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20 กรกฎาคม 2561  

ตารางสอน 
ระเบียบวิธีวิจัย ปีการศึกษา 2561 

 

รหัสวิชา ทพผส   514     ระเบียบวิธีวิจัย   2    หน่วยกิต 
   DTID    514     Research Methodology  2    credits 
 

วัตถุประสงค์ เมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนและประเมินผลรายวิชานี้แล้ว จะมีความรู้ดังต่อไปนี้ 
   1. บอกความหมาย แนวคิดและหลักการวิจัย 
   2. สามารถคิดหัวข้อการวิจัยที่เหมาะสมได้ 
   3. สามารถแสวงหาและวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ 
   4. บอกขั้นตอนและข้อควรระวังในการท างานวิจัยได้ 
   5. สามารถออกแบบสอบถามในงานวิจัยได้ 
   6. บอกได้ถึงหลักการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิติได้ 
   7. ตระหนักถึงจริยธรรมของการวิจัยและจรรยาบรรณของนักวิจัย 
   8. ทราบถึงหลักการเผยแพร่ผลงานวิจัยในลักษณะต่างๆ 
   9. สามารถเขียนโครงร่างการวิจัยได้ 
 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา      รศ. ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ก าหนดการสอน           ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ถึง 27 พฤศจิกายน 2561 
   เวลา 13.00 น. ถึง 16:00 น.       
สถานที่สอน         ห้องบรรยาย อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น 7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เนื้อหารายวิชา 

วันที่ จ านวนชั่วโมง หัวข้อการสอน ชื่อผู้สอน ห้องเรียน 
พุธ 15 ส.ค.  1 บทน า  แนะน ารายวิชา วัตถุประสงค์ 

วิธีการเรียนการสอน   
การประเมินผล 

รศ.ดร.ฤดี   สุราฤทธิ์  

เรียนรวม A1 2 แนวคิดและหลักการทั่วไป 
ของการวิจัย แนวคิดและหลักการ
เลือกประเด็นปัญหาวิจัย  
และกระบวนการวิจัย   

อ.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์    

อังคาร  21 ส.ค. 2 การสืบค้นข้อมูลและการทบทวน
วรรณกรรม 

ผศ.ดร.ทพ.ชูชัย อนันต์มานะ เรียนรวม B2 

อังคาร 28 ส.ค. 3 การออกแบบการวิจัย ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒนกุล เรียนรวม B2 

อังคาร 4 ก.ย. 3 กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เรียนรวม B2 

อังคาร 11 ก.ย. 2 การออกแบบแบบสอบถาม 
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ เรียนรวม B2 
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วันที่ จ านวนชั่วโมง หัวข้อการสอน ชื่อผู้สอน ห้องเรียน 

อังคาร 18 ก.ย. 2 การวิจัยในห้องปฏิบัติการ รศ.ดร. ฤดี  สุราฤทธิ์ เรียนรวม B2 
(แบ่งกลุ่มย่อย 
B7, B8, B9, B10)  

อังคาร 25 ก.ย. 3 สถิติพรรณนา ประชากรและ 
กลุ่มตัวอย่าง 

รศ.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 
ดร.ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์ 

เรียนรวม B2 

อังคาร 2 ต.ค. 3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ รศ.นพ.วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร 
ดร.ธนะภูมิ รัตนานุพงศ์ 

เรียนรวม B2 

อังคาร 9 ต.ค. 2 การวิเคราะห์รายงานการวิจัย รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ เรียนรวม B2 
(แบ่งกลุ่มย่อย 
B3, B7, B9)  

พุธ 10 ต.ค. 3 การวิจัยในมนุษย์ รศ.พญ.ยุพาพร  วัฒนกูล  เรียนรวม B2 

อังคาร 16 ต.ค 2 การเขียนโครงร่างงานวิจัย รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ เรียนรวม B2 

อังคาร 30 ต.ค. 2 เตรียมโครงร่างงานวิจัย รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ เรียนรวม B2 
(แบ่งกลุ่มย่อย 

B7, B8, B9, B11) 

อังคาร 6 พ.ย. 2 การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยกลุ่ม 
ศัลยศาสตร์, ทันตกรรมทั่วไป 

 เรียนรวม B2 

อังคาร 13 พ.ย. 2 การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยกลุ่ม 
ปริทันตวิทยา, วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 เรียนรวม A2 

อังคาร 20 พ.ย. 2 การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยกลุ่ม 
ทันตกรรมส าหรับเด็ก,  
ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 เรียนรวม B1 

อังคาร 27 พ.ย. 2 การน าเสนอโครงร่างงานวิจัยกลุ่ม 
ทันตกรรมหัตถการ และกลุ่มรวม 

 เรียนรวม B1 

 

การวัดผลและประเมินผลสัมฤทธิ์ในการเรียน 
1. การเข้าชั้นเรียน ร้อยละ 20 
2. ความมีส่วนร่วมและการปฏิบัติในชั้นเรียน ร้อยละ 30 
3. โครงร่างวิจัย ร้อยละ 50 

 

 
ก าหนดส่งโครงร่างงานวิจัยเดี่ยว 

11 ธันวาคม 2561 
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน  Course Research Methodology (DTID 514) 
1. รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก   คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
2. ผศ.ดร.ชชูัย อนันต์มานะ           ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์    คณะทันตแพทยศาสตร์    ม.มหิดล 
3. ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ เงินวิวัฒน์กุล ภาควิชาทันตกรรมชุมชน   คณะทันตแพทยศาสตร์    ม.มหิดล 
4. ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ ภาควิชาทันตกรรมชุมชน   คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
5. รศ.พญ.ยุพาพร  วัฒนกูล ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล 
6. อ.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
 
 
รายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาโครงร่างงานวิจัย 
1. ผศ. บุญจิรา อนุกูล ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
2. ผศ.ทพญ.สุวรรณี ลัภนะพรลาภ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
3. รศ.ดร.ทพ.วิชญ กาญจนวสิต ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์   คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
4. รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ ภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล 
5. รศ.ดร.ทพ.ชลธชา ห้านิรัตศิัย ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์    

คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
6. ผศ.ดร.จีรภัทร จันทรัตน ์ ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
7. ศ.คลินิก ดร.ทพญ.วรุณี เกิดวงษ์บัณฑิต ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา    

คณะทันตแพทยศาสตร์   ม.มหิดล 
8. ผศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ ภาควิชาทนัตกรรมทั่วไปชั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.มหิดล 
 
 
 
 
 
 


