
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก

รศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ

ประธานหลักสูตร ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาท/ ภาคการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 1.1  และ 2.1          3 ปี

1.2 และ 2.2        4 ปี

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.โท
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเฉพาะทาง ทางทันตแพทยศาสตร์ หรือ

สาขาท่ีเก่ียวข้อง เช่น วิทยาศาสตร์ช่องปาก วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แบบ 1.1  เกรดเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.50 หากต่ำกว่าก็ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
แบบ 2.1  เกรดเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.25 หากต่ำกว่าก็ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ป.ตรี
สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาท่ีเก่ียวข้อง 

เช่น วิทยาศาสตร์ช่องปาก วิทยาศาสตร์สุขภาพ

แบบ 1.2 เกรดเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.25 หากต่ำกว่าก็ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์
แบบ 2.2 เกรดเฉล่ียไม่ต่ำกว่า 3.00 หากต่ำกว่าก็ต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
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Applicant with M.Sc.
แบบที่ 1.1 48 หน่วยกิต

1. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 
2. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

แบบที่ 2.1 48 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับพ้ืนฐาน 9 หน่วยกิต 

2. วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 
3. ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต

Applicant with B.Sc.
แบบที่ 1.2 72 หน่วยกิต

1. วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3 หน่วยกิต 

2. ดุษฎีนิพนธ์ 72 หน่วยกิต

แบบที่ 2.2  72 หน่วยกิต

1. วิชาบังคับพ้ืนฐาน 21 หน่วยกิต 

2. วิชาเลือก 3 หน่วยกิต 

3. ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบที่ 1.2

ปี เทอมต้น เทอมปลาย
1 -Dissertation     -Seminar in Oral Science I

-Dissertation
2 -Dissertation -Seminar in Oral Science II

-Dissertation
3 -Dissertation -Seminar in Oral Science III

-Dissertation

ปี เทอมต้น เทอมปลาย

1 -Dissertation     -Seminar in Oral Science I
-Dissertation

2 -Dissertation     -Seminar in Oral Science II
-Dissertation

3 -Dissertation     -Seminar in Oral Science III
-Dissertation

4 -Dissertation     -Dissertation

แบบที่ 1.1

แบบที่ 2.1 แบบที่ 2.2

ปี เทอมต้น เทอมปลาย
1 -Dissertation

-Required 
Courses   

-Seminar in Oral Science I
-Dissertation
-Elective Courses

2 -Dissertation -Seminar in Oral Science II
-Dissertation

3 -Dissertation -Seminar in Oral Science III
-Dissertation

ปี เทอมต้น เทอมปลาย
1 -Required 

Courses 
-Seminar in Oral Science I

2 -Dissertation
-Elective Courses     

-Seminar in Oral Science II
-Dissertation

3 -Dissertation     -Seminar in Oral Science III
-Dissertation

4 -Dissertation     -Dissertation
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แผนการเรียน



1. ศ.สุวิมล  ทวีชัยศุภพงษ์ ปร.ด. (พยาธิชีววิทยา)

ท.บ.

2. รศ.จรินทร์ ปภังกรกิจ Ph.D. (ชีววิทยาช่องปาก)

อ.ท. (ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้า)

ท.บ.

3. ศ.ธีระศักด์ิ ดำรงรุ่งเรือง Ph.D. (Dental Pharmacology)

ท.บ.

4. รศ.วรานุช ปิติพัฒน์ Sc.D. (Epidemiology)

อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)

M.Sc. (Epidemiology)

Cert. in Dental Public Health and Oral Epidemiology

ส.ม.ม. (สาธารณสุขมูลฐาน)

ท.บ.

5. รศ.นิวัตร จันทร์เทวี Sc.D. (Biomaterials)
อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์)
M.S.D. (Prosthodontics)
C.A.G.S. (Prosthodontics)
ท.บ.

6. รศ.เข็มพร กิจสหวงศ์ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ช่องปาก)
อ.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
วท.ม. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
ป. บัณฑิตช้ันสูง (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)
ท.บ. 

อาจารย์ประจำหลักสูตร

7. รศ.ศจี สัตยุตม์ Ph.D. (Oral and Maxillofacial Surgery)

ท.บ.

8. รศ.ดุษฎี หอมดี Ph.D. (Dental Science)

อ.ท. (ปริทันตวิทยา)

ท.บ.

9. รศ.พูนศักด์ิ ภิเศก ปร.ด. (วิศวกรรมทางการแพทย์)

Diplomate Membership in Orthodontics

(The Royal College of Surgeons of Edinburgh)

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)

วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน)

ท.บ.

10. ผศ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช Ph.D. (Dental Science)
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก))
อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก))
M.D.Sc. (Oral Pathology)
ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก)
ท.บ.

11. ผศ.เอกสิทธิ์  มโนสุด
ประสิทธิ์

Sc.D. (Orthodontics)
C.A.G.S. (Orthodontics)
ท.บ.

12. ผศ.สมเกียรติ เหลือง
ไพรินทร์

Ph.D. (Microbiology and Immunology)
M.Sc. (Oral Biology)
วท.ม. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
ท.บ.
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อาจารย์ประจำหลักสูตร

13. ผศ.ฑีฆายุ พลางกูร จอร์นส Ph.D. (Orofacial Pain)
อ.ท. (ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปาก
ใบหน้า)
M.D.Sc. (Oral Biology)
ท.บ.

14. ผศ.รัชฎา ฉายจิต ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ช่องปาก)
อ.ท. (ทันตกรรมชุมชน)
วท.ม. (ทันตสาธารณสุข)
ท.บ.

15. ผศ.ปรมาภรณ์ กล่ันฤทธิ์ Ph.D. (Molecular Oncology)

อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

(พยาธิวิทยาช่องปาก))

วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก)

ท.บ.

16. อ.ปฏิมาพร พ่ึงชาญชัยกุล Ph.D. (Developmental Biology) 
M.Clin Dent. (Pediatric Dentistry)
ท.บ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หน่วยบัณฑิตศึกษาฯ

043-202-405 ต่อ 45108 หรือ 099-0252220 

(คุณขวัญทิมา อัจฉริยาการุณ)
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