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รายวิชา หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ 

มคอ.3 

ภาควิชา รายวิชากลาง 

คณะ แพทยศาสตร ์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

พศก 502 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

2. จํานวนหน่วยกิต 

 2(1-2-3) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร ทุกหลักสตูรในวทิยาศาสตร์สขุภาพที่สงักดัคณะแพทยศาสตร์ 

ประเภทรายวิชา  วิชาบงัคบั 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล 

    เบอร์ตดิต่อ 081-371-0535 

    อเีมล์   swuoccmed@gmail.com 
อาจารยผู์ส้อนและอาจารยพ์เิศษ 

ลาํดบัท่ี รายช่ือ สงักดัภาควิชา / คณะ / มหาวิทยาลยั 

1.  ศ.ดร. ธรียุทธ วไิลวลัย ์ ภาควชิาเคม ีคณะวทิยาศาสตร ์จุฬาฯ 

2.  รศ.ดร.โกสมุ จนัทรศ์ริ ิ ภาควชิาชวีเคม ี คณะแพทยศาสตร ์มศว 

3.  ผศ.ดร.ปทัมา  ลีว้นิช ภาควชิาเภสชัวทิยา คณะแพทยศาสตร ์มศว 

4.  ผศ.นพ.ฉตัรชยั เอกปญัญาสกุล ภาควชิาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม คณะแพทยศาสตร ์

มศว 

5.  อ.ดร.นพ.สธุรี ์รตันะมงคลกุล ภาควชิาเวชศาสตรป้์องกนัและสงัคม คณะแพทยศาสตร ์

มศว 

6.  วทิยากรรบัเชญิ สาํนกัหอสมดุกลาง/ สถาบนัยุทธศาสตรท์างปญัญาฯ (ว่าที่

ร้อยตรี  สรรควร สตัยมงคล) / ศนูยส์ตัวท์ดลอง / สาํนกังาน

นวตักรรมแหง่ชาต ิ(นาย.กนัต ์วีระกนัต)์  
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5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน  

ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี
 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี
 

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารบณัฑติวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

อาคาร 15มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

สาํนกัหอสมุดกลาง 

สถาบนัวิทยาศาสตร์สาธารณสขุ 

9. วนัท่ีจดัทําหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

สงิหาคม 2557 
 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค  ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 

เพ่ือให้นิสติมหีลักการแสวงหาความรู้ทางวทิยาศาสตร์สขุภาพด้วยกระบวนการคดิแบบต่าง  ๆ 

เพ่ือให้นิสติสามารถแสวงหาความรู้กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบยีบวิธวีิจัยและวิธกีารทางสถติ ิเพ่ือให้นิสติ

คาํนึงถงึมาตรฐานต่างๆในการวิจัย  

เพ่ือให้นสิติมจีริยธรรมทางวจิยัและวชิาการที่ถูกต้อง  
 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

 ปรับปรงุรายวิชาเพ่ือให้ผู้เรียนที่มคีวามหลากหลายสามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทยีมกนั เพ่ิมเนื้อหาด้าน 

จริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการวจิยัและวชิาการ ตลอดจนเร่ืองลิขสทิธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา 

 

 

1.คําอธิบายรายวิชา 

 ศกึษาหลักการแสวงหาและหลักการประยุกตใ์ช้ความรู้ทางวทิยาศาสตร์สขุภาพด้วยกระบวนการวจิยัที่ถูกต้อง

ตามระเบยีบวธิวีจิยั ใช้ชวีสถติทิี่เหมาะสมและมจีริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานวจิยัในรปูแบบต่าง  ๆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการดําเนนิการ 
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2.จํานวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา   

 

บรรยาย / อภิปราย การฝึกปฏิบติั / 

ศึกษาดูงาน 

กรณีศึกษา 

(ใส่ถา้มี) 

การเรียนโดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

(ใส่ถา้มี) 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

(SDL) 

20 6 4 2 2 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผดิชอบรอง 

 

 

 

4. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หคํ้าปรึกษาและแนะนาํทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล  

• อาจารย์ประจาํรายวิชาประกาศเวลาให้คาํปรึกษาที่หน้าห้องทาํงาน 
• นิสติจองวันเวลาล่วงหน้า และมาพบตามเวลานัด โดยให้คาํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม

ตามความต้องการ

รายวิชา 1.คุณธรรม 

จริยธรรม 
2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 4.ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ผูร้บัผิดชอบ 

5.ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร และการ

ใชเ้ทคโนโลยี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

พศก  502  การวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ● ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ● ○ 
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1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วธิกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมนิผล 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผดิชอบ ซ่ือสตัย์ มี

จรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสทิธคิวามเป็น

มนุษย์/สตัว์ทดลอง จริยธรรมทางวิชาการ สทิธิ

ของข้อมูล ลิขสทิธิ์  

• บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศกึษา

เกี่ยวกบัประเดน็ทางจริยธรรมการวิจัย 
• วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง และการ

ตัดสนิใจทางเลือกเกี่ยวกบัการ

ดาํเนินการวิจัย 
• อภปิรายในช้ันเรียน ร่วมกบัอาจารย์

ผู้สอน 

 

• พฤติกรรมการเข้าเรียน 

• การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงเวลา 

• การอ้างองิของแหล่งข้อมลูที่ได้มา 

• ประเมินผลการวิเคราะห์ รายงานการ

ฝึกปฏบิัติ และอภปิรายในช้ันเรียน 
• ทดสอบโดยข้อสอบ 

2. ความรู ้

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วธิกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมนิผล 

มีความรู้ เกี่ยวกบัแนวคดิและหลักการด้าน

ระเบียบวิธวีิจัย และชีวสถิต ิตลอดจนหลักการ

ทางวิชาการในการเผยแพร่ผลงาน 

 

• การบรรยายโดยอาจารย์ผู้สอน 

• อภปิรายเดี่ยว/กลุ่ม 

• การนาํเสนองานที่มอบหมาย 

• การฝึกปฏบิัติในสถานการณ์จริง 

• ทดสอบโดยข้อสอบ 
• การนาํเสนอ ในช้ันเรียนและการส่งงาน

ที่ได้รับมอบหมาย 

• การฝึกปฏบิัติและส่งรายงานการฝึก

ปฏบิัต ิ

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วธิกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมนิผล 

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณเป็นระบบ มีการวิเคราะห์และแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

• การแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

• การวิจารณ์และอภปิรายกรณีตัวอย่าง

และการนาํเสนองานในช้ันเรียนร่วมกบั

อาจารย์ผู้สอน 

• การนาํเสนอในช้ันเรียน 

• วิธวีิเคราะห์การมีส่วนร่วมอภปิรายของ

นิสติ 
• ทดสอบโดยข้อสอบ 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

4.2 วธิกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมนิผล 

• แสดงความเป็นผู้นาํและผู้ตามในการทาํงาน

เป็นทมี 

• รับผดิชอบในการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และทาํงาน

ที่ได้รับมอบหมายให้เสรจ็ตรงตามเวลาที่กาํหนด 

• แสดงความคิดเหน็ในการอภปิรายและรับฟัง

ความคิดเหน็ของผู้อื่น 

• การอภปิรายในช้ันเรียน 
• การฝึกปฏบิัติงานเป็นกลุ่ม 

 

• การประเมินจากนิสติร่วมช้ันเรียน 

• การนาํเสนอระหว่างการอภปิรายในช้ัน

เรียน 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมนิผล 

• ทกัษะการคิดคาํนวณเชิงตัวเลขทกัษะการ

สื่อสาร ทัง้การพูด การขยีน 
• สามารถสบืค้นความรู้ เพ่ิมเติมผ่านระบบ

สารสนเทศของห้องสมุด หรืออนิเทอร์เนตเพ่ือหา

ความรู้ เพ่ิมเติมได้ 

• บรรยาย 
• แบบฝึกหัด 

• คาํตอบในแบบฝึกหัด 
• การตอบคาํถามระหว่างการอภปิรายใน

ช้ันเรียน 
• ทดสอบโดยข้อสอบ 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

คร้ัง

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอยีด 

จาํนวน 

ชั่วโมง 

กจิกรรมการ

เรียนการสอน 
ผู้สอน วันที่ / เวลา สถานที่เรียน 

1. แนะนาํรายวิชา /งานวิจัยกบั

การประกนัคุณภาพการศกึษา 

0.5 บรรยาย ผศ.นพ.ฉัตรชัย จ. 17 ส.ค. 58 

10.00-10.30 

 

ห้อง 405 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

บทนาํการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
1.5 บรรยาย ผศ.นพ.ฉัตรชัย จ. 17 ส.ค. 58 

10.30-12.00 

ห้อง 405 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

2. พ้ืนฐานด้านชีวสถิติ 1 2.0 บรรยายและ

แบบฝึกหัด* 
ผศ.นพ.ฉัตรชัย จ. 17 ส.ค. 58 

13.00-15.00 

ห้อง 405 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

3. พ้ืนฐานด้านชีวสถิติ 2 2.0 บรรยายและ

แบบฝึกหัด* 
ผศ.นพ.ฉัตรชัย จ. 17 ส.ค. 58 

15.00-17.00 

ห้อง 405 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

4. การใช้ห้องสมุดและเทคนิค

การสืบค้นข้อมูล 

2 บรรยายและฝึก

ปฏบัิต ิ

วิทยากรจาก

หอสมุด 

อ. 18 ส.ค. 58 

9.00-12.00 

สาํนักหอสมุดกลาง

ช้ัน 1 

5. การบริหารจัดการ

เอกสารอ้างองิ 

2 บรรยายและฝึก

ปฏบัิต ิ

วิทยากรจาก

หอสมุด 

อ. 18 ส.ค. 58 

13.00-16.00 

สาํนักหอสมุดกลาง

ช้ัน 1 

6. รูปแบบการวิจัยวิทยาศาสตร์

พ้ืนฐาน 
1.0 บรรยาย ผศ.ดร.ปัทมา พ. 19 ส.ค. 58 

9.00-10.00 

ห้องเรียนช้ัน 1 

อาคาร 15 

จริยธรรมการวิจัยในสตัว์ 1.0 บรรยาย ผศ.ดร.ปัทมา พ. 19 ส.ค. 58 

10.00-11.00 

ห้องเรียนช้ัน 1 

อาคาร 15 

7. 

 

เทคนิคการเขียนโครงการวิจัย 

/ การขอทุน 

2.0 บรรยาย รศ.ดร.โกสุม 

จันทร์ศริิ 

พ. 19 ส.ค. 58 

13.00-15.00 

ห้องเรียนช้ัน 1 

อาคาร 15 

8. ลิขสทิธิ์ / ทรัพย์สนิทาง

ปัญญาและกฏหมายที่

เกี่ยวข้อง 

2.0 บรรยาย วิทยากรจาก

สถาบัน

ยุทธศาสตร์ฯ 

พฤ.20ส.ค. 58 

13.00-15.00 

ห้อง 201 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

9. ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลอง 2.0 ศึกษาดูงาน ผศ.นพ.ฉัตรชัย จ. 24 ส.ค. 58 

10.00-12.00 

ศูนย์สัตว์ทดลอง 

จุฬาฯ 

10. จริยธรรมการวิจัยในคน 2.0 บรรยาย/
กรณีศึกษา 

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  จ. 24 ส.ค. 58 

14.00-16.00 

ห้อง 405 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

11. ศึกษาดูงานห้องปฏบัิติการ 2.0 ศึกษาดูงาน ผศ.นพ.ฉัตรชัย อ. 25 ส.ค. 58 

10.00-12.00 

อาคาร15 

คณะแพทยศาสตร์ 

12. อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัยในการทาํวิจัย 

2.0 PBL / นาํเสนอ ผศ.นพ.ฉัตรชัย พ. 26 ส.ค. 58 

9.30-11.30 
ห้อง 405 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

13. การประพฤติทางจรรยา

นักวิจัย /โจรกรรมผลงาน 

1.0 บรรยาย/
กรณีศึกษา 

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  
ศ.ดร.ธรุีทธ 

พ. 26 ส.ค. 58 

13.00-14.00 

ห้อง 201 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

การเป็นผู้นิพนธ ์ 1.0 บรรยาย/
กรณีศึกษา 

ผศ.นพ.ฉัตรชัย  
ศ.ดร. ธรียทุธ  

พ. 26 ส.ค. 58 

14.00-15.00 

ห้อง 201 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

14. หลักการต้ังคาํถามวิจัย / 

วัตถุประสงค์ 

2.0 บรรยายและฝึก

ปฏบัิติ 
อ.ดร.สธุร์ี พฤ.27ส.ค. 58 

9.00-11.00 

ห้อง 401 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

15. หลักการทบทวนวรรณกรรม/ 

การเขียนกรอบแนวคิด 

2.0 บรรยายและฝึก

ปฏบัิติ 
อ.ดร.สธุร์ี พฤ.27ส.ค. 58 

12.00-14.00 

ห้อง 401 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 

16. จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมและ

การใช้ประโยชน์ในสังคม 

2.0 บรรยาย/

กรณีศึกษา 

วิทยากรจากสาํ 

นักนวัตกรรมฯ 

ศ. 28ส.ค. 58 

13.00-15.00 

ห้อง 201 อาคาร

บัณฑติวิทยาลัย 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้ 
 

ผลการ 

เรียนรู ้
วิธีการประเมนิ 

สดัส่วนของการ 

ประเมนิผล 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

การเข้าชั้นเรียน 
การอภิปรายแสดงความคดิเหน็ 
งานที่มอบหมาย 

30% 

 

ความรู้  

 

การสอบรายวชิา / สอบทวนความรู้  

วเิคราะห์ อภิปรายกรณศีกึษา การนาํเสนอในชั้นเรียน 

รายงานผลการฝึกปฏบิตั/ิแบบฝึกหัด 

25% 

ทกัษะทางปัญญา การสอบรายวชิา / สอบทวนความรู้ 

วิเคราะห์ อภิปรายกรณศีึกษา การนาํเสนอในชั้นเรียน 
รายงานผลการฝึกปฏบิตั/ิแบบฝึกหัด 

10% 

 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

การทาํงานกลุ่ม 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

25% 

 

ทกัษะวิเคราะห์เชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทส 

รายงานผลการฝึกปฏบิตั/ิแบบฝึกหัด 
ฝึกนาํเสนอโดยใช้รปูแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

10% 

 

 
3. การประเมินผล 

สรุปรายละเอยีดการให้คะแนนในรายวิชาน้ี 

 

การเข้าช้ันเรียน  คร้ังละ 1 คะแนน   16 คะแนน  

 การอภิปรายแสดงความคิดเหน็ / ข้อซักถาม / ประเมินผล    8 คะแนน 

งานที่มอบหมาย  

  -สรุปผลการเรียนรู้รายบุคคล คร้ังละ 2 คะแนน  16 คะแนน 

  - งานเด่ียว (3 ช้ินงาน สถิติ 1/สถิติ2/การสบืค้นข้อมูล) 15 คะแนน 

  - งานกลุ่ม (2 ช้ินงาน รายงานทุกหัวข้อ/ความปลอดภัย) 10  คะแนน 

สอบข้อเขียน       35 คะแนน 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลกั 

หนงัสือบงัคบั  

ภริมย ์กมลรตันกุล มนตช์ยั ชาลาประวรรตน์ ทวสีนิ ตนัประยรู หลกัการทาํวิจยัให้สาํเรจ็ กรุงเทพ: บรษิทั

เทก็ซ ์แอนด ์เจอรน์ลั พบัลเิคชัน่ จาํกดั, 2545 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิจรรยาวิชาชีพวิจยัและแนวปฏิบติั พมิพค์รัง้ที ่4 กรุงเทพฯ: โรงพมิพ์

แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2556 

สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิเอกสารประกอบการอภิปรายเรือ่ง การผลกัดนัมาตรฐานการวิจยั

ไทยยเพือ่ก้าวสู่ระดบัสากล : คู่มือมาตรฐานการเผยแพรผ่ลงานวิจยัและผลงานวิชาการ วนัที ่8 สงิหาคม 2557 

งานมหกรรมงานวจิยัแหง่ชาต ิ2557 
 

2.เอกสารและข้อมลูสาํคญั 

 ขอ้มลูอเิลก็ทอรนิ์กส ์และเวบไซด ์

 www.pubmed.com 

 โปรแกรม Endnote 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

• การอภปิรายแสดงความคดิเหน็ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

• สะท้อนความคดิของผู้เรียน 

• แบบประเมนิผู้สอน และแบบประเมนิรายวิชาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

• การสงัเกตการณข์องผู้ร่วมทมีสอน 

• คะแนนของนิสติ 

• การทบทวนผลการประเมนิการเรียนรู้ 
 

3. การปรบัปรุงการสอน 

• หลังจากประเมนิการสอนในข้อ 2 จะมกีารปรับปรงุการสอนจะมกีารขอความคดิเหน็เพ่ือร่วมกนัหาแนวทางหรือ

วางแผนปรับปรงุรายวชิา โดยคณาจารย์ผู้สอนและนสิติ 
     

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

    • การทวนสอบความรู้ของนิสติในหัวข้อที่เรียนก่อนหน้านี้ 
    • การสอบรายวชิา 
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

• ปรับปรงุรายวิชาทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 

• เปล่ียนอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้มมุีมมองในเร่ืองการประยุกตค์วามรู้กบัปัญหาที่มาจากสถานการณใ์นปัจจุบนั

http://www.pubmed.com/�
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ตารางสอนรายวิชา หลกัการวิจยัทางวิทยาศาสตรสุ์ขภาพ (พศก 502) 
 
 

วันที่ หัวข้อ สถานที่ หมายเหตุ 

สปัดาห์ที่ 1 

จ. 17 ส.ค. 58 

10.00-12.00 น. แนะนาํรายวิชา  /งานวิจัยกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษา 

บทนาํการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

 

13.00-15.00 น. พ้ืนฐานด้านชีวสถิติ 1 ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

แบบฝึกหัด 1 

5 คะแนน 

15.00-17.00 น. พ้ืนฐานด้านชีวสถิติ 2 ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

แบบฝึกหัด 2 

5 คะแนน 

อ. 18 ส.ค. 58 

9.00-12.00 น. การสบืค้นข้อมูลในฐานข้อมูลต่างๆ ห้อง 102  

สาํนักหอสมุดกลาง 

แบบฝึกหัด 3 

5 คะแนน 

13.00-16.00 น. การจัดทาํเอกสารอ้างองิ ห้อง 102  

สาํนักหอสมุดกลาง 

พุธ 19 ส.ค. 58 

9.00-12.00 น. รูปแบบการวิจัยวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  /

จริยธรรมการวิจัยในสตัว์ 

ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

ห้องเรียนช้ัน 

1 อาคาร 15 

13.00-16.00 น. การเขียนโครงการการวิจัย / แหล่งทุน ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

ห้องเรียนช้ัน 

1 อาคาร 15 

พฤ 20 ส.8. 58 

9.00-12.00 น. SDL   

13.00-16.00 น. ลิขสทิธิ์ / ทรัพย์สนิทางปั ญญาและ

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 

ห้อง 201  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

 

ศ 21 ส.ค. 58 

9.00-16.00 น. Assignment  ส่งการบ้าน

ก่อนเวลา 

13.00 น. 
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วันที่ หัวข้อ สถานที่ หมายเหตุ 

สปัดาห์ที่ 2 

จ. 24 ส.ค. 58 

10.00-12.00 น. ศึกษาดูงานห้องปฏบัิตกิารสตัว์ทดลอง ศูนย์สตัว์ทดลอง จุฬา

ฯ 

รถออกที่หน้า

ตึก

คณะแพทย์ 

13.30-16.00 น. จริยธรรมการวิจัยในคน ห้อง 201  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

 

อ. 25 ส.ค. 58 

9.00-12.00 น. ศึกษาดูงานห้องปฏบัิตกิาร ห้องเคร่ืองมือกลาง 

อาคาร 15 / 

ห้องปฏบัิติการกาย

วิภาคศาสตร์ 

 

13.00-16.00 น. Assignment   

พุธ 26 ส.ค. 58 

9.30-12.00 น. อาชีวอนามัยและความปลอดภยัในการ

ทาํวิจัย / Presentation 

ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

นาํเสนอราย

กลุ่ม       

13.00-16.00 น. การเป็นผู้นินพนธ์ /การประพฤติผิด

จรรยานักวิจัย /โจรกรรมผลงาน 

ห้อง 201  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

 

พฤ 27 ส.ค. 58 

9.00-12.00 น. หลักการต้ังคาํถามวิจัย / วัตถุประสงค์ ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

 

13.00-16.00 น. หลักการทบทวนวรรณกรรม/ การเขียน

กรอบแนวคิด 

ห้อง 405  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

 

พฤ 28 ส.ค. 58 

9.00-12.00 น. SDL   

13.00-16.00 น. จากงานวิจัยสู่นวัตกรรมและการใช้

ประโยชน์ 

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ห้อง 201  

อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

ส่งงานทุกช้ิน

ก่อนเวลา 

13.00 น. 

    

นัดหมายภายหลัง สอบข้อเขียน    

นัดหมายภายหลัง สอบทานความรู้   
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