะทอ้นผลป้อนกลบัสู่ผูเ้รียนได้

ทนัที อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบับริบทของวยัของผูเ้รียนท่ีมีควำมคุน้ชินและถนัดกบักำรใชส่ื้อเทคโนโลยี ท่ี

ไมม่ีขีดจ ำกดัเร่ืองสถำนท่ี และเวลำ (ภทัริกำ วงศอ์นันตน์นท,์ 2557) 

 

8. วตัถุประสงคข์องโครงกำร  

8.1 เพ่ือพฒันำรูปแบบกำรประเมินผลผลระหว่ำงเรียน (Formative assessment) โดยใชกู้เกิล

ฟอรม์ ในรำยวิชำ PMC313: หลกัเภสชัวิทยำ ส ำหรบัแพทยศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัรงัสิต โดยใช้

ตวัช้ีวดัท่ีเหมำะสม คือ จ ำนวนขอ้สอบต่อครั้ง เวลำท่ีใชส้อบ ควำมถ่ีในกำรสอบ ระดบัควำมยำก-ง่ำย

ของขอ้สอบ กำรประกำศคะแนนก่อนและหลงัเรียน ประโยชน์ต่อกำรพฒันำกำรเรียนในระหว่ำงเรียน

ของนักศึกษำ กิจกรรมอ่ืน ๆ ของนักศึกษำ กำรสอบวิชำอ่ืน และควำมพึงพอใจของนักศึกษำ  

8.2 ศึกษำปัญหำ อุปสรรคและขอ้เสนอแนะของนักศึกษำ (ในภำพรวม) ในกำรใชรู้ปแบบกำร

ประเมินผลระหวำ่งเรียน (Formative assessment) โดยใชก้เูกิลฟอรม์  

 

9. ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะไดร้บั  

 ทรำบถึงปัจจยัต่ำง ๆ ขอ้ดี ปัญหำและอุปสรรคต่ำง ตลอดจนขอ้เสนอแนะของนักศึกษำ ท่ีมีผล

ต่อกำรประเมินผลระหวำ่งเรียนโดยใชก้เูกิลฟอรม์ เพ่ือน ำมำวิเครำะหห์ำรูปแบบกำรประเมินผลระหว่ำง

เรียนท่ีเหมำะสมโดยใชกู้เกิลฟอรม์ และอำจใชเ้ป็นแนวทำงส ำหรบักำรจดัท ำ Formative assessment 

ในรำยวิชำทำงปรีคลินิกอ่ืน ๆ ต่อไป 

  

10. ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง (พอสงัเขป)  

วิธีกำรประเมินผลส ำหรับกำรเรียนกำรสอนแบบทัว่ไป มีทั้งท่ีเป็นกำรประเมินระหว่ำงเรียน

(Formative Evaluation) กบักำรประเมินรวมหลงัเรียน (Summative Evaluation) โดย Formative 

Evaluation สำมำรถท ำไดต้ลอดเวลำ ระหวำ่งมีกำรเรียนกำรสอน เพ่ือดูผลสะทอ้นของผูเ้รียนและดูผลท่ี

คำดหวงัไว ้อันจะน ำไปปรบัปรุงกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง ขณะท่ี Summative Evaluation มกัจะใชก้ำร

ตดัสินในตอนทำ้ยของกำรเรียนโดยกำรใชแ้บบทดสอบเพ่ือวดัผลตำมจุดประสงคข์องรำยวิชำ (สมำพร 

มณีอ่อน, 2559) วนัเพ็ญ ตนัจอ้ย (2561) ใหค้วำมหมำยของ Formative assessment ว่ำ “เป็นกำร

ประเมินเพ่ือพฒันำกำรเรียนในหอ้งเรียน ช่วยก ำหนดมำตรฐำน เน้ือหำ และ มีเกณฑเ์ป็นตวัก ำหนด ท ำ

ใหก้ำรประเมินแบบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของระบบ สำมำรถประเมินเป็นระยะ ๆ ไดต้ลอดเวลำ Formative 

evaluation ไดก้ ำหนดส่ิงจ ำเป็นท่ีตอ้งมี 4 ขอ้ คือ 1 ก ำหนดส่ิงท่ีนักเรียนตอ้งเรียนรู ้2 กำรแปลผล

ยอ้นกลับสู่นักเรียน 3 นักเรียนมีส่วนร่วม 4 กระบวนกำรเรียนรู ้” สอดคลอ้งกับ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 

(2559) ท่ีว่ำ “กระบวนทัศน์ใหม่ในกำรประเมินกำรเรียนรูมุ้่งเน้นท่ีกำรพฒันำกำรเรียนรูข้องผูเ้รียน 
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ซ่ึงมุ่งเน้นท่ีกำรประเมินขณะเรียนรู ้(Assessment as Learning: AaL) มำกท่ีสุด รองลงมำคือ กำร

ประเมินเพ่ือกำรเรียนรู ้(Assessment for Learning: AfL) และกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้(Assessment 

of Learning: AoL) ตำมล ำดบั และตอ้งใชผ้ลกำรประเมินยอ้นกลบัสู่กำรปรบัปรุงพฒันำกำรเรียนรู”้  

เน่ืองจำกมำตรฐำนกำรศึกษำแพทยศำสตรต์ำมมำตรฐำนสำกล (WFME Global Standards, 

Basic Medical Education) ใหค้วำมส ำคญักบั Formative assessment เพ่ือกำรพฒันำทั้งระดบัชั้นปรี

คลินิกและชั้นคลินิก ”(สถำบนัรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำแพทยศำสตร์, 2017) โรงเรียนแพทยแ์ละ

สถำบนัร่วมผลิตแพทยต่์ำงต่ืนตวัและมีแผนพฒันำกำรประเมินแบบ Formative assessment เช่น คณะ

แพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยันวมินทรำธิรำช จดัโครงกำรพฒันำศกัยภำพอำจำรยท์ำงดำ้นพรีคลินิก ครั้ง

ท่ี 2 หวัขอ้ Formative Assessment for Medical Students ในวนัองัคำรท่ี 6 มิถุนำยน 2560 (จิโรจน์ 

สูรพนัธ,์ 2560) Formative Assessment เป็นเร่ืองของ Student focus & Outcome-based ซ่ึงท ำได้

หลำยวิธี เช่น กำรร่วมอภิปรำยค ำถำมท่ีมีค ำตอบท่ีหลำกหลำย กำรเขียนค ำตอบสั้น ๆ กำรใหผู้เ้รียน

สรุปประเด็นควำมรูก้่อนและหลงัเรียน ฯลฯ ปัญหำอุปสรรคท่ีพบคือ เวลำในชั้นเรียนไม่ เพียงพอ มีกำร

น ำระบบ Online มำช่วยในกำรท ำแบบฝึกหดั ผูเ้รียนมีควำมพึงพอใจท่ีไดท้บทวนและเตรียมตวัก่อนสอบ 

ปัญหำท่ีพบคือ มีกำรลอกกัน ให้เพ่ือนท ำแทน และ web ล่ม เป็นต้น คณะแพทยศำสตร ์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (2561) มีกำรจัดกำรควำมรูด้ำ้นกำรศึกษำ โดยจัดท ำระบบ Formative 

assessment online มีเน้ือหำตั้งแต่กำรสรำ้งรำยวิชำ กำรสรำ้งขอ้สอบแบบต่ำง ๆ กำรเก็บขอ้สอบเขำ้

คลงั กำรจดักำรผูเ้ขำ้สอบและผลคะแนนสอบ ตลอดจนขัน้ตอนกำรปฏิบติัของนักศึกษำ  

วิธีกำรในกำรประเมินเพ่ือกำรเรียนรูม้ีหลำยวิธี เช่น 1) กำรสงัเกต (Observation) เป็นวิธีกำร

ท่ีสำมำรถ ใชไ้ดบ้่อยท่ีสุดในชั้นเรียน กำรสงัเกตจ ำเป็นตอ้ง ท ำอย่ำงมีระบบ เน้นกำรสงัเกตผูเ้รียนเป็น

รำยบุคคลเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจท่ีชดัเจนถึงกำรเรียนรู ้ ของผูเ้รียนแต่ละคน 2) กำรใชค้ ำถำม กำรฟัง

และกำรอภิปรำย ขอ้ดีคือเป็นวิธีกำรท่ีเป็นธรรมชำติ สอดคลอ้งไปกบัขั้นตอนกำรสอน เกิดขึ้ นไดอ้ย่ำง

ทนัท่วงทีและแสดงใหเ้ห็นว่ำมีปฏิสมัพนัธ์ และท ำให ้ กำรวดัและกำรประเมินบรูณำกำรไปกบักำรสอน

ไดอ้ย่ำงลงตวั 3) กำรวดัและประเมินดว้ยวำจำ (Oral Assessment) สำมำรถใชว้ดัและประเมินควำมรู ้

ควำมเขำ้ใจ และกำรใช ้ภำษำ ทกัษะกำรส่ือสำร 4) กำรก ำหนดงำนเพ่ือใหผู้เ้รียนไดล้งมือท ำ (Setting 

Tasks) ซ่ึงควรจะเน้นงำนท่ีใหผู้ ้เรียนท ำหรือกำรแสดงออกของผู ้เรียนท่ีท ำใหท้รำบ  ถึงกำรรู ้

ควำมสำมำรถในกำรท ำและควำมเขำ้ใจของผูเ้รียนเรียน และ 5) กำรตรวจและใหค้ะแนนผลงำนของ

ผูเ้รียน (Marking) ใหผู้เ้รียนแสดงออกทำงควำมคิด ไดล้งมือแกปั้ญหำ ผูส้อนควรประเมินกำรคิด กำร

แกปั้ญหำของของผูเ้รียนโดยกำรตรวจใหค้ะแนน และใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพ่ือใช  ้ ประโยชน์จำกขอ้มูล

เหล่ำน้ัน แต่อย่ำงไรก็ดี กำรใชค้ะแนนควรใชเ้พ่ือกำรตรวจสอบควำมกำ้วหน้ำ มำกกว่ำกำรตดัสินผล

กำรเรียน จะเห็นไดว้ำ่กำรประเมินเพ่ือกำรเรียนรูท้ ำไดห้ลำยวิธี ผูป้ระเมินสำมำรถเลือกวิธีกำรประเมิน

ท่ีเหมำะสมกบักำรประเมินแต่ละรูปแบบได้ เช่น ใชก้ำรสงัเกตพฤติกรรมกำรเรียน กำรตรวจกำรบำ้น 

กำรรำยงำนหน้ำชั้น กำรใหท้ดลองปฏิบัติงำน กำรเขียนขอ้มูลยอ้นกลบัถึงช้ินงำน กำรท ำงำนใน

หอ้งสมุด กำรท ำกิจกรรมกลุ่ม หรือ กำรพดูคุยซกัถำม กำรใหท้ ำสอบ เป็นตน้ อย่ำงไรก็ตำมกำร

ประเมินอย่ำงไม่เป็นทำงกำรน่ำจะเป็นรูปแบบกำรประเมินท่ีมีประโยชน์และเหมำะสมกบักำรพฒันำ

กระบวนกำรเรียนรูข้องผูเ้รียนมำกกว่ำ เน่ืองจำกเป็นกำรประเมินโดยท่ีผูเ้รียนไม่รูต้วั ผูเ้รียนจะไม่เกิด
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ควำมเครียดซ่ึงเป็นควำมคลำดเคล่ือนส ำคญัในกำรวดั (Error of Measurement) (จตุภูมิ เขตจตุัรสั, 

2560) 

เน่ืองจำกกำรเรียนของนักศึกษำวิทยำแพทยศำสตร ์ชั้นปรีคลินิก มีเน้ือหำวิชำมำกในเวลำจ ำกดั 

ผูว้ิจยัจึงเลือกวิธีกำรท ำขอ้สอบโดยกเูกิลฟอรม์ส ำหรบั Formative assessment กำรสรำ้งแบบทดสอบใน

เชิงคิด วิเครำะห ์โดยสำมำรถสรำ้งแบบทดสอบไวใ้หผู้เ้รียนท ำ และเมื่อผูเ้รียนท ำแบบฝึกหดัเสร็จ กูเกิล

ฟอรม์จะตรวจแบบฝึกหดัน้ันใหท้นัที พรอ้มแจง้คะแนนใหผู้เ้รียนทรำบ และ สำมำรถท่ีจะตรวจผลสอบ

และสะทอ้นผลป้อนกลบัสู่ผูเ้รียนไดท้นัที อีกทั้งยงัสอดคล้องกบับริบทของวยัของผูเ้รียนท่ีมีควำมคุน้ชิน

และถนัดกับกำรใชส่ื้อเทคโนโลยี ท่ีไม่มีขีดจ ำกัดเร่ืองสถำนท่ี และเวลำ (ภัทริกำ วงศ์อนันต์นนท์, 

2557) 

 

11. ระเบียบวิธีวิจยั ใหร้ะบุรำยละเอียดต่อไปน้ี  

11.1 ระเบียบวิธีวิจยั  

ระเบียบวิธีวิจยัเป็น กำรวิจยัและกำรพฒันำ (Research and Development) โดยใชว้ิธีกำรวิจยัเชิง

ปฏิบติักำรในชั้นเรียน (Classroom Action Research, CAR) เพ่ือกำรพฒันำหำรูปแบบกำรประเมินผล

ระหว่ำงเรียน (Formative assessment) โดยใชกู้เกิลฟอรม์ ในรำยวิชำ PMC313: หลกัเภสชัวิทยำ 

ส ำหรับนักศึกษำแพทยศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลยัรังสิต โดยศึกษำตัวช้ีวดัท่ีเหมำะสม เช่น จ ำนวน

ขอ้สอบต่อครั้ง เวลำท่ีใชส้อบ ควำมถ่ีในกำรสอบ ระดบัควำมยำก-ง่ำยของขอ้สอบ กำรประกำศคะแนน

ก่อนและหลงัเรียน ประโยชน์ต่อกำรพฒันำกำรเรียนในระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ กิจกรรมอ่ืน ๆ ของ

นักศึกษำ กำรสอบวิชำอ่ืน และควำมพึงพอใจของนักศึกษำ และศึกษำปัญหำ อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ

ของนักศึกษำ (ในภำพรวม) ตำมขั้นตอน Plan-Action-Observe-Reflect (PAOR) 4 แผน โดยมีกำร

ปรบัแผนบริหำรจดักำรทุกครั้ง น ำปัญหำอุปสรรคหรือขอ้เสนอแนะจำกวงจรท่ี 1 ไปวำงแผนปรบัแกไ้ข

ในแผน 2-3-4 เป็นวงจรต่อเน่ืองกนั เพ่ือใหไ้ดรู้ปแบบท่ีเหมำะสมกบับริบทและส่ิงแวดลอ้มของผูเ้รียน

มำกท่ีสุดในแผนสุดทำ้ย (Kemmis & McTaggart, 1982) 

11.2 ประชำกรและ กลุ่มตวัอยำ่ง โดยใหร้ะบุวิธีกำรไดม้ำซ่ึงกลุ่มตวัอยำ่ง 

ประชำกร นักศึกษำชั้นปีท่ี 3 วิทยำลยัแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต  

 ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 134 คน 

กลุ่มตวัอยำ่ง เลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive sampling) เป็นนักศึกษำชั้นปีท่ี 3 

วิทยำลยัแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัรงัสิต ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชำ PMC313: The 

Principles of Pharmacology ในภำคกำรศึกษำท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวน 

134 คน 

11.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นเก็บขอ้มลู โดยใหร้ะบุลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใช ้

 11.3.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั 

ก. ขอ้สอบส ำหรบั Formative assessment  

เน้ือหำท่ีใชอ้อกขอ้สอบ : เป็นเน้ือหำวิชำหลกัเภสชัวิทยำ 4 หวัขอ้จำกทั้งหมด 15 หวัขอ้ รวม 

15-18 ชัว่โมงบรรยำย ช่วงระยะเวลำ 2 เดือน ซ่ึงเป็นหัวขอ้ท่ีมี
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ควำมส ำคญัมำกในกำรน ำควำมรูไ้ปใชใ้นชั้นคลินิกและมีน ้ำหนักใน

กำรสอบใบประกอบวิชำชีพ Part I มำก ไดแ้ก่ 

 Pharmacokinetics & Pharmacodynamics  

(หลกัเภสชัจลนศำสตรแ์ละหลกัเภสชัพลศำสตร)์ 

 Rational Uses of Drug (หลกักำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล) 

 Anti-inflammatory Drugs (ยำแกป้วด ลดไข ้และตำ้นกำรอกัเสบ) 

 Antibacterial Drugs (ยำตำ้นเช้ือแบคทีเรีย) 

ทั้งน้ีลักษณะของขอ้สอบจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงควำมเช่ือมโยงกับวิธีกำรสอนหลกักำรทำง

วิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ้ื์นฐำน ตำมขอ้มำตรฐำนพ้ืนฐำนของ WFME ท่ีก ำหนดให ้“หลกัสูตรตอ้งระบุให้

เห็นและสอดแทรกองคป์ระกอบใหเ้ขำ้ใจในส่ิงต่ำง ๆ เหล่ำน้ี ม.2.3.1 วิทยำศำสตรก์ำรแพทยพ้ื์นฐำนท่ี

จะท ำใหเ้ขำ้ใจ และน ำไปประยุกต์ใชก้บัควำมรูท้ำงคลินิก” และขอ้มำตรฐำนในกำรพฒันำคุณภำพ ท่ี

ก ำหนดให ้“กำรด ำเนินกำรหลกัสูตรใหป้รบัแกเ้น้ือหำทำงวิทยำศำสตรก์ำรแพทยใ์หเ้ขำ้กบักำรพฒันำ

ทำงวิทยำศำสตร ์เทคโนโลยีและคลินิก/ควำมตอ้งกำรของสงัคมและระบบบริบำลสุขภำพทั้งในปัจจุบนั

และอนำคต” (สถำบนัรบัรองมำตรฐำนกำรศึกษำแพทยศำสตร,์ 2017)  

วตัถุประสงค ์ : ส ำหรบั Formative assessment ใชเ้พ่ือกำรพฒันำระหว่ำงเรียนของนักศึกษำ

วิทยำลัยแพทยศำสตร์ ส ำหรบัทบทวนควำมเขำ้ใจในระดับคิดวิเครำะห ์และ

สอดคลอ้งกบัขอ้สอบใบประกอบวิชำชีพ Part I 

ลกัษณะขอ้สอบ : MCQ, ภำษำองักฤษ, เป็นขอ้สอบระดบัคิดวิเครำะห ์& Clinical case study 

จ ำนวนขอ้สอบ : 80 ขอ้ (ประมำณ 15-20 ขอ้ต่อแผน รวม 4 แผน) 

 11.3.2 เคร่ืองมือทีใชใ้นกำรเก็บขอ้มลู 

 ก. ขอ้มลูเชิงคุณภำพ  

ก.1 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นยอ่ยแบบ Open เมื่อจบกำรสอบแต่ละแผน  

ก.2 อ่ืน ๆ เช่น สงัเกตพฤติกรรม กำรแสดงควำมคิดเห็น พดูคุยอยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร 

ข. ขอ้มลูเชิงปริมำณ 

ข.1 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจแบบ Rating scale ต่อ Formative Assessment  

ข.2 ผลคะแนนสอบรำยบุคคลและรำยชั้นเรียน โดยใช ้Google form เพ่ือใชใ้นกำรแจง้ผล

สะทอ้นกลบัแก่ผูเ้รียน ท ำใหผู้เ้รียนประเมินตนเองไดว้่ำมีควำมเขำ้ใจในเน้ือหำควำมรูใ้นระดบัใด ส่วน

ใดท่ีตอ้งพฒันำ 

11.4 วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมขอ้มลู  

11.4.1 Orientation : ในคำบแรก ผู ้วิจัยจะอธิบำยใหนั้กศึกษำทรำบถึงขั้นตอนของ

โครงกำรวิจยัและกระบวนกำรเก็บขอ้มลู โดยโครงกำรวิจยัน้ีจะด ำเนินกำรตำมหลกัจริยธรรมกำรวิจยัใน

คน (หลกั 3 R ตำม Belmont Report) แจง้สิทธ์ิในกำรเขำ้หรือไม่เขำ้ร่วมโครงกำรแก่นักศึกษำโดยไม่มี

ผลกระทบใด ๆ คะแนนจำก Formative assessment จะไม่น ำมำเก่ียวขอ้งกบักำรพิจำรณำผลกำรเรียน 

กำรเสนอและอำ้งอิงขอ้มลูต่ำง ๆ จะท ำในภำพรวม ไมม่ีกำรเช่ือมโยงไปถึงเฉพำะรำยบุคคล [หมำยเหตุ: 

ในกรณีท่ีโครงกำรไดร้บัอนุมติั จะด ำเนินกำรขอรบักำรพิจำรณำรบัรองดำ้นจริยธรรมกำรวิจยัในมนุษย์

แบบยกเวน้ (Exemption Review) ต่อไป] 
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11.4.2 กำรท ำขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียน : ก่อนถึงชัว่โมงบรรยำยในแต่ละแผน ผูว้ิจยั

จะแจง้ใหนั้กศึกษำผ่ำน line กลุ่มวิชำ PMC 313 ให ้ท ำ Pretest ผ่ำน Google form โดยใช ้QR code 

ก ำหนดเวลำกำร submit ผ่ำน e-mail รวบรวมขอ้มลู และเมื่อบรรยำยเสร็จแลว้ อำจจะเวน้ระยะเวลำ 

1-2 วนั ใหนั้กศึกษำท ำ Posttest ผ่ำนระบบเช่นเดียวกนั แจง้ผลกำรสอบป้อนกลบัแก่นักศึกษำแพทย์

ในชั้นเรียนในคำบถดัไปโดยไม่ระบุรำยช่ือนักศึกษำ เปิดโอกำสใหนั้กศึกษำซกัถำมไดถ้ำ้มีขอ้สงสยัหรือ

ตอ้งกำรใหอ้ธิบำยเพ่ิมเติม ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจำกกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือพฤติกรรมของผูเ้รียนในชั้น

เรียน ทั้งน้ีสำมำรถปรบัเปล่ียนรูปแบบและเวลำกำรท ำ Posttest ท่ีเหมำะสมยิ่งขึ้ นในแผนถดัไปได ้ขึ้ น

ควำมคิดเห็นสะทอ้นกลบัจำกนักศึกษำจำกแผนก่อนหนำ้น้ี  

11.4.3 กำรท ำแบบสอบถำม : แบบสอบถำมควำมคิดเห็นย่อยโดยใช ้Google form แบบ 

Rating scale และ short answer เมื่อจบกำรสอบ Formative assessment แผนท่ี 1, 2, 3, และ 4 และ

ท ำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ และควำมคิดเห็นต่อ Formative Assessment ในภำพรวมเมื่อจบแผนท่ี 

4 

11.5 กำรด ำเนินกำรวิเครำะหข์อ้มลู  

 11.5.1 วิเครำะห์ขอ้มูลเชิงคุณภำพ (Content analysis) ขอ้มูลเชิงคุณภำพจำกกำร

แบบสอบถำมควำมเห็นแบบ open กำรแสดงควำมคิดเห็น กำรสงัเกตพฤติกรรม และกำรพดูคุยอย่ำงไม่

เป็นทำงกำรกบันักศึกษำแพทย ์ฯลฯ จะน ำมำวิเครำะหถึ์งปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีส่งผลถึงกำรบริหำรจดักำร

ท ำ Formative Assessment โดยใชข้ั้นตอนดงัต่อไปน้ี 1) กำรเตรียมจดัระบบขอ้มลู 2) กำรก ำหนด

กรอบเน้ือหำสำระส ำหรบักำรวิเครำะห ์3) กำรทบทวนและตรวจสอบขอ้มลูควำมถูกตอ้ง 4) กำรบนัทึก

ลงรหสัหรือดรรชนีขอ้มูล 5) กำรท ำขอ้สรุปชัว่ครำวและกำรก ำจดัขอ้มลูท่ีไม่เก่ียวขอ้ง 6) กำรตีควำม

สรำ้งขอ้สรุปและกำรพิสจูน์ขอ้สรุปเพ่ือเป็นกำรยืนยนั และ 7) กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะหข์อ้มลู (อิทธิ

พทัธ ์สุวทนัพรกูล, 2561) ซ่ึงกำรวิจยั CAR มุ่มเน้นกำรวิเครำะหข์อ้มลูเชิงคุณภำพซ่ึงจะมีควำมส ำคญั

และน ำไปใชป้ระโยชน์ต่อกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนไดม้ำก  

 11.5.3 วิเครำะหข์อ้มลูเชิงปริมำณ โดยใช ้Normalized gain จำกคะแนน pre-test และ post 

test ในแต่ละแผน (Hake, 1998 อำ้งถึงใน อภิสิทธ์ิ ธงไชย และคณะ, 2559) และกำรประเมินควำม

คิดเห็นแบบ Rating scale ใชค้่ำ Mean + SD น ำคะแนนสอบส ำหรบัป้อนผลยอ้นกลบัไปยงัผูเ้รียน 

11.6 วิธีกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร 

1. จดัเตรียมขอ้สอบโดยมีจ ำนวนและคุณสมบติัขอ้สอบตำมท่ีไดอ้ธิบำยไวใ้น 11.3.1 ก. 

2. จดัเตรียมขอ้สอบในกเูกิลฟอรม์, ท ำ QR code 

3. น ำขอ้สอบไปใชใ้น Pretest & Posttest ตำมหวัขอ้บรรยำยส ำหรบังำนวิจยัน้ีจนครบ 4 แผน  

4. วิเครำะหผ์ล แจง้ผลป้อนกบัแก่นักศึกษำเม่ือส้ินสุดแต่ละแผน 

5. ใหนั้กศึกษำแพทยท์ ำแบบประเมินควำมเห็นยอ่ยแบบ Open หลงั Posttest แต่ละแผน และ 

แบบประเมินควำมเห็นแบบ rating scale เมื่อจบแผนท่ี 4 

6 วิเครำะหข์อ้มลูเชิงคุณภำพและขอ้มลูเชิงปริมำณ  

7. สรุปผล จดัท ำรำยงำนวิจยั และตีพิมพผ์ลงำนวิจยั 
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12. ขอบเขตของกำรวิจยั (สมมติฐำนกำรวิจยั เน้ือหำท่ีใชท้ ำกำรวิจยั และกรอบแนวคิดในกำรวิจยั) 

สมมุติฐำนกำรวิจยั : รูปแบบกำรประเมินผลระหว่ำงเรียน (Formative assessment) ท่ี

เหมำะสมโดยใชกู้เกิลฟอร์ม ในรำยวิชำ PMC313: หลักเภสัชวิทยำ

ส ำหรบันักศึกษำแพทยศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัรงัสิต ขึ้ นอยู่กบัจ ำนวน

ขอ้สอบต่อครั้ง เวลำท่ีใชส้อบ ควำมถ่ีในกำรสอบ ระดบัควำมยำก-ง่ำยของ

ขอ้สอบ กำรประกำศคะแนนก่อนและหลังเรียน กิจกรรมอ่ืน ๆ ของ

นักศึกษำ  

นักศึกษำมีควำมพึงพอใจ (ในภำพรวม) ในระดับ “สูง” ต่อกำร

ประเมินผลระหวำ่งเรียน (Formative assessment) โดยใชก้เูกิลฟอรม์  

เน้ือหำท่ีใชท้ ำกำรวิจยั : 4 หวัขอ้บรรยำย รวม 15-18 คำบ ช่วงเวลำ 2 เดือน จำกวิชำ PMC313: 

หลกัเภสชัวิทยำ อิงตำมเกณฑค์วำมรูค้วำมสำมำรถในกำรประเมินเพ่ือรบั

ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวิชำชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (แพทยสภำ, 

2555) ไดแ้ก่ 

1. Pharmacokinetics & Pharmacodynamics   

(หลกัเภสชัจลนศำสตรแ์ละหลกัเภสชัพลศำสตร์) 

2. Rational Uses of Drug (หลกักำรใชย้ำอยำ่งสมเหตุผล) 

3. Anti-inflammatory Drugs (ยำแกป้วด ลดไข ้และตำ้นกำรอกัเสบ) 

4. Antibacterial Drugs (ยำตำ้นเช้ือแบคทีเรีย) 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย : ระเบียบวิธีวิจัยเป็นกำรวิจัยและกำรพัฒนำ (Research and 

Development) โดยใชว้ิธีกำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำรในชั้นเรียน (CAR) ตำม

ขัน้ตอน PAOR 4 แผน (Kemmis & McTaggart, 1982) 

ตวัแปรตน้ :  กำรสอบ Formative assessment โดยใชก้เูกิลฟอรม์ 4 ครั้ง 

ตวัแปรตำม :  ควำมคิดเห็นของนักศึกษำต่อ Formative assessment โดยใชก้เูกิลฟอรม์ 

ตวัแปรควบคุม :  ไม่มี เน่ืองจำกหลักกำรของกำรวิจัยในชั้นเรียน คือ ด ำเนินกำรวิจัยภำยใต้

สถำนกำรณ์ท่ีเป็นจริง ซ่ึงอำจมีปัจจยัท่ีแปรเปล่ียนไป สงัเกตปัญหำอุปสรรคท่ี

พบ เพ่ือน ำมำวำงแผนไปสู่กำรพฒันำในวงจรถดัไป ตำมหลกั PAOR  
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13. แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร : (หมำยเหตุ วิชำหลกัเภสชัวิทยำ ส ำหรบั นศพ.ปี 3 เรียนเป็น 

module เปิดเรียนช่วงมีนำคม – พฤษภำคม 2562) 

แผนด ำเนินกำร/เดือน เดือนท่ี 1 

(มี.ค. 62) 

เดือนท่ี 2 

(เมย. 62) 

เดือนท่ี 3 

(พ.ค. 62) 

เดือนท่ี 4 

(มิ.ย. 62) 

เดือนท่ี 5 

(ก.ค. 62) 

เดือนท่ี 6 

(ส.ค. 62) 

ออกขอ้สอบและแบบแสดง

ควำมคิดเห็นใน Google form 4 

รอบ 

      

นศพ. ท ำ Pretest/Posttest 4 

แผน และแบบแสดงควำม

คิดเห็น 

      

วิเครำะหผ์ล ป้อนขอ้มลูกลบั       

วิเครำะห ์สงัเครำะหผ์ล ท ำรำย

งำนวิจยั และตีพิมพผ์ลงำนวิจยั 

      

 

14. งบประมำณ (รอบพิเศษ)  

รายการ ราคา (บาท) 

1. หมวดค่าตอบแทน  

ค่ำตอบแทนผูช้่วยนักวิจยั  ปริญญำตรี 1 คน 7,000 บำท/เดือน * 

4 เดือน 

 

28,000 

2. หมวดค่าวสัดุ   

ค่ำจดัท ำขอ้สอบ MCQ ภำษำองักฤษ แบบ Medical Case Study 

ขึ้ นระบบ Google form 80 ขอ้ + ตรวจสอบควำมถูกตอ้งของ

ภำษำองักฤษและเน้ือหำของ Medical cases 

 

12,000 

3. หมวดค่าใชส้อย  

3.1 ค่ำจดัท ำแบบสอบถำม (120*20*4 รอบ) 

3.2 ค่ำจำ้งประมวลผลและวิเครำะหข์อ้มลู  

3.3 ค่ำจำ้งพิมพง์ำน ส ำเนำเน้ือหำ และเขำ้เล่ม  

3.4 ค่ำถอดเทปและพิมพเ์น้ือหำ (มีกำรเก็บและวิเครำะหข์อ้มลูเชิง

คุณภำพแบบจำกแสดงควำมเห็นแบบ open จ ำนวน 120 ชุด * 4 

รอบ ชัว่โมงละ 300 * 20 ชม.)  

3.5 ค่ำพฒันำเคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรวิจยั  

3.6 ค่ำใชจ้่ำยเบ็ดเตล็ด เหมำจ่ำย  

 

9,600 

3,000 

5,000 

6,000 

 

 

5,000 

1,000 

รวมงบประมาณที่หวัหนา้โครงการไดร้บั 69,600 
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4. อื่นๆ (จา่ยในนาม ศสพ. 20,200 บาท) 

4.1 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ท่ำน 

(เฉพำะกรณีท่ี ตีพิมพบ์ทควำมในวำรสำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

มหำวิทยำลยัรงัสิต) 

4.2 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินขอ้เสนอโครงกำรวิจยั

และตรวจเล่มวิจยัสมบรูณ ์ 

4.3 ค่ำตอบแทนผูท้รงคุณวุฒิตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 

4.4 ค่ำสมนำคุณโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ ์(จ่ำยใหห้วัหนำ้

โครงกำร  กรณีงานวิจยัเสร็จสมบูรณภ์ายใน 1 ปี) 

4.5 ค่ำใชจ้่ำยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั  

 

2,000 

 

3,000 

 

 

200 

5,000 

 

10,000 

รวมเป็นจ านวนเงิน 89,800 
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