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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เป็นหลกัสูตรร่วมบูรณาการความรู้ดา้นต่าง ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั รักษา คิดคน้และพฒันาทั้งในสุขภาพช่องปากและนวตักรรมท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์ (Outcome-based 
Education) โดยการจัดกิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active Learning) ท่ีหลากหลาย  เพื่อผลิตนักวิจัยท่ีสามารถผสมผสาน 
และประยกุตค์วามรู้โดยมีการวจิยัเป็นฐาน เพ่ือเป็นนกัวจิยัท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการวจิยัสูง มีเครือข่าย
การวิจยั และสามารถสร้างผลงานทางวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์นระดบันานาชาติ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีแกปั้ญหา      
ของประเทศได้โดยเฉพาะปัญหาสุขภาพช่องปากโดยรู้จักคิดค้นติดตามวิทยาการในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค 
การรักษาและบูรณะให้กลบัเขา้สู่สภาพปกติให้มากท่ีสุดภายหลงัการเกิดโรคอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัคุณธรรม หลกัจรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพ และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
PLO2 วพิากษแ์ละประเมินคุณค่าขอ้มูลทางวชิาการอยา่งเป็นระบบเพ่ือน ามาพฒันาตนเองและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
PLO3 ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นแบบบูรณาการในบทบาทของทั้งผูน้ าและผูต้ามในทีมภายใตว้ฒันธรรมองคก์ร 
PLO4 มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัส่ือสาร  
          และน าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO5 สามารถสงัเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีเป็นแก่นในสาขาวชิาการและวชิาชีพ 
PLO6 สามารถบริหารจดัการ ออกแบบและด าเนินการวจิยัในเชิงบูรณาการเพ่ือสร้างองคค์วามรู้ใหม่หรือนวตักรรม 
PLO7 สามารถใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษในการส่ือสาร น าเสนอ อภิปราย ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   
-  ส าหรับนกัวจิยัดุษฎีบณัฑิตและผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท ไม่นอ้ยกวา่ 48    หน่วยกิต 
-  ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ไม่นอ้ยกวา่     72    หน่วยกิต 

1. หมวดวชิาบังคบั 
 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีใหเ้รียน จ านวน 4  หน่วยกิต และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
ใหเ้ลือกเรียน จ านวน 2 หน่วยกิต  จากรายวชิาดงัน้ี   
650-713 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก  2(2-0-4) 
 Research Methodology in Oral Sciences   
650-716   ชีวเวชศาสตร์การแพทยก์า้วหนา้  1((1)-0-2) 
  Current Advances in Biomedical Sciences 
650-952  สมัมนาพิเศษทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  1(0-2-1) 
 Special Seminar in Oral Health Sciences 
660-711 ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์  2((2)-0-4) 
 Philosophy and Methodology of Dental Research  
660-715 วทิยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง  3((3)-0-6) 
 Advanced Oral Science 

2. หมวดวชิาบังคบัเลือก 
 ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีใหเ้ลือกเรียน จ านวน 3  หน่วยกิต และผูส้ าเร็จการศึกษา 
ระดบัปริญญาโทใหเ้ลือกเรียน จ านวน  2  หน่วยกิต  จากรายวชิาดงัน้ี  
347-532   สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั  3((3)-0-6)                            
 Applied Statistics for Research 
347-551    สถิติทางการแพทยแ์ละการค านวณเชิงสถิติ 1  4(3-2-7) 
 Medical Statistics and Statistical Computing 1 
650-712      ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก  2((2)-0-4) 
 Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice  
650-765 โปรแกรมสถิติประยกุตใ์นการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์  1(0-2-1) 
 Applied Statistical Program in Dental Research 
650-794 ชีวสถิติประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ช่องปาก                      2(1-3-2) 
 Applied Biostatistics in Oral Sciences 
685-793 ชีวเวชศาสตร์ขั้นสูงและการประยกุต ์  3((2)-3-4) 
 Advanced   Biomedical Sciences and Application 
685-893 การอ่านและการเขียนผลงานทางวชิาการ  2((1)-2-3) 
 Academic Reading and Writing 
 
 
 



3. หมวดวชิาเลือก  
 หมวดวชิาเลือกส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีใหเ้รียน จ านวนไม่นอ้ยกวา่  17  หน่วยกิต และผูส้ าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาโทให้เลือกเรียน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8  หน่วยกิต  จากวชิาเลือกของแต่ละกลุ่มวชิา หรือรายวชิาอ่ืนๆ
ท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หรือสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของอาจารยท่ี์ปรึกษา ต่อไปน้ี 

กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ช่องปาก (Oral Sciences) 
วชิาเลือกจากคณะวทิยาศาสตร์ 
 318-511 พนัธุวศิวกรรมศาสตร์  3(2-3-4)      
 Genetic Engineering                                                    
 336-521 พิษวทิยา  2(2-0-4) 
 Toxicology   
วชิาเลือกจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
650-751     สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม  1(0-2-1) 
 Seminar In Digital Dental Technology   
650-796 ชุดวชิาองคค์วามรู้ขั้นสูงและระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 5((4)-3-8)    
 Module : Advance Explicit and Research Methodology in Oral Health Sciences  
651-912 เคร่ืองมือส าหรับงานวจิยัทางชีววทิยาช่องปาก  1((1)-0-2) 
 Instrumentation for Oral Biology Research  
651-921 ปฏิบติัการจุลทรรศน์อิเลกตรอน  1(0-1-2) 
 Electronmicroscopic Laboratory  
651-922 เทคโนโลยทีางชีวภาพส าหรับงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 3((1)-6-2) 
 Biotechnology for Research in Oral Sciences   
651-951     หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 1  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Sciences I  
651-952  หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 2  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Sciences II  
651-953     หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 3                                                 2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Sciences III  
685-792 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง  2((1)-3-2) 
 Advanced Oral Microbiology and Immunology  
กลุ่มวชิาวจิยัทางคลนิิกและสาธารณสุขช่องปาก (Clinical and Oral Public Health Research) 
วชิาเลือกจากคณะแพทยศาสตร์ 
352-521 วธีิการทางระบาดวทิยา 1      3((3)-0-6) 
 Epidemiological Methods I  
352-525 วธีิการทางระบาดวทิยา 2               3((3)-0-6) 
 Epidemiological Methods II  
352-526 สถิติทางการแพทยข์ั้นสูงและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการแพทย ์ 3((2)-2-5) 
 Advanced Medical Statistics and Medical Data Analysis  
 



352-528 วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  3((1)-4-4) 
 Qualitative  Research  
วชิาเลือกจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
652-951 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุขช่องปาก 1  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Public Health I      
652-952 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุขช่องปาก 2  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Public Health II  
652-953     หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุขช่องปาก 3  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Public Health III   
671-713 วทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์  2(2-0-4) 
 Applied Oral Epidemiology   
671-716  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  3((3)-0-6) 
 Oral Health  Promotion  
671-717 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ  1((1)-0-2) 
 Qualitative Research    
671-791 การจดัการขอ้มูลทางทนัตแพทยศาสตร์  1((1)-0-2) 
 Data Management in Dentistry  
671-811 ระบบสุขภาพและทนัตสุขภาพ  2(1-2-3) 
 Health System and Oral Health System  
671-812 สงัคมศาสตร์ประยกุตท์างทนัตแพทยศาสตร์  1((1)-0-2) 
 Applied Social Science in Dentistry  
กลุ่มวชิาทนัตวสัดุ (Dental Materials) 
วชิาเลือกจากคณะทนัตแพทยศาสตร์ 
653-951 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 1  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Dental Materials I     
653-952 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 2   2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Dental Materials II    
653-953 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 3  2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Dental Materials III   
653-991 การทดสอบคุณสมบติั และความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ 3((1)-6-2)           
 Material Properties and Biocompatibility Testings  
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง  2((2)-0-4) 
 Advanced Dental Materials  
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์  

650-911 วทิยานิพนธ์        48(0-144-0)   
 Thesis   
650-912 วทิยานิพนธ์        72(0-216-0)   
 Thesis   
650-921 วทิยานิพนธ์        36(0-108-0)   
 Thesis   
650-922 วทิยานิพนธ์         48(0-144-0) 
 Thesis  

 



 

แบบ 1.1 (นกัวจิยัดุษฎบีณัฑติ*) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-911 วทิยานิพนธ์   12(0-36-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-911 วทิยานิพนธ์   12(0-36-0) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-911 วทิยานิพนธ์   12(0-36-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-911 วทิยานิพนธ์   12(0-36-0) 
 
 
 



แบบ 1.1 (นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-911 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ* (ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-911 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ* (ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-911 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ* (ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-911 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-911 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-911 วทิยานิพนธ์ 8(0-24-0) 
 
*   รายวชิาสมัมนาหรือหวัขอ้พิเศษสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์และลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
*   รหสัรายวชิาหวัขอ้พิเศษเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 1.2 (นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ* (ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ* (ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ* (ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-912 วทิยานิพนธ์   9(0-27-0) 
 
*   รายวชิาสมัมนาหรือหวัขอ้พิเศษสมัพนัธ์กบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์และลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
*   รหสัรายวชิาหวัขอ้พิเศษเลือกลงทะเบียนตามกลุ่มวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 2.1 (นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท) 
(แผนการศึกษาทั้งหลกัสูตรปกต ิและหลกัสูตรผสมวจิยัและคลนิิก**) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-921 วทิยานิพนธ์   2(0-6-0) 
xxx-xxx วชิาบงัคบั 4(x-x-x) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 6(x-x-x) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ***(ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-921 วทิยานิพนธ์   4(0-12-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 3(x-x-x) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ***(ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-921 วทิยานิพนธ์   6(0-18-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 3(x-x-x) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ***(ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-921 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-921 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-921 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 
**     นกัศึกษาในหลกัสูตรผสมวจิยัและคลินิก ตอ้งปฏิบติังานฉพาะทางของสาขานั้น จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ชัว่โมง 
         หรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่นบัหน่วยกิต 
***   การนบั/ไม่นบัหน่วยกิตสมัมนา/หวัขอ้พิเศษข้ึนกบัแผนการศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 2.2 (นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี) 
(แผนการศึกษาทั้งหลกัสูตรปกต ิและหลกัสูตรผสมวจิยัและคลนิิก**) 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-922 วทิยานิพนธ์   2(0-6-0) 
xxx-xxx วชิาบงัคบั 7(x-x-x) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 5(x-x-x) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ***(ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-922 วทิยานิพนธ์   2(0-6-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 8(x-x-x) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ***(ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-922 วทิยานิพนธ์   6(0-18-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 4(x-x-x) 
xxx-xxx รายวชิาสมัมนา/หวัขอ้พิเศษ***(ไม่นบัหน่วยกิต) 1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-922 วทิยานิพนธ์   6(0-18-0) 
xxx-xxx วชิาเลือกตามกลุ่มวชิา 4(x-x-x) 

ปีที ่3 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-922 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-922 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 

ปีที ่4 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-922 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
650-922 วทิยานิพนธ์   8(0-24-0) 
 
**     นกัศึกษาในหลกัสูตรผสมวจิยัและคลินิก ตอ้งปฏิบติังานฉพาะทางของสาขานั้น จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3,000 ชัว่โมง 
         หรือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย โดยไม่นบัหน่วยกิต 
***   การนบั/ไม่นบัหน่วยกิตสมัมนา/หวัขอ้พิเศษข้ึนกบัแผนการศึกษาและอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 

 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1  ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม หลกัจรรยาบรรณทาง
วิช าก าร  วิ ช า ชี พ  แ ล ะค ว าม
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

1) ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กรเพ่ือ
เป็นการปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบ
วนิยั

2) อาจารย์ผู ้ส อนสอดแทรก เร่ือ ง
คุณธรรมจริยธรรมและผลประโยชน์
ของผูป่้วยเป็นท่ีตั้งในการอภิปราย ใน
การสอนและสมัมนาทุกรายวชิา

3) ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณจริยธรรม
เคารพกฎกติกาของการปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งดา้นการใหก้าร
รักษาพยาบาลและการวจิยั

1) ประเมินจากการรับผิดชอบใน
ฐานะผูน้ ากิจกรรมวิชาการ และ
ก าร มี ส่ วน ร่วม ใน กิ จก รรม
วชิาการอยา่งครบถว้น

2) โครงการวิจัยผ่านการประเมิน
ของคณะกรรมการจริยธรรมการ
วจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

PLO2 วพิากษแ์ละประเมินคุณค่า
ขอ้มูลทางวชิาการอยา่งเป็นระบบ
เพื่ อน าม าพัฒ น าตน เองและ
พฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 

1) เนน้การเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนมี
การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมการใช้ปัญหาเป็น
พ้ืนฐานได้แก่ Case-based learning,
group discussion

2) มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้น
ข้ อ มู ล ท า ง วิ ช า ก า ร จ า ก
วารสารวิชาการ ท่ี คุณภาพระดับ
น าน าช าติ  น าม าคิ ด เชิ ง วิพ ากษ์
วเิคราะห์และน าเสนอในการสมัมนา

1) ประเมินหลากหลายวิธี เพื่อให้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้ทั้ งการเรียนในห้องเรียน
และการศึกษาด้วยตนเอง โดย
การรายงานการศึกษาค้นคว้า
การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การ
น าเสนอปากเปล่า

2) นักศึกษารับทราบผลการประเมิน
ทัน ที ทุ กค ร้ั งหลังส้ิ น สุ ดการ
ปฏิบัติงาน  และได้รับค าแนะน า
การปรับปรุงจากอาจารยนิ์เทศงาน

PLO3  ปฏิบัติงานร่วมกับผู ้อ่ืน
แบบบูรณาการในบทบาทของทั้ง
ผู ้น าและผู ้ต าม ใน ทีมภายใต้
วฒันธรรมองคก์ร 

1) การสัมมนาท่ีก าหนดเป็นการท างาน
กลุ่มเพ่ือส่งเสริมการแสดงบทบาท
ของการเป็นผูน้ าและผูต้าม

2) การมีมนุษยสัมพนัธ์ และการวางตวัใน 
การท างานท่ีดี ทั้งการท างานร่วมกนั การ
แก้ปัญหากรณีศึกษา และการท างาน
ร่วมกบับุคลากรต่าง ๆ  ในคณะฯ 

1) การประเมินความสามารถใน
การแสดงบทบาทของการเป็น
ผูน้ าและผูต้ามเม่ือมีการท างาน
เป็นกลุ่ม

2) ประเมินความรับผิดชอบในงาน
ไดรั้บมอบหมายและความสนใจ
ใน ก ารพัฒ น าต น เอ งอ ย่ า ง
ต่อเน่ือง



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO4 มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
ทันสมยั ส่ือสารและน าเสนอใด้
อยา่งเหมาะสม 

1)    มี ระบบ เทคโนโลยีสารสน เทศ ท่ี
ทั น ส มั ย  แ ล ะ ส่ื อ ก า ร ส อ น
อิเลคทรอนิกส์ท่ีเพียงพอท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

2)    จัด ให้นัก ศึกษ าน าเสนองานและ
กร ณี ศึ กษ า ท่ี ต้อ งใช้ทั กษ ะท าง
เท คโนโลยี  ส ารสน เทศ  ในการ
ประชุมสัมมนาท่ีจัดการเรียนการ
สอน  และใน ท่ี ป ระ ชุ ม วิช าก าร
ระดับชาติและนานาชาติ การจดัการ
เรียนการสอนให้มีรายวิชาวิจัยและ
สถิติท่ีตอ้งใชท้กัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร การใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการประเมินคุณภาพ
ของขอ้มูล 

ประเมินจากรายวิชาสัมมนาและ               
ในห้องเรียน โดยการใชแ้บบประเมิน
และการอภิปรายร่วมกันระหว่าง
คณาจารย ์โดยพิจารณาจาก 
- เลือกใชฐ้านขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
สืบค้น และตอบค าถามการศึกษา      
การวจิยัไดอ้ยา่งเหมาะสม 
- ข้อมูลท่ีสืบค้นมาน าเสนอมีความ
ทนัสมยัและถูกตอ้ง 
- การเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ            
ใน ก าร ส่ื อ ส ารและน า เส น อได ้                
อยา่งเหมาะสม 

PLO5 สามารถสังเคราะห์องค์
ความรู้ท่ี เป็นแก่นในสาขาวิชา
การและวชิาชีพ 

1) การสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า จ า ก โ จ ท ย์ ห รื อ
สถานการณ์ทั้งระดับบุคคลและกลุ่ม
ในสถานการณ์ทั่วไป สถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและกรณีตวัอยา่ง 

2) รายวิชาสัมมนาเฉพาะบุคคลท่ีมุ่งเน้น
ความลุ่มลึกในเน้ือหาวชิาการ 

3) มีการวพิากย ์ การอภิปรายกลุ่มการท า
กรณีศึกษาการจัดท าโครงการ   การ
เสนอผลงาน การท าวทิยานิพนธ์   

1) การสอบวดัคุณสมบติัก่อนเร่ิมการ
พฒันาโครงร่างงานวจิยั 

2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์การ
น าเสนอโครงการ การรายงานผล
การวิเคราะห์วิจารณ์ การศึกษา
คน้ควา้อิสระการสัมมนาและการ
สอบวทิยานิพนธ์ 
 

PLO6 สามารถบ ริหารจัดการ 
ออกแบบและด าเนินการวิจยัเพื่อ
ส ร้ า ง อ งค์ ค ว าม รู้ ให ม่ ห รื อ
นวตักรรม 

1) การสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะ
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า จ า ก โ จ ท ย์ ห รื อ
สถานการณ์ทัว่ไปและ สถานการณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพและกรณีตวัอยา่ง 

2) จดัเตรียมเคร่ืองมือ และอุปกรณ์วิจัย
ให้ เห ม าะ ส ม  ทั น ส มั ย  เพื่ อ ให้
นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานได้ด้วย
ตนเอง 

1) ป ร ะ เมิ น ทั ก ษ ะ ก าร คิ ด ก าร
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และการ
แก้ไขปัญหาจากการด าเนินการ
วจิยั 

2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
และสอบป้องกนัวทิยานิพนธ์ 

3) การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO7 สามารถใชภ้าษาไทย และ
ภาษ าอังกฤษ ในการ ส่ื อส าร 
น าเสนอ  อ ภิปราย  ได้อย่าง มี
คุณภาพ 

1)   ก าหนดกิจกรรม research progress 

การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ โดยให้นักศึกษา

น าเสนอเป็นภาษาองักฤษ 

2)   ร ายวิช าหั วข้อ พิ เศษ  ก าหนดให้

นักศึกษาน าเสนอขอ้มูลทางวิชาการและ

ตอ้งอภิปรายร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 

3) ก าห นดให้ นั ก ศึ กษ าต้อ ง เข้ า ร่ วม

น าเสนอผลงานวิชาการในงาน research 

day  การประชุมระดบัชาติ หรือนานาชาติ              

เป็นภาษาองักฤษ 

4) กระตุ ้น  ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ

ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นทาง

วิชาการ     ในชัว่โมงสัมมนาและกิจกรรม

วชิาการอ่ืนๆ 

5) ส่งเสริมให้นักศึกษามีกิจกรรมทั้ งใน

และนอกหอ้งเรียนกบันกัศึกษาต่างชาติ 

ประเมินจากรายวิชาสัมมนา และ               

ในห้องเรียน โดยการใชแ้บบประเมิน

และการอภิปรายร่วมกันระหว่าง

คณาจารย ์โดยพิจารณาจาก 

- ประเมินทกัษะการใชภ้าษาไทย หรือ

ภาษาองักฤษในการส่ือสาร น าเสนอ 

อ ภิ ป ร าย  ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ                    

มีคุณภาพ 

- ป ระ เมินการมี ส่วน ร่วมในการ

ซกัถาม อภิปรายในการสมัมนา และท่ี

ประชุม 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทนัแพทยศำสตร์ 

หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีัณฑิต  สำขำวชิำวทิยำศำสตร์สุขภำพช่องปำก 

หมวดวชิำบังคบั 
650-713 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 2(2-0-4) 

Research Methodology in Oral Sciences 
                ความหมาย แนวคิดระเบียบวิธีวิจยั การตั้งสมมุติฐาน  การออกแบบการวิจยัเพ่ือตอบค าถามวิจยัตวัแปร ผลของ
ความล าเอียง ตวัแปรกวนและการควบคุม  การน าเสนอผลงานวิจยั จริยธรรมในการวิจยั การฝึกปฏิบติัเขียนและน าเสนอ
โครงร่างวจิยัโดยเนน้การน าไปสู่งานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  
                 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 

                องค์ความรู้รวบยอดและเชิงประยุกต์เก่ียวกับวิทยาการขั้นสูงในปัจจุบันแนวความคิดนวตักรรมและประเด็น
โตแ้ยง้ของวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัวิวฒันาการของการวินิจฉัยการพยากรณ์และการรักษาโรค สภาวะทาง
ชีววทิยาของช่องปากและกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ หลกัการเรียนรู้วทิยาการสมยัใหม่ดว้ยตนเอง 

Conceptual and applied knowledges in current advance technology; concepts, innovation and controversy in 
medical sciences related to the evolution of diagnosis, prognosis and treatment; biological conditions in oral and 
maxillofacial; self-learning principle about new technology   

650-952 สมัมนาพิเศษทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 1(0-2-1) 
Special Seminar in Oral Health Sciences 

  การสมัมนาในหวัขอ้ของงานวจิยัท่ีกา้วหนา้  และสอดคลอ้งสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ของงานวทิยานิพนธ์ 
  Seminar  in  advanced  topics  in  research  which  related  to  the  thesis  topics 

660-711    ปรัชญาและวธีิวทิยาการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 2((2)-0-4) 
  Philosophy and Methodology of Dental Research 

                  ความหมายและลกัษณะของการวิจยั หลกัและวิธีการคน้หาองค์ความรู้ ความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือวิจยั การ
วเิคราะห์ปัญหา การออกแบบวจิยั จริยธรรมในการวจิยั 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   
               อณูชีววทิยาของการพฒันากะโหลกศีรษะและใบหนา้ การเกิดปากแหวง่เพดานโหว ่กระบวนการข้ึนของฟัน กลไก
การเกิดโรคมะเร็งในช่องปากในระดบัโมเลกลุ กระบวนการหายของแผล วศิวกรรมการสร้างเน้ือเยือ่ วทิยาศาสตร์พ้ืนฐานใน
การป้องกนัโรคฟันผแุละโรคปริทนัตอ์กัเสบ การประยกุตใ์ชอ้ณูชีววทิยาในงานวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
 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 
  
วชิำบังคบัเลือก  
347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั      3((3)-0-6)  
 Applied Statistics for Research  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้  การแจกแจงปรกติ   การแจกแจงการชกัตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ  การทดสอบด้วยไคก าลังสอง การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติ ท่ีเหมาะสม                     
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   สถิติทางการแพทยแ์ละการค านวณเชิงสถิติ 1    4(3-2-7) 
 Medical Statistics and Statistical Computing 1  
               สถิติพรรณนา  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปัวส์ซงและการแจกแจงปรกติ  การแจก
แจงการชกัตวัอยา่ง  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว          การวิเคราะห์
ขอ้มูลชนิดแยกประเภทโดยใช้การแจกแจงไคก าลงัสอง  การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การ
วเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้พหุคูณ  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส 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  
                องค์ความรู้และแนวคิดในปัจจุบันเก่ียวกับชีววิทยา จุลชีววิทยาและสรีรวิทยาของอวยัวะในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกรและใบหนา้ รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกบัการหายของแผล ปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอม   



 

การพฒันาการของกระดูกขากรรไกร ใบหน้า และกะโหลกศีรษะ ท่ีเก่ียวขอ้งกับคพัภวิทยา และการเจริญเติบโต และ                   
การถ่ายทอดทางพนัธุกรรม ลกัษณะของชีววิทยาพ้ืนฐานของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง
และวสัดุทางการแพทย ์ รวมถึงการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวนิิจฉยัโรค 
 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 โปรแกรมสถิติประยกุตใ์นการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์   1(0-2-1) 
 Applied Statistical Program in Dental Research 
 การฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติและการจดัการขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสถิติ
ส าเร็จรูป 
 Practice  in  computer  laboratory-statistical  analysis  and  computer  software  data  management 
 
650-794 ชีวสถิติประยกุตท์างวทิยาศาสตร์ช่องปาก    2(1-3-2) 
 Applied Biostatistics in Oral Sciences  
                การจดัการและวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ แนวคิด หลกัการวิธีการและการประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งทาง
ทฤษฎีและการใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และน าเสนอขอ้มูลสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์การประมาณค่า
การเปรียบเทียบระหวา่งกลุ่มการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรการวเิคราะห์ขอ้มูลหลายตวัแปร 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                             
 ความรู้และความกา้วหนา้ของชีวโมเลกลุ ชีวสารสนเทศ เซลลว์ทิยา นิเวศวทิยาช่องปาก  
จุลชีววทิยา และภูมิคุม้กนัวทิยา รวมทั้งการประยกุตใ์ชค้วามรู้เหล่านั้นในการวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
 Knowledge and current concepts of molecular biology, bioinformatics, cell biology, oral ecology, microbiology 
and immunology including its application in dental research 
   
685 -893 การอ่านและการเขียนผลงานทางวชิาการ    2((1)-2-3) 
 Academic Reading and Writing  
               ฝึกทกัษะการอ่าน  การวิเคราะห์และการวจิารณ์  ผลงานตีพิมพท์างวชิาการ  การเขียนรายงาน    การเตรียมตน้ฉบบั
เพื่อตีพิมพ ์ จรรยาบรรณในการเขียนงานวชิาการ 
               Practice  relate  to  reading, analysis and appraisal;  writing  research  report  and  manuscript;  ethic  in  
academic  writing 
 
 



 

หมวดวชิำเลือก 
กลุ่มวชิำวทิยำศำสตร์ช่องปำก  (Oral  Sciences)  
วชิำเลือกจำกคณะวทิยำศำสตร์  
318-511 พนัธุวศิวกรรมศาสตร์      3(2-3-4) 
 Genetic Engineering  
 ความหมายและการประยุกต์ใช้พนัธุวิศวกรรมศาสตร์   โครงสร้างและหน้าท่ีของดีเอ็นเอ  การถ่ายทอดขอ้มูล
พนัธุกรรม  เทคนิคการสร้างดีเอ็นเอลูกผสม  การส าเนายีน  การกลายพนัธ์ุแบบจ าเพาะ  หาการเรียงล าดบัเบส  กลไกการ
แสดงออกของยนี  ความส าคญัของพนัธุวศิวกรรมต่อการแพทย ์ ส่ิงแวดลอ้ม  และเกษตรกรรม  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 
  
336-521 พิษวทิยา        2(2-0-4) 
 Toxicology  
                รายวชิาบงัคบัก่อน  :  336-500,336-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
                หลกัการทางพิษวิทยา  การจ าแนกชนิด แหล่งท่ีมา  สมบติัทางเคมีและฟิสิกส์ของสารพิษ  การประเมินความเป็น
พิษของสารปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดพิษ  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขนาดและการตอบสนองของความเป็นพิษ  กลไกของการเกิด
พิษระดบัโมเลกลุ เซลล ์เน้ือเยือ่และอวยัวะ  การวนิิจฉยัการเกิดพิษ  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 
   
วชิำเลือกจำกคณะทนัตแพทยศำสตร์  
650-751 สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม    1(0-2-1)   
 Seminar in Digital Dental Technology  
การสัมมนาในรูปแบบผสมผสานระหว่างการการน าเสนอบทความจากวารสารดา้นวิทยาการทางทันตแพทยท่ี์เก่ียวกับ
เทคโนโลยดิีจิตทลัทางทนัตกรรมเพื่อการน าไปใชรั้กษาผูป่้วยในคลินิก หอ้งปฏิบติัการทางทนัตกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั
ในการผลิตช้ินงานบูรณะ  โดยเนน้การวิเคราะห์ วจิารณ์ และติดตามวิทยาการท่ีเป็นปัจจุบนั ร่วมกบัการอภิปรายกรณีศึกษา
จากผูป่้วย 
  Combined studying approaches of current dental literature relevant to digital dental technology for clinical 
treatment, laboratories using digital technology to fabricate restorations emphasizing on the analysis, criticism of updated 
technology, and case presentations 
   
 
 
 
 
 



 

650-796  ชุดวชิาองคค์วามรู้ขั้นสูงและระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก      5((4)-3-8) 
  Module : Advance Explicit and Research Methodology in Oral Health Sciences 
               องค์ความรู้ขั้นสูงและแนวคิดท่ีทันสมัยเก่ียวกับชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยาของอวยัวะช่องปาก กระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า การพฒันาการของกระดูกขากรรไกรใบหน้าและกะโหลกศีรษะและการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม 
ลกัษณะของชีววิทยาพ้ืนฐานของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคภูมิตา้นทานบกพร่องพร้อมทั้งหลกัการ แนวคิด
ระเบียบการวิจยั  การตั้งสมมุติฐาน  การออกแบบการวิจยัเพ่ือตอบค าถามวิจยั เพ่ือการวิจยัทางทนัตแพทยศาสตร์ การเขียน
และน าเสนอโครงงานวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
               Advance knowledge and update concept of biology, microbiology and physiology of the oral and maxillofacial 
region; craniofacial development and growth of the oral and maxillofacial region and genetics; carcinogenesis in oral 
cavities;immunodeficiency diseases;  concept of research methodology; hypothesis; identification and design of research 
questions in dentistry: develop and present research proposal in dentistry 
   
651-912  เคร่ืองมือส าหรับงานวจิยัทางชีววทิยาช่องปาก    1((1)-0-2) 
  Instrumentation for Oral Biology Research                 
 หลกัการและการใชเ้คร่ืองมือส าหรับการวิจยัทางชีววิทยาช่องปาก  ซ่ึงรวมถึงกลอ้งจุลทรรศน์ท่ีทนัสมยั  ไฮเพอร์
ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโทกราฟี  เอ็กซเรยดิ์ฟแฟรกโทมิเตอร์  อินฟราเรดสเปกโทรโฟโตมิเตอร์  ซินทิลเลชนัเคาน์เตอร์  
เดนซิโทมิเตอร์  และอิเมจอนาไลเซอร์  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 
 
651-921 ปฏิบติัการจุลทรรศน์อิเลกตรอน     1(0-1-2) 
 Electronmicroscopic Laboratory    
               ปฏิบัติการเก่ียวกับการเตรียมช้ินงานของเน้ือเยื่ออ่อนและแข็ง จากช่องปากและใบหน้าเพ่ือศึกษาด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเลกตรอนแบบส่องผ่านและแบบส่องกราดการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์อิเลกตรอนวิธีการถ่ายภาพและวิธีการอ่าน
ภาพถ่ายจุลทรรศน์อิเลกตรอน 
               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 าหรับงานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก  3((1)-6-2) 
 Biotechnology for Research in Oral Sciences    
 ทฤษฎีและเทคนิคทางอณูชีววิทยา  เก่ียวกบัการแยกและวิเคราะห์ดีเอ็นเอและโปรตีนดว้ยวิธีต่างๆการโคลนน่ิง
และการแยกโคลนท่ีน่าสนใจเทคนิคการเพาะเล้ียงเซลล์ต่างๆชีวสารสนเทศประโยชน์และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
งานวจิยัทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 
               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 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 1     2(0-4-2) 
 Special Topics in Oral Science I  
                การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ในเร่ืองทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความกา้วหนา้ของวิทยาการ
ใหม่ๆประเด็นโต้แยง้หรืออยู่ในความสนใจในปัจจุบันหัวข้ออยู่ในความสนใจทั้ งนักศึกษาและอาจารย์การทบทวน
วรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก 
                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 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 2     2(0-4-2) 
 Special Topics in Oral Science II                                                                                                   
                การสมัมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ในเร่ืองทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความกา้วหนา้ ของวิทยาการ
ใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หัวขอ้อยู่ในความสนใจทั้ งนักศึกษาและอาจารย ์การทบทวน
วรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
                 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 หวัขอ้พิเศษทางวทิยาศาสตร์ช่องปาก 3     2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Science III  
  การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ ์ในเร่ืองทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากท่ีเป็นความกา้วหนา้ ของวิทยาการ
ใหม่ ๆ ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่ในความสนใจในปัจจุบัน หัวขอ้อยู่ในความสนใจทั้ งนักศึกษาและอาจารย ์ การทบทวน
วรรณกรรมและการเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
                  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 
 
685-792 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง    2((1)-3-2) 
 Advanced  Oral  Microbiology  and  Immunology  
               ความกา้วหนา้ขององคค์วามรู้เก่ียวกบัการติดเช้ือจุลชีพและภูมิคุม้กนัวิทยาในช่องปาก  ปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
ร่างกายมนุษยก์บัเช้ือจุลชีพ  หลกัการการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือ    ฝึกปฏิบติัในเทคนิคพิเศษของการเก็บส่ิง
ตรวจ  การวินิจฉัยและจ าแนกชนิดของเช้ือจุลชีพ  การทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพ  การแปลผลการทดสอบทาง
หอ้งปฏิบติัการเพ่ือดูความสมัพนัธ์กบัอาการทางคลินิก 
               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 
   



 

 กลุ่มวชิำวจิยัทำงคลนิิกและสำธำรณสุขช่องปำก (Clinical and Oral Public Health Research) 
 วชิำเลือกจำกคณะแพทยศำสตร์ 
352-521 วธีิการทางระบาดวทิยา 1                     3((3)-0-6) 
 Epidemiological Methods I                              
 การใชเ้หตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ดชันีสุขภาพการเลือกล าดบัความส าคญัของปัญหาสาธารณสุข การวดัความเส่ียง
ความสัมพนัธ์ระหว่างเหตุกับผล Confounding และ interaction อคติ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การวดัและการเก็บข้อมูล              
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 
 
352-525 วธีิการทางระบาดวทิยา 2                    3((3)-0-6)  
 Epidemiological Methods II  
               การออกแบบงานวิจัย การศึกษาเชิงพรรณนา การวิจยัเชิงตดัขวาง การศึกษาแบบ Case Control  การศึกษาแบบ 
Cohort การศึกษาทางคลินิก การทดลองในชุมชน  ความถูกตอ้งและความเช่ือถือได ้การทบทวนอยา่งมีระบบของงานวิจยั
ทางคลินิก การคดักรอง การทดสอบวนิิจฉยั 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 
 
352-526 สถิติทางการแพทยข์ั้นสูงและการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการแพทย ์  3((2)-2-5) 
 Advanced Medical Statistics and Medical Data Analysis  
 วชิาบงัคบัก่อน  : สถิติทางการแพทยแ์ละการค านวณเชิงสถิติ  
                การวิเคราะห์ตาราง 2 X 2 การวิเคราะห์ confounding และ interaction สมการถดถอยเชิงซอ้น logistic regression, 
Poisson regression, multinomial regression และproportional odds logistic regression การวิเคราะห์การอยูร่อด การค านวณ
ขนาดตวัอยา่ง กลยทุธ์การสร้างแบบจ าลองทางสถิติส าหรับขอ้มูลเชิงระบาดวิทยา ขอ้มูลทางการแพทยข์นาดใหญ่ การท า
เหมืองขอ้มูล 
                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, big medical data, data mining 
  
352-528 วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ      3((1)-4-4) 
 Qualitative Research  
               แนวคิดเชิงคุณภาพ กรอบแนวความคิด เทคนิคการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม เทคนิคการสังเกตและงาน
ภาคสนาม รวมทั้งการเขียนรายงานและการน าเสนอการวจิยัเชิงคุณภาพ 
               Concepts of qualitative research, conceptual framework, interview techniques, focus group discussion, 
observation techniques and field work, report writing and presentation 
 



 

วชิำเลือกจำกคณะทนัตแพทยศำสตร์  
652-951 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุขช่องปาก 1     2(0-4-2)                                                                                                   
 Special  Topics  in  Oral  Public  Health  I     
                การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์ในเร่ืองทางสาธารณสุขช่องปากท่ีเป็นความกา้วหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจในปัจจุบนัหวัขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารยก์ารทบทวนวรรณกรรมและ
การเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก 
                Seminar  and  critical  reading  in  advanced  topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  public health,  
topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  required  in   the  
topics  selected 
 
652-952 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุขช่องปาก 2     2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Public Health II   
 การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์ในเร่ืองทางสาธารณสุขช่องปากท่ีเป็นความกา้วหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจในปัจจุบนัหวัขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารยก์ารทบทวนวรรณกรรมและ
การเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก 
               Seminar  and  critical  reading  in  advanced  topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  public health,  
topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  required  in   the  
topics  selected 
   
652-953 หวัขอ้พิเศษทางสาธารณสุขช่องปาก 3     2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Oral Public Health III   
 การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์ในเร่ืองทางสาธารณสุขช่องปากท่ีเป็นความกา้วหน้าของวิทยาการใหม่ๆ
ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจในปัจจุบนัหวัขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารยก์ารทบทวนวรรณกรรมและ
การเขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก 
 Seminar  and  critical  reading  in  advanced  topics,  controversy   or  current  issues  in  oral  public health,  
topics  should  be  of  mutual  interest  of  faculty  and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  required  in   the  
topics  selected 
   
671-713 วทิยาการระบาดช่องปากประยกุต ์     2(2-0-4) 
 Applied  Oral  Epidemiology 
 หลกัการและวิธีการทางระบาดวิทยาการออกแบบศึกษาทางระบาดวิทยา การวดัการกระจายของโรคปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการเกิดโรค การศึกษาและการวิเคราะห์ขอ้มูลทางระบาดวิทยา  เทคนิคและวิธีการต่างๆในการตรวจการคน้หา
โรคทางระบาดวทิยารวมทั้งระบาดวทิยาและแนวโนม้การเกิดโรคต่างๆในช่องปาก 
     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 
 
 



 

671-716  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก     3((3)-0-6) 
 Oral  Health  Promotion    
 หลกัการและแนวคิดเร่ืองสุขภาพ  แนวคิด หลกัการการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ 
(ช่องปาก) ท่ีหลากหลาย แนวคิด แนวทาง การประเมินผลการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การให้ทนัตสุขศึกษา การพฒันา
เครือข่ายทางสงัคมและชุมชน การขบัเคล่ือนชุมชนดา้นการส่งเสริมสุขภาพ(ช่องปาก) นโยบายสาธารณะ 
 Principles and concepts of health, holistic health; concepts of prevention and 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 
   
671-717 ระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ      1((1)-0-2) 
 Qualitative  Research  
 หลกัการและแนวคิดของการวจิยัเชิงคุณภาพ เทคนิคและกระบวนการการวจิยัเชิงคุณภาพ การออกแบบการวจิยัเชิง
คุณภาพท่ีผสมผสานกบังานวจิยัเชิงปริมาณ 
 Principles and concepts of qualitative research; techniques, process and research design for combination of 
qualitative and quantitative research 
   
671-791 การจดัการขอ้มูลทางทนัตแพทยศาสตร์    1((1)-0-2)   
 Data  Management  in  Dentistry  
 หลกัแนวคิดในการจดัการขอ้มูลเพื่อน าไปใชใ้นการวิเคราะห์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการจดัการขอ้มูลการ
ฝึกปฏิบติัการจดัการขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
                Principles and concepts of data management and data analysis; computer programs used in data management; 
practicing data management using computer software 
   
671-811 ระบบสุขภาพและทนัตสุขภาพ     2(1-2-3) 
               หลกัการ และแนวคิดของระบบสุขภาพ ระบบทนัตสุขภาพ และการประกนัสุขภาพ สถานการณ์ของระบบสุขภาพ
และระบบทนัตสุขภาพ และผลต่อสุขภาพของประชาชนในปัจจุบนั 
 Principles  and  concepts  of  health  system,  oral  health  system  and  health  insurance;  Current situation of 
health system, oral health system and impact toword population health 
   
671-812 สงัคมศาสตร์ประยกุตท์างทนัตแพทยศาสตร์      1((1)-0-2) 
 Applied  Social  Science  in  Dentistry                               
 ปรัชญาฐานคิด (ความรู้และการได้มาซ่ึงความรู้) ทางวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ความสัมพนัธ์ของสังคม  
วฒันธรรม  และการเมืองท่ีมีผลต่อสุขภาพ  เขา้ใจกรอบแนวคิดและทฤษฎีวิธีการวิจยัทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
แนวคิด การเจ็บไขไ้ดป่้วยการแพทยพ์หุลกัษณ์แนวคิดความเช่ือถือเก่ียวกบัสุขภาพแนวคิดการวินิจฉัยชุมชน ในมิติของ
สงัคมศาสตร์ศึกษาความเช่ือค่านิยมของสงัคมและวฒันธรรมในมิติของสุขภาพช่องปาก 
 
 



 

               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 
 
กลุ่มวชิำทนัตวสัดุ   (Dental  Materials)  
วชิำเลือกจำกคณะทนัตแพทยศำสตร์  
653-951 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 1       2(0-4-2) 
 Special Topics in Dental Materials I  
                การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์  ในเร่ืองทางทันตวสัดุท่ีเป็นความกา้วหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ ประเด็น
โตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจในปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนักศึกษาและอาจารย ์การทบทวนวรรณกรรมและ การ
เขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
              Seminar  and  critical  reading  in  advanced  topics,  controversy   or  current  issues  in  dental materials,  topics  
should  be  of  mutual  interest  of  faculty  and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  required  in   the  to pics  
selected 
   
653-952 หวัขอ้พิเศษทางทนัตวสัดุ 2       2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Dental Materials II   
  การสมัมนาและการอ่านแบบวพิากษ ์ ในเร่ืองทางทนัตวสัดุท่ีเป็นความกา้วหนา้ของวทิยาการใหม่ ๆ  ประเด็นโตแ้ยง้หรืออยู่
ในความสนใจในปัจจุบนั หวัขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนกัศึกษาและอาจารย ์การทบทวนวรรณกรรมและ การเขียนรายงานใน
หวัขอ้ท่ีเลือก  
               Seminar  and  critical  reading  in  advanced  topics,  controversy   or  current  issues  in  dental materials,  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      2(0-4-2)                                                                                                   
 Special Topics in Dental Materials III   
    การสัมมนาและการอ่านแบบวิพากษ์  ในเร่ืองทางทันตวสัดุท่ีเป็นความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ ๆ ประเด็น
โตแ้ยง้หรืออยูใ่นความสนใจในปัจจุบนั หัวขอ้อยูใ่นความสนใจทั้งนักศึกษาและอาจารย ์การทบทวนวรรณกรรมและ การ
เขียนรายงานในหวัขอ้ท่ีเลือก  
               Seminar  and  critical  reading  in  advanced  topics,  controversy   or  current  issues  in  dental materials,  topics  
should  be  of  mutual  interest  of  faculty  and  students;  reviews  and  reports  on  topics  are  required  in   the  topics  
selected 
 
 
 
 
 



 

653-991 การทดสอบคุณสมบติัและความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุ  3((1)-6-2) 
 Material Properties and Biocompatibility Testings  
   ศึกษาและปฏิบติัการทดลองวธีิการทดสอบคุณสมบติัและความเหมาะสมทางชีวภาพของวสัดุท าโครงการยอ่ยเพ่ือ
ศึกษาหรือปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุและรายงานผลการทดสอบ 
                Study and Experiment, material test methods of properties and biocompatibility of materials;Establish a minor 
material testing project in order  to study or to improve material properties and report the result 
   
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง       2((2)-0-4) 
 Advanced Dental Materials   
                ศึกษาโครงสร้างและสมบติัของวสัดุประเภทต่างๆ พอลิเมอร์ เซรามิก โลหะและคอมโพสิต ตลอดจนสมบติัต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกใชแ้ละการทดสอบวสัดุทางทนัตกรรม ชนิดและสาเหตุของความลม้เหลวของวสัดุประเภทต่างๆและ
วธีิป้องกนั วธีิการปรับปรุงคุณสมบติัของวสัดุประเภทต่างๆ เพ่ือสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการเลือกใชว้สัดุทางทนัตกรรม
ได้อย่างเหมาะสม เป็นพ้ืนฐานส าหรับงานวิจยั และสามารถวิเคราะห์หากเกิดความลม้เหลวของวสัดุหรือช้ินงานต่างๆ 
นอกจากน้ีมีการสมัมนาในหวัขอ้วสัดุทางทนัตกรรมท่ีอยูใ่นความสนใจ  
               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 
 
วทิยำนิพนธ์ 
650-911 วทิยานิพนธ์       48(0-144-0)     
 Thesis   
 การศึกษาคน้ควา้และวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากอนัจะก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ 
แบบองค์รวมโดยการน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ และผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการ
ยอมรับการตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาติอย่างน้อย 2 เร่ือง ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ 
              Study and research in Oral Health Science research, produces new holistic knowledge by presenting academic 
results in English and at least 2 papers published or accepted by international journalsunder the supervision and guidance 
from the  supervising research  committee 
   
650-912 วทิยานิพนธ์       72(0-216-0)                         
 Thesis   
                การศึกษาคน้ควา้และวจิยัทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่แบบองคร์วมโดยการ
น าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ และผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 2 เร่ือง   ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
                  Study and research in Oral Health Science research, produces new holistic  knowledge by  presenting  
academic  results  in  English  and at least 2 papers published or accepted by international journals in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  research  committee 



 

650-921 วทิยานิพนธ์       36(0-108-0)   
 Thesis  
               การศึกษาคน้ควา้และวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่แบบองคร์วมโดยการ
น าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ และผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง   ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
                Study and research in Oral Health Science research, produces new holistic  knowledge by  presenting  academic  
results in  English  and at least 1 paper published or accepted by an international journal in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  research  committee 
   
650-922 วทิยานิพนธ์       48(0-144-0)     
 Thesis       
 การศึกษาคน้ควา้และวิจยัทางดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  อนัจะก่อให้เกิดความรู้ใหม่แบบองคร์วมโดยการ
น าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ และผลงานวิทยานิพนธ์ไดรั้บการตีพิมพห์รืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับการตีพิมพ์ใน
วารสารระดบันานาชาติอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง   ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
             Study and research in Oral Health Science research, produces new holistic  knowledge by  presenting  academic  
results in  English  and at least 1 paper published or accepted by and  international journal in  English  under  the  
supervision  and  guidance  from  the  supervising  research  committee 
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