รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
(หลักสู ตรทวิภาษา/หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต/คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
รหัส
: 25560051102753
ภาษาไทย : หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
(หลักสู ตรทวิภาษา)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Dental Implantology (Bilingual Program)
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่ อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมรากเทียม)
ชื่ อย่ อ : วท.ม. (ทันตกรรมรากเทียม)
ภาษาอังกฤษ
ชื่ อเต็ม : Master of Science (Dental Implantology)
ชื่ อย่ อ : M.Sc. (Dental Implantology)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 50 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นไทยและภาษาต่ างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่ างชาติ
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
5.4.1 สถาบันในประเทศ
ความร่ วมมือด้ านอุปกรณ์ การเรียน เช่ น รากเทียม และอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ร่วมกับรากเทียม และด้ านการเรียนการ
สอนและการให้ บริการผู้ป่วย
- มูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ฯ

5.4.2 สถาบันต่ างประเทศ
ความร่ วมมือด้ านการวิจยั
- The University of Dundee, Scotland
- Taipei Dental Association, Taiwan
ความร่ วมมือด้ านการวิจยั และการแลกเปลีย่ นนักศึกษา
- THE HANG TUAH UNIVERSITY, Indonesia
- Kunming Medical University Haiyuan College, China
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
- ห ลั ก สู ต ร ป รั บ ป รุ ง พ . ศ . 2 5 60
ป รั บ ป รุ ง จ า ก ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
ทันตกรรมรากเทียม (หลักสู ตรนานาชาติ) พ.ศ. 2556
- กาหนดเปิ ดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
- ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุ มครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
- ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติ ปี การศึกษา
2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังจบการศึกษา
8.1 ทันตแพทย์ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้ องกับงานทันตกรรมรากเทียม
8.2 ปฏิบตั งิ านในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
8.3 นักวิจยั ประจาสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน
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10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิ ต จังหวัดปทุมธานี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติ
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(1) การพัฒนาทางด้ านเศรษฐกิจ ทาให้ ประชาชนหันมาให้ ความสนใจสุ ขภาพมากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะสุ ขภาพช่ อง
ปาก ซึ่ งวิทยาการที่ก้าวหน้ าในปั จจุบันจะเป็ นส่ วนสาคัญที่ช่วยให้ ทันตแพทย์ สามารถให้ บริ การดู แลรั กษาสุ ขภาพช่ องปากแก่
ประชาชนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เป็ นการช่ วยลดปัญหาสุ ขภาพของประชาชนได้ จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ส่ งผลให้
ประชาชนตื่นตัวกับเทคโนโลยีใหม่ มีความต้ องการรับบริการทางทันตกรรมด้ วยวิทยาการใหม่ ๆ มากขึ้น ซึ่งทันตกรรมรากเทียม
นับว่ า เป็ นวิทยาการทางทันตกรรมที่ประชาชนให้ ความสนใจมากเป็ นอันดับต้ นๆ ดังนั้นการผลิตบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขานีจ้ ึง
นับเป็ นภารกิจทีส่ าคัญยิง่ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ในทุกมหาวิทยาลัย
(2) การเปิ ดเขตการค้ าเสรีอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง
ตลาดงานทีก่ ว้ างขึน้ ส่ งผลต่ อความต้ องการผู้เชี่ยวชาญในงานบริการสาขาต่ างๆ ดังนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยจึงจาเป็ นต้ องผลิต
บัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้ องการดังกล่ าวด้ วย ซึ่งการเปิ ดหลักสู ตรทวิภาษานับเป็ นกลไกสาคัญอันดับแรก
(3) หลักสู ตรในปั จจุบันยังไม่ ตอบสนองความต้ องการด้ านวิชาการเพียงพอ ในปั จจุบัน มีการเปิ ดหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้ องกับทันตกรรมรากเทียมและได้ รับการรั บรองจากสานักคณะกรรมการอุดมศึ กษาแห่ งชาติแล้ ว ทั้งสิ้น 3 หลักสู ตร ได้ แก่
หลักสู ตรปริญญาโททันตกรรมสวยงามและรากเทียม (Esthetic dentistry and implant) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หลักสู ตรปริญญาโทนานาชาติสาขาทันตกรรมรากเทียมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และหลักสู ตร
ศัลยศาสตร์ ช่องปากและทันตกรรมรากเทียมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หลักสู ตรดังกล่ าวดาเนินการ
โดยภาควิชาใดภาควิชาหนึ่งจึงเป็ นหลักสู ตรทีน่ าความรู้ เฉพาะศาสตร์ มาใช้
อย่ างไรก็ตามการรั กษาทางทันตกรรมรากเทียมต้ องอาศั ยความรู้ ความเข้ าใจจากหลายศาสตร์ ประกอบกัน ได้ แก่
ศั ลยศาสตร์ ปริ ทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟั น และทันตกรรมผู้สูงอายุ แต่ ปัจจุบันยังไม่ มีหลักสู ตรใดที่เป็ น
การบูรณาการความรู้ จากหลายศาสตร์ (Interdisciplinary integration) เพื่ อใช้ ในการรั กษาทางทันตกรรมรากเทียมอย่ างจริ งจัง
นับว่ า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็ นแห่ งแรกทีน่ าความรู้ ทหี่ ลากหลายมาใช้ ร่วมกัน เพื่อให้ ได้ การรักษาทีส่ มบูรณ์
11.2 สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
(1) ความต้ องการในการรับบริการสู งมาก
ในปัจจุบันประเทศไทยกาลังเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ เพราะประชากรกว่ าร้ อยละ 14 เป็ นผู้มีอายุต้งั แต่ 60 ปี ขึน้ ไป
ดังนั้นการดูแลสุ ขภาพผู้สูงอายุจงึ นับเป็ นภารกิจสาคัญของประเทศ จากการสารวจโดยกรมอนามัยในปี 2550 ผู้สูงอายุไทยที่มีฟันใช้
งานได้ 20 ซี่ มีเพียงร้ อยละ 54.8 ดังนั้นผู้สูงอายุเกือบครึ่งหนึ่งมีปัญหาสู ญเสียฟันบางส่ วนหรื อทั้งปาก และมีความต้ องการรับบริการ
ใส่ ฟันเป็ นจานวนมาก
(2) หลักสู ตรในปัจจุบันผลิตผู้เชี่ยวชาญด้ านทันตกรรมรากเทียมได้ ไม่ เพียงพอ
ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่เปิ ดสอนหลักสู ตรด้ านทันตกรรมรากเทียมจานวนน้ อย และด้ วยข้ อจากัดการ
เรียนการสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ ทจี่ ะรับนักศึกษาได้ ในจานวนจากัด ทาให้ ทนั ตแพทย์ ทมี่ คี วามรู้ ความชานาญในด้ านทันตก
รรมรากเทียมซึ่งเป็ นวิทยาการขั้นสู งยังมีจานวนน้ อย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับความต้ องการในการรักษาทางทันตก
รรมรากเทียม ถือว่ า สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ที่ 2 ในแผนงานทันตกรรมผู้สูงอายุแห่ งชาติ พุทธศักราช 2555
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(3) ความต้ องการบุคลากรในการให้ บริการนวัตกรรมรากเทียมพระราชทาน
ปัจจุบันมีรากเทียมพระราชทานซึ่งผลิตขึน้ ใช้ เองในประเทศไทย และมีการเผยแพร่ โดยมูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชู ปถัมภ์ หน่ วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่ หัว แต่ ยังไม่ มีหลักสู ตรใดในประเทศที่มี
เป้าหมายในการฝึ กบุคลากรในการให้ บริการรากเทียมไทยอย่ างจริงจัง จึงมีความจาเป็ นอย่ างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาบุคลากรที่นอกจากจะ
สามารถให้ การรักษาด้ วยรากเทียมจากต่ างประเทศแล้ ว ยังสามารถให้ บริการด้ วยรากเทียมไทยได้ อกี ด้ วย
(4) ความต้ องการในการพัฒนารากเทียมไทยให้ ได้ รับการยอมรับระดับสากล
รากเทียมไทยเป็ นนวัตกรรม ซึ่งจาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาเพื่อปรั บปรุ งคุณสมบัติ และมาตรฐานการใช้ งาน
อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ ผลิตภัณฑ์ น้ันใช้ ได้ จริ งอย่ างยั่งยืน ดังนั้น เพื่ อให้ เกิดการพัฒนารากเทียมไทยจึงจาเป็ นต้ องมีการทาวิจัยทั้ ง
ทางด้ านวัสดุศาสตร์ ด้ านความเข้ ากันได้ กับเนื้อเยื่ อในช่ องปาก และปั จจัยที่มีผลต่ อความสาเร็ จทางคลินิก ความต้ องการเหล่ านี้
สามารถนามาเป็ นหัวข้ อวิจยั ของนักศึกษาปริญญาโทได้ โดยการร่ วมมือกับหน่ วยงานต่ างๆ ได้ แก่ ศู นย์ เทคโนโลยีทันตกรรมขั้นสู ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิทนั ตนวัตกรรม ในพระบรมราชู ปถัมภ์
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
เพื่ อ ตอบสนองต่ อ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิจ และสั ง คมที่เ ปลี่ย นแปลงไป หลัก สู ต รทัน ตกรรมรากเทีย มของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็ นหลักสู ตรแรกที่ม่ ุงเน้ นผลิต มหาบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ จากศาสตร์ ต่างๆ มาใช้ ในการ
ให้ บริการทันตกรรมรากเทียมทั้งรากเทียมไทยและต่ างประเทศได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ โดยมีความสามารถในการดูแลผู้ป่วยสู งอายุ
แบบองค์ รวม โดยเป็ นหลักสู ตรทวิภาษาทีเ่ ปิ ดการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับนักศึกษาคนไทยและชาวต่ างชาติ
โดยเน้ นให้ ความสาคัญกับประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็ นลาดับแรก
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
การเปิ ดหลักสู ตรนีส้ ่ งเสริมอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทั้งสามข้ อได้ แก่
(1) มหาวิทยาลัยวิจยั
หลักสู ตรนีก้ าหนดให้ นักศึกษาทาวิจัยและวิทยานิพนธ์ โดยผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับ
การตี พิ ม พ์ ห รื อ อย่ า งน้ อ ยได้ รั บ การยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่ อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรื อนาเสนอ
ต่ อทีป่ ระชุมวิชาการระดับชาติหรื อระดับนานาชาติ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงาน
สื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ (Proceedings) ดังกล่ าว ดังนั้นการเปิ ดหลักสู ตรดังกล่ าว จะช่ วยเพิ่มจานวนผลงานวิจัยให้ กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่ อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยในเวทีโลก
(2) ความเป็ นนานาชาติ
ห ลั ก สู ต ร นี้ เ ปิ ด รั บ นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ โ ด ย เ ฉ พ า ะ นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก ลุ่ ม ป ร ะ เ ท ศ อ า เ ซี ย น
เพื่อเสริมสร้ างภาวะผู้นาด้ านวิชาการในภูมภิ าคนี้ และในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่ างๆ อาทิ
สหราชอาณาจักร ฮ่ องกง สวิตเซอร์ แลนด์ มาเป็ นวิทยากรทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และพัฒนาองค์ ความรู้ ให้ ทัดเทียมนานา
ประเทศ
(3) มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน
หลักสู ตรนีต้ อบสนองต่อความต้ องการของประเทศในการผลิตบุคลากรเพื่อให้ บริการทันต-กรรมรากเทียม ทั้ง
รากเทียมไทยและต่ างประเทศ ซึ่งจะช่ วยให้ ประชาชนเข้ าถึงบริการดังกล่ าวได้ มากขึน้ ช่ วยลดปัญหาสุ ขภาพช่ องปากของประชาชน
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ช่ วยให้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ที่ ส าคั ญ คื อ การส่ งเสริ ม การใช้ รากเที ย มไทย สอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ฯ
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอื่น
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มีการเรี ย นการสอนร่ วมกับคณะสหเวชศาสตร์ โดยมุ่ ง ให้ นั กศึ ก ษามีความรู้ ใ นด้ า น
วิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปาก วิทยาการระบาดขั้นสู ง การส่ งเสริมสุ ขภาพช่ องปาก กระบวนการวิจัย การจัดการและวิเคราะห์ ข้อมูล
ในขั้นสู ง โดยมีลักษณะบูรณาการและเกี่ยวข้ องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ซึ่งรายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนโดยคณะสหเวชศาสตร์ มี
จานวน 4 รายวิชา ได้ แก่
13.1.1 หมวดวิชาบังคับ จานวน 3 รายวิชา
ชว.680
ชีวสถิติ
BM 680
Biostatistics
ชว.681
ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั
BM 681
Research Methodology
ชว.682
จริยธรรมการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
BM 682
Ethics in Biomedical Research
13.1.2 หมวดวิชาเลือก จานวน 1 วิชา
ชว.667
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ และเนื้อเยื่อ
BM 667 Techniques in Cells and Tissue Culture
13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอื่นต้ องมาเรียน
รายวิชาของหลักสู ต รวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม ทุกรายวิชา เปิ ดให้ นักศึ กษา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาอื่นๆ สามารถลงทะเบียนเรียนได้ ซึ่งให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้ อ 12
13.3 การบริหารจัดการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ไ ด้ ประสานงานขออนุมัติกาหนดรายวิชาที่เปิ ดสอน โดยคณะ สหเวชศาสตร์ เป็ น
ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ทั น ต ก ร ร ม ร า ก เ ที ย ม
( ห ลั ก สู ต ร
ทวิภาษา) และได้ รับอนุมัติเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยจะจัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาเดียวกับหลักสู ตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตที่บูรณาการความรู้ จากสหวิทยาการ เพื่อให้ บริการทางทันตกรรมรากเทียมไทยและต่ างประเทศ
แบบองค์ รวม และสามารถวิจยั ไปสู่ การพัฒนานวัตกรรมรากเทียม เพื่อสุ ขภาพช่ องปากของประชาชนในภูมภิ าคอาเซียน
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันความต้ องการในการพัฒนาสุ ขภาพประชาชนของประเทศ เพื่อลดปัญหาด้ านเศรษฐกิจและสั งคมมีสูงมาก
โดยเฉพาะปัญหาสุ ขภาพช่ องปากที่ยังขาดแคลนทันตแพทย์ เฉพาะทางที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งหลักสู ตรนีข้ ยายโอกาสการศึกษา
ต่ อของทันตแพทย์ ทสี่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ มคี วามรู้ ความสามารถเพิม่ ขึน้ มีทกั ษะการบริการผู้ป่วยในการรักษาโดยการ
ทารากเทียม โดยทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant) เป็ นนวัตกรรมทีค่ ดิ ค้ นขึน้ เพื่อทดแทนการสู ญเสียฟันธรรมชาติ โดยจะฝัง
วัสดุทมี่ รี ู ปร่ างคล้ ายรากฟันลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อช่ วยให้ ฟันปลอมภายในช่ องปาก ทั้งชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่ นยึดเกาะได้
ดี ซึ่ งทันตแพทย์ ผู้ทาการรั กษาจาเป็ นต้ องมีความเชี่ ยวชาญและเข้ าใจ โดยสามารถวินิจฉั ยและเลื อกใช้ รากเทียมแต่ ละชนิดให้
เหมาะสมกับผู้ป่วย และยังต้ องมีความเชี่ยวชาญหลักการบดเคีย้ วและขั้นตอนทางทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งประสิ ทธิผลการรักษา
จาเป็ นต้ องอาศัยทันตแพทย์ เฉพาะทางทีเ่ ชี่ยวชาญ
เนื่ อ งจากปั จ จุบั น หลักสู ตรในสาขาทันตกรรมรากเทียมในประเทศมีน้อ ย ไม่ เพียงพอต่ อความต้ องการของ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น ยั ง ข า ด ห ลั ก สู ต ร ที่ เ น้ น ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก
สหวิทยาการเพื่ อให้ การรักษาแบบองค์ รวม นอกจากนี้ แม้ ว่านวัตกรรมรากเทียมไทยจะได้ รับการเผยแพร่ ตามโครงการรากเทียม
พระราชทาน แต่ พบว่ า ยังไม่ มีหลักสู ตรรากเทียมใดที่สอนและให้ นักศึ กษาฝึ กปฏิบัติการรากเทียมไทยอย่ างจริ งจัง ที่สาคัญ ใน
ภูมภิ าคอาเซียนยังพบว่ า ขาดแคลนหลักสู ตรทางทันตกรรมรากเทียมเป็ นอย่ างมาก
1.3 วัตถุประสงค์
1) ผลิตมหาบัณฑิตทีส่ ามารถให้ บริการทันตกรรมรากเทียมแบบบูรณาการ (Interdisciplinary integration)
2) ผลิตมหาบัณฑิตทีใ่ ห้ บริการทันตกรรมรากเทียมทั้งระบบของไทยและต่ างประเทศ
3) ผลิตผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ รับการยอมรับในระดับสากล โดยเน้ นงานวิจยั และพัฒนา (R&D) นวัตกรรมรากเทียมไทย
4) เป็ นผู้นาในการผลิตมหาบัณฑิตด้ านทันตกรรมรากเทียมแก่ ภูมภิ าคอาเซียน
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ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึ ก ษาในระบบทวิ ภ าค โดย 1
ปี การศึ ก ษาแบ่ งออกเป็ น 2
ภาคการศึ ก ษาปกติ
1 ภาคการศึ กษาปกติมีระยะเวลาศึ กษาไม่ น้อยกว่ า 15 สั ปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้ โดยใช้ เวลาการศึกษา ไม่ น้อยกว่ า 8
สัปดาห์ แต่ ให้ เพิม่ ชั่วโมงการศึกษาในแต่ ละรายวิชาให้ เท่ ากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลา ในการดาเนินการ เรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา (ทั้งชาวไทยและชาวต่ างชาติ)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา ต้องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
1 ) เ ป็ น ผู้ 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 ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ห รื อ ส าข า ที่ เ ที ย บ เ ท่ า
จากสถาบันการศึกษาในหรื อต่ างประเทศ ทีส่ ภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
2) ต้ องมีค่าระดับเฉลีย่ สะสม ไม่ตา่ กว่ า 2.75
3) กรณีทเี่ ป็ นนักศึกษาต่ างชาติทสี่ าเร็จการศึกษาจากต่ างประเทศต้ องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กาหนดข้ อ 1) และ
2)
ข้ า ง ต้ น
แ ล ะ ก ร ณี ไ ด้ รั บ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ต้ อ ง ผ่ า น เ ก ณ ฑ์ ก า ร คั ด เ ลื อ ก
ขององค์ กรผู้ให้ ทุน
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู้เข้ าศึกษาต้ องผ่านการสอบข้ อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผู้ เ ข้ าศึ ก ษาต้ อ งส่ งผลทดสอบภาษาอั ง กฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS ตามเกณฑ์
การรั บเข้ าศึ กษาหลักสู ตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึงวันที่
สมัครเข้ าศึกษา
3) สาหรับผู้สมัครต่ อไปนีใ้ ห้ ได้ รับการยกเว้ นการส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ
3.1) ผู้สมัครต่ างชาติทใี่ ช้ ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาทางการ
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3.2) ผู้สมัครที่สาเร็จการศึ กษาจากหลักสู ตรที่สอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษ ในระยะเวลาที่ไม่ เกิน 2 ปี นับ
จากวันทีส่ าเร็จการศึกษาถึงวันทีส่ มัครเข้ าศึกษา
4 ) ก ร ณี ที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ต่ า ง ช า ติ ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ม่ ต้ อ ง ส อ บ ข้ อ เ ขี ย น
แต่ ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ และต้ องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ที่กาหนดและต้ องผ่ านเกณฑ์ การคัดเลือกของ
องค์ กรผู้ให้ ทุน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษามีข้อจากัดทางทักษะ IT ทักษะทางภาษา และการปรับตัวในการเรียน
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปัญหา / ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1. จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2. จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ IT ทักษะทางภาษา แก่นักศึกษาใหม่
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เ ป็ น ไ ป ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์ ว่ า ด้ ว ย ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
พ.ศ. 2553 ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่ น้อยกว่ า 50 หน่ วยกิต
ระยะเวลาการศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทาวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาบังคับ
36 หน่ วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
2 หน่ วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้ วยอักษรย่ อ 2 หลักแรก และตามด้ วยตัวเลข 3 หลัก โดยมีความหมายดังนี้
ทร (DT)
หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐานและกลุ่มวิชาทันตกรรมรากเทียม
ในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-2
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 3-5
หมายถึง วิชาบังคับเลือก
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิบ
เลข 0-2
เลข 3-4
เลข 5-6
เลข 7-8
เลข 9
เลขหลักร้ อย
เลข 6-7
เลข 8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ พื้นฐาน
กลุ่มวิชาทันตแพทยศาสตร์
กลุ่มวิชาปฏิบัตกิ ารคลินิกทันตกรรม
กลุ่มวิชาการวิจยั วิทยาการระบาด สถิติ และ
คอมพิวเตอร์
หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา และศึกษาด้ วยตนเอง
หมายถึง วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์

3.1.3.1 วิชาบังคับ จานวน 36 หน่ วยกิต ดังนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
ชว.680
BM 680
ชว.681
BM 681
ชว.682
BM 682
ทร.600
DT 600
ทร.630
DT 630
ทร.650
DT 650

ชีวสถิติ
Biostatistics
ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั
Research Methodology
จริยธรรมการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
Ethics in Biomedical Research
ชีววิทยาของกระดูก
Bone Biology
ทันตชีววัสดุศาสตร์ ข้นั สู ง
Advanced Dental Material Science
คลินิกทันตกรรมรากเทียม 1
Dental Implant Clinic I

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2 (2-0-6)
2 (2-0-6)
1 (1-0-3)
1 (1-0-3)
2 (2-0-6)
2 (0-12-4)
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ทร.651
DT 651
ทร.690
DT 690
ทร.691
DT 691
ทร.730
DT 730
ทร.731
DT 731
ทร.732
DT 732
ทร.733
DT 733
ทร.740
DT 740
ทร.741
DT 741
ทร.742
DT 742
ทร.750
DT 750
ทร.751
DT 751
ทร.790
DT 790
ทร.791
DT 791

คลินิกทันตกรรมรากเทียม 2
3 (0-12-4)
Dental Implant Clinic II
สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 1
1 (0-1-3)
Dental Implant Seminar I
สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 2
1 (0-1-3)
Dental Implant Seminar II
ศัลยศาสตร์ พื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม
2 (1-3-4)
Basic Surgery for Dental Implant
ศัลยศาสตร์ ข้นั สู งสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
Advanced Surgery for Dental Implant
ปริทนั ตวิทยาขั้นพื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
Basic Periodontology for Dental Implant
ปริทนั ตวิทยาขั้นสู งสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
Advanced Periodontology for Dental Implant
ทันตกรรมประดิษฐ์ พื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม 2 (1-3-4)
Basic Dental Implant for Prosthodontics
ทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดติดแน่ นสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
Advanced Dental Implant for Prosthodontics I (Fixed)
ทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดถอดได้ สาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
Advanced Dental Implant for Prosthodontics II (Removable)
คลินิกทันตกรรมรากเทียม 3
5 (0-18-6)
Dental Implant Clinic III
คลินิกทันตกรรมรากเทียม 4
5 (0-18-6)
Dental Implant Clinic IV
สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 3
1 (0-1-3)
Dental Implant Seminar III
สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 4
1 (0-1-3)
Dental Implant Seminar IV

3.1.3.2 วิชาเลือก จานวนไม่ น้อยกว่ า 2 หน่ วยกิต ต้ องเลือกศึกษา จากรายวิชาดังต่ อไปนี้
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ชว.667
เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ และเนื้อเยื่อ
2 (1-2-5)
BM 667 Techniques in Cells and Tissue Culture
ทร.606
ชีววิทยาของเซลล์ และโมเลกุล
1 (1-0-3)
DT 606
Cell and Molecular Biology
ทร.636
เทคนิคการวิจยั ทางวัสดุศาสตร์
1 (1-0-3)
DT 636
Research Technique in Materials Sciences
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ทร.637
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
DT 637
Geriatric Dentistry
ทด.677
ชีวกลศาสตร์ ของกระดูก
DS 677 Bone Biomechanics
3.1.3.3 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา ชื่ อวิชา
ทร.800
DT 800
3.1.4

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

หน่ วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
12

วิทยานิพนธ์
Thesis

แสดงแผนการศึกษา
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัส - ชื่ อวิชา
ชว.681 : ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั

จานวนหน่ วยกิต
2

BM 681 : Research Methodology
ชว.682 : จริยธรรมการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์

1

BM 682 : Ethics in Biomedical Research
ทร.600 : ชีววิทยาของกระดูก

1

DT 600 : Bone Biology
ชว.680 : ชีวสถิติ

2

BM 680 : Biostatistics
ทร.650 : คลินิกทันตกรรมรากเทียม 1

2

DT 650 : Dental Implant Clinic I
ทร.690 : สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 1

1

DT 690 : Dental Implant Seminar I
ทร.730 : ศัลยศาสตร์ พื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม

2

DT 730 : Basic Surgery for Dental Implant
ทร.740 : ทันตกรรมประดิษฐ์ พื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม

2

DT 740 : Basic Dental Implant for Prosthodontics
ทร.732 : ปริทนั ตวิทยาขั้นพื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม

1

DT 732 : Basic Periodontology for Dental Implant
รวม

14

10

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
รหัส - ชื่ อวิชา
ทร.630 : ทันตชีววัสดุศาสตร์ ข้นั สู ง

จานวนหน่ วยกิต
2

DT 630 : Advanced Dental Material Science
ทร.651 : คลินิกทันตกรรมรากเทียม 2

3

DT 651 : Dental Implant Clinic II
ทร.691 : สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 2

1

DT 691 : Dental Implant Seminar II
ทร.731 : ศัลยศาสตร์ ข้นั สู งสาหรับทันตกรรมรากเทียม

1

DT 731 : Advanced Surgery for Dental Implant
ทร.733 : ปริทนั ตวิทยาขั้นสู งสาหรับทันตกรรมรากเทียม

1

DT 733 : Advanced Periodontology for Dental Implant
ทร.741 : ทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดติดแน่ นสาหรับทันตกรรมรากเทียม

1

DT 741 : Advanced Dental Implant for Prosthodontics I (Fixed)
ทร.742 : ทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดถอดได้ สาหรับทันตกรรมรากเทียม

1

DT 742 : Advance Dental Implant for Prosthodontics II (Removable)
วิชาเลือก 1 หรื อ 2 วิชา

2
รวม

12

11

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
รหัส - ชื่ อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

ทร.750 : คลินิกทันตกรรมรากเทียม 3

5

DT 750 : Dental Implant Clinic III
ทร.790 : สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 3

1

DT 790 : Dental Implant Seminar III
ทร.800 : วิทยานิพนธ์

6

DT 800 : Thesis
รวม

12

ปี การศึกษาที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
รหัส - ชื่ อวิชา

จานวนหน่ วยกิต

ทร.751 : คลินิกทันตกรรมรากเทียม 4
DT 751 : Dental Implant Clinic IV

5

ทร.791 : สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 4

1

DT 791 : Dental Implant Seminar IV
ทร.800 : วิทยานิพนธ์

6

DT 800 : Thesis
รวม

12

หมายเหตุ นักศึกษาจะต้ องลงทะเบียนศึกษารายวิชาและ/หรื อวิทยานิพนธ์ ไม่ ตา่ กว่ า 6 หน่ วยกิต และ
ไม่ เกิน 15 หน่ วยกิต ในแต่ ละภาคเรียน
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3.1.5.1 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับ
ชว.680 ชีวสถิติ
2 (2-0-6)
BM 680 Biostatistics
วิธีการทางสถิติและการประยุตก์ ใช้ สถิติในงานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ กล่ าวถึงชนิดของตัวแปรและข้ อมูล การ
เ ต รี ย ม ข้ อ มู ล ก่ อ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ท า ง ส ถิ ติ ก า ร สุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ก า ร ก ร ะ จ า ย ข อ ง ข้ อ มู ล
การประมาณค่ า และการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยวิธีทางสถิติแบบ parametric และ non-parametric รวมทั้ง ANOVA และ
post-hoc comparisons การทดสอบ chi-square การวิเคราะห์ ความ แปรปรวน การทดสอบแบบสหสั มพันธ์ สถิติสาหรับทดสอบ
ความเชื่ อถื อได้ ของวิธีการวินิจฉั ยโรค การปฏิบัติการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ SPSS, Excel,
Minitab, Epi-info และ Stat-table
ชว.681 ระเบียบวิธีวทิ ยาการวิจยั
2 (2-0-6)
BM 681 Research Methodology
ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการทาวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์ ซึ่งได้ แก่ การวิจัยทางคลินิก การวิจัยทางห้ องปฏิบัติการ
การนากระบวนการต่ างๆ มาใช้ ในการออกแบบการวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่ การสื บค้ นข้ อมูลจากวารสารทางวิทยาศาสตร์ /การแพทย์ การ
ตั้งสมมุติฐานการวิจัย รู ปแบบของงานวิจัย ขนาดของกลุ่มตัวอย่ าง การสุ่ มตัวอย่ าง power of test การเก็บรวบรวมข้ อมูล การ
วิเคราะห์ ข้อมูล การเขียนโครงร่ างการวิจัย และการขอทุนสนับสนุนการวิจัย การเขียนรายงาน การเสนอผลงาน การวิเคราะห์ และ
วิจารณ์ ผลงานวิจัยซึ่ งตีพิมพ์ ในวารสาร การควบคุมคุณภาพในงานวิจัย และการประเมินวิธีการตรวจคัดกรองและวินิจฉั ยทาง
ห้ องปฏิบัตกิ าร
ชว.682 จริยธรรมการวิจยั ทางชีวเวชศาสตร์
1 (1-0-3)
BM 682 Ethics in Biomedical Research
การเรี ยนการสอนแบบมุ่งเน้ นให้ นักศึ กษามีส่วนร่ วมกับอาจารย์ ผู้สอน ด้ านจริ ยธรรมในงานวิจัยทางชี วเวช
ศาสตร์ โดยกล่ าวถึงประวัตคิ วามเป็ นมาและหลักการของวิชานี้ โครงสร้ างบทบาทและหน้ าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
การวิจยั ในคน การยินยอมเข้ าร่ วมในการวิจยั ทางคลินิกของอาสาสมัคร การประเมินความเสี่ ยงและประโยชน์ ที่ได้ จากการวิจัย การ
จู ง ใจอาสาสมั ค รในการเข้ า ร่ วมการวิ จั ย การร่ วมมื อ กั น ในงานวิ จั ย หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิด ชอบของผู้ วิ จั ย เมื่ อ การวิ จั ย สิ้ น สุ ด
ความสัมพันธ์ ระหว่ างอาจารย์ ที่ปรึกษาและนักศึกษา การมีชื่อเป็ นผู้ร่วมวิจัย และการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัย และจริยธรรมใน
การวิจัยทางชี วเวชศาสตร์ ในแขนงต่ างๆ เช่ น การวิจัยทางพันธุ ศาสตร์ การวิจัยในสั ตว์ ทดลอง และการวิจัยทางสั งคมและระบาด
วิทยา
ทร.600 ชีววิทยาของกระดูก
1 (1-0-3)
DT 600 Bone Biology
ส่ ว นประกอบพื้ นฐานของโครงสร้ างของกระดู ก ทั้ง ในส่ ว นชี ววิทยาของเซลล์ แ ละชี ว วิท ยาของโมเลกุล ที่
เกีย่ วข้ องกับกระบวนการสร้ างกระดูก การละลายของกระดูก และกลไกการควบคุมของกระบวนการดังกล่ าว พื้นฐานของการเกิด
กระบวนการสร้ างกระดูกใหม่ และเนื้อเยื่อวิศวกรรมศาสตร์
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ทร.630 ทันตชีววัสดุศาสตร์ ข้นั สู ง
2 (2-0-6)
DT 630 Advanced Dental Material Science
ชีววัสดุที่เป็ นวัสดุพื้นฐานสาหรับงานทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมรากเทียม ได้ แก่ วัสดุที่ใช้ ทารากเทียม
เซรามิกทางทันตกรรมทีใ่ ช้ ในโลหะต่ างๆ คือ โลหะไทเทเนียม รวมทั้งวิธีการปรับปรุ งพื้นผิวขั้นพื้นฐานและขั้นสู ง วัสดุสังเคราะห์
สาหรับใช้ เป็ นกระดูกทดแทน รวมทั้งเทคนิคขั้นสู งในการผนวกสารเหนี่ยวนาการสร้ างกระดูก
ทร.650 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 1
2 (0-12-4)
DT 650 Dental Implant Clinic I
คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นเริ่มต้ น โดยการแรกรับผู้ป่วยเพื่อการซักประวัติและตรวจสภาวะช่ องปากและฟั น
เบื้องต้ น ให้ ได้ ข้อมูลภาพรวม เพื่อการวางแผนการรักษาสาหรับงานทันตกรรมรากเทียมที่เหมาะสมในแต่ ละราย และให้ การรักษา
ทางทันตกรรมรากเทียมแก่ ผู้ป่วยโดยเฉพาะในรายที่เป็ นการรั กษาทางทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน ได้ แก่ การฝังรากเทียม
ทดแทนเพียง 1 ซี่
ทร.651 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 2
3 (0-12-4)
DT 651 Dental Implant Clinic II
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทร.650 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 1
คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นต่ อเนื่ อง โดยการให้ การรั กษาทางทันตกรรมรากเทียมแก่ ผู้ป่วยแต่ ละรายอย่ าง
เ ห ม า ะ ส ม ต า ม แ ผ น ก า ร รั ก ษ า ที่ ไ ด้ ว า ง แ ผ น ไ ว้ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ร า ย ที่ มี ค ว า ม ซั บ ซ้ อ น ขึ้ น ไ ด้ แ ก่
การฝังรากเทียมหลายๆ ซี่ทตี่ ดิ ต่ อกัน การฝังรากเทียมในฟันหน้ าทีเ่ กีย่ วข้ องกับความสวยงาม
ทร.730 ศัลยศาสตร์ พื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม
2 (1-3-3)
DT 730 Basic Surgery for Dental Implant
พื้นฐานศั ลยศาสตร์ สาหรั บงานทันตกรรมรากเทียม และการควบคุมการติดเชื้ อ วัสดุและเครื่ องมื อที่ใช้ ในงาน
ศัลยกรรมรากเทียม หลักพื้นฐานและวิธีการเปิ ดแผ่ นเนื้อเยื่ออ่ อน วิธีการเจาะเพื่อเตรียมกระดูกขากรรไกรสาหรับการฝังรากเทียม
การใช้ ยาทางทันตกรรมรากเทียม ภาวะแทรกซ้ อนของบาดแผลในงานศัลยกรรมรากเทียมและการป้องกันแก้ ไข
ทร.731 ศัลยศาสตร์ ข้นั สู งสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
DT 731 Advanced Surgery for Dental Implant
ศัลยศาสตร์ ข้นั สู งสาหรับงานทันตกรรมรากเทียม ได้ แก่ การปลูกเสริมสั นกระดูกขากรรไกรล่ างเพื่อการฝังราก
เทียม การปลูกเสริมสั นกระดูกในโพรงอากาศไซนัสเพื่อการฝังรากเทียมในขากรรไกรบน และศัลย์ ปริทันต์ สาหรับงานทันตกรรม
รากเทียม ชีววัสดุและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในงานศัลยกรรมรากเทียมขั้นสู ง ภาวะแทรกซ้ อนทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และการป้องกันแก้ ไข
ทร.732 ปริทนั ตวิทยาขั้นพื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
DT 732 Basic Periodontology for Dental Implant
ศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคของอวัยวะปริทนั ต์ รอบรากเทียม และความแตกต่ างจากฟันธรรมชาติ ความกว้ าง
ทางชีววิทยาของเนื่อเยื่อปริทนั ต์ (biologic width) ลักษณะของเหงือกแบบต่ างๆ ที่มีผลต่ อความสวยงามในการฝังรากเทียม การให้
การวินิจฉัยและพยากรณ์ โรคปริทนั ต์ อกั เสบสาหรับผู้ป่วยทีต่ ้ องการการรักษาด้ วยทันตกรรมรากเทียม
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ทร.733 ปริทนั ตวิทยาขั้นสู งสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
DT 733 Advaned Periodontology for Dental Implant
การทาศั ลย์ ปริ ทันต์ และศั ลยกรรมเยื่ อเมื อกแบบต่ างๆ เพื่ อช่ วยให้ การผ่ าตัดฝั งรากเทียมประสบความสาเร็ จ
รวมทั้งศึกษาการเกิดโรคปริทนั ต์ อักเสบรอบรากเทียมในแง่ ของจุลชีพก่ อโรค การดาเนินโรค การป้ องกัน และการรักษาแก้ ไขความ
ผิดปกติทเี่ กิดจากปริทนั ต์ อกั เสบรอบรากเทียม
ทร.740 ทันตกรรมประดิษฐ์ พื้นฐานสาหรับทันตกรรมรากเทียม
2 (1-3-3)
DT 740 Basic Dental Implant for Prosthodontics
หลักการ เหตุผล และวิธีการทดแทนฟันทีส่ ู ญเสียไปและฟื้ นฟูอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้ องในช่ องปากด้ วยฟั นเทียมทั้งปาก
ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้ และฟั นเทียมติดแน่ น การศึกษาวัสดุที่ใช้ ทารากเทียม ชนิดและระบบของรากเทียม รวมทั้งการออกแบบ
รู ปร่ างและลักษณะพื้นผิวของรากเทียม ชีววิทยาเชิงกลของรากเทียม หลักการพื้นฐานของการรักษา เช่ น ข้ อบ่ งชี้ในการรักษา วิธีการ
เลือกผู้ป่วย การตรวจและวางแผนการรั กษา การออกแบบฟั นเทียมให้ เหมาะสมกับรากเทียม เทคนิคทางห้ องปฏิบัติการและทาง
คลินิก
ทร.741 ทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดติดแน่ นสาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
DT 741 Advanced Dental Implant for Prosthodontics I (Fixed)
การวางแผนการรักษาและการให้ การรักษาแก่ ผ้ปู ่ วยทันตกรรมรากเทียมทีส่ ู ญเสียฟันไปเพียงซี่เดียว หรื อหลายซี่
ด้ วยวิธีการทางทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดติดแน่ น ได้ แก่ ครอบฟั น 1 ซี่ ครอบฟั นหลายซี่ติดกันหรื อ สะพานฟั น ข้ อบ่ งชี้และวิธีการ
ของแต่ ละแบบในการบูรณะฟันให้ ผ้ปู ่ วย
ทร.742 ทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดถอดได้ สาหรับทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-3)
DT 742 Advanced Dental Implant for Prosthodontics II (Removable)
การวางแผนการรั กษาและการให้ การรั กษาแก่ ผู้ป่วยทันตกรรมรากเทียมด้ วยทันตกรรมประดิษฐ์ ชนิดถอดได้
ได้ แก่ การบูรณะฟันแก่ ผ้ทู สี่ ู ญเสียฟันไปทั้งปากด้ วยฟันเทียมครอบทับรากฟันเทียม ข้ อบ่ งชี้และวิธีการของการบูรณะฟันด้ วยวิธีนี้
ทร.750 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 3
5 (0-18-6)
DT 750 Dental Implant Clinic III
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทร.651 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 2
คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นต่ อเนื่ อง โดยการให้ การรั กษาทางทันตกรรมรากเทียมแก่ ผู้ป่วยแต่ ละรายอย่ าง
เหมาะสมตามแผนการรักษาทีไ่ ด้ วางแผนไว้ โดยเฉพาะในรายทีม่ คี วามซับซ้ อนสู งสุ ด ได้ แก่ การปลูกเสริมสันกระดูกก่ อนการฝังราก
เทียม การฝังรากเทียมร่ วมกับการปลูกกระดูก การฝังรากเทียมทันทีทถี่ อนฟันธรรมชาติโดยเฉพาะในฟันหน้ า
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ทร.751 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 4
5 (0-18-6)
DT 751 Dental Implant Clinic IV
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทร.750 คลินิกทันตกรรมรากเทียม 3
คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นการคงสภาพและการบารุ งรักษา โดยการติดตามผลการรักษาในผู้ป่วยที่ได้ รับการ
รักษาทางทันตกรรมรากเทียมไปแล้ วในระยะเวลา 3 – 6 เดือน ภายหลังการใช้ งานฟั นเทียม และการเรียกผู้ป่วยที่ได้ รับการรักษาทัน
ตกรรมรากเทียมในอดีตกลับมาตรวจซ้าเพื่อประเมินสภาพการอักเสบของเนื้อเยื่อรอบๆ รากเทียม
ทร.690 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 1
1 (0-1-3)
DT 690 Dental Implant Seminar I
สัมมนาหัวข้ อทางทันตกรรมรากเทียมทีก่ าหนดไว้ โดยให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อทีก่ าลังศึกษาอยู่ในการศึกษาระดับ
นั้น อันได้ แก่ กระบวนการยึดติดกับกระดูก การพัฒนาการของการออกแบบรู ปร่ างรากเทียม การปรับปรุงพื้นผิวรากเทียม เป็ นต้ น
ทร.691 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 2
1 (0-1-3)
DT 691 Dental Implant Seminar II
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทร.690 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 1
สัมมนาหัวข้ อทางทันตกรรมรากเทียมทีก่ าหนดไว้ โดยให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อที่กาลังศึกษาอยู่ในการศึกษาระดับ
นั้น อันได้ แก่ การบูรณะบนรากเทียมด้ วยทันตกรรมประดิษฐ์ ท้งั แบบติดแน่ น และถอดได้ การเลือกใช้ วัสดุที่เหมาะสมในการรักษา
ด้ วยทันตกรรมรากเทียม รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบระบบรากเทียมแบบต่ างๆ
ทร.790 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 3
1 (0-1-3)
DT 790 Dental Implant Seminar III
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทร.691 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 2
สั มมนาหัวข้ อทางทันตกรรมรากเทียมที่กาหนดไว้ โดยให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อที่กาลังศึกษาอยู่ในการศึกษาระดับ
นั้น อันได้ แก่ การปลูกเสริมสั นกระดูก การเสริมพื้นโพรงอากาศไซนัส การปลูกเนื้อเยื่อเหงือกและเยื่อเมือกเหงือก รวมถึงข้ อบ่ งชี้
และข้ อห้ ามในการทาศัลยกรรมร่ วมกับการฝังรากเทียม
ทร.791 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 4
1 (0-1-3)
DT791 Dental Implant Seminar IV
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทร.790 สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 3
สั มมนาหัวข้ อทางทันตกรรมรากเทียมที่กาหนดไว้ โดยให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อที่กาลังศึกษาอยู่ในการศึกษาระดับ
นั้น อันได้ แก่ ปัญหาความซับซ้ อนทีอ่ าจเกิดภายหลังการรักษาด้ วยทันตกรรมรากเทียม และการดูแลคงสภาพรากเทียมนั้นๆ ปัญหา
การอักเสบของเนื้อเยื่ออ่ อนรอบๆ รวมถึงอัตราความสาเร็จและความล้ มเหลวในการรักษาด้ วยทันตกรรมรากเทียม เพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ ไขความล้ มเหลวทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในการรักษา เป็ นต้ น
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วิชาเลือก
ชว.667 เทคนิคการเพาะเลีย้ งเซลล์ และเนื้อเยื่อ
2 (1-2-5)
BM 667 Techniques in Cells and Tissue Culture
การบรรยายและการฝึ กปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีปลอดเชื้ อในการเพาะเลีย้ งเซลล์ และเนื้อเยื่อ เช่ น เซลล์ ลิมฟอยด์ ระดับ
ปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ เซลล์ ลูกผสม (hybrids) ไมอีโลมา และเซลล์ อื่นๆ การเตรียมอาหารเพาะเลีย้ งเซลล์ ชนิดต่ างๆ การเพาะเลีย้ งใน
ปริมาณน้ อยๆ และมาก ระบบเพาะเลีย้ งอัตโนมัติและการเพาะเลีย้ งต่ อเนื่ อง การเก็บเซลล์ ออกจากขวดและถาดเพาะเลีย้ ง การเก็บ
เซลล์ ในไนโตรเจนเหลว การนาเซลล์ ออกจากไนโตรเจนเหลว การตรวจภาวะมีชีวติ ของเซลล์ และอื่นๆ
ทด.677 ชีวกลศาสตร์ ของกระดูก
2 (2-0-6)
DS 677 Bone Biomechanics
ท บ ท ว น ท ฤ ษ ฎี ด้ า น ก า ร บู ร ณ า ก า ร อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ก า ร แ พ ท ย์
เพื่อศึกษาทางด้ านกลศาสตร์ ของกระดูก และประยุกต์ ความรู้ อนั จะนาไปสู่ การผลิตอุปกรณ์ ทางการแพทย์
ทร.606 ชีววิทยาของเซลล์ และโมเลกุล
1 (1-0-3)
DT 606 Cell and Molecular Biology
ศึกษาชนิด โครงสร้ าง องค์ ประกอบ และคุณสมบัติของผนังเมมเบรนของเซลล์ ออร์ กาเนล และนิวเคลียส หน่ วยรับ-ส่ ง
สัญญาณจากภายนอกเซลล์ จนถึงนิวเคลียส กลไกของการรับ-ส่ งสั ญญาณภายในเซลล์ และระหว่ างเซลล์ การขนส่ งสารภายในและเข้ า-ออก
เซลล์ กลไกการแสดงออกของสารพันธุกรรมและกลไกการเสื่ อมชราจนถึงการตายของเซลล์
ทร.636 เทคนิคการวิจยั ทางวัสดุศาสตร์
1 (1-0-3)
DT 636 Research Technique in Materials Sciences
เทคนิคทีใ่ ช้ ในการศึกษาและตรวจคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุ ได้ แก่ การศึกษาโครงสร้ างผลึกของวัสดุ โดยวัดการ
เลีย้ วเบนของรังสีเอ็กซ์ การศึกษาโครงสร้ างของวัสดุด้วยสเปคโตรสโคปี ชนิดต่ างๆ การวิเคราะห์ คุณสมบัติทางเคมีด้วยสเปคโตรส
โคปชนิดรามัน และชนิดอีเนอจี ดิสเปอสีพ สเปคโตสโคบี (Energy dispersive spectroscopy) และการใช้ กล้ องจุลทรรศน์ อิเล็กตอน
ชนิดส่ องผ่านและชนิดส่ องกราด ในการศึกษาโครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องวัสดุ
ทร.637 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1 (1-0-3)
DT 637 Geriatric Dentistry
ศึ กษาการเปลี่ยนแปลงทางสรี รวิทยาในช่ องปากของผู้สูงอายุ โรคทางระบบ และโรคในช่ องปากที่พบบ่ อยใน
ผู้ สู ง อ า ยุ ก า ร ว า ง แ ผ น ก า ร รั ก ษ า ท า ง ทั น ต ก ร ร ม ก า ร ดู แ ล สุ ข ภ า พ ช่ อ ง ป า ก ผู้ สู ง อ า ยุ แ บ บ
องค์ รวม และความก้ าวหน้ าทางวิทยาการต่ างๆ เพื่อส่ งเสริมคุณภาพชีวติ ของผู้สูงอายุ

17

วิทยานิพนธ์
ทร.800 วิทยานิพนธ์
12 หน่ วยกิต
DT 800 Thesis
การสร้ างโครงการวิจัยและการดาเนินงานวิจัย อันก่ อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ในสาขาวิชา ทันตกรรมรากเทียม
เขียนวิทยานิพนธ์ เกีย่ วกับองค์ ความรู้ ในศาสตร์ ของทันตกรรมรากเทียม และนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนวิจยั เผยแพร่ สาหรับการ
ตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั ในวารสาร จริยธรรมในการทาวิจยั และจริยธรรมในการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
3.1.5.2 คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Required Courses
BM 680 Biostatistics
2 (2-0-6)
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; 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.
BM 681 Research Methodology
2 (2-0-6)
Basic knowledge on research design procedures including methodological approaches in various aspects
of biomedical sciences: the steps of research planning; developing research questions/hypotheses; types of research
designs; sample size and power of test; 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 in biomedical research; and tests in clinical research (diagnostic test evaluation, validity and cut-point
selection, and prognostic test and predictive markers).
BM 682 Ethics in Biomedical Research
1 (1-0-3)
An interactive learning on the overview of current research ethics, focusing on the ethics of biomedical
research: historical background and ethical principles; the structure, roles and functions of research ethics committees;
informed decision making; evaluation of risks and benefits; inducements; the collaborative research and standards of
care; responsibilities after research is over; relationship between advisor/student; authorships and publications; research
integrity and plagiarism; ethical issues in different biomedical research fields (genetics research, animal research, social
and epidemiological research); and consensus and controversy in research ethics.
DT 600 Bone Biology
1 (1-0-3)
Fundamental elements of bone structure with special emphasis on both cellular and molecular biology relevant
to bone formation, bone resorption, and their mechanisms of regulation. Basic principle of bone regeneration and tissue
engineering.
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DT 630 Advanced Dental Material Science
2 (2-0-6)
Biomaterials for implant dentistry such as commercially pure titanium (cpTi) for producing dental implants
fixture (both common and advanced methods for surface modification), bone substitute materials, dental carries including
advanced technique by incorporated with growth factor for osteoinduction.
DT 650 Dental Implant Clinic I
2 (0-12-4)
Dental implant clinic for patients who need implant dentistry as a restorative treatment modality. Each patient
will be recruited to this special clinic and examined for gathering oral and dental information in order that the proper dental
implant treatment can be planed for each patient. Each patient will be treated by implant dentistry designed according to the
proposed treatment planning, especially the simple cases, such as single tooth replacement.
DT 651 Dental Implant Clinic II
3 (0-12-4)
Prerequisite: Have earned credits of DT 650 Dental Implant Clinic I
Dental implant clinic for patients who need implant dentistry as a restorative treatment modality. Each patient
will be treated by implant dentistry designed according to the proposed treatment planning, especially the advanced cases
which are multiple implant placement and anterior esthetic zone.
DT 690 Dental Implant Seminar I
1 (0-1-3)
Dental implant seminar on the certain topics that are related to the subjects which are being studied in
the course. The topic of Osseointegration, The development of implant design, Implant surface modification and related
subjects should be included.
DT691 Dental Implant Seminar II
1 (0-1-3)
Prerequisite: Have earned credits of DT 690 Dental Implant Seminar I
Dental implant seminar on certain topics that are being studied on the course. The restorations on
dental implants with fixed and/or removable prosthesis, the proper material used, and the comparison between the
differences among various dental implant systems are discussed in the seminar.
DT 730 Basic Surgery for Dental Implant
2 (1-3-3)
Basic principle for implant surgery and infection control, materials and equipments that are being used
in implant surgery, basic principle for flap design and surgical procedure, drilling protocol for osteotomy site, medication
for implant surgery, complication and management methods.
DT 731 Advanced Surgery for Dental Implant
1 (1-0-3)
Advanced surgical procedure for implant dentistry including alveolar ridge augmentation and sinus
floor elevation. Perio-surgery for implant dentistry, biomaterials and equipments that are being used in advanced implant
surgery, complication and management methods.
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DT 732 Basic Periodontology for Dental Implant
1 (1-0-3)
Study biology of the periodontium surrounding dental implant and the difference from periodontium of
natural tooth; biologic width of dental implant; esthetic consideration for gingiva surrounding implant; Diagnosis and
progonis for Dental Implant in Periodontal disease patients.
DT 733 Advanced Periodontology for Dental Implant
1 (1-0-3)
Periodontal and mucosal surgeries for successful dental implant; diseases of periodontium surrounding
implant in the aspects of pathogenic microbes, pathogenesis, prevention and management.
DT 740 Basic Dental Implant Prosthodontics
2 (1-3-3)
Principles, rationale and methods in tooth replacement and rehabilitation of related oral structures with
complete denture, removable partial denture and fixed partial denture; Study of dental implant materials, types and
systems of dental implants, including dental implant designs and surfaces characterizations; biomechanics of dental
implants. Basic principles of prosthodontics treatment, indications in dental implant treatments, patient selection,
examination and treatment planning, denture design for dental implant, and clinical and laboratory procedures.
DT 741 Advance Dental Implant Prosthodontics I (Fixed)
1 (1-0-3)
Treatment planning and treatment for single or multiple tooth missing patients using implant supported fixed
prosthodontics, including single crown, multiple single unit, and bridge. Indications and procedures of each design.
DT 742 Advanced Dental Implant Prosthodontics II (Removable)
1 (1-0-3)
Treatment planning and treatment for complete edentulous patients using implant supported overdenture.
Indication of this design is included.
DT 750 Dental Implant Clinic III
5 (0-18-6)
Prerequisite: Have earned credits of DT 651 Dental Implant Clinic II
Dental implant clinic for patients who need implant dentistry as a restorative treatment modality. Each patient
will be treated by implant dentistry designed according to the proposed treatment planning, especially the most advanced
cases which related to the bone augmentation procedures, dental implant placement together with bone augmentation,
and immediate implant placement after anterior tooth extraction.
DT 751 Dental Implant Clinic IV
5 (0-18-6)
Prerequisite: Have earned credits of DT 750 Dental Implant Clinic III
Dental implant clinic for patients who haved received dental implant treatment as a restorative treatment
modality for the last 3 to 6 months. The maintenance and hygienic phase will be performed and emphasized for each patient.
These will includ the patients on the implant clinic list in order to evaluate for peri-implantitis.
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DT 790 Dental Implant Seminar III
1 (0-1-3)
Prerequisite: Have earned credits of DT 691 Dental Implant Seminar II
Dental implant seminar on certain topics that are being studied on the course. The topic of Bone
augmentation, Sinus floor elevation, and Mucogingival surgery, including the indications and contraindication for
additional surgery in implant dentistry and related subjects should be included.
DT 791 Dental Implant Seminar IV
1 (0-1-3)
Prerequisite: Have earned credits of DT 790 Dental Implant Seminar III
Dental implant seminar on the certain topics that are being studied on the course.
The topic of complication and maintenance, peri-implantitis, and related area should be included. Otherwise, the success
and failure rates in implant dentistry and the protocol for prevention and correction of the failure cases should be
discussed.
Elective courses
BM 667 Techniques in Cells and Tissue Culture
2 (1-2-5)
Animal cell and tissue cultures including primary and secondary lymphoid cells, hybrid, myeloma and
other cells; aseptic techniques; preparation of culture media (serum-supplemented-, serum-free-, selective media); small
scale, large scale and automatic.
DS 677 Bone Biomechanics
2 (2-0-6)
This course describes the integration of knowledge in engineering and biomedical sciences in studying
bone biomechanics and its application for development of medical and dental devices.
DT 606 Cell and Molecular Biology
1 (1-0-3)
Study cellular morphology and function, cellular components, metabolism and the interaction between
cells and their environment, cellular transportation, regulation of genetic expression and molecular biology of aging.
DT 636 Research technique in materials sciences
1 (1-0-3)
Techniques in materials characterization, such as diffraction with x-rays, electrons, or neutrons, and
various forms of spectroscopy, and chemical analysis, such as Raman spectroscopy, energy-dispersive spectroscopy (EDS).
Electron microscope, such as scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), in order to
understand and define the properties of materials science.
DT 637 Geriatric Dentistry
1 (1-0-3)
This course describes physiologic aging change in oral cavity, systemic and oral diseases with high
incidence in elders, treatment planning and comprehensive dental management for elders in bio-psycho-social aspects,
advanced technologies and innovation to improve quality of life in elders.
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Thesis
DT 800 Thesis

12 credits
The production of a research project which has the topic related to Dental Implantology. 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.

4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรื อการฝึ กปฏิบัต)ิ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
- ไม่ มี 4.2 ช่ วงเวลา
- ไม่ มี 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ไม่ มี –
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
หลักสู ตรกาหนดให้ นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้ องเป็ นหัวข้ อที่เกี่ ยวข้ องกับด้ านทันตกรรมรากเทียมที่สอดคล้ องหรื อ
เกีย่ วข้ อง โดยอยู่ภายใต้ การแนะนาและตรวจสอบของอาจารย์ ทปี่ รึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.2

มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษามีคุณธรรม จริ ยธรรมสามารถดาเนินชี วิตร่ วมกับผู้อื่นในสั งคมอย่ างราบรื่ น และเป็ นประโยชน์ ต่อส่ วนรวม
สามารถเรียนรู้ พัฒนาและบูรณาการความรู้ ในสาขาทันตกรรมรากเทียมกับความรู้ ในศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและสอดคล้ องอย่ าง
ต่ อเนื่ องตลอดชีวิต สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการ พัฒนาองค์ ความรู้ ท้งั ในแง่ วิชาการและความคิดสร้ างสรรค์ โดยอยู่
ภายใต้ กรอบของการปฏิบัตวิ ชิ าชีพและจรรยาบรรณทีด่ ี
5.3

ช่ วงเวลา
ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปี ที่ 2

5.4

จานวนหน่ วยกิต
12 หน่ วยกิต

5.5

ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทาวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้ วไม่ น้อยกว่ า 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะต้ องมีหน่ วยกิตสะสมไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00
(2) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นท าวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเสนอเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ ต่ อ คณะ กรรมการ
บัณฑิตศึกษา เพื่อให้ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ แต่ งตั้งอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และกรรมการ

22

วิทยานิพนธ์ รวมไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน ซึ่งจะให้ คาแนะนานักศึ กษา รวมทั้งสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ และ
สอบวิทยานิพนธ์
(4) อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึ กษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมื่อสอบภาษาต่ างประเทศผ่านแล้ ว
(3) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6

การเตรียมการ
แต่ งตั้งอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ คาปรึกษาและแนะนาการทาวิทยานิพนธ์

5.7

กระบวนการประเมินผล
เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการทีแ่ ต่ งตั้งโดยคณะฯ และต้ องเป็ น
ระบบเปิ ดให้ ผ้สู นใจเข้ ารับฟังได้ และผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพิมพ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับ
การยอมรั บ ให้ ตีพิม พ์ ใ นวารสารระดับ ชาติห รื อระดับ นานาชาติ ที่มีคุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรั บการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ หรื อนาเสนอต่ อที่ประชุ มวิชาการระดับชาติหรื อ
ระดับนานาชาติโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบู รณ์ (Full Paper) ได้ รับการตีพิมพ์ ในรายงานสื บเนื่ องจากการประชุ มวิชาการ
(Proceeding)
หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรื อหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิตดังต่ อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่ าระดับ
4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหน่ วยกิตที่ได้ จะนับรวมเฉพาะหน่ วยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C เท่ านั้น
ร า ย วิ ช า ที่ นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ ค่ า ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า C
ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ร า ย วิ ช า บั ง คั บ ห รื อ ร า ย วิ ช า เ ลื อ ก
ให้ นามาคานวณค่ าระดับเฉลีย่ สาหรับภาคการศึกษานั้นและค่ าระดับเฉลีย่ สะสมทุกครั้งไป
1.3
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ระดั บ U หรื อระดั บ ต่ า กว่ า C ในรายวิ ช าใดที่ เ ป็ นรายวิ ช าบั ง คั บ ในหลั ก สู ตร
จะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นได้ อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนีจ้ ะต้ องได้ ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ ต่ากว่ า C มิฉะนั้นจะถู ก
ถอนชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาทีไ่ ด้ ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้น
อีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
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นักศึกษาทีไ่ ด้ ค่าระดับไม่ ตา่ กว่ า C ในรายวิชาใด ไม่ มสี ิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้าในรายวิชานั้นอีก
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ ) หน่ วยกิตที่ได้ จะไม่ นามาคานวณ
ค่ าระดับเฉลีย่
1.5 การสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ ระดับ N (ไม่ ผ่าน)
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาขณะยังไม่ สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้ การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึ กษาเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายใน
แบ่ งเป็ นการทวนสอบในระดับรายวิชา จะให้ นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา ทาโดยมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงานผล
2.2) การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหลังจากสาเร็จการศึกษา
2.2.1 มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอกจานวน 3 ใน 4 คน
2.2.2 คัดเลือกรายวิชาตามเกณฑ์ การคัดเลือกทีค่ ณะกรรมการทวนสอบกาหนด
2.2.3 คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้ อสอบ รายงาน และอื่นๆ
ทีผ่ ้เู รียนได้ รับมอบหมาย
2.2.4 คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ นักศึกษาทีฝ่ ึ กปฏิบัตงิ านในคลินิกทันตกรรม
ตรวจแบบฟอร์ มการให้ คะแนน
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3 .1
ไ ด้ ศึ ก ษ า วิ ช า ต่ า ง ๆ ค ร บ ต า ม โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า
50 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่ างประเทศ ตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.4 ได้ ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการที่คณะทันตแพทยศาสตร์
แ ต่ ง ตั้ ง แ ล ะ น า ส่ 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 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์
ว่ าด้ วยวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ และการค้ นคว้ าอิสระ
3.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ หรื อส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้ รับการตีพมิ พ์ หรื ออย่ างน้ อยได้ รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ ใน
ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ ที่ มี คุ ณ ภ า พ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การอุ ด มศึ ก ษา
เรื่ อง
หลั ก เกณฑ์ การพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการส าหรั บ การเผยแพร่ ผลงานทางวิ ช าการ
ห รื อ น า เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ โ ด ย บ ท ค ว า ม ที่ น า เ ส น อ ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์
(Full Paper) ได้ รับการตีพมิ พ์ ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่ าว
3.6 ต้ องปฏิบัตติ ามเงื่อนไขอื่นๆ ทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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