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หมวดวชิาบังคบั 
650-713 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ 2(2-0-4) 

ช่องปาก     
  Research Methodology in Oral Sciences 
 ความหมาย   แนวคิดระเบียบวิธีวิจัย   การตั้ ง
สมมุติฐาน  การออกแบบการวิจัยเพื่อตอบค าถามวิจัย                    
ตวัแปร   ผลของความล าเอียง   ตวัแปรกวนและการควบคุม    
การน าเสนอผลงานวิจัย  จริยธรรมในการวิจัย   การฝึก
ปฏิบัติเขียนและน าเสนอโครงร่างวิจัยโดยเน้นการน าไป                 
สู่งานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  
 Definition and concept of research methodology, 
hypothesis, identification  and design of research questions; 
variables; bias; confounders and control; presentation; research 
ethics; practicing how to develop research proposal  and  thesis  
preparation  related  to  students  own thesis  
 
650-716   ชีวเวชศาสตร์การแพทยก์า้วหนา้ 1(1-0-2) 
 Current Advances in Biomedical Sciences 
 เ ป็นองค์ความ รู้ เ ชิ งประยุกต์  เ ก่ี ยวกับ
ความก้าวหน้าของวิทยาการสมัยใหม่ แนวความคิด 
แนวโน้มของการเปล่ียนแปลง ประเด็นโต้แยง้ ของ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฒันาการของการ
วินิจฉัย การพยากรณ์โรค และการให้การรักษาโรค และ
สภาวะทางชีววิทยาของช่องปาก กระดูกขากรรไกร และ
ใบหน้า  เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดองค์ความรู้รวบยอดในแนวลึก 
กา้วทันความก้าวหน้าของวิทยาการสมยัใหม่ และทราบ
แนวทางและสามารถคน้หาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเองได ้
 Applied  knowledges  in  current  advance  
technology;  concepts,  innovation  trend  and  controversial   in  
medical  sciences  related  in  development  of  diagnosis,  

prognosis  and  treatment;  biological  conditions  in  oral  and  
maxillofacial  to  create  the  in  depth  of  conceptual  
knowledge  catch  up  advanced  technology  and  self  learning  
on  further  study  
 
650-952 สมัมนาพิเศษทางวทิยาศาสตร์ 1(0-2-1) 
 สุขภาพช่องปาก     

Special Seminar in Oral Health Sciences 
 การสัมมนาในหัวข้อของงานวิจัยท่ีก้าวหน้า                      
และสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ของงานวทิยานิพนธ์ 
 Seminar  in  advanced  topics  in  research  
which  related  to  the  thesis  topics 
 
 660-711 ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทาง 2(2-0-4) 
 ทนัตแพทยศาสตร์    
    Philosophy and Methodology of Dental Research 
      ความหมายและลักษณะของการวิจัย หลักและ
วิธีการคน้หาองค์ความรู้ ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวิจัย 
การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบวิจยั จริยธรรมในการวิจยั 
การอ่านและวเิคราะห์บทความวจิยั 
   Definition and types of research, principle in 
acquiring knowledge, reliability of research tools, analysis 
of problems, research design, research ethics, critical 
appraisal of scientific paper 
 
660-715 วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Oral Science   
 อณูชีววิทยาของการพัฒนากะโหลกศีรษะและ
ใบหนา้ การเกิดปากแหวง่เพดานโหว ่กระบวนการข้ึนของฟัน 
กลไกการเกิดโรคมะเร็งในช่องปากในระดับโมเลกุล 

ภาควชิา/สาขาวชิา   ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ค าอธิบายรายวชิา 

เอกสาร   1-4 

 



กระบวนการหายของแผล วิศวกรรมการสร้างเน้ือเยื่อ 
วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในการป้องกันโรคฟันผุและโรคปริ
ทันต์อักเสบ การประยุกต์ใช้อณูชีววิทยาในงานวิจัยทาง
ทนัตแพทยศาสตร์ 
                 Molecular biology of craniofacial development, 
cleft lip and palate, current concepts of tooth  eruption, 
molecular mechanisms of oral cancer, wound healing, 
tissue engineering, basic science of the prevention of 
dental caries and periodontal diseases, application of 
molecular biology in dental research 
 
วชิาบังคบัเลือก 
347-532   สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั  3(3-0-6) 
 Applied Statistics for Research 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  การแจกแจงปรกติ   
การแจกแจงการชักตัวอย่าง  การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  
การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  
การทดสอบดว้ยไคก าลงัสอง การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ี
เหมาะสม  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 Introduction to data analysis; normal distribution; 
sampling distributions estimation and hypothesis testing; 
one way analysis of variance; correlation  and simple 
linear regression analysis; correlation  and multiple linear 
regression; Chi-square test; strategies for selecting 
appropriate statistical methods; computer software 
applications 
 
347-551   สถิติทางการแพทยแ์ละการ  4(3-2-7) 
 ค านวณเชิงสถิติ 1     
 Medical Statistics and Statistical Computing 1 
 สถิติพรรณนา  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจก
แจงทวินาม  การแจกแจงปัวส์ซงและการแจกแจงปรกติ  
การแจกแจงการชักตัวอย่าง  การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
การวิเคราะห์ขอ้มูลชนิดแยกประเภทโดยใชก้ารแจกแจงไค
ก าลงัสอง  การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์ และการถดถอยเชิงเส้น

เ ชิ ง เ ดี ยว  การวิ เ คราะ ห์การถดถอย เ ชิง เส้นพหุ คูณ  
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  การประยุกต์ใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 Descriptive statistics; probability theory; 
binomial distribution; Poisson distribution; normal 
distribution; sampling distribution, estimations and 
hypothesis testing; one way analysis of variance; 
categorical data analysis using Chi-square distribution; 
correlation and simple linear regression analysis;  multiple 
linear regression; nonparametric statistics; computer 
software applications 
 
650-712 ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก 2(2-0-4) 
 Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice 
 องคค์วามรู ้และแนวคิดในปัจจ ุบนัเ กี ่ยวกบั
ชีววิทยา จุลชีววิทยาและสรีรวิทยาของอวยัวะในช่องปาก 
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกบัการ
หายของแผล ปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอม  
การพฒันาการของกระดูกขากรรไกรใบหน้า และกะโหลก
ศีรษะ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคพัภวทิยา และการเจริญเติบโต และการ
ถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ลกัษณะของชีววิทยาพ้ืนฐานของการ
เกิดโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคภูมิตา้นทานบกพร่องและ
วสัดุทางการแพทย ์ รวมถึงการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์มา
ใชใ้นการวนิิจฉยัโรค  
 Knowledge and concept of biology, 
microbiology and physiology of the oral and maxillofacial 
region; mechanism of wound healing; physical reaction to 
foreign bodies; craniofacial development and growth of the 
oral and maxillofacial region in embryology and genetics; 
carcinogenesis in oral cavities; immunodeficiency diseases;  
materials used in medicine; computer knowledge in the 
diagnosis of the disease 
 
650-765 โปรแกรมสถิติประยกุตใ์น  1(0-2-1) 
 การวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์  
 Applied Statistical Program in Dental Research 



 การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์                
ในการวิเคราะห์ทางสถิติและการจัดการข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป   
 Practice  in  computer  laboratory-statistical  
analysis  and  computer  software  data  management 
 
650-794 ชีวสถิติประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ 2(1-3-2) 
 ช่องปาก     

Applied Biostatistics in Oral Sciences 
        การ จ ัด ก า รและว ิเ ค ร า ะห ์ข อ้ ม ูลท า งสถ ิติ 
แนวคิด หลกัการวิธีการและการประยุกต์ใช้ในงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งทางทฤษฎีและการใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
ในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล  สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์  การประมาณค่า    การเปรียบเทียบระหวา่ง
กลุ่ม  การหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร    การวิเคราะห์
ขอ้มูลหลายตวัแปร การค านวณขนาดตวัอยา่ง 
 Management and analysis of statistical data; 
concept, principle, theoretical application, using of 
statistical package for data analysis and data presentation; 
nonparametrics statistic, estimation, group comparing, 
association and prediction, statistical analysis for multiple 
variables, sample size calculation 
 
685-793 ชีวเวชศาสตร์ขั้นสูงและการประยกุต ์ 3(2-3-4) 
 Avanced Biomedical Sciences and Application 
 ความรู้ และความก้ า วหน้ าของ ชี วโม เลกุ ล                                 
ชีวสารสนเทศ เซลล์วิทยา นิเวศวิทยาช่องปาก จุลชีววิทยา
และภูมิคุม้กนัวิทยา รวมทั้งการประยกุตใ์ชค้วามรู้เหล่านั้น
ในการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
 Knowledge and current concepts of molecular 
biology, bioinformatics, cell biology, oral ecology, 
microbiology and immunology including its application in 
dental research 
 
685 -893 การอ่านและการเขียนผลงาน  2(1-2-3) 

ทางวชิาการ     
 Academic Reading and Writing 

 ฝึกทกัษะการอ่าน  การวิเคราะห์และการวิจารณ์  
ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ  การเขียนรายงาน  การเตรียม
ตน้ฉบบัเพื่อตีพิมพ ์ จรรยาบรรณในการเขียนงานวชิาการ 
 Practice  relate  to  reading, analysis and 
appraisal;  writing  research  report  and  manuscript;  
ethic  in  academic  writing 
 
หมวดวชิาเลือก 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ช่องปาก  (Oral  Sciences) 
วชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
318-511  พนัธุวศิวกรรมศาสตร์             3(2-3-4) 
 Genetic Engineering 
 ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ย ุก ต ์ใ ช ้พ นั ธุ
วิศวกรรมศาสตร์   โครงสร้างและหน้าที่ของดีเอ็นเอ    
การถ่ายทอดข้อมูลพนัธุกรรม  เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอ
ลูกผสม  การส าเนายีน  การกลายพนัธ์ุแบบจ าเพาะ  หาการ
เรียงล าดบัเบส  กลไกการแสดงออกของยีน  ความส าคญั
ของพันธุวิศวกรรมต่อการแพทย์  ส่ิงแวดล้อม  และ
เกษตรกรรม  ความปลอดภยัทางชีวภาพ 
 Definition  and  application  of  genetic  
engineering,  structure  and  function  of  DNA,  flow  of  
genetic  information,  recombinant  DNA  technology,   
cloning,  site  directed  mutagenesis,  sequencing,  gene  
expression,  the  impacts  of  genetic  engineering  in  
medicine,  environmental  science  and  agriculture,  
biosafety  control 
 
328-513  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเคมี   3(2-3-4) 
 Biochemical Laboratory Techniques 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของผูส้อน 
 ทฤษ ฎี และ เ ท ค นิ ค ท่ี ใ ช้ ใ น ก า ร ศึ กษ า ใ น
ห้องปฏิบติัการชีวเคมี เช่น การตกตะกอน เซ็นตริฟิวเกชนั 
โครมาโตกราฟี อิเล็กโตรฟอริซิส สเปคโตรโฟโตเมตรี  
การเตรียมพลาสมิด ดีเอน็เอ และอาร์เอน็เอ  เทคนิคการเพ่ิม
ปริมาณสารพนัธุกรรมในสภาพจริง 
 Theories and techniques used in biochemistry 
laboratory such as precipitation centrifugation, 



chromatography and electrophoresis; spectrophotometry; 
preparation of plasmids, DNA and RNA; real-time PCR 
 
328-514 ปฏิบติัการทัว่ไปทางชีวเคมี 1(0-3-0) 
 General Biochemistry Laboratory 
 รายวชิาบงัคบัก่อน :  โดยความเห็นชอบของผูส้อน 
 ทฤษฎีและเทคนิคท่ีใช้ประจ าในการศึกษาใน
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี เช่น การเตรียมบับเฟอร์  และ
สารละลายต่างๆ การวดัความเป็นกรด-ด่าง  การตรวจหา
คุณสมบติัของสารชีวโมเลกุล โดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี  
การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเคร่ืองป่ัน  เทคนิคทางโครมา
โตกราฟี  และอิเลก็โตรฟอริซิส 
 Theories  and  techniques  generally  used  in  
biochemistry  laboratory,  for  example,  buffer  and  
solution  preparation,  pH  measurement,  properties 
analysis  of  biomolecules  by  spectrophotometry,  
separation  of  biomolecules  by  centrifugation,  
chromatography  and  electrophoresis 
 
328-603 เซลลชี์ววทิยาและพนัธุศาสตร์ 3(3-0-6)  

ระดบัโมเลกลุ    
 Molecular Cell Biology and Molecular Genetics 
 รายวชิาบงัคบัก่อน  :  328-510  หรือเทียบเท่า 
 พ้ืนฐานทางด้านเซลล์วิทยา  โครงสร้างและ
องค์ประกอบของ เซลล์ชนิดต่ า ง  ๆ  เซลล์ เมมเบรน  
โครงสร้างและคุณสมบติัของกรดนิวคลีอิค  การถ่ายทอด
ลักษณะพันธุกรรม  ข้อมูลพันธุกรรม   การกลายพันธ์ุ   
การซ่อมแซมดีเอน็เอ  กระบวนการจ าลองแบบ  การคดัลอก
แบบ  และการสร้างโปรตีน  การแสดงออกของยีนและ 
การควบคุมกระบวนการรวมตัวของดี เอ็น เอ (DNA  
recombination)  การตรวจสอบพนัธุกรรมดว้ยวิธีทางพนัธุ
วศิวกรรมศาสตร์ 
 Principal  of  cell  biology,  structure  and  
component  of  cells,  cell  membrane,  structure  and  
properties  of  nucleic  acids,  gene  transfer,  genetic  
information,  mutations,  DNA  repair,  replication,  
transcription, and  protein  synthesis,  gene  expression  

and  control  of  DNA  recombination,  genetic  analysis  
by  genetic  engineering  techniques 
 
336-521 พิษวทิยา    2(2-0-4) 
 Toxicology 

รายวชิาบงัคบัก่อน  :  336-500, 336-501 หรือโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

 หลกัการทางพิษวิทยา  การจ าแนกชนิด แหล่งท่ีมา  
สมบัติทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ  การประเมินความ
เป็นพิษของสารปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ  ความสัมพนัธ์
ระหวา่งขนาดและการตอบสนองของความเป็นพิษ  กลไกของ
การเกิดพิษระดบัโมเลกลุ เซลล ์เน้ือเยือ่และอวยัวะ  การวนิิจฉยั
การเกิดพิษ  อาการและอาการแสดง  การรักษาความเป็นพิษ 
 Principle   of  Toxicology,  classification,  
sources,  physico-chemical  properties  of  toxic  agents,  
toxicity  evaluation;  factors  affecting  toxicity; dose-
response relationship of toxic agents; mechanism of 
toxicity at molecular,  cellular, tissue and organ levels: 
poisoning diagnosis, toxic signs and symptoms, treatment 
of poisoning 
 
วชิาเลือกจากคณะแพทยศาสตร์ 
364-511 มนุษยพนัธุศาสตร์    2(2-0-4) 
 Human Genetics 
 พ้ืนฐานพนัธุศาสตร์ของมนุษย์ การซักประวติั
ครอบครัว  การเขียนพนัธุประวติั พนัธุศาสตร์ประชากร 
เซลล์พนัธุศาสตร์ อณูพนัธุศาสตร์  มะเร็งพนัธุกรรม โรค
ทางพนัธุกรรมท่ีพบบ่อย เวชศาสตร์ และการศึกษาวิจัย 
ของมนุษย ์
 Basic knowledge in human genetics, family 
history taking, construction of pedigree, population, 
genetics, cytogenetics, molecular genetics, genetics of 
cancer, common genetic disorders, medical genetics and 
research in human genome 
 
 
 



373-570  เทคนิคปฏิบติัการทางชีวเวชศาสตร์  2(0-4-2) 
 Biomedical Laboratory Techniques 
 ทฤษฎี หลกัการ วิธีการและข้อควรระวงัของ
เทคนิคต่าง ๆ ทางชีวเวชศาสตร์ จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในการศึกษาวจิยั เทคนิคพ้ืนฐานทางชีวเคมี   ชีววิทยาโมเลกุล 
และการเพาะเล้ียงเซลล ์ 
 Theory, principle and laboratory techniques used 
in biomedical science research; research ethics, basic 
techniques in biochemistry, pharmacology, molecular 
biology, immunology and cell culture 
 
วชิาเลือกจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
651-912 เคร่ืองมือส าหรับงานวจิยัทาง  1(1-0-2) 
 ชีววทิยาช่องปาก     
 Instrumentation for Oral Biology Research 
 หลกัการและการใช้เคร่ืองมือส าหรับการวิจ ัย
ทางชีวว ิทย าช่อ งปาก   ซ่ึ ง รวมถึงกล อ้ งจ ุลทรรศน์                     
ที่ท ันสมยั  ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี  
เอ็กซเรยด์ิฟแฟรกโทมิเตอร์  อินฟราเรดสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์  ซินทิลเลชันเคาน์เตอร์  เดนซิโทมิเตอร์  และอิเมจ   
อนาไลเซอร์  เป็นตน้ 
 Principles  and  operation  of  research  
instruments  for  oral  biology  including  advanced  
microscopes,  high  performance  liquid  chromatography, 
X-ray diffractometer, infra-red  spectrophotometer, 
scintillation counter, densitometer, image analyzer, etc 
 
651-913 ความเจบ็ปวดบริเวณใบหนา้  3(3-0-6) 
 และช่องปาก     
 Orofacial Pain 
 เพื ่อศึกษา  แนวคิด  ปรัชญาและความหมาย
ของความเจ็บปวด กายวิภาคและสรีรวิทยาของความ
เจ็บปวดบริเวณใบหนา้และช่องปาก  สารเคมีท่ีควบคุมการ
รับความรู้สึกเจ็บปวด  การวดัและการประเมินความรู้สึก
เจ็บปวดในคนและเคร่ืองมือท่ีใช ้ ความเก่ียวขอ้งระหว่าง
ความเจ็บปวดกับจิตวิทยาและสังคมวิทยา   หลักการ
ประเมินและดูแลรักษาผูท่ี้มีความเจ็บปวด  การประยกุตใ์ช้
หลกัการของขอ้มูลเชิงประจกัษ์  กบัความเจ็บปวดบริเวณ

ใบหน้าและช่องปาก  แนวคิดในการดูแลรักษาแบบสห
สาขา  การจดัแบ่งหมวดหมู่ของกลุ่มโรคท่ีท าให้เกิดความ
เจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากและปัญหาในการ
จดัแบ่งหมวดหมู่ การออกแบบงานวิจยัทางคลินิก  รวมทั้ง
มาตรฐานและจรรยาบรรณของงานวจิยั 
 Study of concepts, philosophy, and definition of 
pain, anatomy and neurophysiology of orofacial pain; 
neurochemical substances that influenced pain perception; 
measurement and assessment of pain in human; 
psychosocial of pain; concepts of pain management 
especially multidisciplinary approached; application of 
evidence-based medicine in orofacial pain; classification 
of orofacial pain and difficulties; clinical research 
methodology in the study of pain and research ethic 
 
651-921 ปฏิบติัการจุลทรรศน์อิเลกตรอน 1(0-1-2) 
 Electronmicroscopic Laboratory   
 ปฏิบติัการเก่ียวกบัการเตรียมช้ินงานของเน้ือเยื่อ
อ่อนและแข็ง จากช่องปากและใบหน้า  เพื่อศึกษาดว้ย
กล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องผ่านและแบบส่อง
กราด  การใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอน  วิธีการถ่ายภาพ
และวธีิการอ่านภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเลกตรอน 
 Laboratory  practice  in  tissue  preparation  of  
soft  and  hard  tissue  from  orofacial  structures  for  study  
with  transmission  and  scanning  electron  microscope;  the  
procedure  of  operation  of  electron  microscope;  electron  
microscopic  photography;  electron  micrograph  interpretation 
 
651-922 เทคโนโลยทีางชีวภาพส าหรับ 3(1-6-2) 
 งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก   
 Biotechnology for Research in Oral Sciences 
 ทฤษฎีและเทคนิคทางอณูชีววิทยา  เก่ียวกบัการ
แยกและวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีนดว้ยวิธีต่าง ๆ  การ
โคลนน่ิงและการแยกโคลนท่ีน่าสนใจ  เทคนิคการเพาะเล้ียง
เซลล์ต่าง ๆ  ชีวสารสนเทศ  ประโยชน์และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยเีพ่ืองานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 

The  knowledge  of  molecular  biology  relate  
to  analysis  extraction  and  purification  of  DNA  and  



protein,  cloning,  tissue  culture  and  bioinformatics  for  
application  in  dental  research 
 
651-951 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์  1(0-2-1) 
 ช่องปาก 1                      
 Special Topics in Oral Sciences I   
 การสมัมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้า ของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
651-952 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์   1(0-2-1)                                                                                                   

ช่องปาก 2                       
 Special Topics in Oral Sciences II   
 การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้า ของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
651-953 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์  1(0-2-1)                                                                                                   

ช่องปาก 3                         
 Special Topics in Oral Sciences III   
 การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์ ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้า ของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน หัวขอ้อยู่ในความสนใจทั้ งนักศึกษาและอาจารย ์              
การทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
685-791 วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก  2(1-2-3) 
 Oral Diagnostic Science 
 องคค์วามรู้เก่ียวกบักลไกการด าเนินของโรคใน
ช่องปาก  การวนิิจฉยัและรักษาตลอดจนการป้องกนัโรคใน
ช่องปาก  อาทิ  เน้ืองอก  แผลและรอยโรคต่าง ๆ  ลกัษณะ
ทางรังสีของโรคในช่องปากและการแปลผลความรู้พ้ืนฐาน
ของโรคติดเช้ือในช่องปาก  การควบคุมการแพร่กระจายใน
งานทนัตกรรม 
 Knowledge in  pathogenesis  of  oral  diseases; 
diagnosis, treatment and prevention of oral diseases eg. 
tumor, ulcers and other oral lesion; radiographic features 
and its interpretation; basic knowledge of infectious oral 
diseases and infection control in dentistry 
 
685-792 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนั 2(1-3-2) 

ช่องปากขั้นสูง     
 Advanced  Oral  Microbiology  and  Immunology 
  ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือ
จุลชีพและภูมิคุม้กนัวิทยาในช่องปาก  ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งร่างกายมนุษยก์บัเช้ือจุลชีพ  หลกัการการป้องกนั
การแพร่กระจายของโรคติดเช้ือ    ฝึกปฏิบัติในเทคนิค
พิเศษของการเก็บส่ิงตรวจ  การวินิจฉัยและจ าแนกชนิด
ของเช้ือจุลชีพ  การทดสอบความไวต่อยาตา้นจุลชีพ  การ
แปลผลการทดสอบทางห้องปฏิบติัการเพื่อดูความสัมพนัธ์
กบัอาการทางคลินิก 
 The advanced knowledge of mechanisms of 
infection and immunology in the oral cavity; interaction 
between host and microorganisms; principles of 
transmission and infection control; practice and gain 
experience in specimen collection, identification and 



antimicrobial susceptibility test, interpretation of 
laboratory reports in relation to clinical symptoms 
 
กลุ่มวชิาวจิยัทางคลนิิกและสาธารณสุขช่องปาก   
(Clinical  and  Oral  Public   Health  Research)   
วชิาเลือกจากคณะแพทยศาสตร์ 
367-522 วธีิการทางระบาดวทิยา 1           3(3-0-6) 
         Epidemiological Methods I 

การใชเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ ดชันีสุขภาพ การ
เลือกล าดบัความส าคญัของปัญหาสาธารณสุข การวดัความ
เส่ียง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุกบัผล Confounding และ 
interaction อคติ เทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง การวดัและการเก็บ
ขอ้มูล การวจิยัและพฒันาสุขภาพ ภาวะโรค  

Scientific reasoning, health indicators, health 
program priority setting, measures of risk, causation, 
confounding and interaction, bias, sampling techniques, 
measurement and data collection, research and 
development in health, burden of disease 
 
367-523 วธีิการทางระบาดวทิยา 2          3(3-0-6) 
         Epidemiological Methods II 
 วชิาบงัคบัก่อน  : วธีิการทางระบาดวทิยา 1 
 การออกแบบงานวิจยั การศึกษาเชิงพรรณนา การ
วิจยัเชิงตดัขวาง การศึกษาแบบ Case Control   การศึกษา
แบบ Cohort การศึกษาทางคลินิก การทดลองในชุมชน  
ความถูกตอ้งและความเช่ือถือได ้การทบทวนอย่างมีระบบ
ของงานวิจัยทางคลินิก การคดักรอง การทดสอบวินิจฉัย 
จริยธรรมการวจิยั 
 Introduction to study design, descriptive study, 
cross-sectional study, case control study, cohort study, 
clinical trial, community experimental, validity and 
reliability, systematic review of RCT, screening, 
diagnostic test, research ethics  
 
367-526 เทคนิควธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ     3(1-4-4) 
 Qualitative Research 
 แนวคิดเชิงคุณภาพ กรอบแนวความคิด เทคนิค
การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เทคนิคการสังเกตและงาน

ภาคสนาม รวมทั้งการเขียนรายงานและการน าเสนอการ
วจิยัเชิงคุณภาพ 
 Concepts of qualitative research, conceptual 
framework, interview techniques, focus group discussion, 
observation techniques and field work, report writing and 
presentation 
 
367-532  ชีวสถิติและคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 เชิงสถิติ 2                                
 Biostatistics and Statistical Computing II 
 วชิาบงัคบัก่อน  : สถิติทางการแพทยแ์ละการ 
 ค านวณเชิงสถิติ 1 
 การวิเคราะห์ตาราง 2 x 2 การวิเคราะห์ 
confounding และ interaction สมการถดถอยเชิงซ้อน 
logistic regression, Poisson regression, multinomial 
regression และproportional odds logistic regression การ
วเิคราะห์การอยูร่อด การค านวณขนาดตวัอยา่ง กลยทุธ์การ
สร้างแบบจ าลองทางสถิติส าหรับขอ้มูลเชิงระบาดวทิยา 
 Analysis of 2x2 tables, analysis of confounding 
and interaction, binary logistic regression, Poisson 
regression, multinomial and proportional odds logistic  
regression, survival analysis, sample size and strategies 
for modeling epidemiological data 
 
วชิาเลือกจากคณะเภสัชศาสตร์ 
560-667 การออกแบบการวจิยัทางคลินิก    2(1-3-2)    
 Clinical Research Designs 
 รายวชิาบงัคบัก่อน : โดยความเห็นชอบของ 

อาจารยผ์ูส้อน 
 ขั้นตอนการพฒันายา การออกแบบการศึกษาเพ่ือ
ประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภยัของการใชย้าใน
คน แนวปฏิบติัท่ีดีทางคลินิกเก่ียวกบัการศึกษายาในคน 
 Drug development process, study designs for 
evaluation of drug efficacy and drug safety in man, good 
clinical practice (GCP) in clinical trial involving human 
 
 
 



561-701 การวจิยัดา้นการบริบาลทาง 3(3-0-6) 
 เภสชักรรม 1          
 Pharmaceutical Care Research I 
 การวิจยัทางคลินิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริบาลทาง
เภสัชกรรม จริยธรรม ข้อบังคับ กฎหมายและสิทธิของ
มนุษยด์า้นการวจิยั การปฏิบติัทางคลินิกท่ีดีในการวิจยั สถิติ
กบัความมีนัยส าคญัทางคลินิก การวิจยัทางคลินิก มุมมอง
ดา้นเภสชัวทิยาคลินิก พิษวทิยาคลินิก เภสชัจลนศาสตร์และ
เภสัชพลศาสตร์ในการท าวิจัยเพื่อทดลองยา การออกแบบ 
การจดัการและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางคลินิก หลกัการใน
การประเมินการวจิยัคลินิก 
 Clinical research in pharmaceutical care; ethics, 
regulations, law and human rights in research; good 
clinical practice in research; statistics and clinical 
significance; clinical drug trial; clinical pharmacology and 
toxicology; pharmacokinetics and pharmacodynamics in 
clinical drug trial; design, data management and analysis 
of clinical data; principle of clinical research evaluation 
 
วชิาเลือกจากคณะพยาบาลศาสตร์ 
641-934 พหุตวัแปรและการวเิคราะห์  2(1-2-3) 
 Multivariate and Data Analysis 
 ข้อมูลพหุตัวแปรทางการพยาบาล  สถิติพหุตัว
แปรการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพหุตวัแปรการวิเคราะห์
ปัจจยัการแปลผลท่ีได ้ การน าเสนอผล 
 Multivariate data in nursing; multivariate 
statistics; multivariate data analysis; factor analysis; output 
interpretation; presentation of results 
 
642-778  การจดัการธุรกิจสุขภาพ  3(3-0-6) 
 Health Business Management     
               ความหมาย ความส าคญั องค์ประกอบของการ
จัดการและกระบวนการจัดการด้านธุรกิจสุขภาพ ปัญหา
ทางการจดัการธุรกิจสุขภาพ รวมถึงการประชาสัมพนัธ์เพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ การให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพ เช่น 
ดา้นโภชนาการ ดา้นสุขภาพ เป็นตน้                         
 Definitions, significances, components of 
management, and health business management processes; 

problems in health business management including social 
marketing for health promotion, health consultation such 
as nutrition and health care 
 
วชิาเลือกจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
652-951 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุข  1(0-2-1) 
 ช่องปาก 1    
 Special  Topics  in  Oral  Public  Health  I   

การสมัมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
                 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
  
652-952 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุข  1(0-2-1)                                                                                                   
 ช่องปาก 2       
 Special Topics in Oral Public Health II  
               การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์ ในเร่ือง
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากที่เป็นความก้าวหน้า
ของวทิยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
                Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
652-953 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุข 1(0-2-1)                                                                                                                                       
 ช่องปาก 3   
 Special Topics in Oral Public Health III  
              การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้าของ



วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
                Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
671-711 ทนัตกรรมป้องกนัประยกุต ์1  2(2-0-4) 
 Applied Preventive Dentistry I  
        ปรัชญา หลกัการ  แนวคิดและด าเนินงานทนัตกรรม
ป้องกันโดยอาศัยแนวคิดของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 
การประยุกต์ทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ในการดูแลจัดการ
ผูป่้วย การคน้หาปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคในช่องปากของ
ผูป่้วย   การด าเนินงานทันตกรรมป้องกันและส่งเสริม
ประเภทต่าง ๆ โดยเน้นให้ผูป่้วยสามารถดูแลทนัตสุขภาพ
ของตนเองได้  การศึกษาความคุ้มทุนของงานทันตกรรม
ป้องกนั แนวคิดและวทิยาการใหม่ ๆ ในการป้องกนัโรคฟันผ ุ
 Philosophy, principles concepts and of oral 
health promotion using and focusing on the concept of 
holistic and self-care; application of behavioral science 
theories in patient management; risk assessment of oral 
diseases and disorders; study of various types of measures 
in preventive and promotive dentistry; study of cost-
effectiveness of preventive dentistry programs; current 
knowledge in caries prevention 
 
671-712 ทนัตกรรมป้องกนัประยกุต ์2  1(1-0-2) 

Applied Preventive Dentistry II  
 แนวคิดและมาตรการการป้องกนัการเกิดโรคอ่ืน ๆ 
ในช่องปากนอกเหนือจากฟันผุการศึกษากับปัจจัยเส่ียงต่อ
การเกิดโรคปริทนัตแ์ละโรคอ่ืน ๆ  บทบาทของอาหารและ
โภชนาการต่อการเกิดโรคในช่องปาก 
                Concepts and measures in prevention of oral 
diseases other than dental caries; study of risk factors of 
periodontal diseases; roles of diet and nutrition on oral 
health and oral diseases 

671-713 วทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์ 2(2-0-4) 
 Applied Oral Epidemiology  
 หลักการและวิธีการทางระบาดวิทยา   การ
ออกแบบศึกษาทางระบาดวิทยา  การวดัการกระจายของ
โรค ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค  การศึกษาและการ
วิเคราะห์ขอ้มูลทางระบาดวิทยา  เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ 
ในการตรวจ  การคน้หาโรคทางระบาดวิทยา  รวมทั้งระบาด
วทิยาและแนวโนม้การเกิดโรคต่าง ๆ ในช่องปาก 
 Epidemiological principles and methods; study 
designs in epidemiology; measurement of disease 
distribution; risk factor identification; analysis of 
epidemiological data; epidemiological techniques and 
methods for disease investigation; epidemiology and 
trends of oral diseases and disorders 
 
671-714 พฤติกรรมศาสตร์และการ  3(3-0-6) 

สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก   
Behavioral  Science  and  Oral  Health  Promotion   
แนวคิด ทฤษฎีท่ีเ ก่ียวข้องกับพฤติกรรมทาง

สุขภาพ สุขภาพ สุขภาพองคร์วม แนวคิดของการป้องกนัโรค   
และการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และการประยุกต์ใช้
แ น ว ค ิด  ท ฤ ษ ฎ ีพ ฤ ต ิก ร ร ม ท า ง ส ุข ภ า พ ใ น ก า ร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากโดย
การมีส่วน ร่วมของชุมชนท่ีสอดคล้องกับบริบท และ
แนวคิดการสร้าง เสริมสุขภาพช่องปากในปัจ จุบัน                    
การพฒันาเครือข่ายทางสังคมและชุมชน การขบัเคล่ือน
ชุมชนด้านการส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพ 
 Concepts and theory related to health behavior, 
health, holistic health, health promotion; application of 
concept and theory in behavior modification to enhance 
oral health promotion, planning of oral health promotion 
through community participation with harmonized to the 
context; current concept of oral health promotion planning; 
social  network development and strengthen community in  
health promotion; development of health policy 
 



671-717 ระเบียบวธีีวจิยัเชิงคุณภาพ  1(1-0-2) 
 Qualitative  Research 
           หลักการและแนวคิดของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เทคนิคและกระบวนการการวิจยัเชิงคุณภาพ  การออกแบบ
วิจัยส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผสมผสานกับงานวิจัย              
เชิงปริมาณ 

Principles and concepts of qualitative research; 
techniques, process and research design for combination of  
qualitative and quantitative research 
  
671-741 การฝึกปฏิบติังานวทิยาการ  2(0-4-2)   

ระบาดช่องปากประยกุต ์    
Practice in Applied Oral Epidemiology  
วชิาบงัคบัร่วม    671-713  วทิยาการระบาด 
ช่องปากประยกุต ์  
การท าโครงงานในหัวขอ้ทางระบาดวิทยา  โดย

ประยกุตห์ลกัการทางวทิยาการระบาดและการจดัการขอ้มูล 
               Practice in dental public health issues using 
epidemiological methods 
 
671-742 การฝึกปฏิบติัระเบียบวจิยั  1(0-2-1) 
 เชิงคุณภาพ    
 Practice in Qualitative Research 
 วชิาบงัคบัร่วม  671-717 ระเบียบวธีิวจิยั 

เชิงคุณภาพ 
 ฝึกปฏิบัติ   เทคนิค  กระบวนการเก็บข้อมูล  การ
วเิคราะห์ขอ้มูล  และการน าเสนอการวจิยัเชิง คุณภาพ 
 Practice  in  technic,  data  collection,  data  analysis  
and  presentation  in  qualitative  research 
 
671-791 การจดัการขอ้มูลทาง  1(1-0-2) 

ทนัตแพทยศาสตร์   
Data Management in Dentistry 
หลกัแนวคิดในการจดัการขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้น

การวิเคราะห์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการจัดการ
ขอ้มูล  การฝึกปฏิบัติการจดัการขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

Principles and concepts of data management and data 
analysis; computer programs used in data management; 
practicing data management using computer software 
 
671-811 ระบบทนัตสุขภาพและนโยบาย 2(2-0-4) 
 Oral Health System and Policy   

หลกัการ และแนวคิดของระบบสุขภาพ ระบบ
ทนัตสุขภาพ และการประกันสุขภาพ การก าหนดและวิธี
การศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายการน าไปปฏิบัติ
และการประเมินผลนโยบาย  ความสัมพนัธ์ระหว่างระบบ
ทนัตสุขภาพและนโยบาย 

Principles  and  concepts  of  health  system,  
oral  health  system  and  health  insurance;  policy  
making,  analysis,  synthesize,  implementation  and  
evaluation; relationship  between  oral  health  system  
and  policy 
 
671-812 สงัคมศาสตร์ประยกุตท์าง  1(1-0-2) 

ทนัตแพทยศาสตร์     
Applied Social Science in Dentistry 
ปรัชญาฐานคิด  (ความรู้และการได ้มาซ่ึง

ความ รู ้) ทางว ิทย าศ าสตร์ และส ังคมศาสต ร์
ความสัมพนัธ์ของสังคม  วฒันธรรม  และการเมืองท่ีมีผล
ต่อสุขภาพ  เขา้ใจกรอบแนวคิด  และทฤษฎีวิธีการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ แนวคิด การเจ็บไขไ้ดป่้วย
การแพทยพ์หุลกัษณ์ แนวคิดความเช่ือถือเก่ียวกบัสุขภาพ  
แนวคิดการวินิจฉัยชุมชน ในมิติของสังคมศาสตร์  ศึกษา
ความเช่ือ  ค่านิยมของสังคมและวฒันธรรมในมิติของ
สุขภาพช่องปาก 

Philosophy of sciences and social sciences; 
societal, cultural and political effects on health; 
understanding conceptual framework and theories in 
social sciences and anthropology; concepts of health, 
illness and sickness, pluralistic medical systems, health 
beliefs, community diagnosis in social sciences aspect; 
study of relationships between beliefs, values, culture              
and oral health 
 



671-841 การฝึกปฏิบติัสงัคมศาสตร์  1(0-2-1) 
ประยกุตท์างทนัตแพทยศาสตร์   
Practice in Applied Social Science in Dentistry 
วชิาบงัคบัร่วม  671-812  สงัคมศาสตร์ประยกุต ์
ทางทนัตแพทยศาสตร์ 
สังเกตและเก็บขอ้มูลทางสังคมศาสตร์  ศึกษา

ผลของสังคมและวฒันธรรมในชุมชนต่อสุขภาพช่องปาก 
โดยประยุกต์กรอบแนวคิดและทฤษฎี วิธีการวิจัยทาง
สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

Observation and collection of data in social 
science; effects of society and culture on oral health by 
applying conceptual framework and theories, Research 
methodology in social science and anthropology Research 
  
671-941 ระบบทนัตสาธารณสุข  1(0-2-1) 

เปรียบเทียบระหวา่งประเทศ    
International and Comparative Oral Health 
Systems  

 ระบบทนัตสุขภาพ, นโยบายและการบริหารงาน
ทนัตสาธารณสุข  การศึกษาดูงานในประเทศใกลเ้คียง  การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบทนัตสาธารณสุขของประเทศท่ี
ไปเยีย่มดูงานและประเทศไทย  การเขียนรายงานผล 
 Dental public health system, policy and dental 
public health administration, Field trip to nearby countries; 
analyzing and comparing the dental public health system 
of the visited countries and Thailand,  report writing 
 
671-993 การบริหารโครงการครบวงจร  2(1-3-2) 
 Project Cycle Management 

ระบบทนัตสุขภาพ  นโยบาย  และการบริหารงาน
ทันตสาธารณสุข  การบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ  
ตั้งแต่การวิเคราะห์โครงการในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  
หลักการ  กระบวนการ  และปัจจัยต่าง ๆ  ท่ีมีผลต่อการ
บริหารโครงการ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน  และ
การประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือการบริหารในวงจรโครงการ  การ
ฝึกปฏิบติัการบริหารโครงการแบบครบวงจร 
 Systematical  administration  of  projects; 
quantitative  and  qualitative  analysis  of  the  project;  

principles,  process  and  factors  associated  with  the  
administration  of  a  project;  focusing  on  participation  
of  the  community  and  application  of  the  concepts  
and  instruments  in  the  project  cycle 

 
กลุ่มวชิาทนัตวสัดุ   (Dental  Materials) 
วชิาเลือกจากคณะวศิวกรรมศาสตร์   สาขาวศิวกรรมวสัดุ 
238-301 โลหะกลุ่มเหลก็และการข้ึนรูป 3(2-3-4) 
 Ferrous Metal and Forming 
               รายวิชาบงัคบัเรียนผา่นก่อน (Prerequisite):   
 238-230 วสัดุวศิวกรรม  
               หลกัการพื้นฐานของกระบวนการผลิตเหล็ก
และเหล็กกลา้ การแบ่งชนิดและมาตรฐานของเหล็กหล่อ
และ เหล ็กกล า้  การว ิเ คราะห์เฟสไดอะแกรมและ
โครงสร้างจุลภาค การปรับปรุงสมบัติเชิงกล หลกัการ
ของกระบวนการข้ึนรูป เช่น กระบวนการหล่อ การตีข้ึนรูป 
การดึงลวดและท่อ การข้ึนรูปโลหะแผ่น และกระบวนการ
อ่ืนๆการน าไปประยุกต์ใช้งาน ปฏิบัติการเ ก่ียวกับ
กระบวนการข้ึนรูป ทดสอบสมบัติเชิงกล และวิเคราะห์
โครงสร้างเหลก็และเหลก็กลา้     
      Basic principle of iron and steel making; 
classification and standard of cast iron and steel; Phase 
diagram and microstructure characterization; property 
modifications; principle of forming process for cast iron 
and steel i.e. casting, forging, wire and tube drawing, 
sheet metal forming and other process; ferrous metal 
applications; laboratory related to metal forming, 
mechanical properties testing and microstructure analysis 
of ferrous metals   
 
238-302 โลหะนอกกลุ่มเหลก็และการข้ึนรูป   3(2-3-4)                                                                  
 Non-Ferrous Metal and Forming 
 รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน :  238-230 วสัดุ 
 วศิวกรรม 
 การแบ่งชนิดและมาตรฐาน เฟสไดอะแกรม 
โครงสร้างจุลภาค และการปรับปรุงสมบติัเชิงกลของโลหะ
นอกกลุ่มเหลก็ ไดแ้ก่ โลหะอะลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสม 
โลหะทองแดงและทองแดงผสม โลหะสังกะสีและสังกะสี



ผสม  โลหะแมกนีเซียมและแมกนีเซียมผสม โลหะดีบุกและ
ดีบุกผสม โลหะนิกเกิลและนิกเกิลผสม โลหะไทเทเนียม
และไทเทเนียมมผสม โลหะฉลาดหรือจ ารูป โลหะผสมขั้น
สูง หลกัการของกระบวนการข้ึนรูป เช่น การอดัรีดข้ึนรูป 
การรีดข้ึนรูป การข้ึนรูปโลหะผง และกระบวนการอ่ืนๆ การ
น าไปประยกุตใ์ชง้าน ปฏิบติัการเก่ียวกบักระบวนการข้ึนรูป 
ทดสอบสมบัติเชิงกล และวิเคราะห์โครงสร้างของโลหะ
นอกกลุ่มเหลก็  
              Classification and standard; phase diagram; 
microstructure; property modifications of non-ferrous 
metals including aluminum and alloys, zinc and alloys, 
magnesium and alloys, tin and alloys, nickel and alloys, 
titanium and alloys, smart metal alloys,  advanced metal 
alloys; principle of forming process for non-ferrous i.e. 
extrusion, rolling, powder metallurgy and other process; 
nonferrous metal applications; laboratory related to metal 
forming, mechanical properties testing and microstructure 
analysis of non-ferrous metals   
 
238-342  เทคโนโลยแีกว้                    3(2-3-4) 
 Glass Technology 
 รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน  :  238-230  
 วสัดุวศิวกรรม 
 การจ าแนกชนิดของแก้ว ความส าคัญและการ
จ าแนกชนิดของแกว้ซิลิกา วตัถุดิบส าหรับแกว้ซิลิกา การ
ผลิตแก ้ว  ค ุณสมบ ัต ิท างกายภาพและ เคมีของแก ้ว 
โครงสร้างจุลภาคของแก้ว เคมีของการผลิตแก้ว วตัถุดิบ 
กรรมวิธีผลิตแก้วและกระจก สมบัติและการทดสอบ                  
การประยกุตใ์ช ้
 Glass classification; Significance and Classification 
of Silica Glass; Raw materials for Silica Glass; Raw materials 
for Silica Glass Manufacture; Physical and Chemical Properties 
of Silica Glass microstructure  of glass; chemistry of glass 
production; raw materials; glass processes; properties and 
tests; applications 
 
 
 

238-430 เทคโนโลยวีสัดุอนุภาค            3(3-0-6) 
 Particulate Materials Technology 
 รายวชิาบงัคบัเรียนผา่นก่อน  :  238-230  
 วสัดุวศิวกรรม 
 การจ าแนกวสัดุอนุภาค การตรวจคุณลักษณะ 
การผลิต สมบติัของวสัดุอนุภาค การข้ึนรูป กระบวนการ
อบผนึกและกระบวนการหลังการอบผนึก สมบัติของ
ผลิตภณัฑ ์การประยกุตใ์ช ้
 Particulate materials classification; characterizations; 
production; properties of particulate materials; fabrications; 
sintering and post-sintering processes; physical property    
of product; applications 
 
239-538 วศิวกรรมผิว   3(3-0-6) 
 Surface Engineering 
                อุณหพลศาสตร์ของผิว  การแพร่  อนัตรกิริยาทาง
เคมีของการออกซิเดชนั  การกัดกร่อน  และจลนศาสตร์
ของการซึมซับ   เทคนิคการป้องกนัและปรับปรุงผิว  
เทคโนโลย ีการ เคล ือบผ ิว   เทคโนโลย ีการ เคล ือบ
ผิวพลาสม่า กระบวนการเคลือบสมัยใหม่ เทคนิคการ
วเิคราะห์ผิวเคลือบและการยดึเกาะ ไตรโบโลยี  กรณีศึกษา 
             Thermodynamics  of  surfaces;  diffusion;  
chemical  interactions  of  oxidation,  corrosion  and  
absorption  kinetics; surface  protection and surface 
treatment techniques;  surface coating  technology;  
plasma coating technology;  novel coating process;  surface 
coating analytical techniques and adhesion; tribology;                       
case study 
 
239-545 โครงสร้างและสมบติัของ      3(3-0-6) 

วสัดุผสม 
 Structure and Properties of Composite Materials  
               โครงสร้างและสมบัติของวสัดุผสมท่ีมีเมทริกซ์
เป็น พอลิเมอร์ โลหะ และเซรามิก การปรับแต่งสมบติัดว้ย 
การออกแบบวสัดุผสม                                   
 Structure and properties of composites: 
polymer, metal and ceramic matrices; composites 
tailoring of properties by composite design 



239-546 วศิวกรรมพอลิเมอร์ขั้นสูง  3(3-0-6)   
 Advanced Polymer Engineering 
               ทรานซิชันของโครงสร้างพอลิเมอร์ สมบัติทาง
แสง สมบัติ เชิงกล พฤติกรรมวิสโคอิลาสติกของวัสดุ
ยดืหยุน่และพลาสติก พฤติกรรมของความเครียด 
        Transitions of polymer structure; optical 
properties; mechanical properties: viscoelastic behavior of 
elastomers and plastics; strain behavior 
   
วชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์   
สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยพีอลเิมอร์ 
342-501  การสงัเคราะห์พอลิเมอร์ 3(3-0-6) 
 Polymer Synthesis   
 เคมีอินทรียข์องพอลิเมอร์   โครงสร้างพอลิเมอร์  
จลนพลศาสตร์และกลไกของการเตรียมพอลิเมอร์  ทฤษฎี
ของการเตรียมพอลิเมอร์แบบต่างๆ ได้แก่  แบบขั้น แบบ
อนุมูลอิสระ แบบไอออน  แบบเปิดวงแหวน พอลิเมอไร
เซซนัโดยการใชต้วัเร่งปฏิกิริยาชนิดโลหะแทรนซิชนั  พอลิ
เมอไรเซซันแบบอนุมูลโดยการถ่ายเทอะตอม (เอทีอาร์พี) 
พอลิเมอไรเซชันแบบถ่ายเทโมเลกุลโดยการเติมช้ินส่วน
โมเลกลุ (ราฟต)์ และคลิกพอลิเมอไรเซชนั 
 Organic chemistry of polymers; polymers 
structure; kinetics and mechanism of polymerization; 
preparation of addition and condensation polymers; theory 
of step-growth polymerization, radical polymerization, 
ionic polymerization, ring-opening polymerization; 
polymerization by transition metal catalysts; atom-transfer 
radical polymerization (ATRP) ; reversible addition-
fragmentation chain transfer (RAFT)  polymerization ; click  
polymerization 
 
342-521 สมบติัเชิงกายภาพของพอลิเมอร์  2(2-0-4) 
 Physical Properties of Polymers 
  เทคนิคการท านายสมบัติเชิงวิศวกรรมและเชิง
กายภาพของพอลิเมอร์จากโครงสร้างโมเลกุล  สมบัติ
เชิงกายภาพและเชิงกลของพอลิเมอร์ ที่สัมพ ันธ์ก ับ
โครงสร้างและส่วนประกอบของพอลิเมอร์  สมบัติ

ด ้านวิสโคอิลาสติก  การผิดรูป  พฤติกรรมการแตกหัก  
การเปล่ียนรูปอยา่งถาวร 
 Techniques for predicting the engineering and 
physical properties of polymers from their molecular 
structures; Physical and mechanical properties of 
polymers as related to polymer structure and composition; 
Viscoelastic behavior, yielding and fracture behavior 
including irreversible deformation processes 
  
วชิาเลือกจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
653-951 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 1  1(0-2-1)                                                                                                  
 Special Topics in Dental Materials I    
               การสมัมนาและการอ่านแบบวพิากษ ์ ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
                Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
653-952 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 2  1(0-2-1)                                                                                                            
 Special Topics in Dental Materials II   
 การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์  ในเร่ือง
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
 



653-953 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 3  1(0-2-1)                                                                                                  
 Special Topics in Dental Materials III   
 การสมัมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ ในเร่ืองทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความก้าวหน้าของ
วิทยาการใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจใน
ปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การ
ทบทวนวรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  
topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  health  
science,  topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  
and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  
required  in   the  topics  selected 
 
653-991 การทดสอบคุณสมบติัและความ 3(1-6-2) 
 เหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ 
  Material Properties and Biocompatibility  
 Testings 
 ศึกษาและปฏิบัติการทดลอง  วิธีการทดสอบ
คุณสมบัติและความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ   ท า
โครงการยอ่ยเพ่ือศึกษาหรือ  ปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุ  
และรายงานผลการทดสอบ 
 Study and Experiment, material test methods of 
properties and biocompatibility of materials; 
 
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง   2(2-0-4) 
 Advanced Dental Materials 
 ศึกษาโครงสร้างและสมบติัของวสัดุประเภทต่างๆ 
พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและคอมโพสิต ตลอดจนสมบัติ
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลือกใช้และการทดสอบวสัดุทาง 
ทันตกรรม ชนิดและสาเหตุของความล้มเหลวของวสัดุ
ประเภทต่างๆและวธีิป้องกนั วธีิการปรับปรุงคุณสมบติัของ
วสัดุประเภทต่างๆ เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการ
เลือกใชว้สัดุทางทนัตกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับงานวิจัย และสามารถวิเคราะห์หากเกิดความ
ลม้เหลวของวสัดุหรือช้ินงานต่างๆ นอกจากน้ีมีการสัมมนา
ในหวัขอ้วสัดุทางทนัตกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจ  

Study of structures and properties of materials 
namely polymer, ceramic, metal and composite, properties 

related to dental materials selection and testing, types and 
causes of material failures as well as the prevention, and 
methods to improve material properties to provide basic 
foundation for applying material science research, 
material selection and failure analysis; including seminars 
on special topics of interest relating to dental materials 
   
วทิยานิพนธ์ 
650-911 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0)  
 Thesis 
 ก า ร ศ ึก ษ า ค น้ ค ว า้ แ ล ะ ว ิจ ัย ท า ง ด ้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้
ใหม่แบบองคร์วมโดยการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ   
ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 Study and research in  Oral  Health  Science  
research,  produces  new  holistic  knowledge  by  
presenting  academic  results  in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  
research  committee 
 
650-912 วทิยานิพนธ์                72(0-216-0)   
 Thesis 
 ก า ร ศ ึก ษ า ค น้ ค ว า้ แ ล ะ ว ิจ ัย ท า ง ด ้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้
ใหม่แบบองคร์วมโดยการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ   
ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 Study and research in  Oral  Health  Science  
research,  produces  new  holistic  knowledge  by  
presenting  academic  results  in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  
research  committee 
 
650-921 วทิยานิพนธ์ 36(0-108-0) 
 Thesis 
 ก า ร ศ ึก ษ า ค น้ ค ว า้ แ ล ะ ว ิจ ัย ท า ง ด ้า น
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้



ใหม่แบบองคร์วมโดยการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ   
ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
 Study and research in  Oral  Health  Science  
research,  produces  new  holistic  knowledge  by  
presenting  academic  results  in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  research  
committee 
 
650-922 วทิยานิพนธ์ 48(0-144-0)  
 Thesis 
 การศึกษาคน้ควา้และวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่แบบองค์
รวมโดยการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ   ภายใตก้าร
ดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 Study and research  in  Oral  Health  Science  
research,  produces  new  holistic  knowledge  by  
presenting  academic  results  in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  research  
committee 
 
 
 
 
 
 


