หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:

Master of Science Program in Dental Research

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ )

ภาษาไทย

วท.ม. (การวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ )

ภาษาอังกฤษ

Master of Science (Dental Research

ภาษาอังกฤษ

M.Sc. (Dental Research)

3. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญา
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้
นักศึกษาในหลักสู ตรสามารถทาวิจยั เพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานจริ ง เนื่ องจากในหลักสู ตรนี้ นกั ศึกษา
ผูเ้ รี ยน (ซึ่ งส่ วนใหญ่ไม่ได้ลามาเรี ยนเต็มเวลาที่คณะฯ แต่วา่ ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นพื้นที่ในขณะที่เป็ นนักศึกษา) เป็ นผูต้ ้ งั
ค าถามวิจยั โดยนามาจากปั ญหาในการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง ในชี วิต ประจ าวัน ในพื้ น ที่ ที่ นัก ศึ ก ษาท างานอยู่ ดัง นั้น
ผลการวิจยั จึงสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาได้ตรงจุด นอกจากนี้ มีการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นให้บณ
ั ฑิตมีความรู้
ความสามารถพื้นฐานของการวิจยั จึ งมี ทางเลื อกในการทาวิจยั ได้ในทุ กสาขาความรู ้ ของวิทยาการทางทันตแพย
ศาสตร์ ไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั ทางห้องปฏิบตั ิการ การวิจยั ทางคลินิก และการวิจยั ทางวิทยาการระบาดในชุ มชน โดย
ไม่จากัดอยูเ่ พียงเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง
วัตถุประสงค์
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2556)
มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ งในหลักการและทฤษฎี สาคัญในสาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทาวิจยั ได้

2. มีความสามารถในวิจยั หรื อการจัดการโครงการทางวิชาการที่จะก่อให้เกิ ดการพัฒนาความรู ้ ใหม่หรื อวิธี
ปฏิบตั ิงานใหม่ๆในสาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่ อสาร การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการสมัยใหม่ ที่จะนาไปสู่ การพัฒนาความรู ้และการนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชี พ และมี ภาวะผูน้ าในการส่ งเสริ ม ให้มี การ
ประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. หลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิต
3.1.1.1 แผน ก แบบ ก 1

36

หน่วยกิต

3.1.1.2 แผน ก แบบ ก 2

36

หน่วยกิต

โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ มี 1 แผน 2 แบบ คือ
แผน ก แบบ ก 1 นักศึกษาจะต้องทาวิทยานิ พนธ์ 36 หน่ วยกิต ทั้งนี้ ให้ลงทะเบียนเรี ยนวิชา 551
712 สัมมนาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ โดยไม่นบั หน่วยกิ ต และนักศึกษาอาจลงทะเบียนวิชาเลื อกตามความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์โดยไม่นบั หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนกระบวนรายวิชาบังคับและวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า 16
หน่วยกิต และทาวิทยานิพนธ์ 20 หน่วยกิต
ก. แผน ก แบบ ก 1
วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
ข. แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
10
หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
6
หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์

20

หน่วยกิต

36

หน่วยกิต

รายวิชาในหลักสู ตร
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
*552 898 วิทยานิพนธ์
Thesis

หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
10

หมวดวิชาบังคับพืน้ ฐาน
551 710 ระเบียบวิธีการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

หน่วยกิต
3(2-3-6)

Methodology of Dental Research
551 711 สถิติสาหรับงานวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

3(2-3-6)

Statistics for Dental Research
**551 712 สัมมนาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

2(2-0-4)

Seminar in Dental Research
**563 701 ชีววิทยาช่องปาก 1

2(2-0-4)

Oral Biology I
หมวดวิชาเลือก (ไม่ น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรี ยนรายวิชาตามความสนใจจากรายวิชาต่างๆ เหล่านี้ หรื อรายวิชาอื่นๆ ทั้งนี้ ตอ้ ง
ได้รั บ ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต รระดับ บัณฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิช าการวิจ ัย ทางทัน ต
แพทยศาสตร์
551 714 วิทยาการระบาดช่องปากประยุกต์

3(2-3-6)

Applied Oral Epidemiology
**562 701 พฤติกรรมศาสตร์และการจัดการผูป้ ่ วย

1(1-0-2)

Behavioral Science and Patient Management
**562 702 การส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ องกันโรคในช่องปากสาหรับเด็กและวัยรุ่ น

1(1-0-2)

Oral Health Promotion and Prevention of Oral Diseases for Children and Adolescents
**562 703 ทันตกรรมขั้นสู งสาหรับเด็ก

1(1-0-2)

Advanced Pediatric Dentistry
563 712 วิทยาโรคฟันผุ

1(1-0-2)

Cariology
565 701 ทันตกรรมบูรณะขั้นสู ง 1

2(2-0-4)

Advanced Restorative Dentistry I
565 702 ทันตกรรมบูรณะขั้นสู ง 2
Advanced Restorative Dentistry II

2(2-0-4)

566 701 วิทยาทันตกรรมรากเทียม

1(1-0-1)

Dental Implantology
**566 702 เลเซอร์ทางทันตกรรม

1(1-0-2)

Lasers in Dentistry
**566 704 ปฏิบตั ิการเลเซอร์ทางทันตกรรม

1(0-3-2)

Lasers in Dentistry Laboratory
566 706 ศัลยศาสตร์ ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 1

3(3-0-6)

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery I
566 707 ศัลยศาสตร์ ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 2

3(3-0-6)

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery II
**567 703 ทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมสมัย

2(2-0-4)

Contemporary Prosthodontics
**567 761 สิ่ งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร

1 (1-0-2)

Maxillofacial Prostheses
**568 701 ปริ ทนั ตวิทยาขั้นสู ง

2(2-0-4)

Advanced Periodontology
**568 702 ปริ ทนั ตบาบัดอนุรักษ์ข้ นั สู ง

1(1-0-2)

Advanced Conservative Periodontal Therapy
569 701 รังสี วทิ ยาขั้นสู ง

1(1-0-2)

Advanced Radiology
569 704 พยาธิ กาเนิดของโรคช่องปาก

1(1-0-2)

Pathogenesis of Oral Diseases
วิทยานิพนธ์

20 หน่ วยกิต

552 899 วิทยานิพนธ์
Thesis
หมายเหตุ

* รายวิชาใหม่
** รายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่

20 หน่วยกิต

แผนการศึกษา
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
552 898

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

9 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
552 898

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 หน่ วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

18 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
552 898

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

9 หน่ วยกิต
27 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
552 898

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 หน่ วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

36 หน่ วยกิต

หมายเหตุ ให้นกั ศึกษาลงทะเบียนเรี ยนวิชา 551 712 สัมมนาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์ ในภาคต้น ปี ที่ 1
โดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
หลักสู ตรแผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
551 710

ระเบียบวิธ551
ีการวิ710
จยั ทางทันตแพทยศาสตร์

3(2-3-6)

Methodology of Dental Research
551 711

สถิติสาหรับงานวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
Statistics for Dental Research

3(2-3-6)

**551 712 สัมมนาการวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์

2(2-0-4)

Seminar in Dental Research
**563 701 ชีววิทยาช่องปาก 1

2(2-0-4)

Oral Biology I
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน
รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

10 หน่วยกิต
10 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
552 899

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

Thesis
xxx xxx

วิชาเลือก

6 หน่วยกิต

Elective
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

19 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
552 899

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

Thesis
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน

9 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

28 หน่ วยกิต

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
552 899

วิทยานิพนธ์

8 หน่วยกิต

Thesis
รวมจานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรียน

8 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่ วยกิตสะสม

36 หน่ วยกิต

