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                       1. เขา้ใจถงึความส าคัญ ขัน้ตอนและจรยิธรรมการท าวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
                       2. สามารถออกแบบ วางแผน ด าเนนิการ และตรวจสอบผลการท าวจิัยได ้

                       3. สามารถเขยีนโครงร่างและรายงานการวจิัย 

รายละเอยีด: 
              หลกัการของการวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี สถติศิาสตรส์ าหรับการศกึษาวจัิยและการวางแผนวจัิย การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะหข์อ้มลู การแปรความหมาย สรุปและขอ้เสนอแนะผลวจัิย และจรยิธรรมในการศกึษาหรอืคน้ควา้ในคน
และสตัว ์ การพจิารณาและประเมนิความจ าเป็น ความเสีย่งและประโยชน์ทีจ่ะไดรั้บ ขัน้ตอนและการขอรับความยนิยอมของผูถู้กวจิัย 

กฎหมายขอ้ก าหนดเกีย่วกับจรยิธรรมการวจัิย และความส าคัญของการขออนุมัตกิรรมการจรยิธรรมการท าวจัิย 
 

ตารางการเรยีนการสอน:  
 

ครัง้ที ่ หวัขอ้ อาจารย ์ คะแนน 

พฤ 17 ส.ค. 60  
วศ.307 

แนะน ารายวชิา ความรูเ้บือ้งตน้การวจิัย 

ความส าคัญของงานวจัิย 

รศ. ดร. วโิรจน์ ลิม่ตระการ 5 % 

พฤ 24 ส.ค.60 
 

การก าหนดประเด็นปัญหาของการวิจัยและ
วตัถปุระสงค ์

หอ้งเรียนกลุ่มย่อย 2 ชั ้น  2 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศ์าสตร ์

รศ.ดร. พรพรหม ยอ่ยสงูเนนิ 

15 % 

 พฤ 31 ส.ค. 60 
 

การสบืคน้ขอ้มลูงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง 

หอ้งเรียนกลุ่มย่อย 2 ชั ้น  2 อาคารคุณากร 
คณะแพทยศ์าสตร ์

ผศ.ดร. โสภาพรรณ เอก

รัตนวงศ ์

พฤ 7 ก.ย.60 
วศ.307 

การออกแบบการวจิัย อ.ดร. พรทพิย ์จอมพุก 

15 % 
พฤ 14 ก.ย.60 

วศ.307 
สมมตฐิานและตวัแปรในการวจิัย อ.ดร. พรทพิย ์จอมพุก 

พฤ 21 ก.ย. 60 
วศ.307 

ประชากรและการสุม่ตวัอยา่ง ผศ.ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์ 15 % 

พธุที ่27 ก.ย. 60 

การรวบรวมขอ้มลูและเครือ่งมอืในการวจิัย 
ห ้อ ง  1 0 3 4  อ า ค า ร ปิ ย ช าติชั ้น  1 0  คณ ะ

สาธารณสขุศาสตร ์ 

ผศ.ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์

ชว่งสอบกลางภาค 

พฤ 5 ต.ค. 60 
วศ.307 

การวางแผนการวเิคราะห์ขอ้มูลและการเลอืกใช ้

สถติ ิ

ผศ.ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์

25 % 

พฤ 12 ต.ค. 60 
วศ.307 

การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิพรรณนา โดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถติ ิ

ผศ.ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์

พฤ 19 ต.ค. 60 
วศ.307 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน 1 โดยใชโ้ปรแกรม

ทางสถติ ิ 

ผศ.ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์

พฤ 26 ต.ค. 60 
วศ.307 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน 2 โดยใชโ้ปรแกรม
ทางสถติ ิ 

ผศ.ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์

ศกุร ์3 พ.ย. 60 การสรุปผล  ขอ้เสนอแนะ  และการเขยีน
บทคัดย่อ 
เรยีนที ่หอ้ง 303 ชัน้ 3 ภาควชิากายภาพบ าบัด  
อาคารปิยะชาต ิคณะสหเวชศาสตร ์มธ. 

ผศ. ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สริ ิ

10 % 
ศกุรท์ี ่10 พ.ย. 60 การเขยีนโครงร่างวจิัย 

เรยีนที ่หอ้ง 303 ชัน้ 3 ภาควชิากายภาพบ าบดั  
อาคารปิยะชาต ิคณะสหเวชศาสตร ์มธ. 

ผศ. ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สริ ิ

พธุที ่15 พ.ย.60 

การเขยีนรายงานการวจิัย 

 
หอ้งเรียนกลุ่มย่อย 2 ชั ้น  2 อาคารคุณากร 

คณะแพทยศ์าสตร ์ 

ผศ.ดร. สมุาล ีคอนโด 

15 % 
 

พฤที ่16 พ.ย.60 
จรยิธรรมการวจิัย 
 

หอ้งเรยีนกลุม่ย่อย 2 ชัน้ 2 คณะแพทยศ์าสตร ์ 

ผศ.ดร. สมุาล ีคอนโด 

ชว่งสอบปลายภาค 
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E-mail ของอาจารยผ์ูส้อน: 

1. รศ. ดร. วโิรจน์ ลิม่ตระการ  limwiroj@tu.ac.th 
2. อ.ดร. พรทพิย ์จอมพุก  pchompook@gmail.com    โทรศพัท ์0818220487 

3. ผศ. ดร. สริมิา มงคลสมัฤทธิ ์ tu.sirima@gmail.com          โทรศพัท ์0818195488 
4. ผศ. ดร. เกษรา รักษ์พงษ์สริ ิ krakpongsiri@gmail.com 

5. รศ.ดร. พรพรหม ยอ่ยสงูเนนิ pornprom_y@hotmail.com 

6. ผศ.ดร. โสภาพรรณ เอกรัตนวงศ ์sophapun@hotmail.com 
7. ผศ.ดร. สมุาล ีคอนโด  ksumalee@alpha.tu.ac.th 

 
 

 
เกณฑก์ารประเมนิผลการเรยีน: 

 

ชว่งคะแนนรวม เกรด 

ตัง้แต ่85 A 

ตัง้แต ่80 และนอ้ยกวา่ 85 A ลบ 

ตัง้แต ่75 และนอ้ยกวา่ 80 B บวก 

ตัง้แต ่70 และนอ้ยกวา่ 75 B 

ตัง้แต ่60 และนอ้ยกวา่ 70 B ลบ 

ตัง้แต ่50 และนอ้ยกวา่ 60 C บวก 

ตัง้แต ่40 และนอ้ยกวา่ 50 C 

ตัง้แต ่30 และนอ้ยกวา่ 40 D 

ต า่กวา่ 30 F 

 

คะแนนรวม 100 คะแนน = คะแนนสง่งาน 55 คะแนน + คะแนนสอบ 45 คะแนน 
 

หมายเหตุ: นักศกึษาทีเ่ขา้เรยีนไมถ่งึ 80% ของเวลาเรยีนทัง้หมด จะถกูใหค้ะแนนสอบทัง้หมดเป็นศนูย์ 
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