
 ประมวลรายวิชา  (Course syllabus) 
1. รหัสวิชา     3200503  
2. จ านวนหน่วยกิต  (Course Credit)                     1(1-0-2) 
3.  ชื่อวิชา  (Course Title)    วิธีวิทยาการวิจัยทางทันตกรรม  

(Dental Research Methodology) 
4.  คณะ/ภาควิชา     ทันตแพทยศาสตร์/ สรีรวิทยา 
5.  ภาคการศึกษา     ภาคต้น 
6.  ปีการศึกษา     2557 
7.   ชื่อผู้สอน        ศ.ทญ. กอบกาญจน์ ทองประสม 
       รศ.ทพ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์ 
       อ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์ 
       ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธ์ิ สมโคตร 

อ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ 
       อ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส 
       ผศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ 
       อ. ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย 
       อ.ปัณฑ์ชนิต บุญมา 
        
8.  เงื่อนไขรายวิชา    วิชาท่ีต้องเรียนร่วม 
                               ไม่มี 
     
9.  สถานภาพของวิชา     วิชาบังคับ 
10.  ชื่อหลักสูตร      ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 
11.  วิชาระดับ      ปริญญาตรี 
12.  จ านวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์    บรรยาย 1 ชั่วโมง 
       
13. เน้ือหารายวิชา   
 เป็นวิชาบรรยายรูปแบบและประเภทของการวิจัยแบบต่างๆ ทางทันตกรรม การด าเนินการวิจัย การเลือกใช้วิธี
รวบรวม ท าการวิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัยและการเขียนรายงานและการน าเสนอ รวมทั้งการน าเอาความรู้ทางงานวิจัย
ไปใช้ในทางทันตแพทยศาสตร์    
14.  ประมวลการเรียนรายวิชา 
14.1วัตถุประสงค์เชงิพฤติกรรม   
นิสิตมีความรู้ในเรื่อง 
- ความหมายและลักษณะของงานวิจัย 
- การอภิปรายและเลือกใช้วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องการงานวิจัย 
- การก าหนดสมมติฐานและกระบวนการทางการวิจัย 
- การวางแผนงานวิจัยและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัย 
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเเละการเลือกสถิติที่เหมาะสม 
- การอภิปรายผลการวิจัยและการเขียนรายงานและการน าเสนอผล 
- จริยธรรมในการวิจัย 



 
14.2 เน้ือหารายวิชาโดยละเอียด 
 

1. How to design a research study 1: Introduction      อ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรสั 
to research in Dentistry                                                 
- Introduction 
- What is research? How to carry out research?  
- Type of research and classification 
 

 
2. How to design a research study 2: Laboratory                              อ.ทญ.ดร.พนิดา ธัญญศรีสังข์ 
         and clinical research 

Observational research 

    -Descriptive study: Case report, Correlation study, Cross-sectional study, Longitudinal    

       study 

    -Analytical study: Cross-sectional study, Cohort study, Case-control study 

Experimental research 

   -Human 

   -Animal 

   -Laboratory 

 
               

3. Beginning the research       อ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ 
- Title 
- Introduction: defining research problem, formulating hypothesis 
- Background and significance  
- Aim of the research project 

 
 

4. Review of literature     อ.ทญ.ดร.ฑัณฑริรา พรทวีทัศน์ 
- Defining literature review 
- Conducting a literature review 

 - Problem formulation 
 - Literature search 
 - Data evaluation 



 - Analysis and interpretation 
 - Structuring the literature review 
 - Endnote program 

5. Use of library sources                                                                          อ.ปัณฑ์ชนิต บาลีเขต 
       – Use of library and data sources 

   
 

6. Planning the research: management and timeline                           อ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส 
- Research planning: scientific plan, operational plan 
- Feasibility 
- Progress and monitoring 
 

7. Materials and methods in research         อ. ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย  
 

 
8. Results: Data collecting and measuring instrument                               อ. ดร.วีระ สุพรศิลป์ชัย 

- Populations of control and experimental samples 
- Data’s observation (การสังเกต) 
-  Data’s Measurement:  
      - ระดับของการวัด 
      - การเลือกเครื่องมือในการวัด 
-Validity and reliability in data collecting  
-Data discussion and conclusion 

9. Population and sampling                                                 ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธ์ิ สมโคตร 
 
 
 

10. Data interpretation1      ผศ.ทพ.ดร.เทวฤทธ์ิ สมโคตร 
-Basic statistics in dental research 
-Data and data distribution 
 
 

11. How to write research abstract, proposal                ผศ.ทพ.ดร.ธนภูมิ โอสถานนท์ 
-What is abstract and proposal 
-Writing reports and techniques 

 
12. Research ethics and application of research                             ศ.ทญ. กอบกาญจน์ ทองประสม 
- Ethics and plagiarism 
- Critical thinking and applications : clinical and research integration 
- Future of dental research  



13. Research presentation                                                                 อ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส 
-How to make presentation 
-Medias for research presentation 

 
14. Poster presentation, reports and summary    อ.ทญ.ดร.ชลิดา ลิ้มจีระจรัส 
- Components in posters 
- Components in research reports  

 
 

 
   14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน 
เป็นการบรรยายในห้องเรียน ครั้งละ 1 ชั่วโมง 
14.4 สื่อการสอน  
-เอกสารประกอบการสอน , เอกสารค าสอน 
-สื่อการสอนชนิดโปรแกรมพาวเวอร์พอยท์  
14.5การวัดผลการเรียน 
จัดการสอบเพ่ือประเมินความรู้ ร้อยละ 100  
โดยมีการสอบปลายภาค 1 ครัง้ ร้อยละ100 

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ 
    -    หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย 

16. การประเมินผลการเรียนการสอน 
     16.1    การประเมินการสอน   
           : ประเมินผลการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
           : ประเมินผลการเรียนการสอนโดยแบบประเมินของรายวิชา 

            16.2    การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา  
        : ยังไม่มีการปรับปรงุ เน่ืองจากเปิดรายวิชาน้ีเป็นปีการศึกษาแรก 
            16.3    การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  

       : ในการท าโครงการวิจัย ได้มีการสอดแทรกเน้ือหาซึ่งท าให้เกิดการเสริมสร้างคุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ 
สติปัญญาและวิชาการ ทักษะและวิชาชีพ คุณธรรม และสังคม 

 
 

 

http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/Download/คุณลักษณะบัณฑิต.pdf
http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/Download/คุณลักษณะบัณฑิต.pdf

