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กระบวนวิชา Research Skill 
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RS1  1st year RS2, 3rd year RS3, 4th year

ความรู้พืน้ฐาน
เกีย่วกับการวจัิย

Quantitative methods 
(ส ำหรบั ศรว.1 และ ศรว.2)

โครงร่ำงกำรวิจยั

เกบ็ข้อมูล วเิคราะหข้์อมูล 
และเขยีนรายงานการวจัิย



วตัถปุระสงคก์ระบวนวิชา RS2

นักศึกษาสามารถ
▪ อธบิายรปูแบบต่างๆ ของการวจิยัได้
▪ ออกแบบโครงการวจิยัได้
▪ ออกแบบเครือ่งมอืส าหรบัรวบรวมขอ้มลูวจิยัได้
▪ อธบิายหลกัจรยิธรรมวจิยัในมนุษยแ์ละด าเนินการดา้นจรยิธรรมในการ
วจิยัได้

▪ อธบิายและประยกุตใ์ชช้วีสถติเิบือ้งตน้ได้
▪ เลอืกใชชุ้ดตรวจวนิิจฉยัไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถแปลผลของชุด
ตรวจวนิิจฉยัได้
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การจดัการเรียนการสอน และ Assignments

▪ Lecture 13 ครัง้
▪ Lab 4 ครัง้
▪ Assignments

1. งานกลุม่: 
• เขยีนโครงรา่งงานวจิยัภายใตค้ าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษา ซึง่จะ
ใชด้ าเนินการจรงิในกระบวนวชิา RS3 ตอนเรยีนปี 4

• สง่โครงรา่งการวจิยัเขา้ระบบพจิารณาจรยิธรรมวจิยัของคณะ
2. งานเดีย่ว: 

• เขา้อบรม Human Subject Research ใน CITI Program 
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การประเมินผล
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Domain Individual Group Total

Knowledge MCQ 65% - 65%
Lab - 20% 20%

Attitude Attendance 5% - 5%

Mentor 10% - 10%
Practice Proposal - S/U -
Total 80% 20% 100%

หมำยเหต:ุ นักศึกษำจะได้เกรดกระบวนวิชำ = I  หำกไม่ด ำเนินให้ครบถ้วน ดงัต่อไปน้ี 
• สง่โครงรา่งการวจิยัภายในวนัอาทติยท์ี ่29 พ.ย. 2563 และไดร้บัเกรด S
• คะแนนเจตคตติอ้งไมไ่ด ้F 
• น าสง่ใบประกาศนียบตัรผา่นการอบรม Human Subject Research ใน CITI Program ภายใน

วนัอาทติยท์ี ่29 พ.ย. 2563
• สง่โครงรา่งการวจิยัเขา้ระบบพจิารณาจรยิธรรมวจิยัของคณะ ภายในวนัจนัทรท์ี ่11 ม.ค. 2564



Lecture + ข้อสอบ (20%)

▪ Lecture 13 ครัง้ แต่ละคาบมขีอ้สอบ 7-8 ขอ้ คดิเป็นคะแนน 65% 
ของกระบวนวชิา

▪ จะมกีารเชค็ชื่อเขา้ชัน้เรยีน (นกัศกึษาตอ้งมาภายใน 15 นาท ีก่อน
เวลาเริม่เรยีน) คดิเป็นคะแนน 5% ของกระบวนวชิา

▪ เอกสารประกอบการสอนของแต่ละคาบจะ upload ให ้เป็น pdf file 
ก่อนวนัทีจ่ะมกีารสอนคาบนัน้ๆ บน website ของภาควชิา (ไม่
พมิพ ์handout แจก)
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งานกลุ่ม Lab (20%)

▪ งานกลุ่ม Lab จ านวน 4 ครัง้ คะแนนครัง้ละ 5% รวมเป็นคะแนน 
20% ของกระบวนวชิา

▪ ทา้ย lecture คาบที ่4, 8, 12, และ 13 ใหต้วัแทนแต่ละกลุ่มรบัโจทย ์
Lab และใบค าตอบ จากเจา้หน้าที ่ทีห่น้าหอ้ง lecture

▪ ประชุมกลุ่มโดยใชช้ว่งเวลา Group work ทีจ่ดัให ้เพือ่ท าโจทย ์และ
เขยีนค าตอบของกลุ่มส าหรบัโจทยแ์ต่ละขอ้ลงในใบค าตอบ

▪ ตวัแทนกลุ่มสง่ใบค าตอบของกลุ่มใหเ้จา้หน้าทีก่่อนเขา้เรยีนชัว่โมง 
Lab 

▪ แต่ละกลุ่มเตรยีมตวัแทนกลุ่มทีจ่ะขึน้อธบิายค าตอบของกลุ่มส าหรบั
โจทยค์ าถามแต่ละขอ้ ซึง่จะถูกสุม่ใหข้ึน้ตอบเพยีง 1 ครัง้
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ก าหนดการรบัโจทย ์และส่งค าตอบ งานกลุ่ม Lab
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ครัง้ท่ี เน้ือหำ วนั-เวลำ รบัโจทย์ วนั-เวลำ ส่งค ำตอบ

1 Lecture 1-4 พฤหสัที ่29 ต.ค. 2563, 12:00น. ศุกรท์ี ่30 ต.ค. 2563, 13:00น.

2 Lecture 5-8 องัคารที ่3 พ.ย. 2563, 12:00น. พธุที ่4 พ.ย. 2563, 8:30น.

3 Lecture 9-12 ศุกรท์ี ่6 พ.ย. 2563, 12:00น. จนัทรท์ี ่9 พ.ย. 2563, 8:30น.

4 Lecture 13 จนัทรท์ี ่9 พ.ย. 2563, 12.00น. องัคารที ่10 พ.ย. 2563, 8:30น.



การคิดคะแนนงานกลุ่ม Lab (20%)

▪ นกัศกึษาจะไดค้ะแนนเทา่กนัทัง้กลุ่ม คะแนนเตม็ 100 คะแนน (คดิเป็น 20% ของกระบวนวชิา)
▪ แบง่คะแนนเป็น 2 ลกัษณะคอื

1. ค าตอบกลุม่ คะแนนเตม็ครัง้ละ 20 คะแนน (คะแนนเตม็รวม 4 ครัง้ 80 คะแนน) โดยแบ่งสดัสว่น
คะแนนดงัน้ี
o ค าตอบถกูตอ้ง ขอ้ละ 1 คะแนน (คะแนนเตม็ครัง้ละ 13 คะแนน)
o การสง่

o สง่ทนัเวลาทีก่ าหนด 7 คะแนน
o สง่แต่ไมท่นัเวลาทีก่ าหนด (ชา้ไมเ่กนิ 15 นาท)ี 3 คะแนน
o ชา้เกนิ 15 นาท ีถอืวา่ไมส่ง่ 0 คะแนน

2. การสง่ตวัแทนขึน้ตอบบนเวท ีกลุม่ละ 1 ครัง้ (คะแนนเตม็ 20 คะแนน)
• สง่ตวัแทนขึน้ตอบโจทยไ์ด ้5 คะแนน
• ตอบถกูตอ้งได ้5 คะแนน
• การอธบิายประกอบค าตอบ

• ถูกตอ้งบางสว่นได ้5 คะแนน
• ถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้10 คะแนน
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โครงร่างการวิจยั
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• ตอ้งเป็นโครงรา่งการวจิยัใหม ่ทีจ่ะมกีารสรา้ง data set ใหม ่ไมอ่นุญาตใหใ้ชข้อ้มลู
ทีม่อียูแ่ลว้

• อาจเป็นโครงการยอ่ยภายใตโ้ครงการวจิยัเดมิได ้แต่ตอ้งเป็นโครงการยอ่ยใหม ่ทีม่ ี
วตัถุประสงคใ์หม ่และจะมกีารสรา้ง data set ใหม่

• โครงการทีจ่ะใชว้ธิกีารสรา้ง data set ใหม ่โดยใหน้กัศกึษา retrieve ขอ้มลูจาก
ระบบเวชระเบยีนสามารถท าได้

• เป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษกไ็ด้
• หวัขอ้และรายละเอยีดของโครงรา่งการวจิยั ใหเ้ป็นไปตามแบบเสนอโครงการวจิยั 

เพือ่ประกอบการเสนอขอทุนอุดหนุนการวจิยั คณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

• สง่โครงรา่งการวจิยัเป็น word file ทาง e-mail ใหคุ้ณณฐัชา ตัง้ชื่อ email และ file 
วา่ Proposal กลุม่… ระหวา่งเวลา 12:00-18:00น. ของวนัอาทติยท์ี ่29 พ.ย. 2563



ก าหนดการพบอาจารยท่ี์ปรึกษากลุ่ม
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• กระบวนวชิาจดัเวลาพบอาจารยท์ีป่รกึษาไว ้6 ครัง้ ดงัน้ี : 
• พธุ 28 ต.ค., จนัทร ์2 พ.ย., พุธ 4 พ.ย., พฤหสั 5 พ.ย., องัคาร 10 พ.ย., พุธ

10 พ.ย. (เวลา 13:00-16:30น.)
• ใหน้กัศกึษานดัพบอาจารยท์ีป่รกึษาอยา่งน้อย 3 ครัง้ โดยเลอืกจากชว่งเวลาที่

จดัใหด้งักล่าว
• หากไมส่ะดวกในชว่งเวลาทีก่ าหนดใหห้รอืเวลาทีก่ าหนดใหไ้มเ่พยีงพอ 

สามารถเปลีย่นแปลงเวลาหรอืนดัหมายชว่งเวลาอื่นๆ ทีอ่าจารยแ์ละนักศกึษา
สะดวกตรงกนัได้



การอบรม Human Subject Protection
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• ใหน้กัศกึษาแต่ละคนเขา้ไปอบรม Human Subject Protection แบบ online 
• โดยเขา้ไปที ่https://about.citiprogram.org/en/homepage/
• ปฏบิตัติามค าแนะน าวธิลีงทะเบยีนโดยหน่วยจรยิธรรมวจิยัคณะ ซึ่งได ้upload 

file ไวบ้น website ของภาควชิาฯ แลว้
• หวัขอ้ How to select your course / Questions 1 / Human Subjects 

Research ใหเ้ลอืก Biomedical Research Investigators
• เมือ่อบรมผา่นแลว้ จะไดร้บัไฟล ์certificate ทีม่ชีื่อผูผ้า่นการอบรม
• ใหต้วัแทนกลุม่รวบรวมไฟล ์certificates ของสมาชกิทุกคนในกลุม่ attach files 

สง่ใหคุ้ณณฐัชา ทาง e-mail เพยีงกลุ่มละ 1 ไฟล ์ใหต้ัง้ชื่อ e-mail วา่ HSP 
กลุม่… และใชช้ื่อ-สกุล ภาษาองักฤษของนกัศกึษาแต่ละคนเป็นชื่อไฟล ์
certificate แต่ละไฟล ์ระหวา่งเวลา 18:00-24:00น. ของวนัอาทติยท์ี ่29 พ.ย. 
2563

https://about.citiprogram.org/en/homepage/
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การประเมินเจตคติ

▪ คะแนนเจตคตทิีอ่าจารยท์ีป่รกึษาจะเป็นผูใ้ห ้คดิเป็น 10% ของ
คะแนนกระบวนวชิา RS2 ทัง้หมด

▪ เป็นคะแนนรายบุคคล 
▪ ประเมนิ 5 ดา้นคอื

- ความตรงต่อเวลา
- ความกระตอืรอืลน้ สนใจใฝ่รู้
- ทกัษะการสือ่สาร การใชภ้าษา
- การแต่งกาย กริยิา มารยาท
- บาบาทความรบัผดิชอบต่องานกลุ่ม



การติดต่อประสานงาน

▪ อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบกระบวนวชิา
- รศ.นพ. เกรยีงไกร ศรธีนวบิุญชยั 081-8856142, 

ksrithanaviboonchai@gmail.com
▪ เจา้หน้าทีภ่าควชิาเวชศาสตรช์ุมชน

- ณฐัชา อนิทา (บมิ) 081-7846141, natthacha.bim@gmail.com

▪ เจา้หน้าทีห่น่วยบรหิารหลกัสตูร
- รสิารตัน์ สรุยิะวงค ์(แคท) 082-7810827, ari.suriyawong@gmail.com
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