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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ

(หลักสู ตรทวิภาษา/หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสู ตรทวิภาษา)
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิ ต/คณะทันตแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส
: 25570051102157
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
(หลักสู ตรทวิภาษา)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Gerodontology (Bilingual Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
ชื่อย่อ วท.ม. (ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Gerodontology)
ชื่อย่อ M.Sc. (Gerodontology)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร 38 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรของสถาบันโดยเฉพาะ
1
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5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลัก สู ตรปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 ปรั บปรุ ง จากหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2557
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
ได้พิ จ ารณากลั่น กรองโดยคณะอนุ ก รรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ด้า นหลัก สู ต รและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่
เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุ ดม
ศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ทันตแพทย์ผมู้ ีความรู้ความสามารถ สาขาทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
8.2 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.3 นักวิจยั ประจาสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
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9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ
1

2

เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3-1005-00360-30-1 อาจารย์ ทพญ.ดร. มัทนา
เกษตระทัต

3-8699-00053-02-5 ศาสตราจารย์ ทพญ.ดร. วิภาวี
นิตยานันทะ

คุณวุฒิ
Ph.D.

วุฒิบตั รฯ

3-1899-00100-31-3

รอง
ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ
ศาสตราจารย์ เปสี

Geriatric Dentistry

ประกาศนียบัตร หลักสู ตรทันตแพทย์
ประจาบ้านสาขา
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
และทันตกรรมทัว่ ไป
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
Ph.D.
Oral Biology
M.S.D.

3

สาขาวิชา

Oral Medicine
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก

Dr. med. dent
ท.บ..
ทันตแพทยศาสตร์
Ph.D.
Dentistry
ท.บ.

ทันตแพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
The University of Birtish Columbia,
Canada
สถาบันทันตกรรม

ปี พ.ศ.
2551
2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Washington, Seattle,
USA
University of Washington, Seattle,
USA

2542
2549

ทันตแพทยสภา

2541

Freie Universitaet Berlin, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of Queensland,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2537
2532
2547

2548

2540
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(1) การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ สถานการณ์ ประชากรสู งอายุประเทศไทยกาลังเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ วและเป็ นที่ทราบกันดี วา่ รัฐ ต้องมีภาระมีค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่ วยของผูส้ ู งอายุเพิ่มขึ้น
ดังนั้น การผลิ ตบุคลากรผูเ้ ชี่ ยวชาญ ในสาขาต่างๆรวมทั้งสาขาทันตกรรมผูส้ ู งอายุจึงนับเป็ นภารกิ จที่
สาคัญยิ่งของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการเป็ นผูน้ าด้านการศึกษาเกี่ ยวกับ
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
เพื่อพัฒนาหลักสู ตรให้มีมาตรฐานสากลคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงได้มีการจัดทาหลักสู ตรนี้
เพื่อเป็ นการพัฒนาวิชาชีพสาขาวิชาทันตกรรมผูส้ ู งอายุให้มีความรู้ ความสามารถ และสามารถนาความรู้
ไปปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้องและเป็ นวงกว้าง โดยหลักสู ตรได้พฒั นาความรู ้ทางทฤษฎีและปฏิบตั ิที่รวมทั้ง
ประยุกต์วทิ ยาการร่ วมสมัยรวมทั้งการบูรณาการสหวิทยาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู ้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูป้ ่ วยสู งอายุในบริ บทของประเทศไทย
(2) การเปิ ดเขตการค้ าเสรี อาเซี ยน (AEC) ในปี 2558 ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ
และสังคม มีประชากรจากประเทศอื่น เข้ามารับการรักษาทางการแพทย์ในประเทศมากขึ้น ส่ งผลต่อ
ความต้องการผูเ้ ชี่ยวชาญในงานบริ การ สุ ขภาพสาขาต่างๆ ดังนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยจึงจาเป็ นต้อง
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวด้วย ซึ่ งการเปิ ดหลักสู ตรทวิภาษา นับเป็ นกลไกสาคัญ
อันดับแรกในการผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถทัดเทียมชาติอื่นในอาเซียน
(3) หลักสู ตรในปั จจุบันยังไม่ ตอบสนองความต้ องการด้ านวิชาการเพียงพอ ในปั จจุบนั ยังไม่มี
มหาวิทยาลัยใดในประเทศไทยมีหลักสู ตรหลังปริ ญญาเกี่ ยวกับทันตกรรมผูส้ ู งอายุเลย แต่แผนทันตก
รรมผูส้ ู งอายุแห่งชาติวางเป้ าหมายให้มีการพัฒนาบุคคลากรทางด้านนี้ โดยให้ทุนการศึกษาถึง 96 ทุนใน
ระยะเวลา 12 ปี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
1. ความต้ องการในการรับบริการสู งมาก
ในปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ เพราะประชากรกว่าร้อยละ 14 เป็ นผูม้ ีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ดังนั้นการดูแลสุ ขภาพผูส้ ู งอายุจึงนับเป็ นภารกิ จสาคัญของประเทศ การดูแลสุ ขภาพ
ช่ องปากของผูส้ ู งอายุอย่างถูกต้องและมี หลักการเพื่อให้ผูส้ ู งอายุมีสุขภาพช่ องปากที่ ดี มีส่วนช่ วยให้
ผูส้ ู งอายุมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีอายุยนื ยาว
2. หลักสู ตรในปัจจุบันไม่ มีการผลิตผู้เชี่ ยวชาญด้ านทันตกรรมผู้สูงอายุ
ปั จจุบนั ยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุ ทาให้ยงั ขาด
แคลนทัน ตแพทย์ที่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญในด้า นทันตกรรมผูส้ ู ง อายุ ดัง นั้นการพัฒ นาบุ ค ลากร
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เพื่อรองรั บความต้องการในการรั กษาทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ ถื อว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ที่ 2 ใน
แผนงานทันตกรรมผูส้ ู งอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2555
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกี่ยวข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เนื่ องจากจานวนประชากรสู ง อายุที่ก าลัง เพิ่ม ขึ้ น ประเทศไทย จึ ง ต้องการทันตแพทย์ที่ มี
ความรู ้ ความสามารถเฉพาะทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุเป็ นจานวนมาก อีกทั้งในประเทศไทยมีทนั ต
แพทย์ที่ทางานด้านนี้ อยูน่ อ้ ยมากและยังขาดผูม้ ีความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่ยงั ไม่มีมหาวิทยาลัย
ใดเปิ ดสอนหลักสู ตรหลัง ปริ ญญาด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุเลย ดังนั้นการเปิ ดหลักสู ตรทันตแพทยศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขา ทันตกรรม ผูส้ ู งอายุ (ทวิภาษา) เป็ นแห่ งแรก จะสามารถช่ วยผลิ ตทันตแพทย์เฉพาะ
ทาง ด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุ เพื่อให้การดู แลรั กษา สุ ขภาพช่ องปากผูส้ ู งอายุร่วมกับวิชาชี พอื่ นๆ ซึ่ ง
สอดคล้องแผนทันตกรรมผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุให้กบั ทันต
แพทย์
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การเปิ ดหลักสู ตรนี้ส่งเสริ มอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท้ งั สามข้อ ได้แก่
(1) มหาวิทยาลัยวิจัย
หลักสู ตรนี้ กาหนดให้นักศึ กษาทาวิจยั และวิทยานิ พนธ์ โดยผลงานวิทยานิ พนธ์
หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ จะต้องได้รับการตี พิมพ์หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรั บให้ตีพิมพ์ใ น
วารสารระดับนานาชาติที่ มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรั บการเผยแพร่ ผลงานทาง หรื อนาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการระดับ
นานาชาติ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจาก
การประชุม (Proceeding) ที่มี impact factor ไม่ต่ากว่า 0.5 ดังนั้น การเปิ ดหลักสู ตรดังกล่าว จะช่วยเพิ่ม
จานวนผลงานวิจยั ให้กบั มหาวิทยาลัย ซึ่ งมีผลต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในเวทีโลก
(2) ความเป็ นนานาชาติ
หลักสู ตรนี้ เปิ ดรับนักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน
เพื่ อเสริ ม สร้ า งภาวะผูน้ าด้า นวิช าการในภู มิ ภาคนี้ และในกระบวนการเรี ย นการสอนจะต้องมี ก าร
นาเสนอผลงานวิชาการ ในต่างประเทศ ซึ่ งสามารถสร้างชื่อเสี ยงให้มหาวิทยาลัยในเวทีระดับนานาชาติ
ได้
(3) มหาวิทยาลัยเพือ่ ประชาชน
หลักสู ตรนี้ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศในการผลิ ตบุคลากรเพื่อให้
บริ การทันตกรรมผูส้ ู ง อายุ ซึ่ งจะช่ วยดู เเลประชากรผูส้ ู งอายุซ่ ึ งมีความต้องการพิเศษหรื อผูส้ ู งอายุใน
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สถานพัก ฟื้ นให้สามารถเข้าถึ งบริ ก ารทางทันตกรรมได้มากขึ้ น ช่ วยลดปั ญหาสุ ขภาพช่ องปากของ
ประชาชน และยังช่วยให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะสหเวชศาสตร์ โดยมุ่งให้นกั ศึกษามี
ความรู ้ ใ นด้า นวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพช่ อ งปาก วิท ยาการระบาดขั้นสู ง การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ องปาก
กระบวนการวิจยั การจัดการและวิเคราะห์ ขอ้ มูลในขั้นสู ง โดยมี ลกั ษณะบูรณาการและเกี่ ยวข้องกับ
วิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งรายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะสหเวชศาสตร์ มีจานวน 1 รายวิชา ได้แก่
13.1.1 หมวดวิชาบังคับ จานวน 1 รายวิชา
ชว.680
ชีวสถิติ
BM 680
Biostatistics
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
รายวิช าของหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาทันตกรรมผูส้ ู งอายุ ทุ ก รายวิชา
เปิ ดให้นักศึกษาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ตสาขาวิชาอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรี ยนได้ ซึ่ งให้
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2553
ข้อ 12
13.3 การบริหารจัดการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ประสานงานขออนุ มตั ิกาหนดรายวิชาที่เปิ ดสอนโดยคณะสหเวช
ศาสตร์ เป็ นรายวิช าในหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาทันตกรรมผูส้ ู งอายุ (หลัก สู ต ร
ทวิภาษา) และได้รับอนุ มตั ิเรี ยบร้ อยแล้ว โดยจะจัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาเดียวกับหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิ ตที่บูรณาการความรู้จากสหวิทยาการ เพื่อให้บริ การทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
แบบองค์รวม และสามารถผลิตงานวิจยั ไปสู่ การพัฒนาเพื่อสุ ขภาพช่องปากของผูส้ ู งอายุในประเทศไทย
1.2 ความสาคัญ
ความสาเร็ จในหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้าของประเทศ ทาให้ประชากรสู งอายุมีจานวนมาก
ขึ้น ทาให้ความต้องการทันตแพทย์ที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุมีจานวนมาก
ขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่ประเทศไทยมีทนั ตแพทย์ที่ทางานด้านนี้ นอ้ ยมากและยังขาดผูม้ ีความรู้ ความ
เชี่ ยวชาญเฉพาะทาง และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดเปิ ดสอนหลักสู ตรระดับบัณฑิ ตศึกษาด้านทันตกรรม
ผูส้ ู งอายุ ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเปิ ดหลักสู ตรทันตแพทยศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขา
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ (ทวิภาษา) เป็ นแห่ งแรก จะสามารถช่วยผลิ ตทันตแพทย์ผมู้ ีความรู้ความชานาญใน
สาขาทัน ตกรรมผูส้ ู ง อายุ เพื่ อ ให้ก ารดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพช่ อ งปากผูส้ ู ง อายุ ร่ ว มกับ วิ ช าชี พ อื่ น ๆ ซึ่ ง
สอดคล้องแผนทันตกรรมผูส้ ู งอายุแห่ งชาติ ที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุให้กบั ทันต
แพทย์ทวั่ ประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1) เพื่ อผลิ ตผูม้ ี ค วามรู้ ความชานาญด้านทันตกรรมผูส้ ู งอายุที่ พร้ อมให้บริ ก ารดู แลรั ก ษา
ผูป้ ่ วยสู งอายุที่มีความยุง่ ยากซับซ้อนหรื อมีความต้องการพิเศษ
2) เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ จ ะเป็ นผู้น าในการจัด การศึ ก ษาด้า นทัน ตกรรมผู ้สู ง อายุ ใ ห้ ก ับ
ทันตบุคลากรและสหวิช าชี พด้า นสาธารณสุ ข และเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ในเรื่ องสุ ขภาพช่ องปากผูส้ ู งอายุ
ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
3) เพื่อผลิตผลงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อประชากรสู งอายุท้ งั ในประเทศและนานาชาติ
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จครบถ้ วน ภายใน 5 ปี
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
- ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รให้มีม าตรฐาน - ปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รโดยมี พ้ื น ฐาน
จากหลักสู ตรในระดับสากล
ตามที่ สกอ.กาหนด
- ติดตามประเมินผลหลักสู ตร
- เปิ ดโอกาสทางการศึ ก ษาให้เ ป็ น - รั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ส าเร็ จการศึ ก ษา
ทางเลือกแก่บณ
ั ฑิตที่จบหลักสู ตร ห ลั ก สู ต ร ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
- เอกสารการปรับปรุ งหลักสู ตร
- รายงานผลการประเมินหลักสู ตร
- จานวนนักศึกษา
- จานวนนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่น
- ผลงานวิจยั
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แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต
สามารถเข้ามาศึก ษาในหลัก สู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัน
ตกรรมผูส้ ู งอายุ
- พัฒ นางานวิ จ ัย สาขาทัน ตกรรม
ผู ้สู งอายุ โดยการเชื่ อ มโยงกั บ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
บัณฑิตหรื อเทียบเท่าเข้ามาเรี ยนใน - ตาราและเอกสารประกอบการสอน
หลักสู ตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ต่อหนึ่ งภาคการศึกษา และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อน
ได้ โดยใช้เวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ในการเรี ยนชั้นปี ที่ 1
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ)
รั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ โดยมี คุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ นไปตามข้ อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
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1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาชั้นปริ ญญาตรี ทางทันตแพทยศาสตร์ หรื อสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรื อ
ต่างประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรี ยนที่ค่าเฉลี่ยสะสม (GPA) ระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรื อหากมีผลการ
เรี ยนต่ า กว่ า ที่ ก าหนด แต่ ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 2.50 สามารถยื่ น ผลการเรี ยนระดั บ หลั ง ปริ ญญา
(ประกาศนียบัตร อนุมตั ิบตั ิ หรื อปริ ญญาโท) ประกอบการพิจารณารับคัดเลือกตามความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯ
3. กรณี ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผูใ้ ห้ทุน
4. ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พในประเทศไทย หรื อในกรณี ที่เป็ นผูส้ มัครชาวต่างชาติ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฉบับภาษาอังกฤษจากประเทศที่ ปฏิบตั ิงานอยู่ โดยผูส้ มัครทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติตอ้ งไม่อยูใ่ นระหว่างคดีฟ้องร้องใดๆ
คุณสมบัติเฉพาะอืน่ ๆ
ในกรณี ที่เป็ นผูส้ มัครชาวต่างชาติ หากได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องสามารถฝึ กปฏิบตั ิการ
ทางคลินิกได้ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ประจาหลักสู ตรเท่านั้น
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) คณะฯด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ เ อง ไม่ มี ก ารสอบข้อ เขี ย น แต่ ผู ้ส มัค รทุ ก คนต้อ งส่ ง
Statement of Purpose (ประมาณ 600 ค า) เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอัง กฤษก็ ได้พร้ อมใบสมัคร หากมี
ข้อเสนอเชิงหลักการ/แนวคิด (Concept Proposal) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้ระบุลงใน Statement
of Purpose หรื อเขียนเป็ นเอกสารแยกเพื่อประกอบการพิจารณารับคัดเลือกด้วย
2) ผูเ้ ข้าศึ กษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ตามเกณฑ์
การรับเข้าศึกษาหลักสู ตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) สาหรับผูส้ มัครต่อไปนี้ให้ได้รับการยกเว้นการส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผูส้ มัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ
3.2) ผูส้ มัครที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลา
ที่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สาเร็ จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่มีขอ้ จากัดทางทักษะ IT ทักษะทางภาษา และการปรับตัวในการเรี ยน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ IT และทักษะทางภาษา แก่นกั ศึกษาใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 5 คน
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2560
5
5
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
5
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
5

2564
5
5
10
5

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณ ดังนี้
1 ) ค่ าใช้ จ่ายคงที่
งบบุคลากร
- บาท
งบดาเนินการ
1,112,500 บาท
หมวดค่าตอบแทน
275,500
บาท
หมวดค่าใช้สอย
267,000
บาท
หมวดค่าวัสดุ
410,000
บาท
หมวดสวัสดิการ
บาท
หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
160,000
บาท
งบลงทุน
100,000 บาท
หมวดครุ ภณั ฑ์
บาท
หมวดเงินอุดหนุน
100,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
1,212,500 บาท
2 ) ค่ าใช้ จ่ายผันแปร
ค่าบารุ งมหาวิทยาลัย
575,250
บาท
ค่าธรรมเนียมพิเศษ
496,100
บาท
ค่าวัสดุการศึกษา
925,000
บาท
ค่าใช้เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์
170,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
2,166,350 บาท
หมายเหตุ: ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 70,000 บาทต่อปี โดยมีการบริ หารจัดการเป็ น
โครงการบริ การการศึกษา (เพื่อรับปริ ญญา)
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ. 2553 ข้อ 12.15 และ ข้อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 38
หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ นหลัก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นัก ศึ ก ษาต้อ งใช้ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึ กษาปกติ และอย่างมากไม่เกิ น 10 ภาคการศึกษา
ปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
2) หมวดวิชาเลือก
3) วิทยานิพนธ์

25
1
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ 2 หลักแรก และตามด้วยตัวเลข 3 หลักหลัง
โดยมีความหมาย ดังนี้
ทส (GT)
หมายถึง กลุ่มวิชางานทันตกรรม
ในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
11
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ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
เลข 0-2
หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ พ้นื ฐาน
เลข 3-4
หมายถึง กลุ่มวิชาทันตแพทยศาสตร์
เลข 5-6
หมายถึง กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการคลินิกทันตกรรม
เลข 7-8
หมายถึ ง กลุ่ ม วิ ช าการวิ จ ัย วิ ท ยาการระบาด สถิ ติ แ ละ
คอมพิวเตอร์
เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาการสัมมนาและศึกษาด้วยตนเอง
เลขหลักร้ อย
เลข 6-7
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลข 8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 วิชาบังคับ จานวน 25 หน่วยกิต
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ชว.680
BM 680
ทส.670
GT 670
ทส.630
GT 630
ทส.640
GT 640
ทส.642
GT 642
ทส.690
GT 690
ทส.731
GT 731

ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับงานทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
Research Methodology for Gerodontology
เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์
Geriatric Medicine for Dentistry
ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
Gerontology for Oral health care Professionals
ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
Prosthodontics and Restorative Dentistry for Older Adults
สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
Gerodontology Journal Club
สหวิทยาการการประเมินผูป้ ่ วยสู งอายุ
Interdisciplinary Geriatric Patient Assessment

2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
2 (2-0-6)
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ทส.651
GT 651
ทส.692
GT 692
ทส.652
GT 652
ทส.653
GT 653
ทส.654
GT 654
ทส.655
GT 655
ทส.638
GT638

คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
Geriatric & Special needs clinic 1
สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
Gerodontology Case Study Seminar
คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
Geriatric & Special needs clinic 2
คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่องานเยีย่ มบ้านและหอผูป้ ่ วย
Hospital & Domiciliary Oral Health Care for Geriatric individuals
คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 3
Geriatric & Special needs clinic 3
คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 4
Geriatric & Special needs clinic 4
การวางแผนการดูแลรักษาและจัดระบบบริ การทางทันตกรรม
สาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
Comprehensive Oral Health Services for Elderly Patients

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

3.1.3.2 วิชาเลือก จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยกิต ต้องเลือกศึกษาจากรายวิชา
ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทส.601
GT 601
ทส.602
GT 602

สหวิทยาการศึกษาภายใต้การแนะนา
Multidisciplinary Directed Studies
เวชศาสตร์ ครอบครัวสาหรับทันตบุคลากร
Family medicine for dental professionals

รหัสวิชา

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ์
ชื่อวิชา

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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ทส.800
GT 800

วิทยานิพนธ์
Thesis

12
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัส-ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

ชว.680 ชีวสถิติ
BM 680 Biostatistics

2 (2-0-6)

ทส.670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับงานทันตกรรม
ผูส้ ู งอายุ
GT 670 Research Methodology for Gerodontology

2 (2-0-6)

ทส.640 ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
GT 640 Gerontology for Oral Health Care Professionals

2 (2-0-6)

ทส.630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์
GT 630 Geriatric Medicine for Dentistry

1 (1-0-3)

ทส.731 สหวิทยาการการประเมินผูป้ ่ วยสู งอายุ
GT 731 Interdisciplinary Geriatric Patient Assessment

2 (2-0-6)

รวม

9
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัส-ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

ทส.651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
GT 651 Geriatric & Special Needs Clinic 1

3 (0-9-0)

ทส.638 การวางแผนการดูแลรักษาและจัดระบบบริ การ
ทางทันตกรรมสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
GT 638 Comprehensive Oral Health Services for
Elderly Patients

2 (2-0-6)

ทส.642 ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะ
สาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ

2 (2-0-6)
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GT 642 Prosthodontics and Restorative Dentistry for
Older Adults
วิชาเลือก 1 วิชา

1
รวม

8
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคฤดูร้อน

รหัส-ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

ทส.652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
GT 652 Geriatric & Special Needs Clinic 2

1 (0-3-0)

ทส.692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
GT 692 Gerodontology Case Study Seminar

1 (1-0-3)

ทส.800 วิทยานิพนธ์
GT 800 Thesis

3
รวม

5
ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัส-ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

ทส.654 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 3
GT 654 Geriatric & Special Needs Clinic 3

3 (0-9-0)

ทส.690 สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
GT 690 Gerodontology Journal Club

1 (1-0-3)

ทส.800 วิทยานิพนธ์
GT 800 Thesis

3
รวม

8
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ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัส-ชื่อวิชา

จานวนหน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)

ทส.655 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 4
GT 655 Geriatric & Special Needs Clinic 4

1 (0-3-0)

ทส.653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่องานเยีย่ มบ้านและ
หอผูป้ ่ วย
GT 653 Hospital & Domiciliary Oral Health Care for
Geriatric individuals

2 (0-6-0)

ทส.800 วิทยานิพนธ์
GT 800 Thesis

6
รวม

9

หมายเหตุ นัก ศึ ก ษาจะต้อ งลงทะเบี ย นศึ ก ษารายวิ ช าและ/หรื อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่ ต่ า กว่า 6
หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคเรี ยน
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ
ชว.680 ชีวสถิติ
2 (2-0-6)
BM 680 biostatistics
วิธีการทางสถิ ติและการประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจยั ทางชี วเวชศาสตร์ กล่าวถึงชนิ ดของตัว
แปรและข้อมูล การเตรี ยมข้อมูลก่อนการสังเคราะห์ทางสถิ ติ การสุ่ มตัวอย่าง การกระจายของข้อมูล
การประมาณค่า และการทดสอบสมมติ ฐานทางสถิ ติ โดยวิธีการทางสถิ ติแบบ parametric และ nonparametric รวมทั้ง ANOVA และ post-hoc comparisons การทดสอบ chi-square การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวน การทดสอบแบบสหสัมพัทธ์ สถิ ติสาหรับทดสอบความเชื่ อถื อได้ของวิธีการวินิจฉัยโรค
การปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ SPSS, Excel, Minitab, Epi-info
และ Stat-table
The concepts and application of biostatistical principles and methods to biomedical
research; types of variable and data; data preparation for analysis; data summary for population and
sample; random sampling and probability distribution; estimation and hypothesis testing based on
parametric and non-parametric statistics; ANOVA and post-hoc comparisons; chi-square test;
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regression and related topics; statistical test for reliability and diagnosis; and practical sessions on the
application of different computer softwares (SPSS, Excel, Minitab, Epi-info and Stat-table) for
statistical analysis.
ทส.670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับงานทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
2 (2-0-6)
GT 670 Research Methodology for Gerodontology
ระเบี ยบวิธีและขั้นตอนในการทาวิจยั เพื่องานที่ เกี่ ยวข้องกับการดู แลสุ ขภาพช่ องปากของ
ประชากรสู ง อายุครอบคลุ มการวิจยั ทางคลิ นิก การวิจยั ทางห้องปฏิ บตั ิก าร การวิจยั วิทยากรระบาด
การวิจ ัย ระบบและบริ ก ารสุ ข ภาพ การวิจ ัย เชิ ง สั ง คมศาสตร์ สั ง คมสงเคราะห์ และเศรษฐศาสตร์
การแพทย์ ด้วยวิธีวิจยั ทั้งในเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ เป็ นการเรี ยนการสอนที่นากระบวนการต่างๆ
มาใช้ในการออกแบบการวิจยั โดยเริ่ มตั้งแต่การสื บค้นข้อมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ /การแพทย์
การตั้ง สมมติ ฐานการวิจยั รู ป แบบของงานวิจยั การเลื อกผูเ้ ข้า ร่ วมงานวิจยั การเก็บ รวบรวมข้อมู ล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การเขียนโครงร่ างการวิจยั และขอทุนสนับสนุ นการวิจยั การเขียนรายงาน การเสนอ
ผลงาน การวิเคราะห์และวิพากษ์ผลงานวิจ ัยซึ่ งตีพิมพ์ในวารสาร และการควบคุมคุณภาพในงานวิจยั
และความซื่อตรงทางวิชาการ
Basic knowledge on research design procedures including both quantitative and qualitative
methodological approaches in various aspects, both biomedical and social sciences of oral healthcare
for the elderly population: the steps of research planning; developing research questions/hypotheses;
literature review; types of research designs; recruiting and sampling techniques; data collection and
analysis; writing and funding a research proposal; reporting of scientific research; presentation of
scientific research; critical evaluation of published research; quality standards of academic integrity.
ทส.630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์
1 (1-0-3)
GT 630 Geriatric Medicine for Dentistry
พื้นฐานหลักการของเวชศาสตร์ ผูส้ ู งอายุ การดูแลสุ ขภาพองค์รวมในผูส้ ู งอายุ การประเมิ น
และตรวจร่ า งกาย, ตรวจบริ เวณศี รษะ ลาคอและช่ องปาก, การวินิจฉัยแยกโรคระหว่า งลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงที่พบได้ปกติในช่องปากและรอยโรคที่ผิดปกติในช่องปาก, การป้ องกันและการรักษาโรคที่
เกี่ยวข้องกับความชรา, สาเหตุการเกิดและการดาเนินของโรคทางระบบต่างๆ การประเมินทางการแพทย์
และการบริ หารจัด การในผู้ป่ วยสู ง อายุ ที่ มี โ รคทางระบบ ได้ แ ก่ โรคข้อ อัก เสบ, โรคซึ ม เศร้ า ,
โรคเบาหวาน, โรคความดันสู ง, โรคความจาเสื่ อม, โรคกระดูก พรุ น และโรคเกี่ ยวกับระบบขับถ่ า ย
เป็ นต้น ได้อย่างเหมาะสม การใช้ยารักษาและข้อควรระวังในผูส้ ู งอายุ
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The basic principles of geriatric medicine; holistic health care for the elderly; comprehensive
geriatric assessment and physical examination; head, neck and oral cavity examination; differential
diagnosis between normal variations and abnormal lesion in oral cavity ; prevention and treatment agerelated diseases; etiology and progression of systemic disease; Medical assessment and appropriated
management for elderly patients with systemic disease including Arthritis, Depression, Diabetes,
Hypertension, Memory loss, Osteoporosis, Urinary problems; The medications and precautions in the
elderly.
ทส.638 การวางแผนการดูแลรักษาและจัดระบบบริ การทางทันตกรรม
2 (2-0-6)
สาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
GT 638 Comprehensive Oral Health Services for Elderly Patients
หลัก การ เหตุ ผ ล และวิธี ก ารวางแผนการดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยสู ง อายุที่ มี ความยุ่ง ยากซับ ซ้อน
อ้างอิงหลักการวางแผนแบบสมเหตุสมผลตามปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยแต่ละคน รวมทั้งหลักการและ
วิธีการจัดระบบบริ การทันตกรรมสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ การออกแบบและบริ หารงานคลิ นิกทันตกรรม
เพื่อการดูแลรักษาผูส้ ู งอายุ
Principles, rationale and methods of treatment planning for frail elderly based on a rationale
treatment planning principles for each individual patient. This course will also include the
administration and management aspect of being a gerodontist working in a clinic setting for the elderly
patients.
ทส.654 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 3
3 (0-9-0)
GT 654 Geriatric & Special needs clinic 3
การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน, การรักษาแบบประคับประคองและการรักษา
แบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกรณี อย่างต่อเนื่ องและเขียนรายงานผูป้ ่ วย รวมทั้ง
การถ่ายภาพทางคลินิกและรู ปแบบการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพรังสี และเอกสาร
Emergency, palliative, and comprehensive clinical dental care at a standard for older adults
and adults with special needs. Maintaining an ongoing Patient Case and write patient reports including
clinical photographs and other relevant study models, radiographs and documentation
ทส.655 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 4
1 (0-3-0)
GT 655 Geriatric & Special needs clinic 4
การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน, การรักษาแบบประคับประคองและการรักษา
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แบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกรณี อย่างต่อเนื่ องและเขียนรายงานผูป้ ่ วย รวมทั้ง
การถ่ายภาพทางคลินิกและรู ปแบบการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพรังสี และเอกสาร
Emergency, palliative, and comprehensive clinical dental care at a standard for older adults
and adults with special needs. Maintaining an ongoing Patient Case and write patient reports including
clinical photographs and other relevant study models, radiographs and documentation
ทส.640 ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
2 (2-0-6)
GT 640 Gerontology for Oral health care Professionals
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม จิตวิทยาและทางชี วภาพของการชราภาพ, โรคต่างๆที่เกิ ด
ในผูส้ ู งอายุ, กระบวนการของความชราภาพตามธรรมชาติและโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา, ความเข้าใจ
ด้านการแพทย์และทันตกรรมในการให้บริ การฉุ กเฉิ นและการดูแลทันตกรรมครบวงจรในผูป้ ่ วยสู งอายุ,
ทฤษฎีการชราภาพ, วยาคติ (อคติและการเลื อกปฏิบตั ิต่อบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลด้วยเหตุแห่ งอายุหรื อวัย
ผูส้ ู งอายุ), มุมมองเกี่ยวกับช่วงชีวิต, แนวโน้มประชากรของสังคมผูส้ ู งอายุ มุมมองด้านสังคมในการดูแล
ผูส้ ู งอายุ ค่ารางวัลแห่งชีวติ ของวัยผูส้ ู งอายุ, บัญชีสากลเพื่อการจาแนกการทางานความพิการและสุ ขภาพ
,ภาวะความอ่อนแอของผูส้ ู งอายุ, การอยูอ่ าศัยและการดูแลต่อเนื่อง (รวมถึงการดูแลระยะยาวและการให้
การดูแล), คุณภาพชี วิต, การแสดงเจตนารมณ์ ล่วงหน้าก่อนตาย, ระบบสุ ขภาพและสวัสดิการสาหรับ
ผูส้ ู งอายุ, การทางานของผูด้ ูแลทางสังคมและสุ ขภาพร่ วมกับผูส้ ู งอายุ
Study the social, psychological and biological changes aspects of aging; the diseases of older
adults; process of normal aging and age-related disease; understanding the medical and dental aspects
of providing emergency and comprehensive dental care for the elderly patients, aging theories,
ageism, life-course perspectives, demographic trends of an aging society, social aspects of care in older
adults, successful aging, international classification of functioning, disability and health (ICF), frailty,
living arrangement and the continuum of care (including long-term care & caregiving), quality of life,
death & dying-advanced directives, health & welfare systems for the aged, social & health care
providers working with the elders.
ทส.642 ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมบูรณะสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
2 (2-0-6)
GT 642 Prosthodontics and Restorative Dentistry for Older Adults
การบู ร ณะช่ อ งปากให้ มี รู ป ร่ า งและการท าหน้า ที่ ข องระบบบดเคี้ ย วให้ ก ลับ คื น สู่ ส ภาพ
ใกล้เคียงปกติมากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและฟื้ นฟูความผิดปกติของฟัน
จานวนมากและฟั นที่หายไปหรื อเกิ นมาตั้งแต่กาเนิ ดและเนื้ อเยื่อในช่ องปากอื่ นๆ การบูรณะฟั นด้วย
ครอบฟั นหรื อการปั กรากเทียม การทาฟั นเทียมบางส่ วนติดแน่ น(สะพานฟั น) หรื อฟั นปลอมแบบถอด
ได้
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Restoration of the form and function of the masticatory apparatus condition to as near normal
as possible; Diagnosis, treatment planning and restoration of larger tooth defects and congenially or
acquired missing teeth and other oral tissues; restoration of teeth with crowns or replacement of teeth
with implants, fixed partial dentures (bridges) or removable dentures.
ทส.690 สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
1 (1-0-3)
GT 690 Gerodontology Journal Club
ผูเ้ รี ยนจะได้จดั เตรี ยมสรุ ปจากการอ่านเรื่ องที่ รับมอบหมายหรื อเลื อก และนาเสนอโดยใช้
โปรแกรม Power Point ผูเ้ รี ยนจะอ่านเรื่ องที่ได้รับมอบหมายอย่างหลากหลายได้จากหนังสื อเรี ยนหรื อ
วารสารทางวิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ ทัน ตกรรมผู้สู ง อายุ รวมถึ ง ทัน ตกรรมทางการแพทย์
การพยาบาล และสหเวชศาสตร์ หัวข้อการสัมมนาเกี่ยวกับทฤษฎีการชราภาพและความสัมพันธ์ของโรค
และภาวะในช่องปาก, หลักการพื้นฐานของระบาดวิทยาทางช่องปาก, ความสัมพันธ์ของโรคทางระบบ
และโรคในช่ อ งปาก, ภาวะทางการแพทย์ที่ เ กิ ด เรื้ อรั ง ในผูส้ ู ง อายุ แ ละผลกระทบต่ อ การดู แ ลทาง
ทันตกรรม, การใช้ยาและการบาบัดรักษาในผูส้ ู งอายุ , ภาวะฉุ กเฉิ นทางการแพทย์ในผูส้ ู งอายุ, วิทยาโรค
ฟันผุและปริ ทนั ตวิทยาในผูส้ ู งอายุ, ความผิดปกติของการทางานของต่อมน้ าลาย, สหเวชศาสตร์ ในการ
ดูแลผูส้ ู งอายุ ทั้งในด้านการพูด การกลืน โภชนาการและความสัมพันธ์ต่อสุ ขภาพช่องปากของผูส้ ู งอายุ
Fellows will prepare a summary of the assigned and selected readings using a Power Point
presentation. Fellows will read a variety of assigned readings from texts and scientific journals related
to Geriatric Dentistry including: Dentistry, Medicine, Nursing and Allied Health; Seminar Topics
include Theories of aging and relationships to oral diseases and conditions, Basic principles of oral
epidemiology, General health and oral health relationships, Chronic medical conditions in older adults
and effects of chronic medical conditions on the provision of dental care for older adults, Pharmacology
and therapeutics in older adults, Medical emergencies with geriatric patients, Oral manifestations of
chronic medical conditions in older adults, Cariology and Periodontology in older adults, Salivary
dysfunction in older adults, Allied health – Speech /Swallowing/Nutrition and relationships to oral
health status of older adults.
ทส.731 สหวิทยาการการประเมินผูป้ ่ วยสู งอายุ
2 (2-0-6)
GT 731 Interdisciplinary Geriatric Patient Assessment
กระบวนการวินิ จ ฉัย โดยใช้ส หวิ ท ยาการ เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในเชิ ง การแพทย์
ทางจิตวิทยา และการทางานของผูส้ ู งอายุ เพื่อพัฒนาแผนการรักษาที่มีการประสานงานและบูรณาการ
และการติดตามในระยะยาว บูรณาการการประเมินผลการวินิจฉัย ที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ เน้น
คุณภาพชีวติ และการทางาน การพยากรณ์โรคและผล
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Interdisciplinary diagnostic process to determine the medical, psychological, and functional
capabilities of a elderly person in order to develop a coordinated and integrated plan for treatment and
long-term follow-up; integrating standard medical diagnostic evaluation; emphasizing quality of life
and functional status, prognosis, and outcome.
ทส.651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
3 (0-9-0)
GT 651 Geriatric & Special needs clinic 1
การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ ทั้งการรักษาใน
ภาวะฉุ กเฉิ น, การรั กษาแบบประคับประคองและการรั กษาแบบครบวงจรอย่างมี มาตรฐาน การดูแล
รั ก ษาผูป้ ่ วยกรณี อย่า งต่ อ เนื่ องและเขี ย นรายงานผูป้ ่ วย รวมทั้ง การถ่ า ยภาพทางคลิ นิก และรู ป แบบ
การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพรังสี และเอกสาร
Emergency, palliative, and comprehensive clinical dental care at a standard for older adults
and adults with special needs. Maintaining an ongoing Patient Case and write patient reports including
clinical photographs and other relevant study models, radiographs and documentation.
ทส.692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
1 (1-0-3)
GT 692 Gerodontology Case Study Seminar
การอภิปรายกรณี ศึกษาที่ได้รับการรักษาในคลินิก การนาเสนอผลงานจะประกอบด้วยข้อมูล
บุคคล ข้อมูลทางการแพทย์ การใช้ยารักษา และข้อมูลที่พบ เช่ น การถ่ายภาพรังสี , รู ปถ่ายทางคลิ นิก,
แบบหล่อศึกษา และการอภิปรายถึงทางเลือกต่างๆ ในการรักษา
Discussion of the elderly patients cases that the fellow has been treating in the clinical
settings. Presentations will include all demographic, medical, pharmacological and cognitive findings,
as well as radiographs, clinical photographs, study casts and discussion of various options for treatment.
ทส.652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
1 (0-3-0)
GT 652 Geriatric & Special needs clinic 2
การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน, การรักษาแบบประคับประคองและการรักษา
แบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกรณี อย่างต่อเนื่ องและเขียนรายงานผูป้ ่ วย รวมทั้ง
การถ่ายภาพทางคลินิกและรู ปแบบการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพรังสี และเอกสาร
Emergency, palliative, and comprehensive clinical dental care at a standard for older adults
and adults with special needs. Maintaining an ongoing Patient Case and write patient reports including
clinical photographs and other relevant study models, radiographs and documentation.
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ทส.653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่องานเยีย่ มบ้านและหอผูป้ ่ วย
2 (0-6-0)
GT 653 Hospital & Domiciliary Oral Health Care for Geriatric individuals
การให้การดูแลทางทันตกรรมในหอผูป้ ่ วย หอวิกฤต สถานพยาบาลผูส้ ู งอายุ และการเยี่ยม
บ้า นผูป้ ่ วยในชุ ม ชน ด้วยอุ ป กรณ์ ท นั ตกรรมเคลื่ อนที่ และเครื่ องมื อ ทางทางทันตกรรมแบบพกพา
เพื่อป้ องกันและดูแลรักษาสุ ขภาพช่องปากของผูส้ ู งอายุ
Providing on-site oral examination, daily oral care, dental treatment outside of typical dental
clinic setting such as hospital wards, critical care units, and long-term care facilities as well as homevisiting in the community. The students will learn how best to deliver an effective and safe oral
healthcare for the elderly patients.
วิชาเลือก
ทส.601 สหวิทยาการศึกษาภายใต้การแนะนา
1 (0-3-0)
GT 601 Multidisciplinary Directed Studies
นักศึกษาจะอยู่ภายใต้การแนะนาโดยอาจารย์ในการเลื อกหัวข้อเฉพาะที่นกั ศึกษาสนใจและ
พร้อมที่จะทาการศึกษาเชิ งลึก นักศึกษาจะเขียนโครงร่ างพร้อมทาการวิพากษ์หรื อทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบในหัวข้อเฉพาะที่ได้ทาการเลือกร่ วมกันกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
Providing students with the opportunity to pursue in-depth independent study of the issue of
their interst. The student with a guide from the faculty member will develop a proposal and conduct
either a brief scoping review or a critical appraisal of particular research problem/theme.
ทส.602 เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับทันตบุคลากร
1 (0-3-0)
GT 602 Family medicine for dental professionals
หลัก การและพื้ น ฐานทางทฤษฎี ข องเวชศาสตร์ ค รอบครั ว และการดู แ ลระดับ ปฐมภู มิ
ที่เน้นเรื่ องการทางานและเรี ยนรู ้ร่วมกันของหลากหลายสาขาวิชาชีพ เพื่อเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาให้
เป็ นสมาชิ ก ที ม หมอครอบครั วที่ จะดู แลสุ ข ภาพช่ องปากและสุ ข ภาพองค์รวมของผูป้ ่ วยสู งอายุและ
ครอบครัว
Principles and theoretical foundation of family medicine and primary care with a focus on
interprofessional leaning. Students will learn how to be a member of a family care team to provide a
comprehensive oral healthcare and also other person-centered/hoslistic care for the elderly patients and
their families.
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วิชาวิทยานิพนธ์
ทส.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
GT 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจยั และการดาเนิ นงานวิจยั อันก่ อให้เกิ ดองค์ความรู ้ ใ หม่ใ นสาขาวิช า
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ เขียนวิทยานิ พนธ์เกี่ยวกับองค์ความรู ้ในศาสตร์ ของทันตกรรมผูส้ ู งอายุและนาเสนอ
วิทยานิ พนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ สาหรับการตีพิมพ์ผลงานวิจยั ในวารสาร จริ ยธรรมในการวิจยั และ
จริ ยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
The production of a research project which has the topic related to Geriatric Dentistry.
Writing a thesis and defend the thesis. Writing a thesis and research presentation. Writing a manuscript
for journal publication. Research ethics for conducting a research project, as well as for publications.
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ลาดับ
ชื่อ – นามสกุล
คุณวุฒิ
ประชาชน
ทางวิชาการ
1 3-1005-00360-30-1
อาจารย์ ทพญ.ดร. มัทนา
Ph.D.
เกษตระทัต

2

3

3-8699-00053-02-5 ศาสตราจารย์ ทพญ.ดร. วิภาวี
นิตยานันทะ

3-1899-00100-31-3

รอง
ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ
ศาสตราจารย์ เปสี

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Geriatric Dentistry The University of Birtish Columbia,
Canada
ประกาศนียบัตร หลักสู ตรทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม
ประจาบ้านสาขาทัน
ตกรรมผูส้ ู งอายุและ
ทันตกรรมทัว่ ไป
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.
Oral Biology
University of Washington, Seattle,
USA
M.S.D.
Oral Medicine
University of Washington, Seattle,
USA
วุฒิบตั รฯ
วิทยาการวินิจฉัยโรค ทัตแพทยสภา
ช่องปาก
Dr. med. dent
Freie Universitaet Berlin, Germany
ท.บ..
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.
Dentistry
The University of Queensland,
Australia
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2551
2551

2542
2549
2548
2541
2537
2532
2547
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ลาดับ
4

5

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1005-00360-30-1

3-8699-00053-02-5

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื่อ – นามสกุล

รอง
ทพญ.ดร. เปรมจิต
ศาสตราจารย์ อาภรณ์แม่กลอง

ผูช้ ่วย
ทพญ.ดร. สมหญิง
ศาสตราจารย์ พัฒน์ธีรพงศ์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

ปี พ.ศ.
2540
2545

MDSc.

University of Melbourne, Australia

2539

2532
2551

ท.บ.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard School of Dental Medicine,
USA
Harvard School of Dental Medicine,
USA
มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณวุฒิ
ท.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์

Oral and
Maxillofacial
Surgery
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
Postdoctoral Research Fellow
Bone Cell Biology
DMSc.
Oral Biology
ทันตแพทยศาสตร์

2550
2541
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3.2.2 อาจารย์ ประจาทีร่ ่ วมสอนในหลักสู ตร
ลาดับ
1

2

เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3-1005-00360-30-1
อาจารย์ ทพญ.ดร. มัทนา
เกษตระทัต

3-8699-00053-02-5 ศาสตราจารย์ ทพญ.ดร. วิภาวี
นิตยานันทะ

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Ph.D.
Geriatric Dentistry The University of Birtish Columbia,
Canada
ประกาศนียบัตร หลักสู ตรทันตแพทย์ สถาบันทันตกรรม
ประจาบ้านสาขา
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
และทันตกรรม
ทัว่ ไป
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.
Oral Biology
University of Washington, Seattle,
USA
M.S.D.
Oral Medicine
University of Washington, Seattle,
USA
วุฒิบตั รฯ
วิทยาการวินิจฉัยโรค ทันตแพทยสภา
ช่องปาก
Dr. med. Dent
Freie Universitaet Berlin, Germany
ท.บ..
ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2551
2551

2542
2549
2548
2541
2537
2532
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ลาดับ
3

4

5

6
7

เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3-1899-00100-31-3
รอง
ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ
ศาสตราจารย์ เปสี
3-1005-00360-30-1

3-8699-00053-02-5

รอง
ทพญ.ดร. เปรมจิต
ศาสตราจารย์ อาภรณ์แม่กลอง

ผูช้ ่วย
ทพญ.ดร. สมหญิง
ศาสตราจารย์ พัฒน์ธีรพงศ์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
3-1008-00029-63-5
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
3-1006-03386-xx-x

ทพญ. เฉลิมขวัญ
ภู่วรวรรณ
ทพ.ดร. เลิศฤทธิ์
ศริ นนภากร

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Dentistry

ท.บ.
ปร.ด.
MDSc.

ทันตแพทยศาสตร์
ชีวเวชศาสตร์
Oral and
Maxillofacial
Surgery
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
Postdoctoral Research Fellow
Bone Cell Biology
DMSc
Oral Biology
ท.บ.
ว.ทม.
ท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.

ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตแพทยศาสตร์
Biomaterials and
Tissue Engineering
Dentistry
ทันตแพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
The University of Queensland,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
University of Melbourne, Australia

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard School of Dental Medicine,
USA
Harvard School of Dental Medicine,
USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dental Institute, King’s College
London, UK
The University of Sydney, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2547
2540
2545
2539

2532
2551
2550
2541
2553
2541
2552
2538
2533
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ลาดับ
8

9

เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3-1009-00358-48-7
อาจารย์ ทพ.ดร. บวรวุฒิ
บูรณวัฒน์

3-7103-00276-xx-x

อาจารย์

ทพ. อุดม
ว่องไวทองดี

10

3-5099-00138-xx-x

อาจารย์

ทพ. บุญส่ ง
ประทีปสว่างวงศ์

11

3-4603-00514-xx-x

อาจารย์

12

3-1008-00589-xx-x

อาจารย์

13

1-1020-00236-xx-x อาจารย์

ทพ. สวัสดิ์ศกั ดิ์
นาแถมพลอย
ทพ.ดร. ธีรวัฒน์
โตสิ ริวฒั นพงศ์
ทพญ.ปาริ ฉตั ร
ลิ้มสุ วรรณ

คุณวุฒิ
Fellowship
Ph.D.

สาขาวิชา
Implant Dentistry

Periondontogy and
Implant Dentistry
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
วท.บ.
ชีวเคมีและชีวเคมี
เทคโนโลยี
วุฒิบตั รฯ ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ท.บ. (เกียรติ ทันตแพทยศาสตร์
นิยมอันดับ 1)
M.D.S.
Prosthodontics
ป.บัณฑิต ทันตกรรมประดิษฐ์
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ ปริ ทนั ตวิทยา
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
Ph.D.
Prosthodontics
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
วุฒิบตั รฯ ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Zurich, Switzerland

ปี พ.ศ.
2556

Dental Institute, King’s College
London, UK
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2554

ทันตแพทยสภา

2556

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550

University of Otago, New Zealand
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทยสภา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Boston University, U.S.A
มหาวิทยาลัยมหิดลร์
ทันตแพทยสภา

2543
2534
2529
2557
2550
2558
2550
2558

2548
2543
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ลาดับ

14

เลขประจาตัว
ประชาชน

5-1303-99003-xx-x

ตาแหน่ ง
ทางวิชาการ

อาจารย์

15

3-1199-00122-xx-x

อาจารย์

16

5-1002-00139-xx-x

อาจารย์

17

3-1022-02015-xx-x

อาจารย์

18

3-1009-01601-xx-x

อาจารย์

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ท.บ. (เกียรติ ทันตแพทยศาสตร์
นิยมอันดับ 2)
ทพ.คมสันต์
วุฒิบตั รฯ ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
อภิญญาอุปถัมภ์
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ท.บ. (เกียรติ ทันตแพทยศาสตร์
นิยมอันดับ 1)
ทพ. อวิรุทธ์ คล้ายศิริ วุฒิบตั รฯ ทันตกรรมหัตถการ
ป.บัณฑิตชั้นสู ง ทันตกรรมหัตถการ
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
ทพญ.ดร.วิสาขา
ปร.ด.
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
อุปพงศ์
ช่องปาก
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
พย.บ.
พยาบาลศาสตร์
ทพญ.ดร. ณัฎฐิรา
Ph.D.
Dental Education
สุ ขสุ เดช
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์
ทพ.ดร. ปิ ยะ ศิริพนั ธุ์
Ph.D.
Health Behavior and
Health Education
ส.ม.
สาธารณสุ ขทัว่ ไป
ท.บ.
ทันตแพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2552

ทันตแพทยสภา

2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557
2555
2548
2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยัลยบูรพา
University of Adelaide, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
The University of North Carolina at
Chapel Hill, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544
2536
2553
2541
2544
2528
2524
29
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ลาดับ
19

เลขประจาตัว
ตาแหน่ ง
ชื่อ – นามสกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3-1005-01834-xx-x
อาจารย์ ทพ.ดร.สุ ธี สุ ขสุ เดช

คุณวุฒิ
Ph.D.
ส.ม.
ท.บ.

สาขาวิชา
Oral Epidemiology
ทันตสาธารณสุ ข
ทันตแพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Adelaide, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2553
2544
2541

3.2.3 อาจารย์พเิ ศษ และผู้ทรงคุณวุฒิทรี่ ่ วมสอนในหลักสู ตร

1

เลขประจาตัว
ประชาชน
3-1201-01158-29-1

ตาแหน่ งทาง
วิชาการ
อาจารย์

2

3-1014-02301-57-3

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ - สกุล
อนันต์ หอสิ มะสถาพร
บุญชู สุ รียพ์ งษ์

คุณวุฒิ
ป.บัณฑิตฯ
ท.บ.
อนุบตั ร
ป.บัณฑิตฯ
ท.บ.

สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมทัว่ ไป
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
ทันตแพทยศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชวิทยาลัย
มหาวิยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2536
2522
2545
2528
2525
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัติ) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
- ไม่มี –
4.2 ช่ วงเวลา
- ไม่มี –
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ไม่มี –
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสู ตรกาหนดให้นกั ศึกษาทาวิทยานิ พนธ์ ซึ่ งต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านทันตกรรม
ผูส้ ู ง อายุ โดยอยู่ ภ ายใต้ก ารแนะน าและตรวจสอบของอาจารย์ที่ ป รึ ก ษาและคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษามีคุณธรรม จริ ยธรรม สามารถดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น และ
เป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม สามารถเรี ยนรู ้ พัฒนาและบูรณาการความรู ้ ในสาขาทันกรรมผูส้ ู งอายุกบั
ความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องอย่างต่อเนื่ องตลอดชี วติ สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการ พัฒนาองค์ความรู ้ ท้ งั ในแง่ วิชาการและความคิดสร้ างสรรค์ โดยอยู่ภายใต้กรอบของการ
ปฏิบตั ิวชิ าชีพและจรรยาบรรณที่ดี
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคฤดูร้อน ของปี การศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึ กษาจะจดทะเบี ยนท าวิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ เมื่ อศึ ก ษารายวิช ามาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่
ต่ากว่า 3.00
(2) นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาอังกฤษ
(3) หลังจากจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อให้คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์
31

มคอ.2

และกรรมการวิทยานิ พนธ์ รวมไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่ งจะให้คาแนะนานักศึกษา รวมทั้งสอบเค้าโครง
วิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผู้ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ได้เมื่อสอบภาษาต่างประเทศผ่านแล้ว
(3) การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บและข้อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิ พนธ์ที่จะได้ผ ลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
5.6

การเตรียมการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้คาปรึ กษาและแนะนาการทาวิทยานิพนธ์

5.7

กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นรู ป แบบรายงานและการน าเสนอผลงานต่ อ
คณะกรรมการสอบตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2553 รวมทั้งผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ได้รับ การยอมรั บ ให้ตีพิ ม พ์ใ นวารสารระดับนานาชาติ ที่ มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อ
นาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่มี impact factor ไม่ต่ากว่า 0.5
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความสามารถด้านการสื่ อสารด้วยภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มี ก ารให้ค วามรู ้ ถึ ง ผลกระทบต่ อสั งคม และข้อ
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ติ วิ ช าชี พ
ทันตกรรม และการวิจยั ในคน ที่ตอ้ งสอดคล้อง
การดาเนินงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ช่องปาก
มี ก ารใช้ ภ าษาอัง กฤษในการเรี ยนการสอน
โดยนัก ศึ ก ษามี โ อกาสฝึ กการเขี ย นบทความ
วิชาการ และการนาเสนอเป็ นภาษาอังกฤษตลอด
หลักสู ตร

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
นักศึกษาต้องมี คุณธรรม จริ ยธรรม เพื่อให้สามารถดาเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นสังคมอย่าง
ราบรื่ นและเป็ นประโยชน์ต่อส่ วนรวม โดยอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่ องที่
เกี่ ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ ท้ งั 7 ข้อ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม ไปพร้อมกับวิทยาการ
ต่างๆ ที่ศึกษารวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 7 ข้อตามที่ระบุไว้
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
(4) เคารพสิ ทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการให้การรักษาทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
กาหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กร เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั โดยเน้น
การเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งการที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบ โดยในการทางานกลุ่มนั้น ต้องฝึ กให้รู้ภาระหน้าที่ของการเป็ นผูน้ ากลุ่มและการเป็ น
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สมาชิ กกลุ่มมี ความซื่ อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริ ตการสอบ หรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่น เป็ นต้น
นอกจากนี้ อาจารย์ผสู ้ อนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมี
การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ ม คุณธรรม จริ ยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
เสี ยสละ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธี ทั้งการประเมินระหว่างเรี ยน ภายหลังสิ้ นสุ ดวิชาและ
ภายหลังสาเร็ จการศึกษา
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตาม
กาหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรม
เสริ มหลักสู ตร
- ปริ มาณการกระทาการทุจริ ตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
1) ผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
นัก ศึ กษาต้องมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ มี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และความรู ้
เกี่ ยวกับสาขาวิชาที่ ศึกษานั้น ต้องเป็ นสิ่ งที่ นักศึ กษาต้องรู ้ ทราบ เพื่อใช้ประกอบอาชี พและช่ วย
พัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้ อหาสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
(3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ประเมินระบบองค์ประกอบ
ต่างๆ ของปั ญหาทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ เพื่อการพัฒนาให้ตรงตามข้อกาหนด
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ รวมทั้งการ
นาไปประยุกต์
(5) สามารถเรี ยนรู้และพัฒนาความรู้ทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(6) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาทันตกรรมผูส้ ู งอายุกบั ความรู ้ในศาสตร์ อื่นๆที่
เกี่ยวข้อง หรื อสอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การทดสอบมาตรฐานนี้ สามารถทาได้โดยการทดสอบจากข้อสอบแต่ละวิชาในชั้นเรี ยน
ตลอดระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
ใช้ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้น หลัก การทางทฤษฎี และการ
ประยุกต์ใช้ทางคลินิก โดยจัดให้มีการฝึ กปฏิบตั ิงานทันตกรรมในผูป้ ่ วยจริ ง ซึ่ งมีความหลากหลาย
ในสภาพช่องปากแบบต่างๆ นอกจากนี้หลักสู ตรยังมีการเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญและสาขาที่เกี่ยวข้องมาเป็ น
วิทยากรพิเศษ เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู ้ที่ทนั สมัยและทัดเทียมกับต่างประเทศ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษา ในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยน และปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนการรักษาผูป้ ่ วยในแต่ละรายที่นาเสนอ (Case treatment
planning)
2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
นัก ศึ ก ษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชี พ ได้ โดยพึ่ งตนเองได้เมื่ อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้ อมกับคุ ณธรรม
จริ ยธรรมและความรู ้ เกี่ ย วกับสาขาวิช าทันตกรรมผูส้ ู ง อายุ ในขณะที่ สอนนักศึ กษาต้องเน้นให้
นักศึ กษาคิ ดหาเหตุ ผล เข้าใจที่ มา และสาเหตุ ของปั ญหา วิธีการแก้ไขปั ญหารวมทั้งแนวคิ ดด้วย
ตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอบเพื่อให้เกิดทักษะทาง
ปั ญญาดังนี้
(1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
(2) สามารถสื บค้น ตีความ และประเมินแนวทางเลือก เพื่อใช้ในการแก้ไขปั ญหา
อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(4) สามารถประยุ ก ต์ค วามรู ้ และทัก ษะกับ การแก้ไ ขปั ญ หาทางทัน ตกรรม
ผูส้ ู งอายุได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) การอภิปรายกลุ่ม
(2) นาเสนอรายบุคคล
(3) ให้นกั ศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จากการรักษาผูป้ ่ วยทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุจริ ง
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากรายงานหรื อการนาเสนองานวิจยั
(2) ประเมินจากการปฏิบตั ิงานในผูป้ ่ วยทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชี พซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ ยวข้องกับการปฏิ สัมพันธ์กบั บุ
คลในภาพรวม คนที่ มาจากสถาบันอื่ นๆและคนที่ จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา หรื อคนที่ จะมาอยู่ใ ต้
บัง คับ บัญ ชาความสามารถที่ จะปรั บ ตัวให้เ ข้า กับ กลุ่ ม คนต่ า งๆเป็ นเรื่ อ งจาเป็ นอย่า งยิ่ ง ดัง นั้น
อาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ ให้นกั ศึกษาระหว่างที่สอนวิชา
หรื ออาจให้นกั ศึกษาไปเรี ยนวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆนี้
(1) สามารถสื่ อ สารกับ กลุ่ ม คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(2) สามารถ ให้ ค วามช่ วย เหลื อ และ อ านวย ความสะ ดวก แก่ การแก้ ปั ญหา
สถานการณ์ต่างๆในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
(3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
(5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัว และส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติต่างๆนี้ สามารถวัดร่ วมกับคุณสมบัติในข้อ (1),(2), และ (3) ได้ในระหว่างการ
ทากิจกรรมร่ วมกัน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารก าหนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารท างานเป็ นกลุ่ ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับ ผูอ้ ื่ น ข้า มหลัก สู ตร หรื อต้องต้นคว้า หาข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อผูม้ ี
ประสบการณ์ โดยมี ค วามคาดหวัง ในผลการเรี ยนรู ้ ด้า นทัก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่า งตัวบุ ค คลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและผูบ้ ุคคลทัว่ ไป
(5) มีภาวะผูน้ าในการทางาน
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3) กลยุท ธ์ ก ารประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ ด้า นทัก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศี กษาในการนาเสนอรายงาน หรื อ
โครงการกลุ่ ม หรื อรายบุคคลในชั้นเรี ยน และสังเกตจากพฤติ กรรมที่ แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรม
ต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธ์การเรี ยนรู้ดา้ นทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
(2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหา ผ่านการบูรณาการทางทันตกรรม
ผูส้ ู งอายุต่อปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถสื่ อสาร อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่า การเขียน และการนาเสนอผลงาน
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุอย่างเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้ อาจทาได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์
ประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ธี ก ารแก้ปั ญ หา และให้ น าเสนอแนวคิ ด ของการแก้ปั ญ หา ผลการวิ เ คราะห์
ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรี ยน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ด้า นทัก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตัว เลข
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาต่างๆให้นกั ศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์ จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริ ง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมอ เรี ยนรู ้เทคนิ คทางวิทยาศาสตร์ ช่องปาก
ในหลากหลายสถานการณ์
3) กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ช่อง
ปาก หรื อศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินจากความสามารถในการอธิ บายถึ งข้อจากัด เหตุผลในการ
เลือกใช้เครื่ องมือต่างๆในการอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรี ยน
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2.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) ผลการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ ที่สอดแทรกทั้งในแง่ของวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ช่องปาก
และเชิ งความคิดสร้างสรรค์ ที่อยูภ่ ายใต้กรอบของการปฏิบตั ิวชิ าชี พและหลักการจรรยาบรรณที่ดีในการ
ดาเนินงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
เน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ิทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุผา่ นการพัฒนาองค์ความรู ้ โดยการให้
นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิงานในคลินิก
3) กลยุทธ์การประเมินทักษะทางปฏิบตั ิทางวิชาชีพของผูเ้ รี ยน
เน้นการประเมินทักษะการปฏิบตั ิวิชาชี พของผูเ้ รี ยนผ่านทางการฝึ กปฏิบตั ิงานในคลินิก
เพื่อให้ผเู ้ รี ยนทราบถึ งแนวทางปฏิ บตั ิได้อย่างมีความเหมาะสม ที่คานึ งถึงองค์ความรู ้ ทางด้านวิชาการ
ร่ วมกับหลักจริ ยธรรม และคุณธรรม ของตัวผูเ้ รี ยนเอง
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
2) มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
และลาดับความสาคัญ
4) เคารพสิ ทธิ และรับฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่ น รวมทั้งเคารพในคุ ณค่าและศักดิ์ ศรี ของ
ความเป็ นมนุษย์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการปฏิบตั ิวชิ าชีพทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3.2 ความรู้
1) มี ค วามรู ้ และความเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลักการและทฤษฎี ที่ส าคัญในเนื้ อหาสาขาวิช าที่
เกี่ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ และอธิบายความต้องการทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา ปรับปรุ ง และ/หรื อ ประเมินองค์ประกอบต่างๆ
ของปัญหาทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่อการพัฒนาให้ตรงตามข้อกาหนด
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4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวฒั นาการทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุ รวมทั้งการนาไป
ประยุกต์
5) สามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาความรู ้ทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุอย่างต่อเนื่องตลอดชีวคิ
6) สามารถบู ร ณาการความรู ้ ใ นสาขาทัน ตกรรมผู ้สู ง อายุ ก ับ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องหรื อสอดคล้องกับนวัตกรรมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
3.3 ทักษะทางปัญญา
1) คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ
2) สามารถสื บ ค้น ตี ค วาม และประเมิ นข้อมู ล ต่ า งๆ เพื่ อ ใช้ใ นการแก้ไ ขปั ญหาอย่า ง
สร้างสรรค์
3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปัญหาและความต้องการ
4) สามารถประยุกต์ความรู ้ และทักษะกับการแก้ไขปั ญหาทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุได้อย่าง
เหมาะสม
3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่ อ สารกับ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ ต่าง ๆ
ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผูน้ า หรื อในบทบาทของผูร้ ่ วมทีมทางาน
3) สามารถใช้ความรู ้ในศาสตร์ มาชี้นาสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
4) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็ นในการแก้ไขสถานการณ์ ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรี ยนรู้ท้ งั ของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทกั ษะในการใช้เครื่ องมือที่จาเป็ นที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ต่อการทางานที่เกี่ยวกับ
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
2) สามารถแนะนาประเด็นการแก้ไขปั ญหา ผ่านการบูรณาการทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุต่อ
ปั ญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
3) สามารถสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพทั้งปากเปล่า การเขียน และการนาเสนอผลงาน
พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่ อการนาเสนออย่างเหมาะสม
4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีทางทันตกรรมผูส้ ู งอายุอย่างเหมาะสม
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3.6 ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
1) เน้นการพัฒนาองค์ความรู ้ ที่สอดแทรกทั้งในแง่ของวิชาการทางวิทยาศาสตร์ ช่องปาก
และเชิ งความคิดสร้ า งสรรค์ ที่ อยู่ภายใต้ก รอบของการปฏิ บตั ิ วิช าชี พ และหลัก การจรรยาบรรณที่ ดี
ในการดาเนินงาน
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

วิชาบังคับ
BM 680 Biostatistics
GT 670 Research Methodology for Gerontology
GT 630 Geriatric Medicine for Dentistry
GT 654 Geriatric & Special needs clinic 3
GT 655 Geriatric & Special needs clinic 4
GT 640 Gerontology for Oral health care
Professionals
GT 638 Comprehensive Oral Health Services for
Elderly Patients



ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
6. ทักษะการ
3. ทักษะทาง
4. ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ปฏิบัตทิ าง
ปัญญา
ระหว่ างบุคคลและ
การสื่อสาร
วิชาชีพ
ความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1












                        
                        
                        

                        
                        




                          
                         

GT 642 Prosthodontics and Restorative

Dentistry for Older Adults
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รายวิชา

GT 690 Gerontology Journal Club
GT 731 Interdisciplinary Geriatric Patient
Assessment
GT 651 Geriatric & Special needs clinic 1
GT 692 Gerodontology case study seminar
GT 652 Geriatric & Special needs clinic 2
GT 653 Hospital & Domiciliary Oral Health Care
for Geriatric individuals
วิชาเลือก
GT 601 Multidisciplinary Directed Studies
GT 602 Family medicine for dental professionals
วิทยานิพนธ์
GT 800 Thesis

5. ทักษะการ 6. ทักษะการ
4. ทักษะความสัมพันธ์
วิเคราะห์ เชิง
ปฏิบัตทิ าง
3. ทักษะทาง
ระหว่ างบุคคลและความ
ตัวเลขการ
วิชาชีพ
1. คุณธรรม จริยธรรม
2. ความรู้
ปัญญา
รับผิดชอบ
สื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัด ผล ให้ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อ
ระดับไม่ต่ากว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับต่ากว่า C ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชา
เลือก ให้นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ยสาหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรื อระดับต่ ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบัง คับในหลักสู ตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับ
ไม่ต่ากว่า C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิ ช าที่ ไ ด้ค่ า ระดับ ตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิ ช าเลื อ ก นัก ศึ ก ษาอาจจะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ได้ค่าระดับไม่ต่ากว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซ้ าในรายวิชานั้น
อีก เว้นแต่หลักสู ตรจะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิ พนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คื อ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้)
หน่วยกิตที่ได้จะไม่นามาคานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิ ช าเสริ ม พื้ นฐาน การสอบประมวลความรู ้ และการสอบภาษาต่ า งประเทศ
แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบการประกัน
คุณภาพภายใน แบ่งเป็ นการทวนสอบในระดับรายวิชา จะให้นกั ศึกษาประเมินการเรี ยนการสอนใน
ระดับรายวิชา ทาโดยมีระบบการประกันคุ ณภาพภายในสถาบันดาเนิ นการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจานวน 3 ใน 4 คน
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2.2.2 คัดเลือกรายวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.2.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน และอื่นๆ ที่ผเู้ รี ยน
ได้รับมอบหมาย
2.2.4 คณะกรรมการฯ สั ม ภาษณ์ นัก ศึ ก ษาที่ ฝึ กปฏิ บ ัติ ง านในคลิ นิ กทัน ตกรรมตรวจ
แบบฟอร์มการให้คะแนน
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า
38 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ แ ต่ ง ตั้ง และน าส่ ง วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บับ สมบู ร ณ์ ต ามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
3.5 ผลงานวิท ยานิ พ นธ์ หรื อส่ วนหนึ่ ง ของวิท ยานิ พ นธ์ ต้องได้รับการตี พิม พ์ หรื ออย่า งน้อย
ได้รับ การยอมรั บ ให้ตีพิ ม พ์ใ นวารสารระดับนานาชาติ ที่ มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อ
นาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่มี impact factor ไม่ต่ากว่า 0.5
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงสิ ทธิ ผลประโยชน์ของอาจารย์
2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู ้ โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการ
ประเมินผล การทาวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุ มสัมมนา และ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
3) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้จดั ทาตารา เอกสารคาสอน และเอกสารประกอบการสอน ในวิชาที่เป็ น
ผูส้ อนประจ าหรื อ บางส่ ว น เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาองค์ค วามรู ้ ทั้ง ด้า นการวิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์
4) สนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ในกรณี ที่ถึงเกณฑ์ที่สามารถจะขอได้
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัด
และการประเมิ น ผล อบรมการท าวิ จ ัย เพื่ อ พัฒ นาการเรี ย นการสอน การศึ ก ษาดู ง าน
ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
3) ส่ ง เสริ ม อาจารย์ให้จดั ทาตารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการสอนในวิชาที่
จาเป็ นผูส้ อนประจา เพื่อเป็ นการพัฒนาองค์ความรู ้ ทั้งด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์
4) สนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ในกรณี ที่ถึงเกณฑ์ที่สามารถจะขอได้
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
1) การให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ เพี่อพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
3) ส่ งเสริ มการทาวิจยั สร้ างองค์ความรู ้ ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
4) จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจยั
5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่างๆของคณะ
6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ หารวิชาการต่างๆของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจาหลักสู ตร ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบัณฑิต
และวิจยั ประธานหลักสู ตร และอาจารย์ประจาหลักสู ตร ซึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร โดยมีคณบดีเป็ น
ผูก้ ากับดูแลและคอยให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบตั ิให้แก่ ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
โดยอาจารย์ประจาหลักสู ตรจะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะฯ และอาจารย์
ผูส้ อน และติดตามรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร โดยกระทาทุกปี อย่าง
ต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสู ตรให้
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้ทนั สมัย
ทันสมัยโดยอาจารย์และ
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
นักศึกษาสามารถก้าวทัน
หลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
หรื อเป็ นผูน้ าในการสร้าง
องค์ความรู ้ใหม่ๆ
ทางด้าน
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
- จัดแนวทางการเรี ยนในรายวิชา
ความใฝ่ รู้ มีแนวทางการ
ให้มีท้ งั ภาคทฤษฎีและ
เรี ยนที่สร้างทั้ง ความรู้
ภาคปฏิบตั ิ และมีกิจกรรมให้
ความสามารถในวิชาการ
นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ที่
วิชาชีพ ที่ทนั สมัย
ทันสมัยด้วยตนเอง
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง - มีการประเมินหลักสู ตร โดย
หลักสู ตร ให้มีคุณภาพ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
มาตรฐาน
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 4 ปี
4. มีการประเมินมาตรฐาน - จัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
ของหลักสู ตรอย่าง
นักศึกษา อาจารย์ อุปกรณ์
ํ
สม่าเสมอ
เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ
ผลงานทางวิชาการ ทุกภาค
การศึกษา เพื่อเป็ นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ

การประเมินผล
- หลักสู ตรสามารถอ้างอิงกับ
มาตรฐานหลักสู ตรของ สกอ.
และสอดคล้องกับข้อกาหนด
มาตรฐานสากล

- จานวนวิชาที่มีภาคปฏิบตั ิ และ
วิชาที่มีแนวทางให้ นักศึกษา
ได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ ใหม่
ได้ดว้ ยตนเอง
- จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิ ประสบการณ์และการ
พัฒนา อบรม ของอาจารย์
- ผลการประเมินการเรี ยนการ
สอน อาจารย์ผสู้ อน และการ
สนับสนุนการเรี ยนรู้โดย
นักศึกษา
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วย อาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 2 ปี และประเมินผล
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เป้าหมาย

การดาเนินการ
- ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสู ตรและการเรี ยน
การสอน โดยบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษา

การประเมินผล
โดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกทุกๆ 4 ปี
- ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผูส้ าเร็ จการศึกษาทุกๆ 2 ปี

2. บัณฑิต
หลัก สู ตรมี การติ ดตามคุ ณภาพของบัณ ฑิ ตตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ หรื อ ผลการเรี ย นรู้ ที่
คาดหวังของหลักสู ตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ สาหรั บความต้องการกาลังคนด้าน
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุน้ นั พบว่ามีความต้องการกาลังคนด้านนี้ มาก เพราะว่ากาลังจะเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตเป็ นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กบั คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรได้รับทราบ เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับ
การปรั บปรุ งพัฒนาหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน หลักสู ตรก าหนดว่าผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ตจะต้องมี
คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)
3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มี ค ณะกรรมการคัด เลื อ กบุ ค คลเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต ร มี ก ระบวนการสอบความรู้
ทางวิช าการและการสอบสัม ภาษณ์ เพื่ อคัดเลื อ กนัก ศึ ก ษาที่ มี คุณสมบัติเหมาะสมในการเรี ย นของ
หลักสู ตร นอกจากนี้ นกั ศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ดา้ นภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้ จะมีผลต่ออัตราการคงอยูแ่ ละ
การสาเร็ จการศึกษา
3.2 การเตรียมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา การให้ คาปรึกษา และแนะแนวแก่นักศึกษา
มี การจัดปฐมนิ เทศเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้แก่ นักศึ กษา คณะมี การแต่ งแต่งตั้งอาจารย์
ที่ ป รึ ก ษาให้ ก ับ นัก ศึ ก ษาทุ ก คน และมี ร ะบบการสื่ อ สารข้อ มู ล ให้ เ ข้า ถึ ง นัก ศึ ก ษาอย่า งทั่ว ถึ ง เช่ น
การสื่ อสารทาง Website หรื อ E-mail เป็ นต้น
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้ อร้ องเรียนของนักศึกษา
3.3.1 มีการสารวจความพึงพอใจของนักศึ กษา ในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการและตารา
ด้านห้องเรี ยนและห้องปฏิ บ ัติการ ด้านอุปกรณ์ การเรี ยนการสอน การวิจยั การจัดการเรี ยนการสอน
การประเมินผล การอานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอนและการวิจยั
3.3.2 นัก ศึ ก ษาสามารถร้ อ งเรี ย นในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ วิ ช าการหรื อ อื่ น ๆ มายัง รองคณบดี
ฝ่ ายบัณฑิตและวิจยั ได้โดยตรง ทั้งในรู ปแบบของการติดต่อด้วยตนเอง หรื อยืน่ เป็ นเอกสาร หลังจากนั้น
จะดาเนิ นการพิจารณาข้อร้ องเรี ยนดังกล่ าว กรณี ที่นักศึ กษามี ความสงสัยเกี่ ยวกับผลการประเมิ นใน
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รายวิช าใด สามารถที่จะยื่นคาร้ องขอดูกระดาษค าตอบ ตลอดจนดูคะแนน และวิธีการประเมินของ
อาจารย์แต่ละรายวิชาได้
การร้องเรี ยนของนักศึกษา ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั
นักศึกษา พ.ศ.2547 หมวดที่ 4
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
มี ก ารคัด เลื อ กอาจารย์ใ หม่ ต ามระเบี ย บและหลัก เกณฑ์ ข องคณะฯ และมหาวิท ยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอกในสาขาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
สุ ขภาพช่องปาก หรื อสาขาที่เกี่ ยวข้อง และมีการประเมินอาจารย์จากความก้าวหน้าในการผลิตผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
4.2 การแต่ งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
หลักสู ตรได้มีการเชิญอาจารย์พิเศษที่เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรง หรื อมีความชานาญในด้าน
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุและสาขาที่เกี่ยวข้อง มาบรรยายให้แก่นกั ศึกษา มีนโยบายในการแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ ดังนี้
1. เป็ นผูม้ ี วุฒิก ารศึ ก ษาในระดับปริ ญญาเอกหรื อเที ย บเท่ า มี ป ระสบการณ์ สู ง มี ความรู้
ความสามารถเป็ นที่ประจักษ์ ในสาขาวิชานั้นๆ
2. การขออนุมตั ิอาจารย์พิเศษ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาจะเสนอชื่ออาจารย์พิเศษ เพื่อให้
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะฯ เป็ นผูอ้ นุ มตั ิ โดยสัดส่ วนอาจารย์พิเศษต่ออาจารย์ในหลักสู ตร
คือ 1:3
3. ให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกภาคการศึกษา/ทุกครั้งที่มีการสอน
5. หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริ หารจัดการหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจาหลักสู ตรต้องมีส่วนร่ วมในการวางแผน
การติ ดตามและทบทวนหลัก สู ตร มี ก ารประชุ ม ร่ วมกันในการออกแบบหลัก สู ต ร ก ากับ การจัดท า
รายวิชา วางผูส้ อนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน การจัดกิจกรรม
และประเมินผล และให้ความเห็ นชอบการประเมินผูเ้ รี ยนในทุกรายวิชาของหลักสู ตร เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาหรับการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้มหาบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
5.2 การเรี ยนการสอนและการประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรกากับการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนิ นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ได้วางแผนไว้
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6. สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริ หารบุคลากรและทรัพยากรการเรี ยนการสอน ดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
1. การกาหนดคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ ง บุคลากรสายสนับสนุ นที่ทาหน้าที่
บริ หารจัดการ ต้องมีคุณวุฒิข้ นั ต่าปริ ญญาตรี มีความรู้หรื อประสบการณ์ดา้ นการบริ หารจัดการและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรม
ให้มีความรู ้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ ยวกับโครงสร้ างหลักสู ตร การบริ หารหลักสู ตร การจัดเตรี ยมความ
พร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผล
6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะทันตแพทยศาสตร์ จดั สรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อใช้ในการจัดซื้ อตารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์วทิ ยาศาสตร์ และวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอน และการวิจยั และสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
สาหรับการจัดการเรี ยนการสอน คณะทันตแพทยศาสตร์ มีความพร้ อมในการจัดการ
เรี ยนการสอน ดังนี้
1. ห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร ห้ อ งฝึ กทัก ษะทางคลิ นิ ก ส าหรั บ การจัด การเรี ยน
การสอนรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
2. คลิ นิ ก ทัน ตกรรม ซึ่ งให้ บ ริ การทั้ง ผู ้ป่ วยนอกและผู้ป่ วยในของโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์ฯ สาหรับการศึกษาและฝึ กปฏิบตั ิการให้บริ การตรวจรักษา
3. เครื่ องมือและอุปกรณ์เพียงพอสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน เช่น อุปกรณ์โสตทัศน์
คอมพิวเตอร์
4. ห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี ซึ่ งมีตาราทางการแพทย์และฐานข้อมูลสาหรับการสื บค้น
ความรู้ ท างการแพทย์ และคณะทันตแพทย์มี ห้องสมุ ด ซึ่ ง มี ต าราเฉพาะทางด้า น
ทันตกรรมสาหรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษา
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะทันตแพทย์จดั สรรงบประมาณประจาปี จากเงินรายได้ จานวน 500,000 บาท เพื่อให้ใช้
ซื้ อหนังสื อและตาราเพิ่มเติมไว้ในห้องสมุดนงเยาว์ ชัยเสรี และให้จดั ตั้งงบประมาณเมื่อมีความจาเป็ น
จะต้องจัดหาทรัพยากรอื่นเพิ่มเติม
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6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประเมิ นความเพียงพอของทรั พยากรต่างๆ ที่จดั ไว้ โดยการตรวจ
สอบอัตราการขอใช้ทรัพยากร ข้อร้องเรี ยน และสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ผสู้ อน
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)
12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
อาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
    
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
    
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
    
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน
    
30 วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7
    
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้
ที่กาหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน     
แต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
   
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคาแนะนาด้าน
    
การจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
    
อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
    
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
   
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
  
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
50

มคอ.2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
กระบวนการที่ใช้ในการประเมิ นและปรับปรุ งยุทธศาสตร์ ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเ้ รี ยน โดยอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประเมินผูเ้ รี ยนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรื อไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบ
จากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรี ยน ซึ่ งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็
ควรจะสามารถประเมิ นเบื้ องต้นได้ว่า ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจหรื อไม่ หากวิธีการที่ ใช้ไม่สามารถทาให้
ผูเ้ รี ยนเข้าใจได้ ก็จะต้องมี การปรั บเปลี่ ยนวิธีการสอน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรี ยน จะ
สามารถชี้ ได้ว่า ผูเ้ รี ยนมี ความเข้าใจหรื อไม่ในเนื้ อหาที่ ได้สอนไป หากพบว่ามี ปัญหาก็จะต้องมี การ
ดาเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
ให้นกั ศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้ าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่ อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมิ นหลักสู ตรในภาพรวมนั้น จะกระทาทุ กๆ 5 ปี ซึ่ งจะมี การวบรวมข้อมูล ทั้งหมด
เพื่ อการปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลัก สู ต ร ตลอดจนปรั บ ปรุ ง กระบวนการจัด การเรี ย นการสอนทั้ง ใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมิ นผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่ ง ชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ ระบุ ใ นหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิใน สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสู ตรมีการพัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย แสดงการปรับปรุ งดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุ ณภาพการศึ ก ษา เป็ นระยะๆอย่า งน้อยทุ ก ๆ 3 ปี และมี การประเมิ น เพื่ อพัฒนา
หลักสู ตรฯ อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
จากการรวบรวมข้อมูลจะทาให้ทราบปั ญหาของการบริ หารหลักสู ตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชา กรณี ที่พบปั ญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุ งรายวิชานั้นๆ ได้ทนั ที ซึ่ งก็จะ
เป็ นการปรับปรุ งย่อย ในการปรับปรุ งย่อยนั้น ควรทาได้ตลอดเวลาที่ พบปั ญหา สาหรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ ประจาหลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบ
หลักสู ตร
1. อ.ดร. มัทนา เกษตระทัต
ผลงานวิจัย
1. มัทนา เกษตระทัต. “วัยหมดระดูกับสุ ขภาพช่ องปาก”. ใน: พัญญู พันธ์บูรณะและคณะ.
The MAC Quartier: Proceedings of the Menopause Academic Conference (MAC2016); 23-25 มี นาคม
2559. กรุ งเทพ: ท็อป เซลส์ มาร์ เก็ตติ้ง; 2559. หน้า 55-68
2. มัทนา เกษตระทัต. “ทันตกรรมรากเที ยมกับผู้สูงอายุ”. วารสารสมาคมทันตกรรมรากเทียม
แห่งประเทศไทย. 2557(29), 10-11
3. มัทนา เกษตระทัต. “องค์ ความรู้ เรื่ องระบบสร้ างเสริ มสุ ขภาพและระบบบริ การทางทันตก
รรมผู้สูงอายุ พร้ อมข้ อเสนอเชิ งนโยบายเรื่ อง การเตรี ยมความพร้ อมสู่ สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย
ของวิชาชี พทันตกรรม”. หนังสื องานประชุ มราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทย; 23-25 ตุลาคม
2556. กรุ งเทพ; 2556. หน้า 48-59
4. MacEntee MI, Kazanjian A, Kozak JF, Hornby K, Thorne S, Kettratad-Pruksapong M.
“A scoping review and research synthesis on financing and regulating oral care in long-term care
facilities”. Gerodontology. 2012 Jun;29(2):e41-52.
2. ศ.ทพญ.ดร. วิภาวี นิตยานันทะ
ผลงานวิจัย
1. Nittayananta W, Tao R, Jiang L, Peng Y, Huang Y. “Oral innate immunity in HIV infection
in HAART era”. Journal of Oral Pathology and Medicine 2016;45:3-8.
2.Nittayananta W. “Oral Diseases Group of Asia: Time to Blossom”. Journal of Orofacial
Sciences. 2015:7; 1-2
3. Satthakarn S, Hladik F, Promsong A, Nittayananta W. “Vaginal innate immune mediators
are modulated by a water extract of Houttuynia cordata Thunb”. BMC Complement Altern Med. 2015
Jun 16;15(1):183. doi: 10.1186/s12906-015-0701-9.
4. Satthakarn S, Chung WO, Promsong A, Nittayananta W. “Houttuynia cordata modulates
oral innate immune mediators: potential role of herbal plant on oral health”. Oral Diseases 2015;
21:512-8.
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5. Promsong A, Chung WO, Satthakarn S, Nittayananta W. “Ellagic acid modulates the
expression of oral innate immune mediators: potential role in mucosal protection”. Journal of Oral
Pathology and Medicine 2015; 44:214-21.
6 . Nittayananta W, Amornthatree K, Kemapunmanus M, Talungchit S, Sriplung H.
“Expression of oral cytokines in HIV-infected subjects with long-term use of antiretroviral therapy”.
Oral Diseases 2014;20:e57-64.
7. Nittayananta W, Chanowanna N, Pruphetkaew N, Nauntofte B. “Relationship between
xerostomia and salivary flow rates in HIV-infected individuals”. J Investig Clin Dent 2013;4:164-71.
8. Nittayananta W, Pangsomboon K, Panichayupakaranant P, Chanowanna N, Chelae S,
Vuddhakul V, Sukhumungoon P, Pruphetkaew N. “Effects of lawsone methyl ether mouthwash on oral
Candida in HIV-infected subjects and subjects with denture stomatitis”. Journal of Oral Pathology &
Medicine 2013;42:698-704.
9. Nittayananta W, Chanowanna N, Pruphetkaew N, Nauntofte B. “Relationship between
xerostomia and salivary flow rates in HIV-infected individuals”. Journal of Investigative and Clinical
Dentistry 2013;4:164-71.
10. Nittayananta W, Kemapunmanus M, Yangngam S, Talungchit S, Sriplung H. “Expression
of oral secretory leukocyte protease inhibitors in HIV-infected subjects with long-term use of
antiretroviral therapy”. Journal of Oral Pathology & Medicine 2013;42:208-15.
11. Nittayananta W, Kemapunmanus M, Amornthatree K, Talungchit S, Sriplung H. “Oral
human β-defensin 2 in HIV-infected subjects with long-term use of antiretroviral therapy”. Journal of
Oral Pathology & Medicine 2013;42:53-60.
12. Patton LL, Amador-Ramirez V, Anaya-Saavedra G, Nittayananta W, Ranganathan K.
“Oral manifestations of HIV infection”. Oral Diseases 2013;19:533-50.
13. Ryder MI, Nittayananta W, Coogan M, Greenspan D, Greenspan JS. “Periodontal disease
in HIV/AIDS”. Periodontology 2000 2012;60:78-97.
14. Nittayananta W, Mitarnun W, Talungchit S, Sriplung H. “Changes in oral cytokeratin
expression in HIV-infected subjects with long-term use of HAART”. Oral Diseases 2012;18:793-801.
15. Amornthatree K, Sriplung H, Mitarnun W, Nittayananta W. “Impacts of HIV infection
and long-term use of antiretroviral therapy on the prevalence of oral human papilloma virus type 16”.
Journal of Oral Pathology & Medicine 2012;41:309-314.
16. Amornthatree K, Hutcha S, Mitarnun W, Nittayananta W. “Effects of long-term use of
antiretroviral therapy on the prevalence of oral Epstein Barr virus”. Journal Oral Pathology &
Medicine 2012;41:249-254..
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3. รศ.ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ เปสี
ตาราทางวิชาการ
1. รศ.ทพญ.ดร.ศิริเพ็ญ เปสี . “แนวทางการวินิจฉั ยแยกโรคทางคลินิกสาหรั บรอยโรคของเยื่อ
เมือกช่ องปาก”. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และศูนย์รังสิ ต. 2558. 240 หน้า.
ผลงานวิจัย
1. Pesee S, Angkananuwat C, Tancharoensukjit S, Muanmai S, Sirivan P, Bubphawas M,
Tanarerkchai N. “ In vitro activity of Caspofungin combined with Fluconazole on mixed Candida
albicans and Candida glabrata biofilm”. Med Mycol 2016; 54: 384-393.
2. Pesee S, Arpornsuwan T. “Salivary cytokine profile in elders with Candida-related denture
stomatitis (Article)”. Gerodontology. 2015; 32(2): 132-40.
3. Pesee S., Pratipsawangwong B., Pesee C., “Prevalence and risk factors associated with
denture stomatitis (article)”. CU Dent J; 2012; (3): 189-200.
4. รศ.ทพญ.ดร. เปรมจิต อาภรณ์แม่ กลอง
ผลงานวิจัย
1 . Arpornmaeklong P, Pripatnanont P, Chookiatsiri C, Tangtrakulwanich B. “Effects of
Titanium Surface Microtopography and Simvastatin on Growth and Osteogenic Differentiation of
Human Mesenchymal Stem Cells in Estrogen-Deprived Cell Culture” Int J Oral Maxillofac Implants”.
2017 Jan/Feb;32(1):e35-e46. doi: 10.11607/jomi.4969.
2. Arpornmaeklong P, Sutthitrairong C, Jantaramanant P, Pripatnanont P. “Allogenic human
serum, a clinical grade serum supplement for promoting human periodontal ligament stem cell
expansion” J Tissue Eng Regen Med. 2016 Dec 13. doi: 10.1002/term.2379.
3. Premjit Arpornmaeklong, Prisana Pripatananont, Winai Kittidumkerng ,Winyou Mitarnun
."Effects of autogenous growth factors on heterotopic bone formation of osteogenic cells in small
animal model" 40(4):332-340; June-July 2012.
5. ผศ.ทพญ.ดร. สมหญิง พัฒน์ ธีรพงศ์
ผลงานวิจัย
1. Patntirapong, S., Singhatanadgit, W, Meesap, P, Theerathanagorn, T, Toso, M, Janvikul,
W. “Stem cell adhesion and proliferation on hydrolyzed poly (butylene succinate)/β-tricalcium
phosphate composites”. Journal of Biomedical Materials Research - Part A. 2015; 103(2): 658-70.
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2 . Ngamviriyavong, P., Patntirapong, S., Janvikul, W., Arphavasin, S., Meesap,

P., Singhatanadgit, W. “Development of poly(butylene succinate)/calcium phosphate composites for
bone engineering (Article)”. Composite Interfaces. 2014: 21(5): 431-41.
3. Patntirapong, S. , Singhatanadgit, W., Arphavasin, S. “Alendronate-induced atypical bone
fracture: Evidence that the drug inhibits osteogenesis (Article)”. Journal of Clinical Pharmacy and
Therapeutics. 2014; 39(4): 349-53.
4 . Arphavasin, S., Singhatanadgit, W., Ngamviriyavong, P., Janvikul, W., Meesap,
P., Patntirapong, S. “Enhanced osteogenic activity of a poly(butylene succinate)/calcium phosphate
composite by simple alkaline hydrolysis (Article)”. Biomedical Materials (Bristol). 2013; 8(5):
055008.
5. Patntirapong, S. , Singhatanadgit, W., Chanruangvanit, C., Lavanrattanakul, K., Satravaha,
Y.“Zoledronic acid suppresses mineralization through direct cytotoxicity and osteoblast differentiation
inhibition (Article)”. Journal of Oral Pathology and Medicine. 2012; 41(9): 713-20.
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มคอ.2

ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารย์ ประจาหลักสู ตร

ลาดับ

ภาระงานสอนก่ อนเปิ ดหลักสู ตร
(ชั่วโมง:สัปดาห์ )

รายนามอาจารย์
ป.ตรี

ภาระงานสอนหลังเปิ ดหลักสู ตร
(ชั่วโมง:สัปดาห์ )

ประกาศฯ
ประกาศฯ
ป.โท ป.เอก รวม ป.ตรี
ป.โท ป.เอก
บัณฑิต
บัณฑิต
19.06 11.44
5.71 1.91

รวม

1

อ.ทพญ.ดร. มัทนา เกษตระทัต

19.06

19.06

2

ศ.ทพญ.ดร. วิภาวี นิตยานันทะ

19.74

-

-

-

19.74

13.82

-

5.92

-

19.74

3

รศ.ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ เปสี

11.43

-

-

-

11.43

8.00

-

3.43

-

11.43

4

รศ.ทพญ.ดร. เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง

16.02

-

-

-

16.02

11.22

-

4.80

-

16.02

5

ผศ.ทพญ.ดร. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

6.02

-

-

-

6.02

4.96

-

1.24

-

6.02

ภาระงานทีป่ รึกษา
ภาระงานทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ า วิทยานิพนธ์ / การค้ นคว้ า
อิสระก่ อนเปิ ดหลักสู ตร อิสระหลังเปิ ดหลักสู ตร
(จานวนนักศึกษา)
(จานวนนักศึกษา)
การค้ นคว้ า
การค้ นคว้ า
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
อิสระ
อิสระ

1

-

1

-
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตร

การปรับปรุ งแก้ ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสู ตรนานาชาติ)
ฉบับปี พ.ศ. 2557 เพือ่ ใช้ กบั หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2560
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.....................................................

1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ ..................
เมื่อวันที่ .......................................................
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา
2560 เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สกอ. และสถานะของคณาจารย์ในปัจจุบนั
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ ไข
5.1 เปลี่ ย นรู ป แบบของหลั ก สู ต ร จาก หลัก สู ต รนานาชาติ (International Program) เป็ น
หลักสู ตรทวิภาษา (Bilingual Program)
5.2 เปลีย่ นชื่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชา ดังนี้
จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

1. ชื่ อหลักสู ตร
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Geriatric Dentistry
Gerodontology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science
(Geriatric Dentistry)
(Gerodontology)
ชื่อย่อ M.Sc. (Geriatric
ชื่อย่อ M.Sc. (Gerodontology)
Dentistry)
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5.3 ปรั บโครงสร้ างหลักสู ตร โดยลดจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร จาก 39 หน่วยกิต เป็ น
38 หน่วยกิต
5.4 ลดจานวนหน่ วยกิตรวมของวิชาบังคับ จาก 26 หน่วยกิต เป็ น 25 หน่วยกิต
5.5 แก้ ไขอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ ประจาหลักสู ตร ดังนี้
ลาดับที่
เดิม
1
อ.ทพญ.ดร. พรรณาภา สิ นธุประเสริ ฐ
2
รศ.ทพญ.ดร. ศิริวรรณ สื บนุการณ์
3
อ.ทพญ.ดร. ภัคพร ภัทราพรนันท์
4
ผศ.ทพ.ดร. สาเริ ง อินกล่า
5
อ.ทพญ.ดร. ดุลยพร ตราชูธรรม
ลาดับที่ 1-3 เป็ นอาจารผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร

เปลีย่ นเป็ น
อ.ทพญ.ดร. มัทนา เกษตระทัต
ศ.ทพญ.ดร. วิภาวี นิตยานันทะ
รศ.ทพญ.ดร. ศิริเพ็ญ เปสี
รศ.ทพญ.ดร. เปรมจิต อาภรณ์แม่กลอง
ผศ.ทพญ.ดร. สมหญิง พัฒน์ธีรพงศ์

5.6 ปรับเปลีย่ นวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร ดังนี้
จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่ อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จการศึ ก ษาใน
หลักสู ตรมีลกั ษณะ ดังนี้
1) เป็ นผูน้ าในการผลิ ตมหาบัณฑิ ตด้านทันต
กรรมผู้สู งอายุ แก่ ป ระเทศไทยและภู มิ ภ าค
อาเซียน
2) ผลิ ต ผลงานวิ จ ัย ที่ ไ ด้รั บ การยอมรั บ ใน
ระดับสากล
3) สามารถสร้ า งบรรทั ด ฐานในการให้
บริ การทั น ตกรรมผู้ สู งอายุ แ บบบู ร ณาการ
(interdisciplinary integration)

วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมี
ลักษณะ ดังนี้
1) เพื่ อผลิ ตผูม้ ี ความรู้ ความชานาญด้านทัน ต
กรรมผูส้ ู งอายุที่พร้อมให้บริ การดูแลรักษาผูป้ ่ วย
สู ง อายุ ที่ มี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นหรื อมี ค วาม
ต้องการพิเศษ
2) เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ จ ะเป็ นผูน้ าในการจัด
การศึ ก ษาด้า นทัน ตกรรมผู ้สู ง อายุ ใ ห้ ก ับ ทัน ต
บุคลากร และสหวิชาชี พ ด้านสาธารณสุ ข และ
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ ในเรื่ องสุ ขภาพช่ องปากผูส้ ู งอายุ
ให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
3) เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จ ัย ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ
ประชากรสู งอายุท้ งั ในประเทศและนานาชาติ
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5.7 ปรับคุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ)
จากเดิม
เปลีย่ นเป็ น
คุ ณ สมบัติ ข องผู้เ ข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปตาม
รั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ
ข้ อ บัง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ย โ ด ย มี คุ ณ ส ม บั ติ ที่ เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
มีคุณสมบัติ ดังนี้
บัณ ฑิ ตศึ ก ษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมี คุ ณสมบัติ
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ ก ษาชั้นปริ ญญาตรี ท าง ดังนี้
ทันตแพทยศาสตร์ หรื อสาขาที่ เ ที ย บเท่ า ทั้ง ใน
1. เป็ นผูส้ าเร็ จการศึ กษาชั้นปริ ญญาตรี ทาง
หรื อ ต่ า งประเทศจากสถาบัน การศึ ก ษาที่ ส ภา ทันตแพทยศาสตร์ หรื อสาขาที่ เ ที ย บเท่ า ทั้ง ใน
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
หรื อ ต่ า งประเทศจากสถาบัน การศึ ก ษาที่ ส ภา
2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75 มหาวิ ท ยาลัย และทัน ตแพทยสภารั บ รองวิ ท ย
3.กรณี ที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ส าเร็ จ ฐานะ
การศึ กษาจากต่างประเทศ ต้องมี คุณสมบัติตาม
2 . มี ผ ล ก า ร เ รี ย น ที่ ค่ า เ ฉ ลี่ ย ส ะ ส ม
เกณฑ์ที่กาหนด ข้อ 1) และ 2) ข้างต้น และกรณี (GPA) ระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่ ากว่า 2.75 หรื อหาก
ได้รับทุ นการศึ ก ษาต้องผ่า นเกณฑ์ก ารคัดเลื อก มีผลการเรี ยนต่ากว่าที่กาหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า
ขององค์กรผูใ้ ห้ทุน
2.50 สามารถยื่นผลการเรี ยนระดับหลังปริ ญญา
4. กรณี ที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาผ่ า นการอบรม (ประกาศนี ย บัต ร อนุ ม ัติ บ ัติ หรื อ ปริ ญ ญาโท)
หลักสู ตรทันตกรรมผูส้ ู งอายุระยะสั้นจากสถาบัน ประกอบการพิ จ ารณารั บ คัด เลื อ กตามความ
ทัน ตกรรม สามารถเที ย บเคี ย งหน่ ว ยกิ ต ตามที่ เห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ กาหนด
3. กรณี ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกขององค์กรผูใ้ ห้ทุน
4. ต้อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ใน
ปร ะ เ ท ศไ ทย หรื อ ใน กร ณี ที่ เ ป็ น ผู้ ส มั ค ร
ชาวต่ า งชาติ ต้อ งมี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ฉบับ ภาษาอัง กฤษจากประเทศที่ ป ฏิ บ ัติง านอยู่
โดยผูส้ มัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอ้ งไม่
อยูใ่ นระหว่างคดีฟ้องร้องใดๆ
5.8 ปรับการคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสอบข้อเขียน 1) คณะฯดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ เอง ไม่ มี
และสอบสัมภาษณ์
การสอบข้ อ เขี ย น แต่ ผู ้ส มั ค รทุ ก คนต้ อ งส่ ง
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ Statement of Purpose (ประมาณ 600 ค า) เป็ น
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จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ดังนี้
2.1) ผู ้เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส่ งผลทดสอบ
ภาษาอัง กฤษ TU-GET ไม่ ต่ า กว่ า 500 คะแนน
หรื อ TOEFL สาหรับข้อสอบ Paper-based ไม่ต่ า
กว่า 500 คะแนน หรื อ Computer-based ไม่ต่ากว่า
173 คะแนน หรื อ Internet-based ไม่ ต่ า กว่ า 61
คะแนน หรื อ IELTS ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ 6.0
(ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
2.2) ส าหรั บ ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถึ ง
เกณฑ์ ที่ ก าหนด อาจได้รั บ การพิ จ ารณารั บ เข้า
ศึกษาก่อนได้ โดยมีเงื่ อนไขว่าต้องมีผลการสอบ
TU-GET ไม่ ต่ า กว่ า 400 คะแนนหรื อ TOEFL
ส าหรั บ ข้ อ สอบ Paper-based ไม่ ต่ า กว่ า 400
คะแนน หรื อ Computer-based ไม่ ต่ า กว่ า 97
คะแนน หรื อ Internet-based ไม่ต่ากว่า 32 คะแนน
หรื อ IELTS ไม่ ต่ า กว่า ระดับ 4.5 และต้อ งสอบ
คะแนนภาษาอังกฤษให้ไ ด้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ในข้อ 2) ก่อนการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้พร้ อมใบสมัคร
หากมี ข้อ เสนอเชิ ง หลัก การ/แนวคิ ด (Concept
Proposal) ของหัวข้อวิทยานิ พนธ์ที่สนใจให้ระบุ
ลงใน Statement of Purpose หรื อ เขี ย นเป็ น
เอกสารแยกเพื่อประกอบการพิจารณารับคัดเลือก
ด้วย
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ตามเกณฑ์
การรั บ เข้ า ศึ กษาหลั ก สู ตรนานาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) สาหรับผูส้ มัครต่อไปนี้ ให้ได้รับการยกเว้น
การส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผูส้ มัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็ นภาษาทางการ
3.2) ผู้ส มัค รที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
หลั ก สู ต รที่ ส อ นโดย ใช้ ภ าษ าอั ง ก ฤ ษ ใ น
ระยะเวลาที่ ไ ม่ เ กิ น 2 ปี นั บ จากวัน ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา

5.9 ปรับรายวิชาในหลักสู ตร มีรายละเอียด ดังนี้
5.9.1 วิชาเดิมทีม่ ีการแก้ไข
(1) วิชาบังคับ
1.1 เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับคาอธิบายรายวิชา จานวน 2 วิชา ดังนี้
จากเดิม

ทส 670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั ทางคลินิก
ทส 653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเคลื่อนที่

เปลีย่ นเป็ น

ทส.670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับงาน
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
ทส.653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่องานเยีย่ ม
บ้านและหอผูป้ ่ วย

1.2 ลดจานวนหน่วยกิต จานวน 4 วิชา ดังนี้
จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

ทส 640 ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
ทส.640 ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
3 (3-0-9)
2 (2-0-6)
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จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

ทส 630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์ ทส.630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
ทส 651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
ทส.651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
4 (0-12-0)
3 (0-9-0)
ทส 652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
ทส.652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
4 (0-12-0)
1 (0-3-0)
1.3 เปลี่ยนชื่อและเพิ่มจานวนหน่วยกิต จานวน 1 วิชา ดังนี้
จากเดิม

ทส 642 การฟื้ นฟูสมรรถภาพช่องปาก

เปลีย่ นเป็ น

ทส.642 ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรม
1 (1-0-3)
บูรณะสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ 2 (2-0-6)

1.4 เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จานวน 1 วิชา ดังนี้
จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

ทส 692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
ทส.692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
GT 692 Geriatric Dentistry case study seminar GT 692 Gerodontology Case Study Seminar
1.5 เปลี่ยนชื่อวิชาภาษาอังกฤษและลดจานวนหน่วยกิต จานวน 1 วิชา ดังนี้
จากเดิม

เปลีย่ นเป็ น

ทส 690 สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
ทส.690 สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
GT 690 Geriatric Dentistry Journal Club
GT 690 Gerodontology Journal Club
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)

5.9.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดใหม่ จานวน 5 วิชา ดังนี้
(1) วิชาบังคับ 3 วิชา
ทส.638 การวางแผนการดูแลรักษาและจัดระบบบริการทางทันตกรรม
2 (2-0-6)
สาหรับผู้ป่วยสู งอายุ
GT 638 Comprehensive Oral Health Services for Elderly Patients
หลัก การ เหตุผล และวิธี ก ารวางแผนการดู แลรั ก ษาผูป้ ่ วยสู ง อายุที่ มี ความยุ่ง ยากซับ ซ้อน
อ้างอิงหลักการวางแผนแบบสมเหตุสมผลตามปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ่ วยแต่ละคน รวมทั้งหลักการและ
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วิธีการจัดระบบบริ การทันตกรรมสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ การออกแบบและบริ หารงานคลิ นิกทันตกรรม
เพื่อการดูแลรักษาผูส้ ู งอายุ
Principles, rationale and methods of treatment planning for frail elderly based on a rationale
treatment planning principles for each individual patient. This course will also include the
administration and management aspect of being a gerodontist working in a clinic setting for the elderly
patients.
ทส.654 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3
3 (0-9-0)
GT 654 Geriatric & Special needs clinic 3
การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน, การรักษาแบบประคับประคองและการรักษา
แบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกรณี อย่างต่อเนื่ องและเขียนรายงานผูป้ ่ วย รวมทั้ง
การถ่ายภาพทางคลินิกและรู ปแบบการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพรังสี และเอกสาร
Emergency, palliative, and comprehensive clinical dental care at a standard for older adults and
adults with special needs. Maintaining an ongoing Patient Case and write patient reports including
clinical photographs and other relevant study models, radiographs and documentation
ทส.655 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 4
1 (0-3-0)
GT 655 Geriatric & Special needs clinic 4
การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูส้ ู งอายุและผูท้ ี่ตอ้ งการการดูแลเป็ นพิเศษ รวมถึงผูส้ ู งอายุที่
ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล ให้การรักษาในภาวะฉุกเฉิน, การรักษาแบบประคับประคองและการรักษา
แบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน การดูแลรักษาผูป้ ่ วยกรณี อย่างต่อเนื่ องและเขียนรายงานผูป้ ่ วย รวมทั้ง
การถ่ายภาพทางคลินิกและรู ปแบบการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง การถ่ายภาพรังสี และเอกสาร
Emergency, palliative, and comprehensive clinical dental care at a standard for older adults and adults
with special needs. Maintaining an ongoing Patient Case and write patient reports including clinical
photographs and other relevant study models, radiographs and documentation
(2) วิชาเลือก 2 วิชา
ทส.601 สหวิทยาการศึกษาภายใต้ การแนะนา
1 (0-3-0)
GT 601 Multidisciplinary Directed Studies
นักศึกษาจะอยู่ภายใต้การแนะนาโดยอาจารย์ในการเลื อกหัวข้อเฉพาะที่นกั ศึกษาสนใจและ
พร้อมที่จะทาการศึก ษาเชิงลึก นักศึกษาจะเขียนโครงร่ างพร้ อมทาการวิพากษ์หรื อทบทวนวรรณกรรม
อย่างเป็ นระบบในหัวข้อเฉพาะที่ได้ทาการเลือกร่ วมกันกับอาจารย์ที่ปรึ กษา
Providing students with the opportunity to pursue in-depth independent study of the issue
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of their interst. The student with a guide from the faculty member will develop a proposal and conduct
either a brief scoping review or a critical appraisal of particular research problem/theme.
ทส.602 เวชศาสตร์ ครอบครัวสาหรับทันตบุคลากร
1 (0-3-0)
GT 602 Family medicine for dental professionals
หลักการและพื้นฐานทางทฤษฎี ของเวชศาสตร์ ครอบครั วและการดูแลระดับปฐมภูมิที่เน้น
เรื่ องการทางานและเรี ยนรู ้ร่วมกันของหลากหลายสาขาวิชาชี พ เพื่อเตรี ยมความพร้อมนักศึกษาให้เป็ น
สมาชิกทีมหมอครอบครัวที่จะดูแลสุ ขภาพช่องปากและสุ ขภาพองค์รวมของผูป้ ่ วยสู งอายุและครอบครัว
Principles and theoretical foundation of family medicine and primary care with a focus on
interprofessional leaning. Students will learn how to be a member of a family care team to provide a
comprehensive oral healthcare and also other person-centered/hoslistic care for the elderly patients and
their families.
5.10 ปรั บกระบวนการประเมินผล เพื่อให้การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิ พนธ์ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ สกอ. ดังนี้
จากเดิม
เปลีย่ นเป็ น
ประเมิ น ผลจากการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ น
ประเมิ น ผลจากการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ น
รู ป แบบรายงานและการน าเสนอผลงานต่ อ รู ปแบบรายงานและการน าเสนอผลงานต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส อ บ ต า ม ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ.2553 ซี่ ง ต้อ งประกอบด้ว ย บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า พ . ศ . 2553 ร ว ม ทั้ ง ผ ล ง า น
อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า วิทยานิ พนธ์หรื อส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ ตอ้ ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อ ผูท้ รงคุณวุฒิ ได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ภายนอก โดยอาจารย์ ที่ ป รึ กษาต้ อ งไม่ เ ป็ น ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพ
ประธานคณะกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบ ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง
ด้วยทุกครั้ง รวมทั้งผลงานต้องได้รับการตีพิมพ์ หลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการ
impact factor ไม่ ต่ ากว่ า 0.5 หรื ออย่ า งน้ อ ย ส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทางวิ ช าการ หรื อ
ดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงาน นาเสนอต่อที่ประชุ มวิชาการระดับนานาชาติ โดย
ได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารหรื อ บทความที่ น าเสนอฉบับ สมบู ร ณ์ (Full Paper)
สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ช าการหรื อเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ได้รั บ การตี พิ ม พ์ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการ
วิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
ประชุม (Proceeding) ที่มี impact factor ไม่ต่ากว่า
0.5
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5.11 เพิม่ ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและและความรับผิดชอบ
จากเดิมมี 5 ข้อ เพิ่มเป็ น 6 ข้อ โดยข้อที่เพิ่มใหม่ คือ (4) มีความรับผิดชอบในการ
กระทาของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม
5.12 ปรับเกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร มีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
3.1 ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าต่ า งๆ ครบตาม
โครงสร้ า งหลัก สู ตร และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่
น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่ า ระดับ เฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ า กว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่ า ระ ดั บ P (ผ่ า น) ใ นก ารส อบ
ภาษาต่ า งประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย
กาหนด ได้แก่ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TUGET ซึ่ ง จั ด ส อ บ โ ด ย ส ถ า บั น ภ า ษ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน
หรื อผลคะแนน TOEFL ไม่ต่ ากว่า 550 คะแนน
(paper-based) หรื อไม่ ต่ ากว่ า 213 คะแนน
(computer-based) หรื อไม่ ต่ า กว่ า 79 คะแนน
(internet-based) หรื อมี ผลคะแนน IELTS ไม่ ต่ า
กว่า 6.5 และ ต้องเป็ นผลการสอบในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดย
การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการ
ที่ ค ณะทั น ตแพทย ศาสตร์ แต่ ง ตั้ ง แล ะน า
วิทยานิ พนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มา
มอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ จ ะต้อ งได้รั บ การ
ตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อ
ส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารหรื อสิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ หรื อเสนอต่อที่ ประชุ มวิชาการระดับ

เปลีย่ นเป็ น
3.1 ได้ ศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าต่ า งๆ ครบตาม
โครงสร้ า งหลัก สู ต ร และมี ห น่ ว ยกิ ต สะสมไม่
น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่ า ระดับ เฉลี่ ย สะสมไม่ ต่ า กว่า 3.00
(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่ า ระ ดั บ P (ผ่ า น) ใ นก ารส อ บ
ภาษาต่ า งประเทศ ตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กาหนด
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิ พนธ์ โดย
การสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ แต่ ง ตั้ ง และน าส่ ง
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
มหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่า ด้วยวิ ท ยานิ พ นธ์
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
3.5 ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ ส่ ว นหนึ่ งของ
วิทยานิ พนธ์ตอ้ งได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อย
ได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ใ นวารสารระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงาน
ทางวิชาการ หรื อนาเสนอต่ อที่ ป ระชุ ม วิช าการ
ระดับ นานาชาติ โดยบทความที่ น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สื บเนื่องจากการประชุม (Proceeding) ที่มี impact
factor ไม่ต่ากว่า 0.5
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จากเดิม
เปลีย่ นเป็ น
นานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ที่
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะทันต
มี impact factor ไม่ต่ากว่า 0.5
แพทยศาสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะทันต กาหนด
แพทยศาสตร์ แ ละมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์
กาหนด
6. โครงสร้ า งหลัก สู ต รภายหลัง การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกับ โครงสร้ า งเดิ ม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิ การปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก2
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
หน่ วยกิตไม่ น้อยกว่า

เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ

ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
ไม่ น้อยกว่า 36 หน่ วยกิต

หลักสู ตร พ.ศ. 2556 หลักสู ตร พ.ศ. 2560
26 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
39 หน่ วยกิต

25 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
38 หน่ วยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรี ยบเทียบโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ ฉบับ พ.ศ. 2557 กับ ฉบับ พ.ศ. 2560
หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2557

หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2560

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Geriatric Dentistry (International Program)
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาตรมหาบัณฑิต
(ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
ชื่อย่อ: วท.ม. (ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science
(Geriatric Dentistry)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Geriatric Dentistry)
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรทวิภาษา)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Gerodontology (Bilingual Program)
2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาตรมหาบัณฑิต
(ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
ชื่อย่อ: วท.ม. (ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science
(Gerodontology)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Gerodontology)
3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

เพื่ อ ให้ ม หาบัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในหลัก สู ต รมี
ลักษณะ ดังนี้
1) เ ป็ น ผู้ น า ใ น ก า ร ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ด้ า น ทั น ต
กรรมผูส้ ู งอายุ แก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี ยน
2) ผลิตผลงานวิจยั ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
3) สามารถสร้ างบรรทั ด ฐานในการให้ บ ริ การ
ทั น ตกรรมผู้ สู งอายุ แ บบบู ร ณาการ( interdisciplinary
integration)

เพื่อให้บณ
ั ฑิตที่สาเร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะ
ดังนี้
1) เ พื่ อ ผ ลิ ต ผู้ มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม ช า น า ญ ด้ า น ทั น ต
กรรมผูส้ ู งอายุที่พร้อมให้บริ การดูแลรักษาผูป้ ่ วยสู งอายุที่มี
ความยุง่ ยากซับซ้อนหรื อมีความต้องการพิเศษ
2) เพื่ อผลิ ตบุคลากรที่จะเป็ นผูน้ าในการจัดการศึ ก ษา
ด้า นทัน ตกรรมผู ้สู ง อายุ ใ ห้ ก ับ ทัน ตบุ ค ลากร และสห
วิช าชี พ ด้า นสาธารณสุ ข และ เป็ นผูใ้ ห้ ค วามรู้ ใ นเรื่ อ ง
สุ ขภาพช่องปากผูส้ ู งอายุให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
3) เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จ ัย ที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ ประชากร
สู งอายุท้ งั ในประเทศและนานาชาติ

4. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ) 4. คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ)
คุ ณ สมบัติ ข องผู้เ ข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บัง คับ
รั บ นั ก ศึ ก ษ า ทั้ ง ช า ว ไ ท ย แ ล ะ ช า ว ต่ า ง ช า ติ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ โดยมี คุ ณ สมบัติ ที่ เ ป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
พ.ศ.2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติดงั นี้
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หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2557
1. เ ป็ น ผู ้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ชั้ น ป ริ ญ ญ า ต รี ท า ง
ทั น ตแพทยศาสตร์ ห รื อสาขาที่ เ ที ย บเท่ า ทั้ ง ในหรื อ
ต่ า งประเทศจากสถาบัน การศึ ก ษาที่ ส ภามหาวิ ท ยาลัย
รับรองวิทยฐานะ
2. ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.75
3. กรณี ที่เป็ นนักศึกษาต่างชาติที่สาเร็ จการศึกษาจาก
ต่า งประเทศ ต้องมี คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ กาหนด ข้อ 1)
และ 2) ข้างต้น และกรณี ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์
การคัดเลือกขององค์กรผูใ้ ห้ทุน
4. กรณี ที่ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษาผ่ า นการอบรมหลั ก สู ตร
ทัน ตกรรมผู ้สู งอายุ ร ะยะสั้ นจากสถาบั น ทั น ตกรรม
ส า ม า ร ถ เ ที ย บ เ คี ย ง ห น่ ว ย กิ ต ต า ม ที่ ข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯ กาหนด

5. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ดังนี้
2.1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
TU-GET ไม่ ต่ า กว่ า 500 คะแนนหรื อ TOEFL ส าหรั บ
ข้ อ ส อ บ Paper-based ไ ม่ ต่ า ก ว่ า 500 ค ะ แ น น ห รื อ
Computer-based ไม่ ต่ า กว่ า 173 คะแนน หรื อ Internetbased ไม่ต่ ากว่า 61 คะแนน หรื อ IELTS ไม่ต่ ากว่า ระดับ
6.0 (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
2.2) ส าหรั บ ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถึ ง เกณฑ์ ที่
กาหนด อาจได้รับการพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนได้ โดยมี
เงื่ อ นไขว่ า ต้อ งมี ผ ลการสอบ TU-GET ไม่ ต่ า กว่ า 400
คะแนนหรื อ TOEFL ส าหรั บ ข้อสอบ Paper-based ไม่ ต่ า

หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2560
1. เป็ นผู ้ส าเร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญญาตรี ทางทัน ต
แพทยศาสตร์ หรื อสาขาที่เทียบเท่า ทั้งในหรื อต่างประเทศ
จากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยและทันตแพทย
สภารับรองวิทยฐานะ
2. มี ผ ลการเรี ยนที่ ค่ า เฉลี่ ย สะสม (GPA) ระดั บ
ปริ ญญาตรี ไม่ต่ากว่า 2.75 หรื อหากมีผลการเรี ยนต่ ากว่าที่
กาหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า 2.50 สามารถยื่นผลการเรี ยน
ระดับ หลัง ปริ ญญา(ประกาศนี ย บัต ร อนุ ม ัติ บ ัติ หรื อ
ปริ ญญาโท) ประกอบการพิจารณารับคัดเลือกตามความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของคณะฯ
3. กรณี ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาต้อ งผ่ า นเกณฑ์ ก าร
คัดเลือกขององค์กรผูใ้ ห้ทุน
4.ต้องมีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พในประเทศไทย
หรื อในกรณี ที่ เป็ นผูส้ มัครชาวต่า งชาติ ต้องมี ใบอนุ ญาต
ประกอบวิ ช าชี พ ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษจากประเทศที่
ปฏิบตั ิงานอยู่ โดยผูส้ มัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตอ้ ง
ไม่อยูใ่ นระหว่างคดีฟ้องร้องใดๆ
5. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) คณะฯ ดาเนิ นการสอบสัมภาษณ์ เอง ไม่มีการสอบ
ข้อเขี ย น แต่ ผูส้ มัค รทุ ก คนต้องส่ ง Statement of Purpose
(ประมาณ 600 คา) เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ไ ด้
พร้ อ มใบสมัค ร หากมี ข้อ เสนอเชิ ง หลัก การ/แนวคิ ด
(Concept Proposal) ของหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจให้ระบุ
ลงใน Statement of Purpose หรื อ เขี ย นเป็ นเอกสารแยก
เพื่อประกอบการพิจารณารับคัดเลือกด้วย
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ตามเกณฑ์ ก ารรั บ เข้า ศึ ก ษา
หลักสู ตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3) ส าหรั บ ผู ้ส มัค รต่ อ ไปนี้ ให้ ไ ด้รั บ การยกเว้น การ
ส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผูส้ มัครต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นภาษา
ทางการ
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หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2557
หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2560
กว่ า 400 คะแนน หรื อ Computer-based ไม่ ต่ า กว่ า 97
3.2) ผูส้ มัครที่สาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรที่
คะแนน หรื อ Internet-based ไม่ ต่ า กว่า 32 คะแนน หรื อ สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ ไม่เกิ น 2 ปี นับ
IELTS ไม่ ต่ าก ว่ า ระ ดั บ 4.5 แล ะ ต้ อ งส อบคะ แนน จากวันที่สาเร็ จการศึกษาถึงวันที่สมัครเข้าศึกษา
ภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 2) ก่อนการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
6. จานวนการรับนักศึกษา
6. จานวนการรับนักศึกษา
รับนักศึกษา 5 คนต่อปี การศึกษา
รับนักศึกษา 5 คนต่อปี การศึกษา
7. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา
แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาค
ฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่
ให้เพิ่ ม ชั่ว โมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าให้เ ท่ า กับ ภาค
ปกติ
8. โครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) วิชาบังคับ
26 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
1 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร
39 หน่ วยกิต
9. ข้ อกาหนดหลักสู ตร เฉพาะหัวข้ อทีส่ าคัญ

7. ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษา
แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาค
ฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์ แต่
ให้เพิ่ ม ชั่วโมงการศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิช าให้เท่ า กับ ภาค
ปกติ
8. โครงสร้ างและองค์ ประกอบหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์)
1) วิชาบังคับ
25 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
1 หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสู ตร
38 หน่ วยกิต
9. ข้ อกาหนดหลักสู ตร เฉพาะหัวข้ อทีส่ าคัญ

เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึ ก ษาลัก ษณะวิ ช าต่ า งๆ ครบตามโครงสร้ า ง
หลักสู ตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4
ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ที่ม หาวิท ยาลัย ก าหนด ได้แก่ ผลการทดสอบ
ภาษาอั ง กฤษ TU-GET ซึ่ งจัด สอบโดยสถาบั น ภาษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่ต่ากว่า 550 คะแนน หรื อผล
คะแนน TOEFL ไม่ ต่ า กว่ า 550 คะแนน (paper-based)
หรื อไม่ต่ ากว่า 213 คะแนน (computer-based) หรื อไม่ต่ า

เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึ ก ษาลัก ษณะวิ ช าต่ า งๆ ครบตามโครงสร้ า ง
หลักสู ตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ
4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบ
ปากเปล่ า ขั้ น สุ ดท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะทัน ต
แพทยศาสตร์ แต่งตั้ง และนาส่ งวิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์
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กว่า 79 คะแนน (internet-based) หรื อมีผลคะแนน IELTS
ไม่ต่ากว่า 6.5 และ ต้องเป็ นผลการสอบในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี
3.4 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิ พนธ์ โดยการสอบ
ปากเปล่ า ขั้ น สุ ดท้ า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะทั น ต
แพทยศาสตร์ แต่งตั้ง และนาวิท ยานิ พนธ์ ที่พิมพ์และเย็บ
เล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.5 ผลงานวิทยานิ พ นธ์ จะต้องได้รับ การตีพิมพ์ หรื อ
อย่างน้อยดาเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงาน
ได้รั บ การยอมรั บ ให้ตี พิ ม พ์ใ นวารสารหรื อสิ่ ง พิ ม พ์ท าง
วิช าการระดับ นานาชาติ หรื อเสนอต่อที่ ป ระชุ ม วิช าการ
ระดับ นานาชาติที่ มีรายงานการประชุ ม (Proceeding) ที่มี
impact factor ไม่ต่ากว่า 0.5
3.6 ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต าม เ งื่ อ น ไ ข อื่ นๆ ที่ ค ณ ะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
10. รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1. วิชาบังคับ
จานวน 26 หน่วยกิต ดังนี้
ชว 680 ชีวสถิติ
2
ทส 630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์
2
ทส 640 ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
3
ทส 641 จริ ยศาสตร์ในทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
1
ทส 642 การฟื้ นฟูสมรรถภาพช่องปาก
1
ทส 670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั ทางคลินิก

2

ทส 690
ทส 692
ทส 731
ทส 651
ทส 652

2
1
2
4
4

สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
สหวิทยาการการประเมินผูป้ ่ วยสู งอายุ
คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
-ไม่มี-
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ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิ พนธ์
สารนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยได้รับการยอมรั บให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ หรื อนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น ร า ย ง า น สื บ เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม
(Proceeding) ที่มี impact factor ไม่ต่ากว่า 0.5
3.6 ต้ อ งปฏิ บั ติ ตาม เงื่ อนไข อื่ นๆ ที่ คณะ ทั น ต
แพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด

10. รายวิชาตามโครงสร้ างหลักสู ตร
1. วิชาบังคับ
จานวน 25 หน่วยกิต ดังนี้
ชว.680 ชีวสถิติ
ทส.630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับทันตแพทย์
ทส.640 ชราภาพวิทยาสาหรับทันตบุคลากร
-ไม่มีทส.642 ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรม
บูรณะสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
ทส.670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั สาหรับงาน
ทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
ทส.690 สโมสรวารสารทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
ทส.692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย
ทส.731 สหวิทยาการการประเมินผูป้ ่ วยสู งอายุ
ทส.651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
ทส.652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
ทส.654 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 3
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-ไม่มีทส 653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเคลื่อนที่

ทส.655
2
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คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 4

1

ทส.653

คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่องาน
2
เยีย่ มบ้านและหอผูป้ ่ วย
-ไม่มีทส.638 การวางแผนการดูแลรักษาและ
2
จัดระบบบริ การทางทันตกรรม
สาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
2. วิชาเลือก
2. วิชาเลือก
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 หน่วยกิต ต้องเลือกศึกษาจาก
จานวนไม่ น้อยกว่า 1 หน่ วยกิ ต ต้องเลื อกศึ ก ษา
รายวิชา ดังต่อไปนี้
จากรายวิชา ดังต่อไปนี้
-ไม่มีทส.601 สหวิทยาการศึกษาภายใต้การแนะนา
1
-ไม่มีทส.602 เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับ
1
ทันตบุคลากร
ทร 636 การออกแบบสิ่ งแวดล้อมสาหรับ
1
-ไม่มีผูส้ ู งอายุ
ทร 637 การให้ยาชาเฉพาะที่และยาสลบใน
1
-ไม่มีคนไข้สูงวัย
ทร 746 ทันตกรรมประดิษฐ์พ้นื ฐานสาหรับ
1
-ไม่มีทันตกรรมรากเทียม
3. วิทยานิพนธ์
3. วิทยานิพนธ์
ทส 800 วิทยานิพนธ์
12 ทส.800 วิทยานิพนธ์
12
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ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
ฉบับ พ.ศ. 2557 กับ ฉบับ พ.ศ. 2560
1. รายวิชาทีไ่ ม่ มีการเปลีย่ นแปลง จานวน 3 วิชา
ลาดับ
1
2
3

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2557
ชว 680 ชีวสถิติ
ทส 731 สหวิทยาการการประเมิน
ผูป้ ่ วยสู งอายุ
ทส 800 วิทยานิพนธ์

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2560
ชว.680 ชีวสถิติ
ทส.731 สหวิทยาการการประเมินผูป้ ่ วย
สู งอายุ
ทส.800 วิทยานิพนธ์

สรุ ปการ
เปลีย่ นแปลง
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

2. รายวิชาทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง จานวน 9 วิชา
ลาดับ
1
2
3
4

5

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2557

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2560

ทส 630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับ
ทส.630 เวชศาสตร์ผสู้ ู งอายุสาหรับ
ทันตแพทย์
ทันตแพทย์
ทส 642 การฟื้ นฟูสมรรถภาพช่องปาก ทส.642 ทันตกรรมประดิษฐ์และทันต
กรรมบูรณะสาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
ทส 652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2 ทส.652 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 2
ทส 670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั
ทส.670 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั
ทางคลินิก
สาหรับงานทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
ทส 640 ชราภาพวิทยาสาหรับ
ทันตบุคลากร
ทส 690 สโมสรวารสารทันตกรรม
ผูส้ ู งอายุ

ทส.640 ชราภาพวิทยาสาหรับ
ทันตบุคลากร
ทส.690 สโมสรวารสารทันตกรรม
ผูส้ ู งอายุ

7
8

ทส 651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
ทส 692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย

ทส.651 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 1
ทส.692 สัมมนารายงานผูป้ ่ วย

9

ทส 653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ
เคลื่อนที่

ทส.653 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุเพื่อ
งานเยีย่ มบ้านและหอผูป้ ่ วย

6

สรุ ปการ
เปลีย่ นแปลง
- ลดหน่วยกิต
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- เพิ่มหน่วยกิต
- ลดหน่วยกิต
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
- ลดหน่วยกิต
- เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
- ลดหน่วยกิต
- ลดหน่วยกิต
- เปลี่ยนชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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3. รายวิชาทีเ่ ปิ ดเพิม่ จานวน 5 วิชา
ลาดับ
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1

ไม่มี

2
3
4

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

5

ไม่มี
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ทส.638 การวางแผนการดูแลรักษาและ
จัดระบบบริ การทางทันตกรรม
สาหรับผูป้ ่ วยสู งอายุ
ทส.654 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 3
ทส.655 คลินิกทันตกรรมผูส้ ู งอายุ 4
ทส.601 สหวิทยาการศึกษาภายใต้
การแนะนา
ทส.602 เวชศาสตร์ครอบครัวสาหรับ
ทันตบุคลากร

สรุ ปการ
เปลีย่ นแปลง
เปิ ดวิชาใหม่

เปิ ดวิชาใหม่
เปิ ดวิชาใหม่
เปิ ดวิชาใหม่
เปิ ดวิชาใหม่

4. รายวิชาทีป่ ิ ด จานวน 4 วิชา
ลาดับ
1
2
3
4

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2557
ทส 641 จริ ยศาสตร์ในทันตกรรม
ผูส้ ู งอายุ
ทร 636 การออกแบบสิ่ งแวดล้อม
สาหรับผูส้ ู งอายุ
ทร 637 การให้ยาชาเฉพาะที่และ
ยาสลบในคนไข้สูงวัย
ทร 746 ทันตกรรมประดิษฐ์พ้นื ฐาน
สาหรับทันตกรรมรากเทียม

หลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2560

สรุ ปการ
เปลีย่ นแปลง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
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ภาคผนวก 6 แนบเอกสารสาเนาต่อไปนี้
1. ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช า
ทันตกรรมรากผูส้ ู งอายุ (หลักสู ตรทวิภาษา)
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิม่ เติมถึงฉบับปั จจุบนั (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสาหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิ พนธ์ สารนิ พนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
พ.ศ. 2559
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547
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