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ศูนย์รังสิต คณะทันตแพทยศาสตร์
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร

25450051102018

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตร
นานาชาติ)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Oral Health Science (International
Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
ชื่อย่อ ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Oral Health Science)
ชื่อย่อ Ph.D. (Oral Health Science)

3. วิชาเอก ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
4.1 สาหรับแผนการศึกษาทีไ่ ม่มกี ารฝึกอบรมเฉพาะทาง
4.1.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

48

หน่วยกิต

4.1.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

72

หน่วยกิต

51

หน่วยกิต

4.2 สาหรับแผนการศึกษาที่มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง
4.2.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

4.2.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

78

หน่วยกิต
1

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
กาหนดเปิดสอน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ปีการศึกษา 2564
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจัย
8.3 นักวิทยาศาสตร์
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9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักหลักสูตร
ลาดับ

เลขประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
สถาบัน

1

2

3
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310150xxxxxxx ผู้ช่วย
กมลพรรณ
ศาสตราจารย์ ภักดี
ทพญ.ดร.

310150xxxxxxx ผู้ช่วย
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ทพ.ดร.
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Ph.D.
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ท.บ.

ทันตแพทยศาสตร์

Ph.D.
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M.Phil.
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ทันตแพทยศาสตร์
(เกียรตินิยม)

Harvard School
of Dental
Medicine, USA
Harvard School
of Dental
Medicine, USA
มหาวิทยาลัย
มหิดล
Nihon University
School of
Dentistry, Japan
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลั กสู ต รมุ่ ง หมายผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ความสามารถระดั บ สู ง ในสาขาวิ ท ยาศาสตร์สุ ข ภาพช่ องปากโดย
กระบวนการวิจัย เพื่อให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการ ที่มีความก้าวหน้า เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 ความสาคัญ
การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในช่องปาก รวมทั้งการบูรณาการ
องค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์
กายภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ และแพทยศาสตร์ มาอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปากหรือพัฒนาแนวทาง
และวิธีการบาบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิง ประจักษ์สนับสนุน จะทาให้
ทันตแพทย์มีศักยภาพการบาบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถเป็นเลิศ ก้าวทันความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั
สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง เป็นผูน้ าด้านการสอนและ
การวิจัยเป็นทีป่ ระจักษ์ในระดับชาติและหรือนานาชาติ
2) มีความรู้ความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยอันมีคุณค่าและคุณประโยชน์สูงต่อการพัฒนา
ทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ โดยผลงานวิจัยที่คิดค้นสามารถเผยแพร่ได้ใน
ระดับนานาชาติและนาไปสู่การจดสิทธิบตั ร
3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับการพัฒนา
วิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของประชากรใน
สังคมและประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่
ให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการ เรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
เรียนวันวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1

เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2

เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 แผนการศึกษาแบบ 1
2.2.1.1 แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทางานวิจัย ณ
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็ จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
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2.2.1.2 แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2 (แผนการศึกษาแบบ 1.2 ทางานวิจัย ณ
หน่วยงานต้นสังกัด)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือสาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบันฑิต จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ
ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีหลักฐานแสดงให้เห็นเป็นที่ป ระจักษ์ว่าผลงานดังกล่าวกระทาด้วยตนเองเป็นส่วน
ใหญ่
2.2.2 แผนการศึกษาแบบ 2
2.2.2.1 แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชา และทางานวิจัย
ณ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
2.2.2.2 แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2 (แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชา, ทางานวิจัย ณ
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด และฝึกอบรมเฉพาะทาง)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือ
เทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
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แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2 ทั้งสองแบบต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่รับรองโดยทันต
แพทยสภาจากประเทศที่สาเร็จการศึกษา
2.2.3 ผู้เข้าศึกษาทุกกลุ่มข้างต้น ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TU-GET /
TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้องเป็นไปตามเกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผลสอบต้องไม่เกิน 2
ปีนับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา
2.2.4 คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด กรณีได้รับทุนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
(2) ในกรณี ที่ มี คุณ สมบั ติ ไ ม่ ครบตามเกณฑ์ ที่ กาหนด อาจรับ เข้า เป็ น นั กศึกษาทดลองเรี ย นได้ เป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสูตร และเมื่อผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรแล้ว จะได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษาปกติ
2.4 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.5 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 42-45
และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียนข้าม
สถาบัน พ.ศ.2560 หรือระเบียบหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่มีผลบังคับใช้
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
3.1.1.1 จานวนหน่วยกิตรวม
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
-ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบ1 และแบบ 2 รูปแบบที่1)
-ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2)
สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
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- ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบ 1 และแบบ 2 รูปแบบที่ 1)
- ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต (แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2)
3.1.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร ดังนี้
- สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้อย 6 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
- สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใช้เวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร
อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ตั้งแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่คณะฯ กาหนด)
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยเป็นหลั ก โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และมีการตีพิมพ์ ผลงาน
วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว มกลั่ น กรอง ( Peer Review) ก่ อ นการตี พิ ม พ์ โดยตี พิ ม พ์ ผ ลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 อย่างน้อย 2
เรื่อง โดยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคบรรยาย หรือปฏิบัติการ ตามความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซึ่งไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการประจาหลักสูตรกาหนด
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองประเภทจะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
(2) แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2 (แผนการศึกษาแบบ 1.2 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ที่หน่วยงานต้น
สังกัดได้) เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถ
ด าเนิ น การวิ จั ย ได้ ณ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ภายใต้ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร และมีการตีพิม พ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer
Review)ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิ ชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีน้าหนักคุณภาพของ
วารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 อย่างน้อย 2 เรื่อง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ นักศึกษาผู้สาเร็จการศึกษาทั้งสองประเภทจะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
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(3) แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1 (แผนการศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์) เป็น
แผนการศึ กษาที่ ต้ องศึกษารายวิ ช า และมี การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ และมี การตี พิ ม พ์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ หรือส่ ว นหนึ่ งของ
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 อย่างน้อย 1 เรื่อง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา รวม
แล้วไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า

12 หน่วยกิต

- หมวดวิชาบังคับ

8

หน่วยกิต

- หมวดวิชาบังคับเลือก*

2

หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือก

2

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์

(* วิชาที่จะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร)
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- หมวดวิชาบังคับ

14

หน่วยกิต

- หมวดวิชาบังคับเลือก*

8

หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือก

2

หน่วยกิต

48

หน่วยกิต

 วิทยานิพนธ์

(* วิชาที่จะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร)
(4) แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2 (แผนการศึกษาแบบ 2.2 ศึกษารายวิชา, ทาวิทยานิพนธ์ และฝึก
ความชาชาญเฉพาะทาง) เป็นแผนการศึกษาที่ต้องศึกษารายวิชา และมีการทาวิทยานิพนธ์ และฝึกอบรมความชานาญเฉพาะ
ทางทันตกรรมในสาขาต่างๆ สาขาใดสาขาหนึ่ง เทียบเท่ากับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่กาหนดโดยทันตแพทยสภาแห่ง
ประเทศไทย ใน 10 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก สาขาปริทันตวิทยา สาขา
ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม สาขาทันตกรรมเอ็นโดดอนท์ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟ
เซียล สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาทันตกรรมรากเทียม และ สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ และมีการ
ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ผลงาน
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณา

9

วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท จะต้องทาวิทยานิพนธ์ และ ศึกษารายวิชา
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- หมวดวิชาบังคับ

11

หน่วยกิต

- หมวดวิชาบังคับเลือก*

2

หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือก

2

หน่วยกิต

(* วิชาที่จะศึกษาอยู่ในดุลยพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร)
 ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า

36

หน่วยกิต

 ฝึกอบรมความชานาญเฉพาะทางเทียบเท่ากับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่กาหนดโดยทันต
แพทยสภาแห่งประเทศไทย
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จะต้องทาวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต ดังนี้
 ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
- หมวดวิชาบังคับ

14

หน่วยกิต

- หมวดวิชาบังคับเลือก* 14

หน่วยกิต

- หมวดวิชาเลือก

หน่วยกิต

2

(* วิชาที่จะศึกษาอยู่ในดุลยพินจิ ของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร)
ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48

หน่วยกิต

ฝึกอบรมความชานาญเฉพาะทางเทียบเท่ากับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่กาหนดโดย
ทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
รายวิชาในหลักสูตร
หมวดวิชาบังคับ
1) แผนการศึกษาแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องศึกษาวิชาบัง คั บ
จานวน 4 วิชา 8 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

ทด.600

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการเขียนวิทยานิพนธ์

DS600

Scientific Communication and Dissertation Writing

ทด.681

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS681

Research Methodology in Dentistry

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (1-2-5)
2 (2-0-6)

10

รหัส

ชื่อวิชา

ทด.691

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

DS691

Seminar in Oral Health Science

ทด.830

วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง

DS830

Advanced Oral Science

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

1 (1-0-3)
3 (3-0-9)

2) แผนการศึกษาแบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาวิชาบังคับ จานวน 7 วิชา
14 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

ทด.600

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการเขียนวิทยานิพนธ์

DS600

Scientific Communication and Dissertation Writing

ทด.601

ชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล

DS601

Oral Molecular Biology

ทด.680

ทันตสถิติ

DS680

Dental Statistics

ทด.681

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS681

Research Methodology in Dentistry

ทด.682

จริยธรรมการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS682

Ethics in Dental Research

ทด.691

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

DS691

Seminar in Oral Health Science

ทด.830

วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง

DS830

Advanced Oral Science

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (1-2-5)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
3 (3-0-9)

3) แผนการศึกษาแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ต้องศึกษาวิชาบังคับ จานวน 6 วิชา
11 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

ทด.600

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการเขียนวิทยานิพนธ์

DS600

Scientific Communication and Dissertation Writing

ทด.680

ทันตสถิติ

DS680

Dental Statistics

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (1-2-5)
2 (2-0-6)

11

รหัส

ชื่อวิชา

ทด.681

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS681

Research Methodology in Dentistry

ทด.682

จริยธรรมการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS682

Ethics in Dental Research

ทด.691

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

DS691

Seminar in Oral Health Science

ทด.830

วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง

DS830

Advanced Oral Science

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
3 (3-0-9)

4) แผนการศึกษาแบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องศึกษาวิชาบังคับ จานวน 7 วิชา
14 หน่วยกิต ในรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

ทด.600

การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และการเขียนวิทยานิพนธ์

DS600

Scientific Communication and Dissertation Writing

ทด.601

ชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล

DS601

Oral Molecular Biology

ทด.680

ทันตสถิติ

DS680

Dental Statistics

ทด.681

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS681

Research Methodology in Dentistry

ทด.682

จริยธรรมการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

DS682

Ethics in Dental Research

ทด.691

การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

DS691

Seminar in Oral Health Science

ทด.830

วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง

DS830

Advanced Oral Science

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (1-2-5)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
3 (3-0-9)

12

หมวดวิชาบังคับเลือก
วิชาที่จะศึกษาอยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาหลักสูตร
1) นักศึกษาผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทั้งแผนการเรียนแบบ 2.1 และ แผนการเรียน
แบบ 2.2 ให้ศึกษาวิชาบังคับเลือกจานวน 2 หน่วยกิต
2) นักศึกษาผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งศึกษาในแผนการเรียนแบบ 2.1 ให้ศึกษาวิชา
บังคับเลือกจานวน 8 หน่วยกิต ส่วนนักศึกษาที่ศึกษาแผนการเรียนแบบ 2.2 ให้ศึกษาวิชาบังคับเลือกจานวน 14 หน่วยกิต
รายวิชาในหมวดวิชาบังคับเลือก มีดังต่อไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

ชว.614

เภสัชจลนศาสตร์ 1: หลักเภสัชจลนศาสตร์และเมตาบอลิซึม

BM614

Pharmacokinetics I: Principles of Pharmacokinetics and Drug

2 (2-0-6)

Metabolism
ทด.673

นิเวศสังคม พฤติกรรมศาสตร์ และการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

DS673

Social-ecological and Behavioral Science Foundations in Oral

3 (3-0-9)

Health Promotion
ทด.674

เทคนิคการวิจัยด้านอณูชีววิทยาช่องปากขั้นสูง

DS674

Advance Research Techniques in Oral Molecular Biology

ทด.773

การจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

DS773

Oral Health Science Data Management

ทด.774

การวิจัยคลินิกทางทันตแพทยศาสตร์

DS774

Clinical Trial in Dentistry

ทด.775

การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

DS775

Applied Qualitative Methods for Oral Health Promotion

ทด.783

การเตรียมและเขียนโครงร่างวิจยั

DS783

Preparing and Writing Research Proposals

ทด.784

นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

DS784

Innovation in Oral Health Care

ทด.785

สารสนเทศทางทันตกรรม

DS785

Dental Informatics

ทด.833

วิทยาการก้าวหน้าทางทันตวัสดุศาสตร์

DS833

Advanced Dental Material Science

ทด.834

วิทยาการก้าวหน้าทางจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันในช่องปาก

2 (2-0-6)
2 (1-2-5)
2 (2-0-6)
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
13

รหัส

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

DS834

Advanced Oral Microbiology and Immunology

ทด.835

พยาธิสรีรวิทยาของโรคในช่องปาก

DS835

Pathophysiology of Oral Diseases

ทด.843

ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง

DS843

Hard Tissue Biology

ทด.844

วิทยาการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขั้นสูง

DS844

Advanced Tissue Regeneration

ทด.845

การสื่อสารระดับเซลล์

DS845

Cellular Communication

ทด.873

วิทยาการระบาดโรคในช่องปากขั้นสูง

DS873

Advanced Oral Epidemiology

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

หมวดวิชาเลือก
แผนการเรียนแบบที่ 2 ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้เลือกศึกษาวิชาเลือกจานวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัส

ชื่อวิชา

ชว.656

เทคนิคการวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

BM656

Research Techniques in Molecular Biology

ชว.659

เทคนิคการวิจัยด้านวิทยาภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล

BM659

Research Techniques in Molecular Immunology

ชว.666

เทคนิคการวิจัยด้านเภสัชวิทยาและพิษวิทยา

BM666

Research Techniques in Pharmacology and Toxicology

ชว.667

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ

BM667

Techniques in Cells and Tissue Culture

ชว.786

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

BM786

Computer Application in Molecular Biology

ชว.787

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานด้านเภสัชจลนศาสตร์

BM787

Computer Application in Pharmacokinetic Data Analysis

ทด.606

เซลล์ต้นกาเนิดและวิศวกรรมเนือ้ เยื่อช่องปาก

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

2 (1-2-5)
2 (1-2-5)
2 (2-0-6)
2 (1-2-5)
2 (1-2-5)
2 (1-2-5)
2 (2-0-6)
14

DS606

Stem cells and dental tissue engineering

ทด.676

ทฤษฎีและการวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

DS676

Theory and Research for Health Communication

ทด.677

ชีวกลศาสตร์ของกระดูก

DS677

Bone Biomechanics

ทด.678

แบบจาลองทางทันตแพทยศาสตร์

DS678

Simulations in Dentistry

3 (3-0-9)

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)

วิทยานิพนธ์
รหัส

ชื่อวิชา

ทด.900

วิทยานิพนธ์

DS.900

Dissertation

ทด.901

วิทยานิพนธ์

DS.901

Dissertation

ทด.902

วิทยานิพนธ์

DS.902

Dissertation

หน่วยกิต
36
48
72

แสดงแผนการศึกษา
(1) แผนการศึกษาแบบ 1
แผนการศึกษา
1. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ทด.902 วิทยานิพนธ์
ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.902 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
สอบวัดคุณสมบัติ
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
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แผนการศึกษา
1. สาหรับผูเ้ ข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ทด.901 วิทยานิพนธ์

ทด.902 วิทยานิพนธ์

รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต

ทด.902 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต

ทด.902 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต

ทด.902 วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ทด.902 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.902 วิทยานิพนธ์
รวม

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

(2) แผนการศึกษาแบบ 2
แผนการศึกษาแบบ 2.1
แผนการศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ทด.600 การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์และการเขียน วิทยานิพนธ์ (2)

ทด.600 การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์และการเขียน วิทยานิพนธ์ (2)

ทด.681 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

(2)

ทด.681 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

(2)

ทด.691 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง

(1)
(3)

ทด.691 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง

(1)
(3)

วิชาบังคับเลือก

(2)

วิชาบังคับเลือก

(2)
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แผนการศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

วิชาเลือก

วิชาบังคับเลือก

รวม

(2)
12 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ทด.900 วิทยานิพนธ์

รวม

(2)

(8)

8 หน่วยกิต

ทด.601 ชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล

(3)

ทด.680 ทันตสถิติ

(2)

ทด.682 จริยธรรมวิจยั ทางทันตแพทย์
วิชาบังคับเลือก

(1)
(2)

วิชาบังคับเลือก

(2)

วิชาเลือก

(2)

รวม

12 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
สอบวัดคุณสมบัติ
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ภาคการศึกษาที่ 1
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
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แผนการศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

8 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

แผนการศึกษาแบบ 2.2
แผนการศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ทด.600 การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์และการเขียน วิทยานิพนธ์ (2)

ทด.600 การสือ่ สารทางวิทยาศาสตร์และการเขียน วิทยานิพนธ์ (2)

ทด.691 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก

(1)

ทด.681 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก

(3)
(2)

ทด.691 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (1)
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง
(3)

รวม

8 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.681 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

(2)

วิชาบังคับเลือก

(2)

วิชาบังคับเลือก

(2)

รวม

12 หน่วยกิต

(2)

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.601 ชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล

(3)

ทด.680 ทันตสถิติ

(2)

ทด.680 ทันตสถิติ

(2)

ทด.682 จริยธรรมวิจยั ทางทันตแพทย์

(1)

ทด.682 จริยธรรมวิจยั ทางทันตแพทย์

(1)

วิชาเลือก

(2)

วิชาบังคับเลือก

(2)

วิชาบังคับเลือก
วิชาเลือก

(2)
(2)

รวม

7 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน
สอบวัดคุณสมบัติ
ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ทด.900 วิทยานิพนธ์
ฝึกปฏิบัติทางคลินิก

ภาคการศึกษาที่ 1
(6)

วิชาบังคับเลือก
วิชาบังคับเลือก

(2)
(2)
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แผนการศึกษา
1. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

2. สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
วิชาบังคับเลือก

(2)

ทด.901 วิทยานิพนธ์

(6)

ฝึกปฏิบัติทางคลินิก
รวม

6 หน่วยกิต

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

(6)
6 หน่วยกิต

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

(6)
6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ทด.900 วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

ฝึกปฏิบัติทางคลินิก
รวม

6 หน่วยกิต

ฝึกปฏิบัติทางคลินิก
รวม

6 หน่วยกิต

ฝึกปฏิบัติทางคลินิก
6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.900 วิทยานิพนธ์

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.901 วิทยานิพนธ์

6 หน่วยกิต

ฝึกปฏิบัติทางคลินิก
6 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

6 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.900 วิทยานิพนธ์
รวม

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

12 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
ทด.901 วิทยานิพนธ์
รวม

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือการฝึกปฏิบัติ)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
สาหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน 2 รูปแบบที่ 2 จะต้องฝึกอบรมความชานาญเฉพาะทาง
เทียบเท่ากับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่กาหนดโดยทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย ในสาขาดังต่อไปนี้
1. สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
2. สาขาทันตกรรมสาหรับเด็ก
3. สาขาปริทนั ตวิทยา
4. สาขาทันตกรรมบูรณะและการบูรณะเพื่อความสวยงาม
5. สาขาทันตกรรมเอ็นโดดอนท์
6. สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล
7. สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
8. สาขาทันตกรรมจัดฟัน
9. สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
10. สาขาทันตกรรมผู้สูงอายุ
โดยความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
1. มีความรู้ ทักษะ ความชานาญในการปฏิบัตงิ านด้านคลินิกสุขภาพช่องปาก วิทยาการ
ระบาดขั้นสูง การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2. มีความชานาญเฉพาะทางในวิชาชีพทันตแพทย์
3. มีคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ
4.2 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 2 ภาค 1 และปีการศึกษาที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. ตลอดปีการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิจัยและ การทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ชว. 681

ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย

2 (2-0-6)

BM. 681Research Methodology
วิชานี้เป็นการแจกแจงระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทาวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ประเภทต่างๆ ซึ่งได้แก่
การวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางห้องปฏิบัติการ การนากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบการวิจัย โดย
เริ่มตั้งแต่การสืบค้นหาข้อมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตร์/การแพทย์ ที่ตีพิมพ์ การตั้งสมมุติฐานการวิจัย การออกแบบ
การวิจัย การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย เทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูล การจัดทาข้อมูล การเขียน
รายงานการวิจัย ตลอดจนการวิเคราะห์อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
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ทด.900/ทด.901/

วิทยานิพนธ์

36/48/72 หน่วยกิต

Dissertation

36/48/72 Credits

ทด.902
DS. 900/DS901/
DS.902
การสร้างโครงการวิจัยและการดาเนินการวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก เขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการดาเนินการวิจัยและผลการวิจัย และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานลงในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึกษาเรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่
ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจกระบวนและทาการวิจัย และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับ
นานาชาติได้
1. สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1 สามารถเริ่มดาเนินโครงการวิจัยตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษาให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 3 และเริ่มดาเนินการวิจัยภายหลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน
2 .สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาแผนการศึกษาแบบ 2 สามารถเริ่มดาเนินโครงการวิจัยได้ในภาคการศึกษาที่ 3 ให้
แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 5 และเริ่มดาเนินการวิจัยภายหลังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ผ่าน
5.3 จานวนหน่วยกิต
(1) แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1
- ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
(2) แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2
- ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิตสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
- ทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตสาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
(3) แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(4) แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะต้องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
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5.4 ข้อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.4.1 การทาวิทยานิพนธ์
1) นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 1 สามารถลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้
ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
2) นักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 2 จะลงทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ได้เมื่อมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา หรือมีหน่วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต โดยได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 และมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขของหลักสูตร
(2) สอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน)
3) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ
4) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และกรรมการวิทยานิพนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 5 ท่าน ซึ่งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
และสอบวิทยานิพนธ์
5) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5.4.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้ ส อบวิท ยานิ พนธ์ ให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ การ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
และการสอบวิทยานิพนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.4.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
(1) นั กศึกษามีสิ ทธิที่จ ะสอบวัดคุณสมบัติ เมื่อจดทะเบียนรายวิช าครบถ้ว นตามที่ห ลั ก สู ต ร
กาหนด และได้รับโอกาสให้สอบในภาคการศึกษาแรกที่มีโอกาสจะสาเร็จการศึกษา โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 3.00
(2) หลักสูตรจะเปิดสอบวัดคุณสมบัติ ซึ่งเป็นการสอบแบบข้อเขียน ปีการศึกษาละ 3 ครั้ง โดย
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติให้ได้ระดับ P (ผ่าน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอน
ชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.5 กระบวนการประเมินผล
1. การประเมินผลการเรียน
1.1 นักศึกษาต้องได้รับเกรดเฉลี่ยในไม่ต่ากว่า 3.25 ตลอดระยะเวลาในการศึกษา (สาหรับแผนการ
ศึกษาแบบ 2)
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1.2 เมื่ อ สิ้ น สุ ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะภาค นั ก ศึ ก ษาต้ อ งน าเสนอความคื บหน้ า ในการเรี ย นต่ อ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ดังนี้
ผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียน
ผลการดาเนินงานวิจัย
สอบวัดคุณสมบัติและโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามเวลาที่กาหนด
โดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์จะประเมินผลการเรียนของนักศึกษาว่าสมควรที่จะศึกษาต่อในภาคการศึกษา
ต่อไปหรือไม่ นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาต้องเสนอบทคัดย่อของความคืบหน้าในการศึกษาวิจัยและวิทยานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผลการประเมินจะถูกเสนอต่อคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ เพื่อประเมินผลขั้น
สุดท้ายในแต่ละภาคการศึกษา
2. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.1 ก่อนที่จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้อง
1. สาหรับนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2 ต้องลงทะเบียนรายวิชาให้ครบตามข้อกาหนด
ของแต่และแผนการศึกษาโดยมีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
2. ผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ โดยเป็ น การสอบข้ อ เขี ย น และสอบปากเปล่ า ใน
เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ โดยมีกรรมการประกอบไปด้วยผุ้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและมี
คุณสมบัติตามข้อกาหนดของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
2.2 นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1 ต้องสอบวัดคุณสมบัติและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ผา่ น
ภายในภาคการศึกษาที่ 3 และนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2 ต้องสอบวัดคุณสมบัติและโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ผ่าน
ภายในภาคการศึกษาที่ 5
2.3 เนื้อหาการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1. รายละเอียดการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2. โครงร่างการดาเนินงานวิจัย
3. รายละเอียดระเบียบวิธีวิจัย
2.4 นั กศึ กษาต้ อ งพิ ม พ์ โ ครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ต ามรู ป แบบที่ ก าหนดโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา และส่งให้คณะกรรมควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างน้อย 3 สัปดาห์ก่อนการสอบ
2.5 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์จะบันทึกการประเมินผลการสอบในแบบประเมิน DS-F007 (แบบประเมิ นการสอบวั ดคุ ณสมบั ติ ) และ DS-F-009 (แบบประเมิ นการสอบโครงร่ างวิ ทยานิ พนธ์ ) เพื่ อส่ งให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึ กษาฯ หากนักศึกษาสอบไม่ผ่าน นักศึกษาจะสามารถขอสอบใหม่ได้อีก 1 ครั้ง หากสอบไม่ผ่าน
นักศึกษาจะต้องพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
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3. การสอบวิทยานิพนธ์
3.1 คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เสนอชื่อกรรมการอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการ
สอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยคณะกรรมการผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการ เป็นไปตาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ พิจารณาอนุมัติ โดยแนบประวัติ ผลงานตีพิมพ์ โดยประกาศวันสอบให้ทราบภายใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการสอบ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ คณะกรรมการ
ประเมินผลการสอบและส่งผลให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
3.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะรายงานผล ดังนี้
1. ผ่าน หรือ
2. ผ่านอย่างมีเงื่อนไข ดังนี้
ขอดูผลการแก้ไข
ไม่ขอดูผลการแก้ไข โดยให้คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เป็นผู้ตรวจสอบการแก้ไข
ให้ส่งมาใหม่ภายหลังจากได้แก้ไขตามที่แนะนา
3. ไม่ผ่าน
3.3 นักศึกษา
1. จะต้องส่งวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการสอบก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 1 เดือน
2. ต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ถึงผลการค้นคว้าและการวิจัยอันนาไปสู่องค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาที่
ทาวิทยานิพนธ์
3. ในกรณี ที่ ถู ก ประเมิ น ว่ า “ผ่ า น” นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งรายงานผลการแก้ ไ ขตามข้ อ แนะน าจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์และในวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
4. ในกรณีที่ถูกประเมินว่า “ผ่านโดยมีเงื่อนไข - ขอดูผลการแก้ไข หรือให้ส่งมาใหม่” นักศึกษาจะต้อง
รายงานผลการแก้ไขที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และส่งไปให้ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกประเมินอีกครั้ง เมื่อ “ผ่าน” จึงจะมีสิทธิสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้
5. ในการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาจะต้องอธิบายผลการแก้ไขตามข้อแนะนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกโดยละเอียด ในกรณีที่ผลการประเมินจากผู้ ทรงคุณวุฒิภายนอกไม่เป็นที่ยอมรับจากคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มีสิทธิ์ขอความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่านอื่นได้
4. การให้พักการศึกษา
นักศึกษาอาจถูกพิจารณาให้พักการศึกษาโดยคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์และโดยการพิจารณาและ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ ในกรณีต่อไปนี้
4.1 ไม่ลงทะเบียนและไม่จ่ายค่าเล่าเรียนให้ถูกต้องตามข้อกาหนดของหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.2 ความประพฤติไม่เหมาะสม
24

5. การลาพักการศึกษา
นักศึกษาสามารถขอลาพักการศึกษาโดยลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนหรือ
ภายหลั ง การสอบป้องกัน วิท ยานิพ นธ์ ได้ ทั้ ง นี้ จะต้ องได้รับการอนุมั ติ จากคณะกรรมการควบคุมวิ ทยานิพนธ์และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
6. การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์
เพื่อป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ก่อนที่จะส่งไป
ยังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก่อนการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
7. การภาคทัณฑ์
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ จะบันทึกการประเมินผลความก้าวหน้าของนักศึกษาในแต่ ละภาคเรียนใน
แบบประเมิน DS-F-014 (แบบประเมินความก้าวหน้าในการเรียน) เพื่อส่งให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ นักศึกษาจะ
ได้รับการภาคทัณฑ์ในกรณีดังต่อไปนี้
7.1 นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วไม่ได้รายงานความคืบหน้าของการทา
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เมื่อจบการศึกษาแต่ละภาค
7.2 นักศึกษาที่ลงทะเบียนในแผนการศึกษาแบบ 2 มีเกรดต่ากว่า 3.25 ติดต่อกันเกิน 2 ภาค
การศึกษา
7.3 ไม่ดาเนินการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาที่ 3 สาหรับ
นักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1 และภายในภาคการศึกษาที่ 5 สาหรับนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 2
7.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว แต่ มี ค วามคื บ หน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ
8. การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในกรณีต่อไปนี้
8.1 นักศึกษาที่ได้รับการภาคทัณฑ์ไม่ได้สง่ รายงานผลความคืบหน้าของการเรียนในภาคเรียน
ถัดไป
8.2 นักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยต่ากว่า 3.25 ติดต่อกัน 3 ภาคการศึกษา
8.3 นักศึกษาไม่ได้ดาเนินการขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษา
ที่ 4 สาหรับนักศึกษาในแผนการศึกษาแบบ 1 และภายในภาคการศึกษาแบบ 6 สาหรับนักศึกษาในแผนการศึกษาที่ 2
8.4 นั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นการสอบโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว แต่ มี ค วามคื บ หน้ า ในการท า
วิทยานิพนธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
8.5 นักศึกษาไม่ดาเนินการจ่ายค่าเล่าเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
9. กรณียกเว้น
นักศึกษาอาจได้รับการยกเว้นจากข้อกาหนดข้างต้น โดยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาฯ
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หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ข้อ 34, 47-48, 55, 60, 69-76, 80-81
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวน 3 ใน 4 คน
2.2 คัดเลือกรายวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.3 คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน และอื่น ๆ ทีผ่ ู้เรียนได้รบั มอบหมาย
2.4 คณะกรรมการฯสัมภาษณ์นกั ศึกษาที่ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินิกทันตกรรม ตรวจแบบฟอร์มการให้คะแนน

3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
3.1 นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1
(1) มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
แบบ 1.1

48 หน่วยกิต

แบบ 1.2

72 หน่วยกิต

(2) ได้ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(4) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะ
ทันตแพทยศาสตร์แต่งตั้ง ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกโดยต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้าร่วมฟังได้ และนาส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
(5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่มีน้า หนัก
คุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 อย่างน้อย 2 เรื่อง
3.2 นักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 2
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
แบบ 2.1 51 หน่วยกิต
แบบ 2.2 78 หน่วยกิต
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(2) มีผลการเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ากว่า 3.25
(3) ได้ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) ได้ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(5) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและนาส่งวิทยานิพนธ์
ฉบับสมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(6) ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง
(Peer Review)ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องที่มีน้าหนัก
คุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ ที่ 3 จากการจัดอันดับวารสารของฐานข้อมูล สากล ได้แก่ Journal
Citation Reports (JCR) หรือ Scimago Journal & Country Rank (SJR) อย่างน้อย 1 เรื่อง
(7) ได้รับการฝึกอบรมความชานาญด้านทันตกรรมเฉพาะทาง (เฉพาะแผนการศึกษาแบบ 2.2)
3.3 นักศึกษาทุกแผนการศึกษาได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรครบถ้วน
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ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
1. ผศ.ทพญ.ดร.สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556; 1
Patntirapong S., Janvikul W., Theerathanagorn T., Singhatanadgit W. Osteoinduction of stem
cells by collagen peptide-immobilized hydrolyzed poly(butylene succinate)/β-tricalcium
phosphate scaffold for bone engineering. Journal of Biomaterials Applications 2017
Jan;31(6): 859-870.
Toso M., Patntirapong S., Janvikula W., Singhatanadgit W. In vitro responses of T lymphocytes
to poly(butylene succinate)-based biomaterials. Minerva Stomatologica 2017 Apr; 66(2):51-63.
Patntirapong S. , Singhatanadgit W. , Meesap P. , Theerathanagorn T. , Toso M. , and Janvikul
W. Stem cell adhesion and proliferation on hydrolyzed poly( butylene succinate) / βtricalcium phosphate composites. Journal of Biomedical Materials Research: Part A 2015
Feb;103(2):658-670.
Patntirapong S., Singhatanadgit W, Arphavasin S Alendronate-induced atypical bone fracture:
evidence that the drug inhibits osteogenesis. J Clin Pharm Ther 2014 Aug; 39(4):349-53.
Ngamviriyavong P., Patntirapong S., Janvikula W., Arphavasin S., Meesap P., Singhatanadgit
W. Development of poly(butylene succinate)/calcium phosphate composites for bone
engineering. Composite Interfaces 2014 Jun;21(5): 431-441.
2. ผศ.ทพญ.ดร. กมลพรรณ ภักดี
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556; 1
Utispan K, Chitkul B, Monthanapisut P, Meesuk L, Pugdee K, Koontongkaew S. Propolis
extracted from the stingless bee Trigona sirindhornae inhibited S. mutans activity in
vitro. Oral Health Prev Dent. 2017Jul;15(3):279-284.
Pramono S, Pugdee K, Suwanprateep J, Koontongkaew S. Sandblasting and fibronectinderived peptide immobilization on titanium surface increase adhesion and
differentiation of osteoblast-like cells (MC3T3-E1). J Dent Sci 2016 Dec;427-436.
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บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8
กมลพรรณ ภักดี, อานิตย์ โทนลักษณ์, เพาพงา มณฑนะพิศุทธิ์, กุสุมาวดี อุทิศพันธ์, สิทธิชัย ขุนทองแก้ว.
โมโนไซต์ที่ถูกกระตุ้นด้วยลิพอพอลิแซคคาไรด์จากพอไฟโรโมแนสจิงจิวาลิสเพิ่มความสามารถในการ
แบ่งตัวและการรุกล้าของเซลล์มะเร็งศีรษะและลาคอ. วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล 2559 ม.ค.-มิ.ย.;61: 50-58.
กุสุมาวดี อุทิศพันธ์, กมลพรรณ ภักดี. บทบาทของสิ่งแวดล้อมระดับจุลภาคในมะเร็งช่องปาก. วารสาร
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2558 ก.ค - ธ.ค; 58: 104-116.
กมลพรรณ ภักดี, กุสุมาวดี อุทิศพันธ์. ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์อักเสบกับการเกิดโรคมะเร็ง. วารสาร
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2557 ม.ค - มิ.ย.; 57: 40-48.
3. ผศ.ทพ.ดร. ธนาศักดิ์ รักษ์มณี
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1; 0.8
ธนาศักดิ์ รักษ์มณี, นันทวรรณ กระจ่างตา, ชุตาภา ตลึงจิตร, คุณาสานต์ ยนต์ศักด์ธนกุล, นิธินันท์ สุธรรม.
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คุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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การจดสิทธิบัตร

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

41

หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2558)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)

ผลงานวิ จั ย ที่ คิ ด ค้ น สามารถเผยแพร่ ไ ด้ ใ นระดั บ
นานาชาติและนาไปสู่การจดสิทธิบัตร
3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการ
วิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ไ ปผสมผสานกั บ การพั ฒ นา
วิชาการทางทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพช่องปากของประชากรในสังคมและ
ประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม

3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้จากการวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ไปผสมผสานกับการพัฒนาวิชาการทาง
ทันตแพทยศาสตร์เฉพาะทาง เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ
ช่องปากของประชากรในสังคมและประเทศชาติได้อย่าง
เหมาะสม

2. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1 (ทางาน
วิจัย ณ หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร
ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ
นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2 (ทางาน
วิจัย ณ หน่วยงานต้นสังกัด)
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร
ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จาก

3. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22-23 และมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. แผนการศึกษาแบบ 1
1.1 แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1
(แผนการศึกษาแบบ 1.1 ทางานวิจัย ณ หน่วยงาน
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั น ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานตี พิม พ์ เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง
2. แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2 (แผนการ
ศึกษาแบบ 1.2 ทางานวิจัย ณ หน่วยงานต้นสังกัด)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
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มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ใ นวารสารวิ ช าการ
นานาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมี
หลั ก ฐานแสดงให้ เ ห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า ผลงาน
ดังกล่าวกระทาด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่
3. แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 1
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตร
ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่ า 3.50
หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ
สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
4. แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2
สาหรับ ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บั ณ ฑิ ต หรื อเที ย บ เท่ า แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร
มหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
สาหรับผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทั นต
แ พ ท ย ศ า สต ร บั ณ ฑิ ต หรื อเที ย บ เท่ า จ าก

เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ส าเร็ จ
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั น ฑิ ต จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
(2) มีประสบการณ์การวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยมี
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการนานาชาติ ซึ่ง
เป็นที่ยอมรับอย่างน้อย 1 เรื่อง โดยมีหลักฐานแสดงให้
เห็ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ว่ า ผลงานดั ง กล่ า วกระท าด้ ว ย
ตนเองเป็นส่วนใหญ่
2. แผนการศึกษาแบบ 2
2.1 แผนการศึก ษาแบบ 2 รูป แบบที่ 1 (แผนการ
ศึกษาแบบ 2.1 ศึกษารายวิชา และทางานวิจัย ณ
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหลักสู ตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ
(2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
หรื อ เที ย บเท่ า จากมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อย
กว่า 3.50
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มหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย
รับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
ทั้งสองแบบต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตก
รรมที่ รั บ รองโดยทั น ตแพทยสภาจากประเทศที่
สาเร็จการศึกษา
5. ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาทุ ก กลุ่ ม ข้ า งต้ น ต้ อ งมี ผ ลสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง คือ TUGET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบต้ องเป็ นไปตาม
เกณฑ์การรับเข้าหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัย
กาหนด และผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบ
ถึงวันสมัครเข้าศึกษา
6. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7

2.2 แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2 (แผนการ
ศึ ก ษาแบบ 2.2 ศึ ก ษารายวิ ช า, ท างานวิ จั ย ณ
หน่ ว ยงานที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และฝึ ก อบรม
เฉพาะทาง)
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาโท
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตร
บั ณ ฑิ ต หรื อ เที ย บเท่ า และวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
- ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี
เป็ น ผู้ ส าเร็จ การศึก ษาขั้น ปริญ ญาตรี หลั กสู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.50
แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2 ทั้งสองแบบ
ต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่รับรองโดย
ทันตแพทยสภาจากประเทศที่สาเร็จการศึกษา
3. ผู้เข้าศึกษาทุกกลุ่มข้างต้น ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์ อย่ างใดอย่ างหนึ่ ง คือ TU-GET / TOEFL /
IELTS โดยผลสอบต้ องเป็ นไปตามเกณฑ์ การรั บ เข้ า
หลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกาหนด และผลสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสอบถึงวันสมัครเข้าศึกษา
4. คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตร
และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด กรณีได้รับทุน
ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
(2) ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
อาจรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรียนได้ เป็นระยะเวลา
ไม่เกิน 1 ปี ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจา

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจัดโดย
คณะกรรมการประจาหลักสูตร กรณีที่เป็น
นักศึกษาต่างชาติให้สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว
และต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดและต้อง
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุน
(2) ในกรณี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบตามเกณฑ์ ที่
กาหนด อาจรับเข้าเป็นนักศึกษาทดลองเรีย นได้
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เป็ น ระยะเวลาไม่ เกิน 1 ปี ภายใต้ ดุ ล ยพิ นิจของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร และเมื่อผ่าน การ
ประเมินโดยคณะกรรมการประจาหลักสูตรแล้ว จะ
ได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษาปกติ
5. จานวนรับเข้าศึกษา
จานวน 4 คน ต่อปีการศึกษา
6. ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
7. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
1. นักศึกษา แผนการศึก ษาแบบ 1 (รูปแบบที่ 1
และ รูปแบบที่ 2)
(1) ได้ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
(2) ได้ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ ในการสอบ
ปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้ าย และน าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่พิมพ์
และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ
(4) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ข อง ผ ล ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร ย อม รั บ ใ ห้ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่น กรอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ต้องตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี น้ าหนั ก
คุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 จาก
การจัดอันดับวารสารของฐานข้อมูลสากล ได้แก่
Journal Citation Reports (JCR) หรือ Scimago
Journal & Couuntry Rank (SJR) อย่ า งน้ อ ย 1
เรื่อง
รูปแบบที่ 2 การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิ ชาการ
ระดั บ นานาชาติ ใ นสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี น้ าหนั ก

หลักสูตร และเมื่อผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรแล้ว จะได้รับการปรับให้เป็นนักศึกษา
ปกติ
5. จานวนรับเข้าศึกษา
จานวน 4 คน ต่อปีการศึกษา
6. ระบบการศึกษา
แบบชัน้ เรียน
7. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อ
1. นักศึกษาแผนการศึกษาแบบ 1
(1) มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
แบบ 1.1 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 72 หน่วยกิต
(2) ได้ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(3) ได้ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(4) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์โดยการสอบ
ปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ คณะทันต
แพทยศาสตร์แต่งตั้ง ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายในและภายนอกโดยต้ อ งเป็ น ระบบเปิ ด ให้
ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มฟั ง ได้ และน าส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ
สมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(5) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี
กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review)
ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ
ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ที่ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ป ร ะ ก า ศ
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ก าร
พิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม
คงเดิม

- แผนการศึกษา
แบบ1 รูปแบบที่
1และ รูปแบบที่
2 ตีพิมพ์ผลงาน
จานวน 2 เรื่อง
เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อบังคับ
ของ
มหาวิทยาลัยธรร
มศาสตร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
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คุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 จาก
การจัดอันดับวารสารของฐานข้อมูลสากล ได้แก่
Journal Citation Reports (JCR) หรือ Scimago
Journal & Couuntry Rank (SJR) อย่ า งน้ อ ย 2
เรื่อง
2. นักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 2 (รูปแบบที่ 1
และ รูปแบบที่ 2)
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆครบตามหลักสูตร
(2) มีผลการเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่า
กว่า 3.25
(3) ได้ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษ
(4) ได้ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(5) ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ ในการสอบ
ปากเปล่ า ขั้น สุ ด ท้ าย และน าวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่พิมพ์
และเย็บเล่มเรียบร้อยแล้วมามอบให้มหาวิทยาลัย
ตามระเบียบ
(6) ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ การตี พิ ม พ์
หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
ข อง ผ ล ง า น ไ ด้ รั บ ก า ร ย อม รั บ ใ ห้ ตี พิ ม พ์ ใน
วารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก รรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่น กรอง (Peer Review) ก่อน
การตีพิมพ์ ดังนี้
รูป แบบที่ 1 ต้ องตี พิ ม พ์ ในวารสารที่ ที่มี น้าหนัก
คุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 จาก
การจัดอันดับวารสารของฐานข้อมูลสากล อย่าง
น้อย 1 เรื่อง
รู ป แบบที่ 2 ต้ อ งตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ มี ค่ า ที่ มี
น้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่
3 จากการจัดอันดับวารสารของฐานข้อมูลสากล
อย่างน้อย 1 เรื่อง
(7) ได้รับการฝึกอบรมความชานาญด้านทันตกรรม
เฉพาะทางตามข้อกาหนดของทันตแพทยสภาแห่ง
ประเทศไทย (เฉพาะแผนการศึกษาที่ 2 รูปแบบที่ 2)

ผลงานทางวิชาการ ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่
ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3 อย่างน้อย 2 เรื่อง
2. นักศึกษา แผนการศึกษาแบบ 2
(1) ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร
และมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า
แบบ 2.1
51 หน่วยกิต
แบบ 2.2
78 หน่วยกิต
(2) มีผลการเรียนที่ได้ค่าเฉลี่ยสะสมทั้งหมดไม่ต่ากว่า
3.25
(3) ได้ระดับ P ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
(4) ได้ระดับ P ในการสอบวัดคุณสมบัติ
(5) ได้ ระดั บ S ในการสอบวิ ทยานิพ นธ์ต ามเกณฑ์ที่
มหาวิ ท ยาลั ย ก าหนดและน าส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ
สมบูรณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยวิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
(6) ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือ
อย่ า งน้ อ ยด าเนิ น การให้ ผ ลงานหรื อ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ก รรมการภายนอกมาร่ ว ม
กลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ โดยตีพิมพ์
ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในสาขาที่
เกี่ย วข้อ งที่ มี น้ าหนั ก คุณ ภาพของวารสารไม่ ต่ ากว่ า
ค่ า ควอไทล์ ที่ 3 จากการจั ด อั น ดั บ วารสารของ
ฐานข้ อ มู ล สากล ได้ แ ก่ Journal Citation Reports
( JCR) ห รื อ Scimago Journal & Country Rank
(SJR) อย่างน้อย 1 เรื่อง
(7) ได้ รับ การฝึ กอบรมความช านาญด้ านทันตกรรม
เฉพาะทาง (เฉพาะแผนการศึกษาแบบ 2.2)
3. นักศึกษาทุกแผนการศึกษาได้ปฏิบั ติตามเงื่ อนไข
อื่นๆ ตามที่กาหนดในหลักสูตรครบถ้วน
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สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

8. โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1 (ทาวิจัยใน
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด, และรูปแบบที่ 2
ทาวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดได้)
- ทาวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีน้าหนัก
คุณภาพของวารสารไม่ตากว่
่ าค่าควอไทล์ที่ 3 ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ตีพิมพ์ จานวน 2 เรื่อง
รูปแบบที่ 2 ตีพิมพ์ จานวน 2 เรื่อง
(1.1 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.โท)
- วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
(1.2 ผู้เข้าศึกษาจบป.ตรี)
- วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
รวม
72 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2
ศึกษารายวิชา ทาวิทยานิพนธ์ และตี พิมพ์ผลงานวิจัยที่มี
น้ าหนั ก คุ ณ ภาพของวารสารไม่ ต่ ากว่ า ค่ า ควอไทล์ ที่ 3
จานวน 1 เรื่อง
(2.1 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.โท)
- วิชาบังคับ
8 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
2 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
(2.2 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.ตรี)
- วิชาบังคับ
14 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
8 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
72 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2
ฝึกอบรมความชานาญเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่ง จาก
10 สาขาที่ทันตแพทยสภากาหนด และตีพิมพ์ผลงานวิจัย

- แผนการศึ ก ษา
แบบ1 รูปแบบที่ 1
ตี พิ ม พ์ ผ ล ง า น
จ านวน 2 เรื่ อ ง
ตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์ พ.ศ. 2561

(8) นั ก ศึ ก ษาทุ ก แผนการศึ ก ษาได้ ป ฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรครบถ้วน
8. โครงสร้างหลักสูตร
แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 1 (ทาวิจัยใน
หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด, และรูปแบบที่ 2
ทาวิจัยที่หน่วยงานต้นสังกัดได้)
- ทาวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีน้าหนัก
คุณภาพของวารสารไม่ตากว่
่ าค่าควอไทล์ที่ 3 ดังนี้
รูปแบบที่ 1 ตีพิมพ์ จานวน 1 เรื่อง
รูปแบบที่ 2 ตีพิมพ์ จานวน 2 เรื่อง
(1.1 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.โท)
- วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
(1.2 ผู้เข้าศึกษาจบป.ตรี)
- วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
รวม
72 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 1 รูปแบบที่ 2
ศึกษารายวิชา ทาวิทยานิพนธ์ และตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่
3 จานวน 1 เรื่อง
(2.1 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.โท)
- วิชาบังคับ
8 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
2 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
48 หน่วยกิต
(2.2 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.ตรี)
- วิชาบังคับ
14 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
8 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
72 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบ 2 รูปแบบที่ 2
ฝึ ก อบรมความชานาญเฉพาะทางสาขาใดสาขา
หนึ่ ง จาก 10 สาขาที่ ทั น ตแพทยสภาก าหนด และ

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่า
กว่าค่าควอไทล์ที่ 3 จานวน 1 เรื่อง
(2.1 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.โท)
- วิชาบังคับ
11 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
2 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
51 หน่วยกิต
(2.2 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.ตรี)
- วิชาบังคับ
14 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
14 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
78 หน่วยกิต
9. ข้อกาหนดหลักสูตรและหัวข้อที่สาคัญ
หลักสูตรมีการนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปรากฏการณ์ ใ นช่ อ งปาก รวมทั้ ง การ
บูรณาการองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่ อ ง
ปากขั้ น สู ง และความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อาทิ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ และแพทยศาสตร์ มาอธิบายสาเหตุของ
การเกิดโรคในช่องปากหรือพัฒนาแนวทางและวิธีการ
บาบัดรักษาและป้องกันโรคในช่องปากอย่างมีเหตุมีผล
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน จะทาให้ทันต
แพทย์มีศักยภาพการบาบัดรักษาและป้องกันโรคใน
ช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
วิชาบังคับ
ทด.601 ชีววิทยาช่องปากระดับ (3 หน่วยกิต)
โมเลกุล
ทด.680 ทันตสถิติ
(2 หน่วยกิต)
ทด.681 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย (2 หน่วยกิต)
ทางทันตแพทยศาสตร์
ทด.682 จริยธรรมการวิจัยทาง
(1 หน่วยกิต)
ทันตแพทยศาสตร์

ที่มีน้าหนักคุณภาพของวารสารไม่ต่ากว่าค่าควอไทล์ที่ 3
จานวน 1 เรื่อง
(2.1 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.โท)
- วิชาบังคับ
11 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
2 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
รวม
51 หน่วยกิต
(2.2 ผู้เข้าศึกษาจบ ป.ตรี)
- วิชาบังคับ
14 หน่วยกิต
- วิชาบังคับเลือก
14 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
2 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวม
78 หน่วยกิต
9. ข้อกาหนดหลักสูตรและหัวข้อที่สาคัญ
หลั ก สู ต รมี ก ารน าความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐานที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปรากฏการณ์ ใ นช่ อ งปาก รวมทั้ ง การ
บูรณาการองค์ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้น
สู งและความรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อาทิ
วิ ท ยาศาสตร์ ก ายภาพ วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ และ
แพทยศาสตร์ มาอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคในช่องปาก
หรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบาบัดรักษาและป้องกันโรค
ในช่องปากอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจั ก ษ์
สนับสนุน จะทาให้ทันตแพทย์มีศักยภาพการบาบัดรักษา
และป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
10. รายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร
วิชาบังคับ
ทด.601 ชีววิทยาช่องปากระดับ
โมเลกุล
ทด.680 ทันตสถิติ
ทด.681 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย
ทางทันตแพทยศาสตร์
ทด.682 จริยธรรมการวิจัยทาง
ทันตแพทยศาสตร์

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

(3 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

คงเดิม
คงเดิม

(1 หน่วยกิต)

คงเดิม
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ทด.600

การสื่อสารทาง
(2 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์และการเขียน
วิทยานิพนธ์
ทด.691 การสัมมนาทาง
(1 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปาก
(3 หน่วยกิต)
ขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก
1) นักศึกษาแบบ 2.1 ทั้ง 2 รูปแบบให้ศึกษา 2 หน่วย
กิต
2) นักศึกษาแบบ 2.2 รูปแบบที่ 1 ศึกษา 8 หน่วยกิต
3) นักศึกษาแบบ 2.2 รูปแบบที่ 2 ศึกษา 14 หน่วย
กิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชว.614 เภสัชจลนศาสตร์1: หลัก (2 หน่วยกิต)
เภสัชจลนศาสตร์และเม
ตาบอลิซึม
ทด.673 นิเวศสังคม พฤติกรรม
(3 หน่วยกิต)
ศาสตร์ และการสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปาก
ทด.674 เทคนิคการวิจัยด้านอณู (2 หน่วยกิต)
ชีววิทยาช่องปากชั้นสูง
ทด.773 การจัดการข้อมูลทาง
(2 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก
ทด.774 การวิจัยคลินิกทาง
(2 หน่วยกิต)
ทันตแพทยศาสตร์
ทด.775 การวิจัยเชิงคุณภาพ
(3 หน่วยกิต)
สาหรับการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก
ทด.783 การเตรียมและเขียนโครง (2 หน่วยกิต)
ร่างวิจัย
ทด.784 นวัตกรรมในการดูแล
(2 หน่วยกิต)
สุขภาพช่องปาก

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
ทด.600

การสื่อสารทาง
(2 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์และการเขียน
วิทยานิพนธ์
ทด.691 การสัมมนาทาง
(1 หน่วยกิต)
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่อง
ปาก
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปาก
(3 หน่วยกิต)
ขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก
1) นักศึกษาแบบ 2.1 ทั้ง 2 รูปแบบให้ศึกษา 2 หน่วยกิต

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม

2) นักศึกษาแบบ 2.2 รูปแบบที่ 1 ศึกษา 8 หน่วยกิต
3) นักศึกษาแบบ 2.2 รูปแบบที่ 2 ศึกษา 14 หน่วยกิต
โดยเลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชว.614

ทด.673

ทด.674
ทด.773

ทด.774
ทด.775

ทด.783
ทด.784

เภสัชจลนศาสตร์1: หลัก
เภสัชจลนศาสตร์และเมตา
บอลิซึม
นิเวศสังคม พฤติกรรม
ศาสตร์ และการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก
เทคนิคการวิจัยด้านอณู
ชีววิทยาช่องปากชั้นสูง
การจัดการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก
การวิจัยคลินิกทาง
ทันตแพทยศาสตร์
การวิจัยเชิงคุณภาพ
สาหรับการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก
การเตรียมและเขียนโครง
ร่างวิจัย
นวัตกรรมในการดูแล
สุขภาพช่องปาก

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(3 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(3 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม
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ทด.785
ทด.833
ทด.834

ทด.835
ทด.843
ทด.844

สารสนเทศทางทันตกรรม
วิทยาการก้าวหน้าทาง
ทันตวัสดุศาสตร์
วิทยาการก้าวหน้าทางจุล
ชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกันในช่องปาก
พยาธิสรีรวิทยา และอณู
ชีววิทยาของโรคในช่องปาก
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
สารสนเทศทางทันตกรรม

(2 หน่วยกิต)

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

วิทยาการก้าวหน้าทาง
ทันตวัสดุศาสตร์
(2 หน่วยกิต) ทด.834 วิทยาการก้าวหน้าทางจุล
ชีววิทยาและวิทยา
ภูมิคุ้มกันในช่องปาก
(2 หน่วยกิต) ทด.835 พยาธิสรีรวิทยา และอณู
ชีววิทยาของโรคในช่องปาก
(2 หน่วยกิต) ทด.843 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

วิทยาการซ่อมแซม
(2 หน่วยกิต)
เนื้อเยื่อขั้นสูง
ทด.845 การสื่อสารระดับเซลล์
(2 หน่วยกิต)
ทด.873 วิทยาการระบาดโรคใน
(2 หน่วยกิต)
ช่องปากขั้นสูง
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
นักศึกษาแบบ 2 ทุกแผนการศึกษา ให้เลือกศึกษาจาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
ชว.656 เทคนิคการวิจยั ด้าน
(2 หน่วยกิต)
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ชว.659 เทคนิคการวิจัยด้านวิทยา
(2 หน่วยกิต)
ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล

คงเดิม

ชว.666

(2 หน่วยกิต) ทด.785
(2 หน่วยกิต) ทด.833

วิทยาการซ่อมแซม
(2 หน่วยกิต)
เนื้อเยื่อขั้นสูง
ทด.845 การสื่อสารระดับเซลล์
(2 หน่วยกิต)
ทด.873 วิทยาการระบาดโรคใน (2 หน่วยกิต)
ช่องปากขั้นสูง
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
นักศึกษาแบบ 2 ทุกแผนการศึกษา ให้เลือกศึกษา
จากรายวิชาดังต่อไปนี้
ชว.656 เทคนิคการวิจัยด้าน
(2 หน่วยกิต)
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ชว.659 เทคนิคการวิจัยด้าน
(2 หน่วยกิต)
วิทยาภูมิคุ้มกันระดับ
โมเลกุล
ชว.666 เทคนิคการวิจัยด้านเภสัช (2 หน่วยกิต)
วิทยาและพิษวิทยา
ชว.667 เทคนิคการเพาะเลีย้ ง
(2 หน่วยกิต)
เซลล์และเนื้อเยื่อ
ชว.786 การประยุกต์ใช้
(2 หน่วยกิต)
คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย
ด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ชว.787 การประยุกต์ใช้
(2 หน่วยกิต)
คอมพิวเตอร์ในงานด้าน
เภสัชจลนศาสตร์

ทด.844

ชว.667
ชว.786

ชว.787

คงเดิม
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

เทคนิคการวิจัยด้านเภสัช
วิทยาและพิษวิทยา
เทคนิคการเพาะเลีย้ ง
เซลล์และเนื้อเยื่อ
การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย
ด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม

การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในงานด้าน
เภสัชจลนศาสตร์

(2 หน่วยกิต)

คงเดิม
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หลักสูตรเดิม (ฉบับ พ.ศ. 2558)
ทด.606

เซลล์ต้นกาเนิดและ
(2 หน่วยกิต)
วิศวกรรมเนื้อเยื่อช่อง
ปาก
ทด.676 ทฤษฎีและการวิจัยด้าน (3 หน่วยกิต)
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
ทด.677 ชีวกลศาสตร์ของกระดูก (2 หน่วยกิต)
ทด.678 แบบจาลองทาง
(2 หน่วยกิต)
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยานิพนธ์
ทด.900 วิทยานิพนธ์
(36 หน่วยกิต)
ทด.901 วิทยานิพนธ์
(48 หน่วยกิต)
ทด.902 วิทยานิพนธ์
(72 หน่วยกิต)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562)
ทด.606 เซลล์ต้นกาเนิดและ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อช่องปาก

(2 หน่วยกิต)

สรุปการ
เปลี่ยนแปลง
คงเดิม

ทด.676 ทฤษฎีและการวิจัยด้าน
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
ทด.677 ชีวกลศาสตร์ของกระดูก
ทด.678 แบบจาลองทาง
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยานิพนธ์
ทด.900 วิทยานิพนธ์
ทด.901 วิทยานิพนธ์
ทด.902 วิทยานิพนธ์

(3 หน่วยกิต)

คงเดิม

(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

คงเดิม
คงเดิม

(36 หน่วยกิต)
(48 หน่วยกิต)
(72 หน่วยกิต)

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
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ภาคผนวก 3 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
รายวิชาที่เทียบได้
วิชาบังคับ
ทด.601 ชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล
ทด.680 ทันตสถิติ
ทด.681 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์
ทด.682 จริยธรรมการวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์
ทด.600 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
การเขียนวิทยานิพนธ์
ทด.691 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก
ชว.614
เภสัชจลนศาสตร์1: หลักเภสัช
จลนศาสตร์และเมตาบอลิซึม
ทด.673 นิเวศสังคม พฤติกรรมศาสตร์ และ
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ทด.674 เทคนิคการวิจัยด้านอณูชีววิทยา
ช่องปากชั้นสูง
ทด.773 การจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
ทด.774 การวิจัยคลินิกทางทันต
แพทยศาสตร์
ทด.775 การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ทด.783 การเตรียมและเขียนโครงร่างวิจัย
ทด.784 นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก
ทด.785 สารสนเทศทางทันตกรรม
ทด.833 วิทยาการก้าวหน้าทางทันตวัสดุ
ศาสตร์

(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

รายวิชาที่เทียบได้
วิชาบังคับ
ทด.601 ชีววิทยาช่องปากระดับโมเลกุล
ทด.680 ทันตสถิติ
ทด.681 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์
ทด.682 จริยธรรมการวิจัยทางทันต
แพทยศาสตร์
ทด.600 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์และ
การเขียนวิทยานิพนธ์
ทด.691 การสัมมนาทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
ทด.830 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง
วิชาบังคับเลือก
ชว.614
เภสัชจลนศาสตร์1: หลักเภสัช
จลนศาสตร์และเมตาบอลิซึม
ทด.673 นิเวศสังคม พฤติกรรมศาสตร์ และ
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ทด.674 เทคนิคการวิจัยด้านอณูชีววิทยา
ช่องปากชั้นสูง
ทด.773 การจัดการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
ทด.774 การวิจัยคลินิกทางทันต
แพทยศาสตร์
ทด.775 การวิจัยเชิงคุณภาพสาหรับการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ทด.783 การเตรียมและเขียนโครงร่างวิจัย
ทด.784 นวัตกรรมในการดูแลสุขภาพช่อง
ปาก
ทด.785 สารสนเทศทางทันตกรรม
ทด.833 วิทยาการก้าวหน้าทางทันตวัสดุ
ศาสตร์

(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(1 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
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รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ทด.834

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

วิทยาการก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา
และวิทยาภูมิคุ้มกันในช่องปาก
ทด.835 พยาธิสรีรวิทยา และอณูชีววิทยา
ของโรคในช่องปาก
ทด.843 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง
ทด.844 วิทยาการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขั้นสูง
ทด.845 การสื่อสารระดับเซลล์
ทด.873 วิทยาการระบาดโรคในช่องปาก
ขั้นสูง
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
ชว.656
เทคนิคการวิจัยด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ชว.659
เทคนิคการวิจัยด้านวิทยา
ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล
ชว.666
เทคนิคการวิจัยด้านเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา
ชว.673
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์และ
เนื้อเยื่อ
ชว.786
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานวิจัยด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ชว.787
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานด้านเภสัชจลนศาสตร์
ทด.676 ทฤษฎีและการวิจัยด้านการสื่อสาร
เพื่อสุขภาพ
ทด.677 ชีวกลศาสตร์ของกระดูก
ทด.678 แบบจาลองทางทันตแพทยศาสตร์
ทด.606 เซลล์ต้นกาเนิดและวิศวกรรม
เนื้อเยื่อช่องปาก
วิทยานิพนธ์

(2 หน่วยกิต)

ทด.900

วิทยานิพนธ์

(36 หน่วยกิต) ทด.900

วิทยานิพนธ์

(36 หน่วยกิต)

ทด.901
ทด.902

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

(48 หน่วยกิต) ทด.901
(72 หน่วยกิต) ทด.902

วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

(48 หน่วยกิต)
(72 หน่วยกิต)

(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

ทด.834

วิทยาการก้าวหน้าทางจุลชีววิทยา
และวิทยาภูมิคุ้มกันในช่องปาก
ทด.835 พยาธิสรีรวิทยา และอณูชีววิทยา
ของโรคในช่องปาก
ทด.843 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง
ทด.844 วิทยาการซ่อมแซมเนื้อเยื่อขั้นสูง
ทด.845 การสื่อสารระดับเซลล์
ทด.873 วิทยาการระบาดโรคในช่องปาก
ขั้นสูง
วิชาเลือก 2 หน่วยกิต
ชว.656
เทคนิคการวิจัยด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ชว.659
เทคนิคการวิจัยด้านวิทยา
ภูมิคุ้มกันระดับโมเลกุล
ชว.666
เทคนิคการวิจัยด้านเภสัชวิทยา
และพิษวิทยา
ชว.673
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์และ
เนื้อเยื่อ
ชว.786
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานวิจัยด้านชีววิทยาระดับ
โมเลกุล
ชว.787
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานด้านเภสัชจลนศาสตร์
ทด.676 ทฤษฎีและการวิจัยด้านการสื่อสาร
เพื่อสุขภาพ
ทด.677 ชีวกลศาสตร์ของกระดูก
ทด.678 แบบจาลองทางทันตแพทยศาสตร์
ทด.606 เซลล์ต้นกาเนิดและวิศวกรรม
เนื้อเยื่อช่องปาก
วิทยานิพนธ์

(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)

(2 หน่วยกิต)
(3 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
(2 หน่วยกิต)
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