มคอ. 2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
5

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

6
7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการของหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

9
9
9
30
31

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา

32
34
40

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

46
46
46

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

47
47

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3. การบริหารคณาจารย์
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้การดาเนินงาน

48
48
49
49
49
49
50

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

51
51
51
51

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะทันตแพทยศาสตร์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
Master of Science Program in Clinical Dentistry

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมคลินิก)
ชื่อย่อ: วท.ม (ทันตกรรมคลินิก)
ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Master of Science (Clinical Dentistry)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Clinical Dentistry)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
-ไม่มี4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก2 หลักสูตร 2 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและ
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2555
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยการในการประชุมครั้งที่ 11/2554
เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2554
ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
พ.ศ. 2555
ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
พ.ศ. 2555
มีผลบังคับใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา 2557
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
 ทันตแพทย์ในระบบราชการ
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน
 นักวิจัย
 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน
 ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

รายชื่อคณาจารย์
รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

2

อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข

3

อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
ท.บ. ปี 2520
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา)
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541
ท.บ. ปี 2539
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2543
Ph.D. Dental Biomaterials Science
ปี 2552
ท.บ. ปี 2543
Cert.(Endodontics) ปี 2551
D.M.Sc.(Oral Biology) ปี 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard School of Dental Medicine,
Harvard University, USA

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนใน
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปี พ.ศ. 2558 ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดย
ประเทศต่างๆในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมมือพัฒนาในด้านการค้า การ
บริการ และ การศึกษาจะเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า (AFTA) ซึ่ง
เป็นข้อตกลงทางการค้าของ 10 ประเทศสมาชิก ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวไม่เพียงแต่ ไม่ต้องเสียภาษีการค้า
ระหว่างประเทศ แต่จะมีประชากรจานวนมาก เคลื่อนย้าย ข้ามชาติเพื่อการค้า การศึกษา การทางาน ดังนั้นใน
ด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาซึ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องเตรียมความพร้อม
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ นิสิต
นักศึกษาไทยต้องพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางและภาษา
หลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้อาจต้องรู้ภาษาอื่น ๆ อีกเพื่อทางานในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้
อย่างมีคุณภาพและแข่งขันกับประเทศสมาชิกได้ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม
คลินิก จึงได้ปรับปรุงรายวิชาสัมมนา และรายวิชารายงานผู้ป่วย ให้ใช้ภาษาอังกฤษ 25% และ 50% ในปีที่ 1
และปีที่ 2 ของหลักสูตร นอกจากนี้การเขียนรายงานต่าง ๆ การเขียนปริญญานิพนธ์นั้น ก็ให้ใช้ภาษาอังกฤษ
ทั้งนี้เป็นการฝึกนิสิตให้สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยทั้งชาวไทย และต่างชาติได้ในอนาคต
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าในอนาคตอันใกล้
อัตราการเพิ่มของประชากรไทยจะมีอัตราที่ลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง สังคมไทยจะ
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรจะมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต การดูแลสุขภาพกลุ่ มเด็ก กลุ่มแรงงาน กลุ่ม
ผู้สูงอายุจาต้องอาศัยทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นการดูแล
สุขภาพช่องปากมีความซับซ้อน เพราะผู้สูงอายุมักมีโรคทางระบบ และต้องการการรักษาทางปริทันต์ การ
บูรณะฟัน การใส่ฟันที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง จึงต้องนาศาสตร์การรักษาโรคทางระบบและโรคในช่องปากทุก
แขนงมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องรีบผลิตทันต
แพทย์ที่มีความสามารถในการรักษาในสาขาต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของ
ประชากร 3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุ
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องพัฒนาการศึกษาให้มีการต่อยอดได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันต
แพทย์ในวัยทางานให้ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายช่วง อายุการทางานให้ยาวขึ้น
ปัญหาสาคัญอีกเรื่องหนึ่งคือในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากการมี
ASEAN , AFTA ในมิติทางสังคม การรวมตัวของอาเซียน จะทาให้ประชากรในประเทศสมาชิก มีการ
เคลื่อนย้าย มีผลต่อแรงงาน การค้า อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม การศึกษา
ความร่วมมือ ทางด้านการวิจั ยและพั ฒนา การเปลี่ยนแปลงนี้ จะเอื้อ ให้เกิดการ แลกเปลี่ยนความรู้
นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีย่อมได้เปรียบ สามารถเป็นผู้นาทาง
การศึกษาได้
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้น
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีความรู้ลึกซึ้งในทางคลินิกในสาขา ทันตก
รรมประดิษฐ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ และปริทันตวิทยา ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อที่จะทาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ และรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากัน สามารถ
พั ฒ นาเทคนิ ค วิ ธี ก ารรั ก ษาใหม่ ๆ นอกจากนั้ น ยั ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะและปฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละมี
ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
จากการที่ประเทศกาลังเข้า สู่ชุมชนประชาคมอาเซียนในเรื่องนี้ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้เรียนมี
ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือนาเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการเตรียมการให้บัณฑิตเท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมคลินิกเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สามารถรองรับผลกระทบจาก ASEAN ,AFTA
ที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างดียิ่ง คือสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทาง มีคุณธรรม
โดยการเรียนรู้จ ากการบรรยาย การฝึกทักษะการรักษาโรคในช่องปาก การสัมมนา การสืบค้นโดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสาร การค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย สามารถให้การรักษา
ผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถทางานใน
ต่างประเทศได้ ทั้งนี้นิสิตจะต้องพัฒนาในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ พหุวัฒนธรรมเพิ่มเติมโดยการ
สนับสนุนของมหาวิทยาลัย การเขียนรายงานต่าง ๆ การเขียนปริญญานิพนธ์นั้นก็ให้ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้ง นี้
เป็นการฝึกนิสิตให้สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติได้ เป็นการเตรียมพร้อมกับการเป็น
ประเทศในกลุ่ม ASEAN
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่
1. ภาควิชาโอษฐวิทยา รับผิดชอบรายวิชาแกน ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ รายวิชา
บังคับ ทอว713 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ รายวิชาเลือก ทอว 712 เครื่องมือและ
เทคนิคสาหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ ทอว 721 การทาหน้าที่และความผิดปกติของระบบ
บดเคี้ยว ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์
ร่วมสอนในรายวิชาเฉพาะ ททค 711 ชีววิทยาทางการแพทย์สาหรับปริทันตบาบัด และร่วม
สอนในรายวิชาเลือก ททค 727 วิธีวิทยาวิจัยทางทันตวัสดุ
2. ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน รับผิดชอบรายวิชาบังคับ ททด 731
จิตวิทยาและจรรยาบรรณสาหรับทันตแพทย์ รายวิชาเลือก ททด 711 ทันตกรรมจัดฟันใน
ผู้ป่วยโรคปริทันต์ และร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต
แพทยศาสตร์
3. ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก รับผิดชอบรายวิชาเลือก ทศว 722 รังสีวิทยาเพื่อ
การวินิจฉัย และร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต
แพทยศาสตร์
4. ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง
ทันตแพทยศาสตร์ และร่วมสอนในรายวิชาเลือก ททค 727 วิธีวิทยาวิจัยทางทันตวัสดุ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการดาเนินโดยกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ได้เนื้อหารายวิชา ตารางเรียน
และกาหนดการจบตามเวลาที่กาหนดในหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ความรู้ทางทันตกรรมคลินิกและงานวิจัยที่เป็นเลิศเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
1.2 ความสาคัญ
ขณะนี้โรคในช่องปากของประชาชนชาวไทยและประชาชาติอาเซี่ ยนยังอยู่ในระดับสูง การ
รัก ษาทั น ตกรรมขั้ น พื้ น ฐานเช่ น ในอดี ต เช่ น การอุ ดฟั น ถอนฟั น ขู ด หิ น น้ าลาย ใส่ ฟั น รั ก ษารากฟั น
ไม่เพียงพออีกต่อไป ความก้าวหน้าในวิทยาการทางด้านทันตวัสดุ และเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรม
ช่วยให้การรักษาโรคปริทันต์ การรักษารากฟันมีความสาเร็จสูง เช่นเดียวกับการบูรณะฟันธรรมชาติและ
การบูรณะฟันในรากเทียมมีความสวยงาม และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ความก้าวหน้าในด้าน
การรักษาทางทันตกรรมเหล่านี้ จาเป็นต้องใช้ความรู้ความชานาญขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาทางทันตกรรมที่
มีความซับซ้อนได้ หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ทางทันตกรรมคลินิกสาขาต่าง ๆ ที่
พร้อมจะให้การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ที่
สามารถน าไปประยุก ต์ เ พื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากของประชาชนและเป็ น ทั น ตแพทย์ที่ มี ความ
รับผิดชอบต่อผูป้ ่วย มีคุณธรรมและยึดมั่นในจรรณยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์
1.3 วัตถุประสงค์
ผลิตทันตแพทย์เฉพาะสาขาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในสาขาปริทันตวิทยา
วิทยาเอ็นโดดอนต์ และทันตกรรมประดิษฐ์
2. สร้างงานวิจัยที่มีองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในช่องปาก
ของประชาชนได้
3. มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
4. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง
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1. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการ เปลี่ยนแปลง
1. แผนพัฒนาหลักสูตร
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

กลยุทธ์

ตัวบ่งชี้

1.1 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การนาเสนอรายงาน

1.1 ให้นิสิตนาเสนอ รายงานผู้ป่วย
หรือสัมมนาให้ใช้ภาษาอังกฤษ
และภาษาไทย

1.1 การนาเสนอรายงานผู้ป่วยหรือ
สัมมนาด้วยภาษา อังกฤษนั้น
ฟังเข้าใจ ง่าย

1.2 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การเขียนรายงาน

1.2 ให้นิสิตเขียนรายงานต่างๆ
ด้วยภาษา อังกฤษ

1.2 รายงานภาษา อังกฤษอ่าน
เข้าใจได้ง่าย

1.3 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน 1.3 ให้นิสิตเขียนปริญญานิพนธ์เป็น 1.3 ปริญญานิพนธ์ภาษา อังกฤษ
การเขียนปริญญานิพนธ์
อ่านเข้าใจได้
ภาษาอังกฤษ
2. การพัฒนาการสนทนากับผู้ป่วย
2.1 จัดให้มีรายวิชาสนทนาภาษา
2.1 นิสติ สามารถสนทนากับผู้ป่วย
เป็นภาษาอังกฤษ
ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ
อังกฤษกับผู้ปว่ ย(บัณฑิตวิทยาลัย)
เป็นผู้รับผิดชอบสร้างรายวิชานี้
ให้สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.2 สร้างบทสนทนาขบวนการตรวจ
2.2 CD บทสนทนาขบวนการตรวจ
รักษา โรคในช่องปากต่าง ๆ กับ
รักษา โรคในช่องปากต่าง ๆกับ
ผู้ป่วยเป็นภาษานานาชาติ
ผู้ป่วยเป็นภาษานานาชาติ

2. แผนพัฒนาหลักสูตรและ
การสอนที่เน้นความมีคุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพ และ จริยธรรม
ด้านวิชาการ

2.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร
ด้านการสอนที่เน้นคุณธรรม
จริยธรรมของวิชาชีพ และจริยธรรม
ด้านวิชาการ

2.1 ผลการประเมินและติดตาม
ผลหลักสูตรด้านคุณธรรม
จริยธรรมวิชาชีพ และจริยธรรม
ด้านวิชาการโดยนิสิตและผู้ใช้
บัณฑิต
2.2 อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี 2.2 จานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
ในด้านคุณธรรม จริยธรรมของ
วิชาชีพ และจริยธรรมด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ
และจริยธรรมด้านวิชาการ
2.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น 2.3 จานวนรายวิชาที่เน้นการ
คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ และ สอนคุณธรรม จริยธรรมของ
วิชาชีพและจริยธรรมด้านวิชาการ
จริยธรรมด้านวิชาการ
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กลยุทธ์
ตัวบ่งชี้
แผนพัฒนา/แผนการ เปลี่ยนแปลง
3. แผนการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ
ทางคลินิกให้ทันสมัยในวิทยาการที่ 3.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 3.1 จานวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
ก้าวหน้า
คลินกิ ให้มีความเชี่ยวชาญใน
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่
วิทยาการที่ทันต่อยุคสมัย
เกี่ยวข้องกับวิทยาการการรักษาที่
ทันสมัย
3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาและฝึกฝน 3.2 จานวนโครงการอบรม/
ทักษะทางคลินิกที่ใช้อุปกรณ์ที่ทัน สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดให้
ต่อยุคสมัย
นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในวิทยาการที่
ทันสมัย
3.3 จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
4. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
4.1 วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต กิจกรรมพัฒนาและฝึกฝนทักษะ
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
4.1 รายงานผลการดาเนินงาน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสังคมและเทคโนโลยี
ของหลักสูตร
4.2 มีการสารวจคุณลักษณะของ
4.2 ระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
บัณฑิตต่อหลักสูตร
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบ
4.3 ระดับความพึงพอใจของ
ระยะเวลาของแผนการศึกษา
นายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจมีการจัดภาคฤดูร้อน ตามข้อบังคับตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองและขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
ในสาขาทันตกรรมหรือขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.2.2 ได้คะแนนสะสมไม่น้อยกว่า 2.5 ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ 3.25
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยสามารถให้มีการเทียบโอนได้
2.2.3 มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเข้าศึกษา
2.2.4 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
กรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ขาดความรู้ในการค้นหาข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
จัดอบรมนิสิตใหม่ให้มีความรู้ในการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในระยะแรกเข้า
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
จานวนนิสิต
2555
2556
2557
2558
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
รวม
10
20
20
20
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
10
10
10

2559
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
ค่าใช้จ่าย
หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน
ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1000 บาทต่อชัว่ โมง x 15 ครั้งต่อภาค)
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จานวนปี)
ค่าใช้จ่ายเพือ่ การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสิต
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ
หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร
→ ค่าใช้จ่ายรวม
→ ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จานวนนิสิตขั้นต่า 10 คน)

ยอดสะสม(ต่อหัว)

307,800
200,000
10,000
5,000
400,000

500
40,000

40,000
962,800
962,800

96,280
96,280

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สานัก
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่า 5%)
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5

80,000
80,000
80,000

8,000
8,000
8,000

หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)

100,000

10,000

หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)

240,000

24,000

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จานวนปี)
ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
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30,780
20,000
1,000

4,000

60,000
20,800
118,080

8,720
6,000
2,080
11,808

1,588,880

158,888

87,200
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 7 ข้อ 38 และข้อที่ 39
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
เป็นหลักสูตร มหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 31
หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. ระดับปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า) 43 หน่วยกิต
หมวดวิชา
หน่วยกิต
11 หน่วยกิต
1. วิชาแกน
18 หน่วยกิต
2. วิชาบังคับ
2 หน่วยกิต
3. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
4. ปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า
43 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.2 หมวดวิชาแกน
ทศก 711
วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์
DDE 711
Research Methodology and Biostatistics in Dentistry
ทศก 811
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
DDE 811
Proposal Development in Dentistry
ทอว 711
ชีววิทยาช่องปากประยุกต์
DST 711
Applied Oral Biology
ททด 731
จิตวิทยาและจรรยาบรรณสาหรับทันตแพทย์
DPD 731
Psychology and Ethics for Dentists
ททค 762
สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1
CLD 762
Seminar in Clinical Dentistry 1
ททค 852
สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2
CLD 852
Seminar in Clinical Dentistry 2
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1 ( 1- 0 - 2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (0-4-2)
2 (0-4-2)
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3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ
นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะใดวิชาเฉพาะหนึ่งจานวน
3.1.3.2.1 กลุ่มวิชาบังคับปริทันตวิทยา
ทอว 713
DST 713
ททค 712
CLD 712
ททค 722
CLD 722
ททค 745
CLD 745
ททค 747
CLD 747
ททค 752
CLD 752
ททค 756
CLD 756
ททค 764
CLD 764
ททค 854
CLD 854
ททค 836
CLD 836
ททค 838
CLD 838

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
Molecular Biology of the Cell
ปริทันตวิทยาขั้นสูง
Advanced Periodontology
ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง
Hard Tissue Biology
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 1
Integrated Periodontal clinic 1
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 2
Integrated Periodontal clinic 2
สัมมนาปริทันตบาบัด 1
Seminar in Periodontal Therapy 1
สัมมนาปริทันตบาบัด 2
Seminar in Periodontal Therapy 2
รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 1
Periodontal Treatment Report 1
รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 2
Periodontal Treatment Report 2
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 3
Integrated Periodontal clinic 3
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 4
Integrated Periodontal clinic 4

3.1.3.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะวิทยาเอ็นโดดอนต์
ททค 713
การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง
CLD 713
Advanced Endodontic Treatment
ททค 721
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
CLD 721
Biology of Dental Pulp
ททค 723
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน
CLD 723
Biology of Periradicular Tissue
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4 (4-0-8)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
1 (0-3-0)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
2 (0-6-0)
2 (0-6-0)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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ททค 726
การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก
CLD 726
Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery
ททค 746
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1
CLD 746
Integrated Endodontic Clinic 1
ททค 748
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2
CLD 748
Integrated Endodontic Clinic 2
ททค 763
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
CLD 763
Endodontic Case Analysis 1
ททค 837
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3
CLD 837
Integrated Endodontic Clinic 3
ททค 839
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4
CLD 839
Integrated Endodontic Clinic 4
ททค 851
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
CLD 851
Endodontic Case Analysis 2
3.1.3.2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทันตกรรมประดิษฐ์
ททค 718
ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง
CLD 718
Advanced Fixed Prosthodontics
ททค 719
ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ข้ันสูง
CLD 719
Advanced Removable Prosthodontics
ททค 724
ทันตกรรมรากเทียม
CLD 724
Dental Implant
ททค 742
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1
CLD 742
Comprehensive Prosthodontic Clinic 1
ททค 744
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2
CLD 744
Comprehensive Prosthodontic Clinic 2
ททค 765
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1
CLD 765
Prosthodontic Case Analysis 1
ททค 853
สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์
CLD 853
Seminar in Prosthodontic Innovation
ททค 855
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2
CLD 855
Prosthodontic Case Analysis 2
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2 (1-3-2)
2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
1 (1-0-2)
2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
1 (1-0-2)

2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
1 (1-0-2)
2 (0-4-2)
1 (1-0-2)
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ททค 833
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3
2 (0-6-0)
CLD 833
Comprehensive Prosthodontic Clinic 3
ททค 835
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4
2 (0-6-0)
CLD 835
Comprehensive Prosthodontic Clinic 4
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก กาหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
ททค 725
การวิจัยชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล
1 (1-0-2)
CLD 725
Cellular and Molecular Oral Biology Research
ททค 727
วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ
1 (1-0-2)
CLD 727
Research Methodology for Dental Materials
ททค 728
การปลูกฝังรากฟันเทียม
2 (1-3-2)
CLD 728
Dental Implantation
ททด 711
ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์
1 (1-0-2)
DPD 711
Orthodontics in Periodontal Patient
ทศว 722
รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัย
1 (1-0-2)
DSM 722
Diagnostic Radiology
ทอว 712
เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์
2 (1-2-3)
DST 712
Instrument and Technique for Dental Research
ทอว 721
การทาหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว
1 (1-0-2)
DST 721
Function and Dysfunction of Masticatory System
นิสิตอาจเลือกรายวิชาเลือกอื่นที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.3.4 หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888
ปริญญานิพนธ์
CLD 888
Thesis
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12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจานวนหน่วยกิต
ตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้
ตัวเลขหน้าวงเล็บ
หมายถึง จานวนหน่วยกิต
ตัวเลขในวงเล็บลาดับที่ 1 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่บรรยายหรืออภิปรายปัญหาต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บลาดับที่ 2 หมายถึง จานวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติงานคลินิกต่อสัปดาห์
ตัวเลขในวงเล็บลาดับที่ 3 หมายถึง จานวนชั่วโมงสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์
การกาหนดรหัสวิชา
รายวิชาประจาคณะ
ทศก (DDE) หมายถึง รายวิชาทันตแพทยศาสตร์ศึกษาวิชากลาง
รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
ททค (CLD) หมายถึง รายวิชาสาขาวิชาทันตกรรมคลินิกรายวิชาของภาควิชาอื่น ๆ
ททด (DPD) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
ทศว (DSM) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก
ทอว (DST) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาโอษฐวิทยา
- เลขหลักแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
- เลขหลักที่ 2 หมายถึง เลขรหัสตามลาดับกลุ่มวิชาในสาขาวิชากาหนด
1, 2 หมายถึง วิชาบรรยาย
3, 4 หมายถึง วิชาคลินิก
5, 6 หมายถึง วิชาสัมมนา
- เลขหลักที่ 3 หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาของแต่ละปีการศึกษา
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1.1.4 แผนการศึกษา
ปริทันตวิทยา ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาแกน
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง
ทันตแพทยศาสตร์
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์
หมวดวิชาบังคับ
ทอว 713 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
ททค 712 ปริทันตวิทยาขัน้ สูง
ททค 745 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 1
ททค 752 สัมมนาปริทันต์บาบัด 1

4 (4-0-8)
2 (2-0-4)
1 (0-3-0)
1 (0-2-1)

หมวดวิชาเลือก
xxx xxx

1 (1-0-2)

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

1 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาแกน
ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ
2 (2-0-4)
สาหรับทันตแพทย์
ททค 762 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1 2 (2-0-4)
หมวดวิชาบังคับ
ททค 722 ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง
2 (2-0-4)
ททค 747 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 2 1 (0-3-0)
ททค 756 สัมมนาปริทันต์บาบัด 2
1 (0-2-1)
ททค 764 รายงานผลการรักษาผู้ป่วย
ทางปริทันตวิทยา 1
1 (1-0-2)
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 1 หน่วยกิต
xxx xxx
รวมจานวนหน่วยกิต
13

13

1 (1-0-2)

ปริทันตวิทยา ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาแกน
ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
1 (1-0-2)
ทางทันตแพทยศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ
ททค 836 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 3 2 (0-6-0)

หมวดวิชาแกน
ททค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2
2 (0-4-2)
หมวดวิชาบังคับ
ททค 854 รายงานผลการรักษาผู้ป่วย
1 (1-0-2)
ทางปริทันตวิทยา 2
ททค 838 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 4 2 (0-6-0)

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์

รวมจานวนหน่วยกิต

6 หน่วยกิต หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
9

รวมจานวนหน่วยกิต
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3 หน่วยกิต
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วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาแกน
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง
ทันตแพทยศาสตร์
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์

หมวดวิชาแกน
2 (2-0-4) ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ
สาหรับทันตแพทย์
2 (2-0-4) ททค 762 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1

หมวดวิชาบังคับ
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันขัน้ สูง
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
ททค 746 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
บูรณาการ 1

หมวดวิชาบังคับ
2 (2-0-4) ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 2 (2-0-4)
2 (2-0-4) ททค 748 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
บูรณาการ 2
ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1 (1-0-2)
หมวดวิชาเลือก 1 หน่วยกิต
1 (1-0-2) xxx xxx
1 (1-0-2)
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
13

หมวดวิชาเลือก
xxx xxx

1 หน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

11

2 (2-0-4)
2 (0-4-2)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาแกน
ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
1 (1-0-2)
ทางทันตแพทยศาสตร์
หมวดวิชาบังคับ
ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับ
การผ่าตัดเล็กในช่องปาก
2 (1-3-2)
ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
2 (0-6-0)
บูรณาการ 3
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
6 หน่วยกิต

หมวดวิชาแกน
ททค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2
หมวดวิชาบังคับ
ททค 839 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
บูรณาการ 4
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยา
เอ็นโดดอนต์ 2

รวมจานวนหน่วยกิต

รวมจานวนหน่วยกิต

11

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
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2 (0-4-2)
2 (0-6-0)
1 (1-0-2)

3 หน่วยกิต
8
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ทันตกรรมประดิษฐ์ ปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชาแกน
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง
ทันตแพทยศาสตร์
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์

หมวดวิชาแกน
2 (2-0-4) ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ
สาหรับทันตแพทย์
2 (2-0-4) ททค 762 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1

หมวดวิชาบังคับ
ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นชั้นสูง
ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ชั้นสูง
ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
รวบยอด 1
หมวดวิชาเลือก 1 หน่วยกิต
xxx xxx

หมวดวิชาบังคับ
2 (2-0-4) ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-2)
3 (3-0-6) ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
2 (0-6-0)
2 (0-6-0)
รวบยอด 2
ททค 765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย
1 (1-0-2)
ทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1
1 (1-0-2) หมวดวิชาเลือก 1 หน่วยกิต
xxx xxx
1 (1-0-2)
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
3 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
12

รวมจานวนหน่วยกิต

12

2 (2-0-4)
2 (0-4-2)

ทันตกรรมประดิษฐ์ ปีที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชาแกน
ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย
ทางทันตแพทยศาสตร์
หมวดวิชาเฉพาะ
ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
รวบยอด 3
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
รวมจานวนหน่วยกิต

11

หมวดวิชาแกน
1 (1-0-2) ททค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2

2 (0-4-2)

หมวดวิชาเฉพาะ
2 (0-6-0) ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
2 (0-6-0)
รวบยอด 4
2 (0-4-2) ททค 855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง
1 (1-0-2)
ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
รวมจานวนหน่วยกิต
8

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

18

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาแกน
ทศก 711
DDE 711

วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์
2 (2-0-4)
Research Methodology and Biostatistics in Dentistry
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
การกาหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การกาหนดความมุ่งหมาย ความสาคัญ
และขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการ
วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย การ
เขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การนาเสนอผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เ ผยแพร่ในวารสาร
หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น รวมถึงมารยาทและบรรทัดฐานของการทาวิจัย
ทศก 811
การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
1 (1-0-2)
DDE 811
Proposal Development in Dentistry
ศึ ก ษาโครงร่ า งงานวิ จั ย องค์ ป ระกอบของโครงร่ า งงานวิ จั ย ความส าคั ญ และวิ ธี เ ขี ย น
องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัย วิธีการจัดทาโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และเทคนิคการ
นาเสนอผลงานวิจัย
ทอว 711
ชีววิทยาช่องปากประยุกต์
2 (2-0-4)
DST 711
Applied Oral Biology
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้และวิทยาการทางด้านชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล
บทบาทของเชื้อจุลชีพและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก พัฒนาการของอวัยวะในช่องปาก กลไกการเกิดโรค
ในช่องปาก การตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะต่างๆ ความก้าวหน้าของแนวทางป้องกันและรักษา ศึกษา
เทคนิคและวิธีก ารต่างๆ เพื่อใช้ในการศึก ษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางอณู พัน ธุ
ศาสตร์ อณูชีววิทยาในทางทันตแพทยศาสตร์
ททด 731
จิตวิทยาและจรรยาบรรณสาหรับทันตแพทย์
2 (2-0-4)
DPD 731
Psychology and Ethics for Dentists
ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ นวคิ ด จริ ย ศาสตร์ จริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์
ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม และวิชาชีพ สิทธิผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา วิเคราะห์
ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมที่เรียนมา ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของ
พฤติกรรมของมนุษย์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย การใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับ
ผู้ป่วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้กรณีปัญหาตัวอย่างเพื่อนามาสู่การวิพากษ์
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สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 1
2(0-4-2)
Seminar in Clinical Dentistry 1
ศึกษาค้นคว้าความรู้ จากผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมคลินิกที่มีความหลากหลายในอดีต
แนวคิดต่าง ๆ ทางชีววิทยาทางการแพทย์และคลินิกที่เกี่ยวข้อง พยาธิวิทยา อิมมูโนวิทยา ระบาดวิทยา การ
พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาและการ
แลกเปลี่ยนความคิด นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต
ททค 852
สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 2
2(0-4-2)
CLD 852
Seminar in Clinical Dentistry 2
ศึ ก ษาค้ น คว้ า ความรู้ จากผลงานวิ จั ย ในทั น ตกรรมคลิ นิ ก ในหั ว ข้ อ การรั ก ษาทาง
ทันตกรรมการรักษาสหสัมพันธ์ระหว่างสาขา การพัฒนาแนวคิดในการรักษาทางทันตกรรม เปรียบเทียบ
วิธีการรักษาและวัสดุที่มีการพั ฒนาอย่างเป็ นระบบ โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาและการแลกเปลี่ยน
ความคิดนาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต
ททค 762
CLD 762

หมวดวิชาเฉพาะ
ทอว 713
DST 713

ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
4 (4-0-8)
Molecular Biology of the Cell
ศึกษาโครงสร้างการทางานและเมตาบอลิซึมของเซลล์ นิวเคลียสและไซโตพลาซึม สารชีว
โมเลกุลต่าง ๆที่มีความสาคัญต่อการทางานของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของเซลล์แบบอะพอพ
โทซิส การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ โครงสร้างและการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก โปรตีน การประยุกต์
เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่อใช้วิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ เทคนิคการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้อง
จุลทรรศน์
ททค 712
ปริทันตวิทยาขั้นสูง
2(2-0-4)
CLD 712
Advanced Periodontology
ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ และแนวคิดในแนวลึกของสาขาปริทันตวิทยา การประมวล
ความรู้ เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย และประยุกต์ใช้ในการทาวิจัย
ททค 722
ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง
2 (2-0-4)
CLD 722
Hard Tissue Biology
ศึกษาชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ โครงสร้างองค์ประกอบทางเคมี และสรีรวิทยา
ของเนื้อเยื่อแข็ง อันได้แก่ ฟันและกระดูก โดยเน้นองค์ความรู้ที่มีความลึกซึ้งในระดับเซลล์และโมเลกุล
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ททค 752
CLD 752

สัมมนาปริทันตบาบัด 1
1 (0-2-1)
Seminar in Periodontal Therapy 1
ศึก ษาค้น คว้า ความรู้จากผลงานวิจั ยในสาขาปริทัน ตวิทยา อั น เกี่ยวเนื่ องกับ การตรวจ
วินิจฉัย การให้การรักษาปริทันต์ การควบคุมโรค การเกิดโรคปริทันต์ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิด
ททค 756
สัมมนาปริทันตบาบัด 2
1 (0-2-1)
CLD 756
Seminar in Periodontal therapy 2
ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา อันเกี่ยวเนื่องกับ เครื่องมือและ
วัสดุชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาศัลย์ปริทันต์ เทคนิคทางศัลย์ปริทันต์ ผลสาเร็จในการรักษาปริทันต์
การดูแลติดตามผลหลังการทาศัลย์ปริทันต์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ การควบคุมมิให้เกิดโรคกลับซ้า
อีก โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิด
ททค 745
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 1
1 (0-3-0)
CLD 745
Integrated Periodontal clinic 1
ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยไม่มีโรคทาง
ระบบ โดยการรักษาขั้นแรก เน้นการควบคุม อนามัยในช่องปาก การขูดหินน้าลายเกลารากฟัน การแก้ไข
สาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 747
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 2
1 (0-3-0)
CLD 747
Integrated Periodontal clinic 2
ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและ รุนแรง ในผู้ป่วยที่มีโรคทาง
ระบบ โดยการรักษาขั้นแรก การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อน การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรักษาทางทันตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางระบบที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคปริทันต์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 764
รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 1
1 (1-0-2)
CLD 764
Periodontal Treatment Report 1
รายงานกรณี ผู้ป่วยที่ได้รับ การรักษาทางปริทันตวิทยา น าเสนอข้อมู ลอาการประวัติของ
ผู้ป่วย ประวัติโรคทางระบบและทางทันตกรรม การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา
การรักษาผลสัมฤทธิ์หลังการรักษา นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต
ททค 836
คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 3
2 (0-6-0)
CLD 836
Integrated Periodontal clinic 3
การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและ
ไม่มีโรคทางระบบโดยการประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาขั้นแรก การวางแผนการทาศัลยปริทันต์
เพื่อแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์ที่เกิดจากโรคปริทันต์อักเสบ หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรคด้วยเทค
นิกการผ่าตัดขั้นพื้นฐาน รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
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ททค 838
CLD 838

คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 4
2 (0-6-0)
Integrated Periodontal clinic 4
การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริ ทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและ
ไม่มีโรคทางระบบด้วยการทาศัลยปริทันต์เพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เป็นรอยโรคจากการเป็นโรคปริทันต์
อักเสบด้วยเทคนิกการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและวัสดุทันตกรรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม
การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ให้อยู่ในสภาพดีหลังรักษา รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ
ขั้นตอนการรักษา
ททค 854
รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 2
1 (1-0-2)
CLD 854
Periodontal Treatment Report 2
รายงานกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางปริทันตวิทยา และการรักษาอื่นที่เกี่ยวข้อง นาเสนอ
ข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง จากผลการมีโรคทางระบบ และมีขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อน มีการส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรักษาสหสาขา นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต
ททค 713
การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง
2 (2-0-4)
CLD 713
Advanced Endodontic Treatment
ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกในการรักษาคลองรากฟัน วิธีการรักษาทาง
วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งวิธีอนุรักษ์และวิธีผ่าตัด การพัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆในการรักษา
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การรักษาคลองรากฟันซ้า การบูรณะฟันที่ได้รับการ
รักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับ
การรักษาทางทันตกรรมในสาขาอื่นๆ
ททค 721
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
2 (2-0-4)
CLD 721
Biology of Dental Pulp
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
อิมมูโนวิทยาต่อการติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในเมื่อมีการติดเชื้อ การควบคุมความเจ็บปวดที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อใน ผลของโรคทางระบบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเนื้อเยื่อใน
ททค 723
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน
2 (2-0-4)
CLD 723
Biology of Periradicular Tissue
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของกระดูก เคลือบราก
ฟัน เนื้อฟัน และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน เมื่อมีการอักเสบ และการติด
เชื้อ ผลของการรักษาคลองรากฟัน และผลของโรคทางระบบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเนื้อเยื่อต่างๆ รอบรากฟัน
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คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1
2 (0-6-0)
Integrated Endodontic Clinic 1
การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในฟันหลายคลองรากฟัน โดยเน้นการวาง
แผนการรักษา และการเตรียมฟันให้พร้อมที่จะทาการรักษารากฟัน รวมทั้งการนาเสนอแผนการรักษา
ผลการรักษา และวิจารณ์การรักษา รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 748
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2
2 (0-6-0)
CLD 748
Integrated Endodontic Clinic 2
การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายคลอง
รากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้าโดยเฉพาะในกรณีที่มีความผิดพลาดระหว่างการรักษา รวมทั้งการฟื้นฟู
สภาพเพื่อให้ฟันใช้ง านได้เป็นปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ
แผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 837
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3
2 (0-6-0)
CLD 837
Integrated Endodontic Clinic 3
ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งโดยวิธีผ่า ตัด เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถ
รักษาคลองรากฟันแบบอนุรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาต่อไป
รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 839
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4
2 (0-6-0)
CLD 839
Integrated Endodontic Clinic 4
ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์การรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การรักษาคลองราก
ฟันร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่น รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาต่อไป รวมถึง
การสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 763
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1 (1-0-2)
CLD 763
Endodontic Case Analysis 1
นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรค การดาเนินของโรค
รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ มา
ประกอบ นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต
ททค 851
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1 (1-0-2)
CLD 851
Endodontic Case Analysis 2
นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การรักษาฟันที่ได้รับ
อนุ มั ติ เ หตุ ก ารรั ก ษาคลองรากฟั น ในเด็ ก และผู้ สู ง อายุ โดยมี ก ารวิ เคราะห์ ห าสาเหตุข องการเกิ ด โรค
การดาเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้
เห็นถึงความลุ่มลึกในการพิจารณากรณีดังกล่าว นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต
ททค 746
CLD 746
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ททค 718
CLD 718

ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง
2 (2-0-4)
Advanced Fixed Prosthodontics
ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นในฟัน
ธรรมชาติและรากฟันเทียม วิธีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพื่อวางแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา
สมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและเชิงกล
ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่วนประกอบของวัสดุและโครงสร้างในระดับอนุภาค
ททค 719
ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง
3 (3-0-6)
CLD 719
Advanced Removable Prosthodontics
ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ วิธีตรวจ
วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพื่อ วางแผนการรักษา การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมทั้งปาก
สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร และรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมถอดได้ ศึกษาสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ใน
งานทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและเชิงกล ความเข้ากันได้ของวัสดุกับ
เนื้อเยื่อในช่องปาก ส่วนประกอบของวัสดุและ โครงสร้างในระดับอนุภาค
ททค 724
ทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-4)
CLD 724
Dental Implant
ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมโดยลึกซึ้ง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา
การตอบสนองของเนื้อเยื่อโดยรอบ ชนิดวัสดุของรากเทียม การเลือกใช้ ขั้นตอนการผ่าตัดและทางานทันตก
รรมประดิษฐ์สาหรับรากเทียม ทั้งในรายที่ปกติธรรมดาหรือในรายที่มีความซับซ้อน รวมถึงการดูแลติดตาม
ผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ททค 742
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1
2 (0-6-0)
CLD 742
Comprehensive Prosthodontic Clinic 1
ฝึก ปฏิบัติให้ก ารรัก ษาผู้ป่ วยทางทัน ตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่ น และถอดได้ ให้มี
ความรู้ความชานาญในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษา รวมถึง
การสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 744
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2
2 (0-6-0)
CLD 744
Comprehensive Prosthodontic Clinic 2
ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้
มีความเข้าใจถึงการมองภาพโดยรวม การวางแผนการรักษา ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษา รวมถึง
การสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
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ททค 765
CLD 765

การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1
1 (1-0-2)
Prosthodontic Case Analysis 1
นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยวิเคราะห์ประวัติทางทันตกรรม
ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกร ใบหน้าและการสบฟัน รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยนาความรู้พื้นฐาน
และงานวิจัยทางทันตกรรมประดิษฐ์ มาประกอบ นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต
ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3
2 (0-6-0)
CLD 833
Comprehensive Prosthodontic Clinic 3
ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ ในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางปริทันต์ และวิทยาเอ็นโดดอนต์ร่วมกับการใส่ฟัน เพื่อฝึกให้เข้าใจในการวางแผนการรักษา และ
เข้าใจในการมองภาพโดยรวม รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 835
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4
2 (0-6-0)
CLD 835
Comprehensive Prosthodontic Clinic 4
ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ที่รองรับด้วย
รากเทียม การวางแผนการรักษา ตลอดจนจบขั้นตอนการรักษาต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ
แผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 853
สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์
2 (0-4-2)
CLD 853
Seminar in Prosthodontic Innovation
ศึ ก ษาความรู้ จ ากผลงานวิ จั ย ในสาขาทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ ทั น ตวั ส ดุ ศ าสตร์ และ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่มีสหสัมพันธ์กัน ในหัวข้อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่อันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาทางทัน
ตกรรมประดิษฐ์ เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยขบวนการเรียนรู้แบบ
สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้
ททค 855
การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2
1 (1-0-2)
CLD 855
Prosthodontic Case Analysis 2
น าเสนอกรณี ผู้ ป่ ว ยที่ น่ า สนใจทางทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ และทั น ตกรรมรากเที ย ม โดย
วิเคราะห์ประวัติทางทันตกรรม ความสมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรใบหน้า และการสบฟัน รวมทั้งเหตุผลใน
การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนาความรู้พื้นฐานและงานวิจัย
ทางทันตกรรมประดิษฐ์มาประกอบ นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต
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หมวดวิชาเลือก
ททด 711
DPD 711

ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์
1 (1-0-2)
Orthodontics in Periodontal Patient
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์และการก่อให้เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ
การวางแผน การรั ก ษาโรคปริทัน ต์ร่วมไปกับ การรักษาทางทัน ตกรรมจัดฟัน โดยการแก้ไขการสบฟั น
ผิดปกติเฉพาะที่ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบง่ายหรือเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นเพียงบางส่วน
ข้อบ่งใช้และข้อจากัดของการให้ก ารรักษาด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ และเข้าใจถึงบทบาทความสาคัญของ
การคงสภาพฟัน
ททค 725
CLD 725

การวิจัยชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล
1 (1-0-2)
Cellular and Molecular Oral Biology Research
ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต
และการตายของเซลล์ด้วยกระบวนการในระดับโมเลกุล การออกแบบงานวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยที่
เกี่ยวกับชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล
ททค 726
CLD 726

การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก
2 (1-3-2)
Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery
ศึก ษาวิเ คราะห์ ความรู้ท างด้ า นสรี ร ะวิท ยาและชีว วิท ยาในระดั บ เซลล์แ ละโมเลกุ ลของ
เนื้ อเยื่ออ่ อน วางแผนการรัก ษาและฝึกปฏิบัติการจัดการเนื้ อเยื่ออ่อนสาหรับ การผ่า ตัดเล็กในช่องปาก
เพื่อให้มีการหายของเนื้อเยื่ออ่อนที่สมบูรณ์
ททค 727
CLD 727

วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ
1(1-0-2)
Research Methodology for Dental Materials
ศึกษาวิเคราะห์การวิจัยเพื่อทดสอบสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรม
องค์ประกอบของวัสดุ การทดสอบสมบัติเชิงกลและการทดสอบการใช้งานในทางคลินิก
ทศว 722
รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัย
1(1-0-2)
DSM 722
Diagnostic Radiology
ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา วิธีการถ่ายภาพรังสี ทั้งในและนอกช่องปากที่
ใช้ในงานทันตกรรมคลินิก วิธีการอ่านและแปลผลภาพรังสี โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพรังสีชนิดรอบปลายราก
ฟัน การให้การวินิจฉัยจากภาพรังสี และการวินิจฉัยแยกโรคในกรณีที่มีรอยโรคในภาพรังสีคล้ายคลึงกัน
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ททค 728
CLD 728

การปลูกฝังรากฟันเทียม
2 (1-3-2)
Dental Implantation
ศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะพื้นผิวของรากฟันเทียม กลไกการเกิดออสซีโออินทีเกรชัน การ
ผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมชนิดต่างๆ โดยพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของขากรรไกรและ
ใบหน้า เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาประวัติทางการแพทย์ สภาพช่องปากและขากรรไกร ความพร้อม
ทางจิตใจ การวางแผนการรักษา การดูแลก่อนและหลังการรักษาโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคปริทันต์
อักเสบ การเพิ่มเนื้อเยื่อเหงือกชนิดแข็งแรงให้เพียงพอ การเตรียมกระดูกสันเหงือกให้กว้างพอที่จะรองรับ
รากฟันเทียมด้วยเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการปลูกฝังรากฟันเทียมในระยะต่างๆ การแก้ปัญหาที่อาจเกิดหลัง
ปลูกฝังรากฟันเทียม การฝึกวางแผนการปลูกฝังรากฟันเทียม รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานปลูกฝังรากฟันเทียมนอก
ช่องปาก
ทอว 712
DST 712

เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์
2 (1-2-3)
Instrument and Technique for Dental Research
ศึ กษาวิ เคราะห์ ความรู้ เกี่ ยวกั บ เครื่ องมื อและเทคนิ คทางห้ องปฏิ บั ติ การที่ ทั น สมั ย การ
เพาะเลี้ยงเซลล์ในช่องปาก การเพาะเลี้ยงจุลชีพแบบไม่ใช้ออกซิเจน การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคต่าง ๆ
การทดสอบความแข็งของวัสดุ การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์สารเชิง
คุณภาพและปริมาณ โดยความรู้นี้จะเป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ต่อไป
ทอว 721
DST 721

การทาหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว
1(1-0-4)
Function and Dysfunction of Masticatory System
ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะกายวิภาคของระบบบดเคี้ยว การทาหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร และ
กล้ามเนื้อบดเคี้ยวขณะทางาน การตรวจและการประเมินระบบบดเคี้ยว ความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว
การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา
หมวดปริญญานิพนธ์
ททค 888
CLD 888

ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
ทาวิจัยทางทัน ตกรรมคลินิก ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง ทางปริทัน ตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตกรรมประดิษฐ์ ในระดับปริญญาโท โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทาวิจัยตาม
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1. อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

2

อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข

3

อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

4

รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

5

ผศ.ทพญ.ดร.นิรดา ธเนศวร

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ท.บ. ปี 2520
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา)
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541
ท.บ. ปี 2539
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2543
Ph.D. Dental Biomaterials Science
ปี 2552
ท.บ. ปี 2543
Cert.(Endodontics) D.M.Sc.
(Oral Biology) ปี 2551
ท.บ. ปี 2528
Cert. in Periodontology
Ph.D. in Dental Science, ปี 2533
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2539
ท.บ. ปี 2535
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) ปี 2544

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard School of Dental Medicine,
Harvard University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tokyo Medical and Dental University,
Japan
ทันตแพทยสภา

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

3.2.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตร
ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

2

อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข

3

อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ
ท.บ. ปี 2520
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา)
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541
ท.บ. ปี 2539
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2543
Ph.D. Dental Biomaterials Science
ปี 2552
ท.บ. ปี 2543
Cert.(Endodontics) D.M.Sc.
(Oral Biology) ปี 2551
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สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

xxxxxxxxxxxxx

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard School of Dental Medicine,
Harvard University, USA

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx
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3.2.3. อาจารย์ประจา
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

2

รศ.ทพญ.ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์

3

รศ.ดร.นันทนา อรุณฤกษ์

4

ผศ.ทพญ.ดร.นิรดา ธเนศวร

5

ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์

6

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน

7

อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์ แสนทวีสุข

8

อ.ทพญ.ดร.ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ

9

อ.ทพญ.ดร.จารุมา ศักดิ์ดี

10

อ.ทพญ.ดร.ณปภา เอีย่ มจิรกุล

11

อ.ทพญ.ดร.สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล

12

อ.ทพญ.ดร.มะลิ พลานุเวช

13

อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
ท.บ. ปี 2528
Cert. in Periodontology
Ph.D. in Dental Science, ปี 2533
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2539
ท.บ. ปี 2520
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา)
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541
วท.บ. ปี 2527
วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปี 2532
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ปี 2544
ท.บ. ปี 2535
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) ปี 2544
ท.บ. ปี 2534
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2541
อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2545
ท.บ. ปี 2536
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2539
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2546
อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2546
ท.บ. ปี 2539
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2543
Ph.D. Dental Biomaterials Science ปี 2552
ท.บ. ปี 2534
Master of Science (Adhesive Dentistry)
ปี 2537
Ph.D. in Dental Biomaterials Science ปี 2554
ท.บ. ปี 2543
Cert.(Endodontics) ปี 2551
Cent.D.M.Sc.(Oral Biology) ปี 2551
ท.บ. ปี 2541
Ph.D. in Dental Science ปี 2546
ท.บ. ปี 2540
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) ปี 2548
ท.บ. ปี 2542
Dr.Med.Dent (Prosthodontics) ปี 2546
วท.บ. (ชีวเคมี) ปี 2537
วท.ม. (เทคโนโลยีชวี ภาพ) ปี 2541
วท.ด. (ชีวเคมี) ปี 2546

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tokyo Medical and Dental University, Japan
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
School of Dentistry, University of Sheftield,UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard School of Dental Medicine, Harvard
University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tokyo Medical and Dental University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tuebingen University, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

14

อ.ทพญ.อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า

15

อ.ทพญ.จามรี เสมา

16

อ.ทพ.ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์

17

อ.ทพญ.รุ่งทิวา ปันป่า

18

อ.ทพญ.ชื่นชีวิต ทองศิริ

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ
ท.บ. ปี 2544
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2550
ท.บ. ปี 2535
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541
ท.บ. ปี 2542
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2545
ท.บ. ปี 2548
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) ปี 2552
ท.บ. ปี 2545
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) ปี 2552

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

ทพญ.มลิสาร์ โลหกุล

2

ทพญ.ธาราธร สุนทรเกียรติ

3

ทพ.ปัญญา ทรวงบูรณกุล

4

ทพ.รุ่งกิจ หลีเจริญกุล

5

ทพญ.อารยา ไคเอ็นบวร์ก

6

ทพ.สมชาติ กาญจนวัฒนา

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา) และปีที่จบ

ท.บ. ปี 2542
อท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2549
ท.บ. ปี 2530
ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2535
Cert.in Advanced Clinical Program in
Endodontic และ
M.Sc. (Endodontics) ปี 2541
อท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2543
ท.บ. ปี 2536
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2544
ท.บ. ปี 2543
M.Sc. (Prosthodontics) ปี 2552
ท.บ. ปี 2531
M.Sc. (Endodontics) ปี 2538
ท.บ. ปี 2535
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2541
อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2546

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Minnesota, USA

ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Iowa, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
New York University, USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
ในสาขาปริทันตวิทยา อาจมีการฝึกปฏิบัติในคลินิกของหน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโดย
คณาจารย์ประจาเดินทางไปสอน ทั้งนี้เพื่อความหลากหลายของผู้ป่วย
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
มีประสบการณ์การได้ฝึกในผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์ชนิดรุนแรง
4.2 ช่วงเวลา
ทุกภาคการศึกษาที่มีรายวิชาคลินิกปริทันตบูรณาการ 1, 2, 3, 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
2 วันต่อสัปดาห์ ทุกภาคการศึกษาที่มีรายวิชาคลินิกปริทันตบูรณาการ 1, 2, 3, 4
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ท าวิ จั ย ทางทั น ตกรรมคลิ นิ ก ในสาขาใดสาขาหนึ่ ง ทางปริ ทั น ตวิ ท ยา วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะฯลฯ ในระดับปริญญาโท โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการทาวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
5.2.2 สามารถทางานวิจัยเพื่อหาคาตอบในสมมติฐานที่ตั้งขึ้นได้
5.2.3 สามารถเขียนผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้
5.2.4 สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพทันตแพทย์และสังคมได้
5.3 ช่วงเวลาการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 1 - ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2 กาหนดให้เขียนและสอบโครงร่างงานวิจัย
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 และดาเนินงานวิจัยในภาคการศึกษาที่ 1 และ/หรือ 2 ของปี
การศึกษาที่ 2 และดาเนินการสอบปกป้องในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 กาหนดรายวิชาแกนคือ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์และ
ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานที่จาเป็นต่อการทา
ปริญญานิพนธ์
5.5.2 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ ททค 888
5.5.3 กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้คาปรึกษาในการกาหนดหัวข้อวิจัย และ
กระบวนการทาวิจัยทุกขั้นตอน
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย
5.6.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมการที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่วิจัยและสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง ผลการวิจัยที่ได้รับการระบุวา่ ต้องแก้ไขโดย คณะกรรมการ
การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์จะต้องแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับ และได้รับการตีพิมพ์เสียก่อน จึงถือว่าวิทยานิพนธ์
นั้นผ่าน
5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและรองประเมินงานวิจัยของนิสิตร่วมกันตามเกณฑ์ที่กาหนด
- ความตั้งใจในการทาวิจัย
- การรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ
- ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย
- ความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์
- ผลการสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอน

1. มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ตระหนัก ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ ความ
เข้ า ใจ และจั ดการปั ญหาเ กี่ ย วกั บ
คุ ณธรรมจริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพทันตแพทย์อย่างเหมาะสมดังนี้
1.1 ให้การรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือก
1. ปลูกฝังการเห็นคุณค่าที่เท่าเทียมกัน
ฐานะ ศาสนา เชื้อชาติ
ของผู้ป่วยอยู่เสมอทั้งในห้องบรรยายและ
คลินิก จัดให้เข้าร่วมให้บริการทันตกรรม
แก่ผู้ป่วยในโครงการผู้ดอ้ ย โอกาส วัน
ทันตสาธารณสุขฯลฯ
1.2 การเห็นความสาคัญผู้ป่วยซึ่ง
2. คณาจารย์ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
เปรียบเสมือนอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ นิสิต ทั้งในด้านการเห็นความสาคัญของ
ทางคลินิก
ผู้ป่วย การมีมารยาท วาจาสุภาพอ่อนโยน
และการตรงต่อเวลา

1.3 ให้การรักษาผู้ป่วยตามหลัก
วิชาการ

1.4 ความซื่อสัตย์ในผลงานวิชาการ

3. นาเรื่องที่ฟ้องร้องในทันตแพทยสภา
เกี่ยวกับการรักษาที่ผิดหลักวิชาการและมี
การตัดสินแล้วมาให้นิสิตรับรู้และเปิด
โอกาสให้นิสิตร่วมวิจารณ์เพื่อให้เรียนรู้ถึง
ความถูกผิดทางคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
4. จัดอบรมบรรยายเรื่อง วิธีการอ้างอิงใน
งานวิชาการ เน้นเรื่องนี้ในรายวิชา ทศก
711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต
แพทยศาสตร์และทศก 811 การพัฒนา
โครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทย์
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การประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมโครงการผู้ด้อยโอกาส
วันทันตสาธารณสุขฯลฯ

2. ประเมินการทางานใน
คลินิกซึ่งเป็นการประเมิน
โดยผู้ป่วย คณาจารย์และ
ผู้ร่วมงานโดยมีหัวข้อการ
ประเมินดังนี้
- สัมมาคารวะ
- ปิยวาจา
- การไม่ละทิ้งผู้ป่วย รักษา
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
- การตรงต่อเวลา
3. ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน
ขั้นตอน และคุณภาพการ
รักษาผู้ป่วยในคลินิก

4. ไม่มีการตัดปะ คัดลอก
บทความวิชาการของผู้อื่นใน
งานวิจัยและผลงานด้าน
วิชาการอื่น ๆ ของนิสิต
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์การสอน

การประเมินผล

2. ภาษาต่างประเทศ
2.1 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การนาเสนอรายงาน

2.1 ให้นาเสนอรายงานผู้ป่วยหรือสัมมนา 2.1 การนาเสนอรายงานผู้ป่วย
ให้ใช้ภาษา อังกฤษ และภาษาไทย
หรือสัมมนาด้วยภาษา
อังกฤษนั้นฟังเข้าใจง่าย
2.2 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน 2.2 ให้นิสิตเขียนรายงานต่าง ๆ ด้วย
2.2 รายงานภาษา อังกฤษ
การเขียนรายงาน
อ่านเข้าใจได้ง่าย
ภาษาอังกฤษ
2.3 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน 2.3 ให้นิสิตเขียนปริญญานิพนธ์ เป็น
2.3 ปริญญานิพนธ์ ภาษา
การเขียนปริญญานิพนธ์
อังกฤษอ่านเข้าใจได้
ภาษาอังกฤษ
3. การพัฒนาการสนทนากับผู้ป่วยเป็น 3.1 จัดให้มีรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ 3.1 นิสิตสามารถสนทนา
ภาษาอังกฤษ
กับผู้ป่วย (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาษา- อังกฤษกับผู้ป่วย
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ)
ได้อย่างเข้าใจ
3.2 สร้างบทสนทนาขบวนการตรวจ รักษา 3.2 CD บทสนทนา
โรคในช่องปากต่าง ๆ กับผู้ป่วยเป็น
ขบวนการตรวจ รักษา
ภาษานานาชาติ
โรคในช่องปากต่าง ๆ
กับผู้ป่วยเป็นภาษา
นานาชาติ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 1) จัดให้มีการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาและ
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณสาหรับทันตแพทย์ รวมทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
สอดแทรกปัญหาเชิงจริยธรรม เปิดโอกาส
ให้นิสิตร่วมวิจารณ์เพื่อให้เรียนรู้ถึงความถูก
2) ตระหนักถึงความซื่อสัตย์
ผิดทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
คุณธรรมจริยธรรม จรรณยา
วิชาชีพทันตแพทย์โดยนาเรื่องที่ฟ้องร้องใน
บรรณวิชาชีพทันตแพทย์ทั้งใน
ทันตแพทยสภาเกี่ยวกับการรักษาที่ผิดหลัก
ด้านการรักษาตามหลักวิชาการ
วิชาการและมีการตัดสินแล้วมาให้นิสิตรับรู้
และผลงานทางวิชาการ
ในชั่วโมงบรรยาย
3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
ประเมินค่า และจัดการปัญหา 2) จัดให้เข้าร่วมให้บริการทันตกรรม
แก่ผู้ป่วยในโครงการผู้ด้อย โอกาส
ทางคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 3) เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม
จรรณยาบรรณวิชาชีพจากการปฏิบัติงานใน
โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและ
คลินิก (อาจารย์ต้องตักเตือนและยกกรณี
มีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
ตัวอย่างให้เห็นการลงโทษจากการทาผิด
จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
ทางด้านวิชาชีพที่ดาเนินโดยคณะฯและทันต
แพทยสภาทั้งในอดีตและปัจจุบันให้นิสิต
รับรู้ รวมถึงความถูกต้องในการอ้างอิงใน
รายงานวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ )
4) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน
คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ
และจริยธรรมด้านวิชาการ
5) ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง มีคุณธรรมทั้งด้านวิชาการ ด้านการ
ปฏิบัติการรักษาในคลินิก และการดารงชีวิต
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วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาจิตวิทยาและ
จรรยาบรรณสาหรับ
ทันตแพทย์
2) สังเกตพฤติกรรมการ
เข้าร่วมโครงการบริการ
ทันตกรรมแก่ดอ้ ยโอกาส
วันทันตสาธารณสุข
3) ประเมินพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
จรรณยาบรรณวิชาชีพ
ในรายวิชาคลินิก
รายวิชาบรรยาย
วิธีการอ้างอิงในปริญญา
นิพนธ์และงานวิชาการ
4) คัดเลือกอาจารย์ประจา
และอาจารย์พิเศษที่มี
คุณธรรมมาสอนนิสิต
5) นิสิตมีส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมิน
ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
6) นิสิตสามารถประเมิน
ตนเองในด้านคุณธรรม
จริยธรรม
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2.2 ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชา
1) จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญทั้ง
พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์
รายวิชาปฏิบัติการคลินิกและรายวิชาสัมมนา
การแพทย์ และเทคโนโลยีทาง
ในรายวิชาคลินิกนั้นเชิญอาจารย์พิเศษ
ทันตแพทย์ อย่างกว้างขวาง
ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในสาขา
และเป็นระบบ สามารถบูรณา
ต่างๆมาร่วมสอนเพื่อจะด้มีความรู้
การความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
หลากหลาย
ต่าง ๆ ไปใช้ประกอบวิชาชีพ 2) ให้นิสิตมีเวลาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทันตแพทย์อย่างมี
โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะทั้งใน
ประสิทธิภาพ
รายวิชาคลินิก สัมมนาและรายวิชาวิจัย
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
3) ให้นิสิตนาเสนอผลงานกรณีผู้ป่วยและ
ประเมินค่า และนาความรู้
รายงานสัมมนาวิชาการตามที่ได้รับ
เกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการที่
มอบหมาย
เกี่ยวข้องกับทันตกรรมคลินิก
และการวิจัย ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
3) สามารถนาเสนอความรู้
เหล่านั้นถ่ายทอดเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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วิธีการวัดและประเมินผล
1) การทดสอบย่อย การสอบ
กลางภาคและสอบปลาย
ภาคเรียน
2) การประเมินคุณลักษณะ
การปฏิบัติงานในคลินิก
เกี่ยวกับความรู้สาหรับ
การให้การรักษาผู้ป่วย
ระหว่างภาคเรียนและ
ประเมินสรุปปลายภาค
เรียน
3) ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานกรณีผู้ป่วยหรือ
รายงานการสัมมนาทาง
วิชาการที่ได้รับมอบหมาย
มีเกณฑ์การประเมิน
ความสามารถการนาเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ
4) ให้นิสิตประเมินตนเอง
เรื่องความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในคลินิกเมื่อ
จบภาคการศึกษา
5) นิสิตประเมินตนเองใน
รายวิชาสัมมนาหรือ
รายงานผู้ป่วย
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก 1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตได้ฝึก 1) การประเมินผลที่สะท้อน
และกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จาก
การคิดวิเคราะห์ โดย
และสามารถประเมินข้อมูลจาก
สภาพ ปัญหา หรือสถานการณ์จริงใน
ประเมินจากการเขียน
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ใน
คลินิก
รายงาน การนาเสนอ
การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การทา
2) จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้จาก
ผลงาน และการทดสอบ
ความเข้าใจ และการประเมินข้อมูล
ปัญหาและประสบการณ์จริง เพื่อการ 2) ประเมินคุณลักษณะการ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข
ปฏิบัติงานในคลินิกใน
2) สามารถนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก
ด้านการมีความรู้ และ
การศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ได้
การพัฒนาความรู้
ในการประกอบวิชาชีพ
ความสามารถการให้การ
3) สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีและ
รักษาผู้ป่วย
ประสบการณ์จากการปฏิบัติมาใช้
3) ให้นิสิตประเมินตนเองถึง
แก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม
ความสามารถในการ
และสิ่งแวดล้อม
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ
4) สามารถใช้ความรู้และทักษะที่
ในการรักษาผู้ป่วย
เกี่ยวกับวิชาชีพและทันตกรรมคลินิก
ที่เรียน เพื่อพัฒนาตนเองและนาไปสู่
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

36

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
1) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้ เรียน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่เน้นการทางานเป็นกลุ่มและงานที่
ของตนเองในการทางานและการอยู่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ร่วมกับผู้อื่น และในการพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึง
ตนเองและวิชาชีพทันตแพทย์อย่าง
ความสาคัญและพัฒนาตนเองในด้าน
ต่อเนื่อง
ความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและความ
2) สามารถสร้างความสัมพันธ์และ
รับผิดชอบส่วนบุคคล
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
2) วางกฎระเบียบเป็นแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติตนในคลินิก
3) อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีของการวางตัว
ในสังคม ความเป็นมิตรและมีจิตใจ
โอบอ้อมอารีต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน
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วิธีการวัดและประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมของ
นิสิตที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบในการทา
กิจกรรมกลุ่ม เช่น การ
ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของเพื่อน การแสดง
ความคิดเห็นโดยไม่ก่อ
ความขัดแย้ง
2) ประเมินคุณลักษณะการ
ปฏิบัติตนในคลินิกใน
ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์
และความรับผิดชอบ
3) นิสิตมีส่วนร่วมในการ
ประเมินทักษะด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบของตนเองและ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
4) นิสิตประเมินตนเองถึง
ความสัมพันธ์และความ
รับผิดชอบต่อบุคลากร
ร่วมงานต่าง ๆ
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง 1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่ 1) ประเมินทักษะของนิสิต
คุณค่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
หลากหลายและเหมาะสม เพื่อส่งเสริม
ในด้านการสือ่ สาร การใช้
เทคนิคทางสถิติ เพื่อ การเรียนรู้ การ
ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมี
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปล
ความตระหนักถึงคุณค่า ในเรื่อง
การวิเคราะห์ เทคนิคเชิง
ความหมายและนาเสนอข้อมูลได้
หลักการพูด การเขียน การนาเสนอ
ตัวเลขและสถิติด้วยวิธีการ
อย่างถูกต้อง
ผลงาน การใช้หลักทางสถิติ
สังเกตพฤติกรรมและ
2) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและ
ประกอบการเรียนรู้
ผลงานของนิสิต
บุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ 2) ประเมินการพูด การ
3) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ เลือกใช้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
นาเสนอผลงาน การเขียน
สถิติในงานวิจัย หรือในบทความได้
ประโยชน์สูงสุด รู้จักเลือกรับ เลือกใช้
และการเรียนรู้บนพื้นฐาน
อย่างถูกต้อง
และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภายนอกได้
ของหลักการด้านสถิติ ใน
อย่างเหมาะสม
รายวิชาบรรยาย สัมมนา
3) อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในด้านทักษะ
และการรายงานผู้ป่วย
การสื่อสารกับผู้ป่วย
3) ประเมินคุณลักษณะการ
ปฏิบัติการในคลินิกใน
ด้านการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
รักษาผู้ป่วย
4) ประเมินคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงานในคลินิกใน
ด้านความสามารถในการ
สื่อสารกับผู้ป่วยและ
บุคคลอื่น
5) นิสิตประเมินตนเองถึง
ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียน การเสนอรายงาน
การรักษาผู้ป่วย การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
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2.6 ด้านทักษะพิสัย
ผลการเรียนรู้
1) มีความสามารถในการวินิจฉัย
วางแผน การรักษา ปฏิบัติการรักษา
ติดตามผล และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมโดยเกี่ยวข้องกับทันตกรรม
คลินิก

กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
1) ประเมินผลการ
1) ในรายวิชาปฏิบัติการคลินิก จัดให้
ปฏิบัติงานในรายวิชา
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง
คลินกิ ในส่วนของ
คือการตรวจวินิจฉัย ปฏิบัติการรักษา
ประมาณงานที่นิสิตให้
และติดตามผลผู้ป่วยในคลินิก
การรักษาผู้ป่วย
2) จัดการเรียนการสอนให้มีการนาเสนอ
กรณีผู้ป่วยเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะ 2) ประเมินคุณลักษณะการ
ปฏิบัติงานคลินิกในด้าน
ทางคลินิก จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
ทักษะการตรวจ วินิจฉัย
3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา
วางแผนการรักษา
ปฏิบัติการคลินิก เพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติการรักษา และติ
ปฏิบัติงานและสังเกตพัฒนาการด้าน
ตามผล
ทักษะในคลินิก
3) นิสิตมีส่วนร่วมในการ
4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการรักษาใน
ประเมินทักษะและการ
คลินิกให้นิสิตดูเป็นแบบอย่างในกรณีที่
พัฒนาทักษะในคลินิก
ต้องให้การรักษาที่ยากและ/หรือ
ของตนเอง
ซับซ้อนมาก
4) นิสิตสามารถประเมิน
ตนเองในด้านทักษะการ
รักษาผู่ป่วย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
2. ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ทั้งในด้าน
การรักษาตามหลักวิชาการและผลงานทางวิชาการ
3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและมีพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรม จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
3.2 ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ เทคโนโลยีทาง
ทันตแพทย์ อย่างกว้างขวางและเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา
ต่าง ๆ ไปใช้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนาความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการที่
เกี่ยวข้องกับทันตกรรมคลินิกและการวิจัย ไปใช้ในการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้
3. สามารถนาเสนอความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง และสามารถประเมิน
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การทาความเข้าใจ
และการประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
2. สามารถนาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบ
วิชาชีพ
3. สามารถนาความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติมาใช้แก้ปัญหาทางสังคม
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4. สามารถใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับวิชาชีพและทันตกรรมคลินิกที่เรียน เพื่อพัฒนา
ตนเองและนาไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง
ใน การทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทันต
แพทย์อย่างต่อเนื่อง
2. สามารถสร้างความสัมพันธ์และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
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3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคทางสถิติ
เพื่อการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมายและนาเสนอข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง
2. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
3. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ เลือกใช้สถิติในงานวิจัย หรือในบทความได้อย่างถูกต้อง
3.6 ด้านทักษะพิสัย
1. มีความสามารถในการวินิจฉัย วางแผน การรักษา ปฏิบัติการรักษาติดตามผล และส่งต่อ
ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมโดยเกี่ยวข้องกับทันตกรรมคลินิก
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(Curriculum Mapping)

มาตรฐานผลการเรียนรู้



คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

รายวิชา

1

ศ 711 วิ

2

ศ

ศก 811ก

ศ

711
731

3

1

2













3

1

2











3

4

1

2

1

2

3





















































762

1































852

2

























































































713
712

าขั้น

722
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1

มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

รายวิชา

745

1

1

2

3

1

2











3

1

2

3

4

1

2

1

2

















ททค 764 รายงานผลการรักษาทางปริทันตวิทยา 1

























ททค 854 รายงานผลการรักษาทางปริทันตวิทยา 2



































747

2

















3

1




752

1



























756

2



























836

3





























838

4

















































721





















723





















713

ขั้
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

รายวิชา

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

1

2

3

1

746

1





























748

2

















































763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1



837

3





























839

4

















































851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2







ทค 718

ขั้





















ทค 719

ขั้









































724
742

1





























744

2
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

รายวิชา

1

2

3

1

2

3

1

2













3

4

1

2

1

2











3

1

765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1



833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3





























835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4





























853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์



























855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2























ททด 711 ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์





















ททค 725 การวิจัยชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล





















ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก









































ททค 728 การปลูกฝังรากเทียม





















ทศว 722 รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัย





















ททค 727 วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะ
พิสัย

รายวิชา

1

ทอว 712 เครื่องมือและเทคนิคสาหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์
ทอว 721 การทาหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว
888
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3



1

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
1. กาหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาหลักสูตร
2. อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กาหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และ
ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทาการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกัน
3. ประเมินผลการฝึกประสบการณ์หลังเรียนในรายวิชาปฏิบัติการคลินิก จากอาจารย์ผู้สอน
4. จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะพิเศษของนิสิตก่อนจบการศึกษา
5. การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
2. เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกาหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจหลักสูตร
บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย
1.1 กาหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้คาแนะนาและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย
โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้คาแนะนานิสิตเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยง คู่ขนานกับอาจารย์พิเศษใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในรายวิชา
ที่สอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษ
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน
การใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการทาวิจัยของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.1.3 จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารตารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน
ลักษณะอื่น ๆ
2.2 การจัดตั้งงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารย์
2.2.1 สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การเขียนบทความการเขียนตารา
การเผยแพร่ผลงานในวิทยาสารต่าง ๆ
2.2.2 สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ ในและต่างประเทศ
2.2.3 ให้ทุนคณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
2.2.4 ให้ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
2.2.5 จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 จัดให้มีคณะกรรมการบริหารลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อกากับ
ทิศทางการดาเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตครู
1.2 จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อกากับดูแลคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต
1.3 จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทาหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู
1.4 จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ทาหน้าที่จัดทา มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมิน,รายวิชาที่รับผิดชอบ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ตารา สื่อการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์ การเรียนการสอน
รวมทั้งหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตามสาขาวิชา
- มีตาราทันตแพทย์จานวน
950 เล่ม
- มีตาราวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน
1339 เล่ม
- มีวารสารทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้องจานวน
30 รายการ
-มีวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์จานวน
63 รายการ
- ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์
9 ฐาน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตารา ไปยังแหล่ง
ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตารา และสื่อการเรียนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร
2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
กาหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนประเมินผลให้ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ในกรณีที่คณะทันตแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจาไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อทาหน้าที่ประสานการดาเนินงานของหลักสูตรระหว่าง
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ระดับปริญญาตรี
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน
ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 - 2 ครั้งต่อปี
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต
5.1.1 มี ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาด้ า นวิ ช าการ เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน าและค าปรึ ก ษาใน
การลงทะเบี ย น การเรี ย น การร่ ว มกิ จ กรรม การปรั บ ตั ว การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอื่น ๆ
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาโครงการในการทากิจกรรมของนิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
นิสิตสามารถดาเนินการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนาข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสารวจการได้งานทาของบัณฑิตทุกปี
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6.3 มีการสารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาทีเ่ ปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต
ทั้งในและนอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กาหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ
ภายนอกสถาบัน
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิต
ก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.4 จัดทาการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนาผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ
ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
ภาคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก ค ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ง ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2554

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ภาคผนวก ก
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

54

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก

ชื่อหลักสูตรปรับปรุง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555

สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
2. ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ทาให้จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเฉพาะ เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต และ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาแกน
2. หมวดวิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า)
3. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า)
4. หมวดปริญญานิพนธ์
หน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552
11 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
40 หน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
11 หน่วยกิต
18 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2552
และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สิ่งทีปรับปรุง

พศก 502 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติ
3 (2-3-4)
MDG 502 Research Methodology and Biostatistics
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ การกาหนดปัญหาของการวิจัย การ
วางแผนและออกแบบการวิจัยการกาหนดความมุ่งหมายความสาคัญและ
ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการนาเสนอเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย
การเขี ยนรายงานการวิ จั ย การเขี ยนเอกสารอ้ างอิ ง การน าเสนอ
ผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร

ยกเลิกรายวิชา

ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 2 (2-0-4)
DDE 711 Research Methodology and Biostatistics in Dentistry
ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการ
วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ซึง่ ประกอบด้วย การกาหนดปัญหาของการ
วิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การกาหนดความมุ่งหมาย
ความสาคัญและขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการนาเสนอ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป
ผลการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การเขียนเอกสารอ้างอิง การ
นาเสนอผลการวิจัยเพื่อการตีพมิ พ์เผยแพร่ในวารสาร หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น รวมถึงมารยาทและบรรทัดฐานของการทาวิจัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

รายวิชาใหม่
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สิ่งทีปรับปรุง

ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1(1-0-2)
DDE 811 Proposal Development in Dentistry

รายวิชาใหม่

ศึ ก ษาโครงร่ า งงานวิ จั ย องค์ ป ระกอบของโครงร่ า ง
งานวิ จั ย ความส าคั ญ และวิ ธี เ ขี ย นองค์ ป ระกอบของโครงร่ า ง
งานวิจัย วิธีการจัดทาโครงร่างงานวิ จัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน
และเทคนิคการนาเสนอผลงานวิจัย
ทศก 701 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
4 (4-0-8)
DDE 701 Molecular biology of the cell
ศึ กษาถึ งสารชี วโมเลกุ ลต่ าง ๆ ที่ มี ความส าคั ญต่ อการ
ท างานของเซลล์ ได้ แก่ คาร์ โบไฮเดรต โปรตี น ไขมั น และกรด
นิวคลีอิก ทั้งด้านโครงสร้างการทางานและเมตาบอลิซึม ศึกษาถึง
เซลล์และองค์ประกอบในนิวเครียสและไซโตพลาซึมโดยละเอียด การ
ทางาน ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ โครงสร้างและการสังเคราะห์กรด
นิวคลีอิก การสังเคราะห์โปรตีน การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของ
เซลล์แบบอะพอพโทซิส การประยุกต์เอาเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
มาใช้ในการวิ เคราะห์โปรตี น ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และเทคนิคการ
ต่าง ๆ ในการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงประยุกต์
ความรู้มาอภิปรายกลไกในระดับชีววิทยาโมเลกุลของโรคต่าง ๆ

ทอว 713 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์
DST 713 Molecular Biology of the Cell

4(4-0-8)

เปลี่ยนรหัสวิชาและ
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ศึกษาโครงสร้างการทางานและเมตาบอลิซึมของเซลล์
นิวเคลียสและไซโตพลาซึม สารชีวโมเลกุลต่าง ๆที่มีความสาคัญ
ต่อการทางานของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของเซลล์
แบบอะพอพโทซิส การติดต่อสื่อสารระหว่า งเซลล์ โครงสร้า ง
และการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก โปรตีน การประยุกต์เทคนิค
ทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่อใช้วิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ
เทคนิคการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สิ่งทีปรับปรุง

ททค 712 ปริทันตวิทยาชั้นสูง
2 (2-0-4)
CLD 712 Advanced Periodontology
ศึกษาถึงองค์ความรู้ และแนวคิดในแนวลึกของสาขา
ปริทันตวิทยา แล้วประมวลความรู้ เพื่อช่วยในการวางแผนและ
ให้การรักษาผู้ป่วย และประยุกต์ใช้ในการทาวิจัย

ททค 712 ปริทันตวิทยาขั้นสูง
CLD 712 Advanced Periodontology

2 (2-0-4)

ททค 752 สัมมนาปริทันตบาบัด 1
1 (1-0-2)
CLD 752 Seminar in Periodontal therapy 1
ศึกษาความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา
อันเกี่ยวเนื่องกับ การตรวจ วินิจฉัย การให้การรักษาปริทันต์ การ
ควบคุมโรค การเกิดโรคปริทันต์ โรคทางระบบต่าง ๆ ที่มี
ความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิด
ททค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ
6(0-18-0)

ททค 752 สัมมนาปริทันตบาบัด 1
1 (0-2-1)
CLD 752 Seminar in Periodontal Therapy 1
ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา
อันเกี่ยวเนื่องกับ การตรวจ วินิจฉัย การให้การรักษาปริทันต์ การ
ควบคุมโรค การเกิดโรคปริทันต์ โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนา
แลกเปลี่ยนความคิด

เปลี่ยนชื่อวิชา

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ และแนวคิดในแนวลึกของ
สาขาปริทันตวิทยา การประมวลความรู้ เพื่อช่วยในการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วย และประยุกต์ใช้ในการทาวิจัย
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
เปลี่ยนหน่วยกิต

ยกเลิกรายวิชา

CLD 831 Integrated Periodontal clinic

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน
กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและไม่มีโรคทางระบบ รวมทั้งการ
รักษาโรคปริทันต์ที่ต้องรักษาร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่น ๆ เช่น
ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตก
รรมบูรณะ ฝึกปฏิบัติให้มีความรู้การควบคุมรักษาโรคขั้นพื้นฐาน
จนถึงสามารถแก้ไขรอยโรคด้วยเทคนิคทางศัลย์ปริทันต์ และวัสดุ
ปริทันต์ที่ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมดูแลกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถ
คงสภาพอวัยวะปริทันต์หรือรักษาให้แข็งแรงตลอดไป

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
ททค 745 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 1
CLD 745 Integrated Periodontal clinic 1

สิ่งทีปรับปรุง
1 (0- 3 -0)

รายวิชาใหม่

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลาง
และรุน แรง ในผู้ป่วยไม่มีโรคทางระบบ โดยการรักษาขั้นแรก
เน้นการควบคุมอนามัยในช่องปาก การขูดหินน้าลายเกลารากฟัน
การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการสื่อสารให้
ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา

ททค 747 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 2
CLD 747 Integrated Periodontal clinic 2

1 (0- 3 -0)

รายวิชาใหม่

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลาง
และ รุนแรง ในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ โดยการรักษาขั้นแรก
การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อน การปรึกษา
และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาทางทันตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง
การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางระบบที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการรักษาโรคปริทันต์ รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วย
เข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

สิ่งทีปรับปรุง

ททค 764 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 1 1(1-0-2)
CLD 764 Periodontal Treatment Report 1

รายวิชาใหม่

รายงานกรณี ผู้ป่ วยที่ได้รับ การรักษาทางปริทัน ตวิทยา
นาเสนอข้อมูลอาการประวัติของผู้ป่วย ประวัติโรคทางระบบและ
ทางทันตกรรม การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรั ก ษา การรั ก ษาผลสั ม ฤทธิ์ ห ลั ง การรั ก ษา น าเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต

ททค 836 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 3
CLD 836 Integrated Periodontal clinic 3

2 (0- 6-0)

รายวิชาใหม่

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน
กลางและรุน แรง ในผู้ ป่ ว ยที่ มี แ ละไม่ มี โ รคทางระบบโดยการ
ประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาขั้นแรก การวางแผนการทา
ศัลยปริทันต์ เพื่อแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์ที่เกิด
จากโรคปริ ทัน ต์ อักเสบ หรื อเพื่อป้ องกั น การเกิดโรคด้วยเทค
นิ ก การผ่ า ตั ด ขั้ น พื้ น ฐาน รวมถึ ง การสื่ อ สารให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจ
แผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
ททค 838 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 4
CLD 838 Integrated Periodontal clinic 4

สิ่งทีปรับปรุง
2 (0- 6-0)

รายวิชาใหม่

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน
กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและไม่มีโรคทางระบบด้วยการทา
ศัลยปริทันต์เพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เป็นรอยโรคจากการเป็น
โรคปริทันต์อักเสบด้วยเทคนิกการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และวัสดุทันตกรรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม การคงสภาพ
อวัยวะปริทันต์ให้อยู่ในสภาพดีหลังรักษา รวมถึงการสื่อสารให้
ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา

ททค 854 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 2 1(1-0-2)
CLD 854 Periodontal Treatment Report 2

รายวิชาใหม่

รายงานกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางปริทันตวิทยา
และการรั ก ษาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง น าเสนอข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการ
รุน แรง จากผลการมี โรคทางระบบ และมี ขั้น ตอนการรั กษาที่
ซั บ ซ้ อ น มี ก ารส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ รั ก ษาสหสาขา น าเสนอเป็ น
ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

63

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันชั้นสูง
2 (2-0-4)
CLD 713 Advanced Endodontic Treatment
ศึกษาองค์ความรู้ และแนวคิดในแนวลึกในการรักษา
คลองรากฟัน อันได้แก่ วิธีการรักษาทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด การ
พัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆในการรักษา รวมทั้ง
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่มีความซับซ้อน เช่นฟันที่ได้รับ
อุบัติเหตุ การรักษาคลองรากฟันซ้า การบูรณะฟันที่ได้รับการ
รักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีโรคทาง
ระบบ และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการรักษาทางทันตก
รรมในสาขาอื่น ๆ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันชั้นสูง
CLD 713 Advanced Endodontic Treatment

สิ่งทีปรับปรุง
2(2-0-4)

เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกใน
การรักษาคลองรากฟัน วิธีการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งวิธี
อนุรักษ์และวิธีผ่าตัด การพัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ในการรักษา รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษาฟันที่
ได้รับอุบัติเหตุ การรักษาคลองรากฟันซ้า การบูรณะฟันที่ได้รับ
การรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีโรค
ทางระบบ และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการรักษาทางทัน
ตกรรมในสาขาอื่น ๆ

ททค 741 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 1
2 (0-6-0)
CLD 741 Advanced Endodontic Clinic 1
ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในแบบ
อนุรักษ์ ในฟันที่มีปัญหาซับซ้อน เช่น การรักษาคลองรากฟันใน
ฟันหลายคลองรากฟัน โดยเน้นการวางแผนการรักษา และการ
เตรียมฟันให้พร้อมที่จะทาการรักษารากฟัน รวมทั้งการนาเสนอ
แผนการรักษา ผลการรักษา และวิจารณ์การรักษา
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ททค 746 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1
CLD 746 Integrated Endodontic Clinic 1

สิ่งทีปรับปรุง
2 (0-6-0)

รายวิชาใหม่

การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในฟัน
หลายคลองรากฟัน โดยเน้ น การวางแผนการรักษา และการ
เตรียมฟันให้พร้อมที่จะทาการรักษารากฟัน รวมทั้งการนาเสนอ
แผนการรักษา ผลการรักษา และวิจารณ์การรักษา รวมถึงการ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 743 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 2
2 (0-6-0)
CLD 743 Advanced Endodontic Clinic 2
ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ที่มีความ
ซับซ้อน เช่นการรั กษาคลองรากฟันในฟันหลายคลองรากฟั น
การรักษาคลองรากฟันซ้าโดยเฉพาะในกรณีที่มีความผิดพลาด
ระหว่างการรักษา รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ฟันใช้งานได้เป็น
ปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา

ยกเลิกรายวิชา

ททค 748 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2
2 (0-6-0)
CLD 748 Integrated Endodontic Clinic 2
การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในการรักษา
คลองรากฟั นในฟันหลายคลองรากฟัน การรัก ษาคลองรากฟัน ซ้ า
โดยเฉพาะในกรณีที่มีความผิดพลาดระหว่างการรักษา รวมทั้งการ
ฟื้ น ฟู ส ภาพเพื่ อ ให้ ฟั น ใช้ ง านได้ เ ป็ น ปกติ รวมทั้ ง การวิ เ คราะห์
แผนการรักษา รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ
ขั้นตอนการรักษา
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ททค 832 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 3
2 (0-6-0)
CLD 832 Advanced Endodontic Clinic 3
ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งโดยวิธี
ผ่าตัด เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาคลองรากฟัน
แบบอนุรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการรักษาต่อไป

ยกเลิกรายวิชา

ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3
CLD 837 Integrated Endodontic Clinic 3

2 (0-6-0)

รายวิชาใหม่

ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งโดยวิธีผ่าตัด
เพื่ อแก้ไ ขปั ญ หาในกรณี ที่ไ ม่ส ามารถรั กษาคลองรากฟัน แบบ
อนุรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการรัก ษาต่ อไป รวมถึง การสื่อสารให้ผู้ป่ วยเข้า ใจแผนการ
รักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 834 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 4
1 (0-3-0)
CLD 834 Advanced Endodontic Clinic 4
ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์การรักษา
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การรักษาคลองรากฟันร่วมกับทันตก
รรมสาขาอื่น รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการรักษาต่อไป
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ททค 839 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4
CLD 839 Integrated Endodontic Clinic 4

สิ่งทีปรับปรุง
2 (0-6-0)

รายวิชาใหม่

ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์การรักษาผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบ การรักษาคลองรากฟันร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่น
รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษา
ต่ อ ไป รวมถึ ง การสื่ อ สารให้ ผู้ ป่ ว ยเข้ า ใจแผนการรั ก ษาและ
ขั้นตอนการรักษา

ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1 (1-0-2)
CLD 851 Endodontic case analysis 2
นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบ การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การรักษาคลองราก
ฟันในเด็ก และผู้สูงอายุ โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด
โรค การดาเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึง
ความลุ่มลึกในการพิจารณากรณีดังกล่าว

ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1(1-0-2)
CLD 851 Endodontic Case Analysis 2

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการรักษาผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบ การรักษาฟันที่ได้รับอนุมัติเหตุการรักษาคลองราก
ฟันในเด็ก และผู้สูงอายุ โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด
โรค การดาเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยนา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึง
ความลุ่มลึกในการพิจารณากรณีดังกล่าว นาเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

67

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นชั้นสูง
2 (2-0-4)
CLD 718 Advanced Fixed Prosthodontics
ศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดในทางลึกของทันตกรรม
ประดิษฐ์ติดแน่นในฟันธรรมชาติและรากฟันเทียมที่เกี่ยวกับการ
ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา
เพื่อการวางแผนการรักษา
การออกแบบ
และการรักษาผู้ป่วย
ตลอดจนการศึกษา
คุณสมบัติของวัสดุ ทั้งคุณสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและ
เชิงกล
ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเยื่อในช่องปาก
ส่วนประกอบของวัสดุ โครงสร้างในระดับอนุภาค การประยุกต์
เพื่อนาไปใช้งานทางคลินิก

ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง
CLD 718 Advanced Fixed Prosthodontics

ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ชั้นสูง
3 (3-0-6)
CLD 719 Advanced Removable Prosthodontics
ศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดในทางลึกของทันตกรรม
ประดิษฐ์ถอดได้ วิธีการตรวจเก็บ ข้อมูลผู้ป่วย การวินิจฉัยหา
สาเหตุเพื่อการวางแผนการรักษา การออกแบบฟันปลอมบางส่วน
ถอดได้ ฟันปลอมทั้งปาก สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร และ
ทันตกรรมรากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้
ตลอดจน
การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ ทั้งคุณสมบัติทางชีวภาพ เคมี
กายภาพและเชิงกล ความเข้ากันได้ของวัสดุ กับเนื้อเยื่อในช่อง
ปาก ส่วนประกอบของวัสดุ โครงสร้างในระดับอนุภาค

ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง
CLD 719 Advanced Removable Prosthodontics

สิ่งทีปรับปรุง
2 (2-0-4)

เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของ
ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นในฟันธรรมชาติและรากฟันเทียม
วิธีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพื่อวางแผนการรักษา
ขั้นตอนการรักษา สมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรม
ประดิษฐ์ติดแน่น ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและเชิงกล
ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเยื่อในช่องปาก ส่วนประกอบของ
วัสดุและโครงสร้างในระดับอนุภาค
3 (3-0-6)

เปลี่ยนชื่อวิชา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของ
ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ วิธีตรวจ วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา
เพื่อ วางแผนการรักษา การออกแบบฟัน เทียมบางส่วนถอดได้
ฟันเทียมทั้งปาก สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร และรากฟันเทียม
รองรับ ฟัน เทียมถอดได้ ศึกษาสมบัติของทัน ตวัสดุที่ใช้ในงาน
ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพ
และเชิ ง กล ความเข้ า กั น ได้ ข องวั ส ดุ กั บ เนื้ อ เยื่ อ ในช่ อ งปาก
ส่วนประกอบของวัสดุและโครงสร้างในระดับอนุภาค
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สิ่งทีปรับปรุง

ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2 2 (0-6-0)
CLD 744 Comprehensive Prosthodontic Clinic 2
ฝึกปฏิบัติให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้ง
แบบติดแน่น และถอดได้ ในผู้ปว่ ยที่ต้องมีการวางแผนการรักษา
ร่วมกับ มีความซับซ้อน เพื่อฝึกให้มีความเข้าใจถึงการมองภาพ
โดยรวม

ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2
CLD 744 Comprehensive Prosthodontic Clinic 2

2 (0-6-0)

ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผปู้ ่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1 (1-0-2)
CLD 763 Endodontic case analysis 1
นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจโดยมีการวิเคราะห์หา
สาเหตุของการเกิดโรค การดาเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการ
รักษา โดยนาความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทาง
วิทยาเอ็นโดดอนต์ มาประกอบ

ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1 (1-0-2)
CLD 763 Endodontic Case Analysis 1
นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ
การเกิดโรค การดาเนินของโรครวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยนา
ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์
มาประกอบ นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ มีความเข้าใจถึงการมอง
ภาพโดยรวม การวางแผนการรักษา ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ
ในการรักษา รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ
ขั้นตอนการรักษา
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ททค 765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1 (1-0-2)
CLD 765 Prosthodontic Case Analysis 1

รายวิชาใหม่

นาเสนอกรณี ผู้ป่ วยที่น่าสนใจทางทัน ตกรรมประดิษฐ์
โดยวิเคราะห์ป ระวัติทางทัน ตกรรม ความสัมพัน ธ์ของกระดู ก
ขากรรไกร ใบหน้ า และการสบฟัน รวมทั้งเหตุผลในการรักษา
โดยนาความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยทางทันตกรรมประดิษฐ์ มา
ประกอบ นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต
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ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3 2 (0-6-0)
CLD 833 Comprehensive Prosthodontic Clinic 3
ฝึกปฏิบัติให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทัน
ตกรรมในสาขาอื่นร่วมกับการใส่ฟัน เช่น ปัญหาทางปริทันต์
ปัญหาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อฝึกให้เข้าใจในการวางแผนการ
รักษา และเข้าใจในการมองภาพโดยรวม

ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3
CLD 833 Comprehensive Prosthodontic Clinic 3

ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4 2 (0-6-0)
CLD 835 Comprehensive Prosthodontic Clinic 4
ฝึกปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยที่รองรับด้วยรากฟัน
เทียม การวางแผนการรักษา ตลอดจนจบขั้นตอนการรักษาต่าง ๆ

ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4
CLD 835 Comprehensive Prosthodontic Clinic 4

สิ่งทีปรับปรุง
2 (0-6-0)

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบ
ติดแน่น และถอดได้ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปริทันต์ และวิทยา
เอ็ น โดดอนต์ ร่ ว มกั บ การใส่ ฟั น เพื่ อ ฝึ ก ให้ เ ข้ า ใจในการวาง
แผนการรักษา และเข้า ใจในการมองภาพโดยรวม รวมถึงการ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
2 (0-6-0)

เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบ
ติด แน่ น และถอดได้ ที่ร องรับ ด้ วยรากเทีย ม การวางแผนการ
รักษา ตลอดจนจบขั้นตอนการรักษาต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารให้
ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา
ททค 855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1 (1-0-2)
CLD 855 Prosthodontic Case Analysis 2

รายวิชาใหม่

นาเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจทางทันตกรรมประดิษฐ์
และทั น ตกรรมรากเทีย ม โดยวิเ คราะห์ป ระวัติ ทางทั น ตกรรม
ความสมพั น ธ์ ข องกระดู ก ขากรรไกรใบหน้ า และการสบฟั น
รวมทั้งเหตุผลในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์
ร่วมกับสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยนาความรู้พื้นฐานและงานวิจัยทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์มาประกอบ นาเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ
50 ของหน่วยกิต
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สิ่งทีปรับปรุง

ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับการผ่าตัดเล็ก
ในช่องปาก
1 (1-0-2)
CLD 726 Soft tissue Management for minor oral surgery
ศึกษาความรู้ทางด้านสรีระวิทยาและชีววิทยาในระดับ
เซลล์และโมเลกุลของเนื้อเยื่ออ่อน เพื่อวางแผนการรักษาและ
จัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก เพื่อให้มกี าร
หายของเนื้อเยื่ออ่อนที่สมบูรณ์

ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนสาหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก
2 (1-3-2)
CLD 726 Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery

ททค 728 การปลูกฝังรากฟันเทียม
1 (1-0-2)
CLD 728 Dental Implantation
ศึกษาถึงลักษณะพื้นผิวของรากฟันเทียม กลไกการ
เกิดออสซีโออินทีเกรชัน การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมรองรับฟัน
ปลอมชนิดต่างๆ
โดยพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของ
ขากรรไกรและใบหน้า เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาประวัติ
ทางการแพทย์ สภาพช่องปากและขากรรไกร ความพร้อมทาง
จิตใจ การวางแผนการรักษา การดูแลก่อนและหลังการรักษา
โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคปริทันต์อักเสบ การเพิ่มเนื้อเยื่อ
เหงือกชนิดแข็งแรงให้เพียงพอ การเตรียมกระดูกสันเหงือกให้
กว้างพอที่จะรองรับรากฟันเทียมด้วยเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการ
ปลูกฝังรากฟันเทียมในระยะต่างๆ การแก้ปัญหาที่อาจเกิดหลัง
ปลูกฝังรากฟันเทียม

ททค 728 การปลูกฝังรากฟันเทียม
CLD 728 Dental Implantation

เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ทางด้านสรีระวิทยาและชีววิทยาใน
ระดับเซลล์และโมเลกุลของเนื้อเยื่ออ่อน วางแผนการรักษาและ
ฝึกปฏิบัติการจัดการเนื้ อเยื่ออ่อนสาหรับ การผ่าตัดเล็กในช่อง
ปาก เพื่อให้มีการหายของเนื้อเยื่ออ่อนที่สมบูรณ์
2 (1-3-2)

เพิ่มหน่วยกิต
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา

ศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะพื้นผิวของรากฟันเทียม กลไก
การเกิดออสซีโออินทีเกรชัน การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมรองรับ
ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ โดยพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของ
ขากรรไกรและใบหน้า เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาประวัติ
ทางการแพทย์ สภาพช่องปากและขากรรไกร ความพร้อมทาง
จิตใจ การวางแผนการรักษา การดูแลก่อนและหลังการรักษา
โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคปริทันต์อักเสบ การเพิ่มเนื้อเยื่อ
เหงือกชนิดแข็งแรงให้เพียงพอ การเตรียมกระดูกสันเหงือกให้
กว้างพอที่จะรองรับรากฟันเทียมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ขั้นตอนการ
ปลูกฝังรากฟันเทียมในระยะต่าง ๆ การแก้ปัญหาที่อาจเกิดหลัง
ปลูกฝังรากฟันเทียม การฝึกวางแผนการปลูกฝังรากฟันเทียม
รวมทั้งฝึกปฏิบัติงานปลูกฝังรากเทียมนอกช่องปาก
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ททค 888 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
CLD 888 Thesis
ทาวิจัยทางทันตกรรมคลินิกในระดับปริญญาโท
โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทาวิจัยตาม
กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย

ททค 888 ปริญญานิพนธ์
12 หน่วยกิต
CLD 888 Thesis
ทาวิจัยทางทันตกรรมคลินิกในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทาง
ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ฯลฯ ในระดับ
ปริญญาโท โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการทา
วิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
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สิ่งทีปรับปรุง
เปลี่ยนคาอธิบายรายวิชา
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ภาคผนวก ค
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ชือ่
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ

สังกัด

นายณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
รองศาสตราจารย์
Cert. In Periodontology
Ph.D. in Dental Science
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาทันตกรรม
สาขาปริทันตวิทยา
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระงานสอนปัจจุบัน
ระดับ
รหัสวิชา
รายวิชาที่สอน
ปริญญาตรี
ทศก 311 โรคฟันผุและโรคปริทนั ต์

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตฯ

ททอ 521

คลินิกปริทันตวิทยา 2

ททอ 321

ปริทันตบาบัด

ททอ 421

คลินิกปริทันตวิทยา 1

ททอ 727

ททอ 777

การนาเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย
ปริทันตวิทยา 1
การนาเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย
ปริทันตวิทยา 2
บทความปริทรรศน์หรือรายงานผู้ป่วยปริทันต์

ททอ 889

คลินิกสหสาขา

ททอ 721

ปริทันตวิทยาชั้นสูง

ททอ 722

สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 1

ททอ 723

สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 2

ททอ 725

สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 1

ททอ 726

สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 2

ททอ 821

สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3

ททอ 822

สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 4

ททอ 724

ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง

ททอ 888

คลินิกปริทันตวิทยาชั้นสูง

ททอ 999

ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต

ททอ 728

วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตฯ
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หน่วยกิต
3 (3-0)
3 (0-9)
2 (2-0)
2 (0-6)
1 (1-0)

ภาคการศึกษา

1 (1-0)

2

2 (0-6)
1 (1-0)
2 (2-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
2 (2-0)
7 (0-42)

1
1,2
1
1
2
1
2
1
2
2
1,2

1
1,2
2
2
1

74

ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
รหัสวิชา
รายวิชาที่สอน
ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2
ททค 712 ปริทันตวิทยาชั้นสูง
ททค 722 ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง
ททค 752 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 1
ททค 756 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 2
ททค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ
ททค 888 ปริญญานิพนธ์

หน่วยกิต ภาคการศึกษา
2 (2-0-4)
1 (2)
2 (2-0-4)
2 (2)
2 (2-0-4)
1 (1)
2 (2-0-4)
1 (2)
1 (1-0-2)
1 (1)
1 (1-0-2)
6 (0-18-0)
12

1 (2)
2 (1)
1 (1) , 2
(1,2)

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541,วิชาปริทันตวิทยา 2 : ปริทันตบาบัด, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ จานวน 2 หน้า
2. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การสัมภาษณ์ผู้ป่วย, รหัสวิชา ททอ. 324
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 6 หน้า
3. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การตรวจทางคลินิก, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บ
เล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 22 หน้า
4. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การตรวจทางภาพรังสี, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บ
เล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 4 หน้า
5. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การวินิจฉัยโรค, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 7 หน้า
6. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การพยากรณ์โรค, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 7 หน้า
7. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การวางแผนการรักษา, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จานวน 21 หน้า
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8. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : ศัลยปริทันต์, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จานวน 9 หน้า
9. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : เครื่องมือที่ใช้ในการทาศัลยปริทันต์, รหัสวิชา ททอ. 324
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 6 หน้า
10. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2539, วิชาเนื้อเยื่อวิทยาของช่องปาก : เคลือบรากฟัน, รหัสวิชา ทอว. 211
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จานวน 12 หน้า
11. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2539, วิชาเนื้อเยื่อวิทยาของช่องปาก : เหงือก, รหัสวิชา ทอว. 211
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จานวน 11 หน้า
ตาราหนังสือ
1. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์, พงศ์สวัสดิ์ สุวัฒนะพงศ์เชฎ, สุกัญญา สัมปัชชลิต,
ปริทันตวิทยาพื้นฐาน สาหรับทันตแพทย์, พิมพ์ครั้งที่ 1, เล่มที่ 1, คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน และคณะ, ศัลยปริทันต์เพื่อการบูรณะฟัน, พิมพ์ครั้งที่ 1, คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน และคณะ, ลักษณะพื้นฐานของฟัน, พิมพ์ครั้งที่ 1, คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. วราภรณ์ บัวทองศรี, หาญณรงค์ พิทยะ, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน และคณะ 2539, “โรคปริทันต์ใน
ผู้สูงอายุ” ฟันดีมีใช้ตลอดชีวิต องค์กรบริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย พิมพ์ครั้งที่ 1
หน้า 81-102 รวม 22 หน้า
บทความทางวิชาการ
1. สุรศักดิ์ บุญญาศิริรัตน์, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2535, “สารรักษาภาวะไวต่อความรู้สึกของฟัน”
วารสารทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15(2) หน้า 151-161
รวม 11 หน้า (งานที่ปรึกษานิสิตปริญญาโท)
2. ฐิติพร พานโพธิ์ทอง, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2535, “การตัดแบ่งครึ่งฟันและการตัดรากในฟันที่มี
รอยโรคบริเวณช่องรากฟันกราม” วารสารทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 15(3) หน้า 221-232 รวม 12 หน้า (งานที่ปรึกษานิสิตปริญญาโท)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

76

งานวิจัย
1. Narongsak Laosrisin, Keisuke Nakashima and Isao Ishikawa : Detection of Bacteroides gingivallis
antigenic proteins by immunobloting analysis. The Journal of Periodontology. 1990; 61(5) : 261-268
2. ชิตนี วีรปริดิษฐ์ศิลป, ศิรพิ ร รัตนเชตกุล, สุรสา ตั้งใจตรง และ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 2535,
“ความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับโรคปริทันต์ของผู้ป่วยที่มารับบริการ ในแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล
รัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” วารสารทันตแพทยศาสตร์
คณะทันต
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15(2) หน้า 113-128 รวม 15 หน้า
3. ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ดวงรัตน์ ครองระวะ และนุชจรี พงษ์นริศร 2535, “การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ปริทันต์ภายหลังการรักษาในระยะเริ่มแรก” วารสารทันตแพทยศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15(3) หน้า 187-192 รวม 6 หน้า
4. Isao Ishikawa, Makoto Umeda and Narongsak Laosrisin: Clinical, Bacteriological, and
Immunological Examinations and Treatment Process of Two Papillon Lefevre Syndrome Patients.
The Journal of Periodontology. 1994; 65(4): 364-371
5. Elizabeth A. Boutsi, Umeda and Narongsak Laosrisin and Isao Ishikawa : Follow-up of Two
Papillon Lefevre Syndrome and Presentation of Two New Cases. The International Journal of
Periodontics and restorative Dentistry. 1997; 17(4) : 335-347
6. การตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคที่เรียที่พบในร่องลึกปริทันต์ของผู้ป่วยด้วยโรคปริทันต์อักเสบใน
คนไทย วารสารทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21(1) หน้า 3135 รวม 6 หน้า
7. Laosrisin N:Chapter 10 - Progress of periodontal research and practice in Thailand. In:Bartold PM,
Ishikawa I, Sirirat M, editors. Progress of periodontal research and practice in the Asia Pacific country.
Proceedings of the 3th Asian Pacific Society of Periodontology Meeting. Bangkok, Thailand, 1999
8. Laosrisin N:Chapter 5 – Conservative periodontal therapy as a predictable procedure in Thailand. IN:
Asian Pacific region. Proceeding of the 4th Asian Pacific society of periodontology Meeting.
KualaLumper, Malaysia, 2001;43-54
9. พลภัทร์ จรัสชัยวรรณา, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ดวงพร ศรีสุภาพ 2551, “ความชุกของเชื้อพอร์ไฟโร
โมแนสจิงจิวาลิส ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบคนไทยกลุ่มหนึ่ง” วารสารปริทันตวิทยา. ปีที่ 2 (1);หน้า
31-36.
10. วรวุฒิ สหัสเนตร, ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, ชื่นชีวิต ทองศิริ 2551, “การวิเคราะห์บทความที่ลงพิมพ์ใน
วารสารทางปริทันตวิทยาที่เด่นในระดับสากลระหว่างปี 2004-2007” วารสารปริทันตวิทยา. ปีที่ 2 (1);
หน้า 48-56.
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ชือ่
นางสาวทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา)
Fellowship of Implant Reconstruction
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาทันตกรรม
สาขาปริทันตวิทยา
สังกัด
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาระงานสอนปัจจุบัน
ระดับ
รหัสวิชา
ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร
บัณฑิตฯ

ทศก 311
ททอ 521
ททอ 321
ททอ 421
ททอ 727
ททอ 728

วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตฯ

ททอ 777
ททอ 889
ททอ 721
ททอ 722
ททอ 723
ททอ 725
ททอ 726
ททอ 821
ททอ 822
ททอ 724
ททอ 888
ททอ 999

รายวิชาที่สอน
โรคฟันผุและโรคปริทันต์
คลินิกปริทันตวิทยา 2
ปริทันตบาบัด
คลินิกปริทันตวิทยา 1
การนาเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย
ปริทันตวิทยา 1
การนาเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย
ปริทันตวิทยา 2
บทความปริทรรศน์หรือรายงานผู้ป่วยปริทันต์
คลินิกสหสาขา
ปริทันตวิทยาชั้นสูง
สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 1
สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 2
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 1
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 2
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 4
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง
คลินิกปริทันตวิทยาชั้นสูง
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต
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หน่วยกิต

ภาคการศึกษา

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

1
1,2
2
2
1

1 (1-0)

2

2 (0-6)
1 (1-0)
2 (2-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
1 (1-0)
2 (2-0)
7 (0-42)

1
1,2
1
1
2
1
2
1
2
2
1,2
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
รหัสวิชา
รายวิชาที่สอน
ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2
ททค 712 ปริทันตวิทยาชั้นสูง
ททค 722 ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง
ททค 752 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 1
ททค 756 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบาบัด 2
ททค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ
ททค888 ปริญญานิพนธ์

หน่วยกิต ภาคการศึกษา
2 (2-0-4)
1 (2)
2 (2-0-4)
2 (2)
2 (2-0-4)
1 (1)
2 (2-0-4)
1 (2)
1 (1-0-2)
1 (1)
1 (1-0-2)
1 (2)
6 (0-18-0)
2 (1)
12
1 (1), 2 (1,2)

ผลงานทางวิชาการ
บทความ
1. Vongsurasit, T. : Technic of Preventing Gingival Recession from Using Silicone Sheath for GTR,
ปริทันตสาร 2 : 5-7, 1997.
2. Vongsurasit, T. : Prevention fo Alveolar Resorption by Hydroxylapatite. Mahidol Dental Journal.
13 : 1-6 1995.
3. Vongsurasit, T. : The Current Status of Periodontal Disease in Thailand. Journal of New Zealand
Society of Periodontology, Asian Pacific Supplement Number 1. 77 : 11-12, 1994
4. ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ : ผลทางคลินิกของผู้ป่วยภายหลักปลูกรากเทียมระบบ IMZ 2 ปีครึ่ง วิทยาสารทันตกรรมรากเทียม 5 : 7-13, 1991.
5. Vongsurasit, T., Otaki, K., Hasegawa, A.: A 9 Year Clinical Study of a Single Crystal Sapphire
Endosseous implant. The Journal of Dental Implant Society. 5 14-17, 1991
6. Hasegawa, A., Bando, H., Fukai, K., Vongsurasit, T.: Periodontal Surgical Approach to
the Vertical Fracture of the Root. The Application of Composite Resin to the Fractured Root Surface.
Japanese Journal of Periodontology 30 : 1180-1185, 1987.
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งานวิจัย
Vongsurasit, T., Surarit, R., and Autayaparnomwat, S. : Cytotoxic Determination of Rubber Dam Using.
Neutral Red Absorption in L 929 Mouse Fibroblast. Mahidol Dent. J. 16: 113-117, 1996.
1. Vongsurasit, T. : Treatment of Melanin Hyperpigmented Gingiva with UltraPulse CO2 Laser :
(A Case Report). J. Dent. Assoc. Thai. 46 : 1-4, 1996.
2. Singthong, S. and Vongsurasit, T. : A Comparative Study of Plaque-Removing Ability between
Single and Triple-Headed Toothbrush. J. Dent. Assoc. Thai. 47: 1-6, 1997.
3. ขัตติยา ศิรเยี่ยม, ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ : การศึกษาประสิทธิภาพและการคงฤทธิ์ของน้ายาบ้วน
ปากเซททิลไพรริดิเนียมคลอไรต์ ร้อยละ 0.05 ต่อคราบจุลินทรัย์ในผู้ป่วยพิการ ว. ทันต. 47 : 7987. 2540.
4. Vongsurasit, T. : The Current Status of Periodontal Disease in Thailand Journal of New Zealand
Society of Periodontology. Asian Pacific Supplement Number 1. 77 : 11-12, 1994.
5. ทิพาพร วงศ์สุรสิทธิ์ การปลูกเหงือกด้วยเนื้อยึดต่อ การศึกษาทางคลีนิกและจุลกายวิภาคใน
มนุษย์ ว. ทันต. ม. 3 : 49-60, 1982
6. ผลของน้ายาบ้วนปากแซงกวินารินต่อเชื้อสไปโรขีทและรอดที่เคลื่อนที่ได้ในร่องเหงือกของผู้ป่วย
โรคเหงือกอักเสบ ระยะเวลา 6 เดือน ค.ศ. 1996
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ชือ่
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ

สังกัด

นางสาววัลลภัทน์
แสนทวีสุข
อาจารย์
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร)
Ph.D. (Dental material science)
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระงานสอนปัจจุบัน
ระดับ
รหัสวิชา
ปริญญาตรี
ททอ 311
ททอ 312
ททอ 313
ททอ 314
ททอ 411
ททอ 412
ททอ 413
ททอ 511
ททอ 611

รายวิชา
ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 1
ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 3
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
วิทยาทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน
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หน่วยกิต
2 (2-0)
2 (0-6)
1 (1-0)
1 (0-3)
2 (2-0)
2 (0-6)
2 (0-6)
3 (0-9)
1 (1-0)

ภาคการศึกษา
1
1
2
2
1
1
2
1,2
1
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
รหัสวิชา
รายวิชา
หน่วยกิต
ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นชั้นสูง
2 (2-0-4)
ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ชั้นสูง
3 (3-0-6)
ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1
2 (2-0-4)
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2
2 (2-0-4)
ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม
1 (1-0-2)
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์
2 (2-0-4)
ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1
2 (0-6-0)
ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2
2 (0-6-0)
ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3
2 (0-6-0)
ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4
2 (0-6-0)
ททค 888 ปริญญานิพนธ์
12
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ภาคการศึกษา
1
1
2
2
2
1
1
2
1
2
1,2
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ชือ่
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
สังกัด

นางสาวจารุมา ศักดิ์ดี
อาจารย์
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระงานสอนปัจจุบัน
ระดับ
รหัสวิชา
ปริญญาตรี
ทศก 311
ททอ 331
ททอ 332
ททอ 422
ททอ 522
ประกาศนียบัตร ททอ 731
บัณฑิตฯ
ททอ 732
ททอ 733
ททอ 734
ททอ 735
ททอ 736
ททอ 737

รายวิชา
โรคฟันผุและโรคปริทันต์
การรักษาคลองรากฟัน
ปฏิบัติการการรักษาคลองรากฟัน
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
ชีววิทยาศาสตร์ในวิทยาเอ็นโดดอนต์
วิทยาเอ็นโดดอนต์
สัมมนาวรรณกรรมทางวิทยาเอ็นโด
ดอนต์
การนาเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหา
ผู้ป่วยวิทยาเอ็นโดดอนต์
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์1
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์2
วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางวิทยา
เอ็นโดดอนต์
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หน่วยกิต
3 (3-0)
1 (1-0)
1 (0-3)
2 (0-6)
3 (0-9)
1 (1-0)

ภาคการศึกษา
1
2
2
2
1,2
1

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

1
1,2

2 (2-0)

1,2

2 (0-6)
6 (0-18)
2 (0-6)

1
2
2
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
รหัสวิชา
รายวิชาที่สอน
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันชั้นสูง
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อใน
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน
ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
ททค 741 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 1
ททค 743 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 2
ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1
ททค 832 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 3
ททค 834 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 4
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2

หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่
1
2 (2-0-4)
1
2 (2-0-4)
2
2 (2-0-4)
2
1 (1-0-2)
2
1 (1-0-2)
1
2 (0-6-0)
2
2 (0-6-0)
2(2-0-4)
2
1
2 (0-6-0)
2
1 (0-3-0)
2(2-0-4)
2

ผลงานทางวิชาการ
1. Sakdee JB, White RR, Pagonis TC, Hauschka PV. Hypoxia-amplified proliferation of human
dental pulp cell. J Endod 2009; 35(6): 818-823.
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ชือ่
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
สังกัด

นางนิรดา ธเนศวร
อาจารย์ระดับ 7
วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาระงานสอนปัจจุบัน
ระดับ
รหัสวิชา
ทอว211
ปริญญาตรี
ทอว311
ทอว411
ทอว511
ทอว412
ประกาศนียบัตร ทอว 111

รายวิชาที่สอน
เนื้อเยื่อและเซลล์วิทยาช่องปาก
ชีววิทยาของมนุษย์
ชีววิทยาช่องปาก 1
ชีววิทยาช่องปาก 2
ปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก
การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ

ภาระงานสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ
รหัสวิชา รายวิชาที่สอน
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์
ททอ 711 ชีววิทยาทางการแพทย์สาหรับปริทันตบาบัด

หน่วยกิต ภาคการศึกษา
2 (1-3)
2
2 (2-0)
1
1
2 (2-0)
2
1 (1-0)
1 (0-3)
1
1 (1-0)
1

หน่วยกิต
2 (2-0-4)
1 (1-0-2)

ภาคการศึกษา

1
1

ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
1. Molecular genetic วิชาชีววิทยาช่องปาก 2
2. Introduction to Oral Biology วิชาชีววิทยาช่องปาก 1
3. Biomolecule วิชาชีววิทยาช่องปาก 1
4. Biology of extracellular matrix วิชาชีววิทยาช่องปาก 1
5. Biochemical approach วิชาชีววิทยาช่องปาก 1
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ผลงานวิจัย
1.Dhanesuan, N., Sharp, J.A., Blick, T., Price, J.T., and Thompson, E.W. Doxycyclin inducible
expression of SPARC/ Osteonectin/ BM 40 in MDA-MB-231 human breast cancer cells results in
growth inhibition. Breast Cancer Research and Treatment, submitted
2.Dhanesuan, N., and Pavasant, P. Stimulation of MMP-2 (stromelysin-1) secretion in periodontal
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แบบวิพากษ์หลักสูตร
การตรวจสอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
เดือน กันยายน 2554
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ เลาหพรรณ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ กาญจนะวสิต
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนาชัย
คาชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม
ที่
รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร

1 ชื่อหลักสูตร

2 ชื่อปริญญา

3 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

4 รูปแบบของหลักสูตร

5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตร

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน

7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

8 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา

9 สถานที่จัดการเรียนการสอน
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

11.1 การพัฒนาหลักสูตร

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

89

ที่

2

รายการทีต่ รวจสอบ
1.2 ความสาคัญ

เหมาะสม


1.3 วัตถุประสงค์



แผนพัฒนาปรับปรุง



ไม่เหมาะสม

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

3

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี
2.6 งบประมาณตามแผน
2.7 ระบบการศึกษา
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.1.3 แผนการศึกษา
3.1.4 คาอธิบายรายวิชา

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
น่าจะเป็นหลักสูตรที่เป็นเรื่อง
ความรู้ คาว่าเฉพาะทางจะไปซ้า
กับหลักสูตรฝึกอบรมและควรจะ
บอกวย่าทาอะไรในแต่ละสาขาได้
มากขึ้น
ภาษาอื่น ๆ เขียนแล้วในหลักสูตร
ก็ไม่ชัดเน
ตัวบ่งชี้น่าจะเป็นผลที่ประเมินได้
เช่น จานวนนักศึกษาที่สามารถ
เสนอรายงานหรือสัมมนาเป็น
ภาษาอังกฤษได้ดี

คะแนนเฉลีย่ ปริญญาตรีไม่น้อย
กว่า 2.5 หลักสูตรอะไรก็ได้
(ถ้านิสิตไปเรียนอย่างอื่นมาด้วย)
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม
3.2 ชื่อ- สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.4 การเตรียมการ
5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

5.3 ช่วงเวลา

5.4 จานวนหน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ด้านความรู้

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6 ด้านทักษะพิสัย

3 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด)

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
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ที่
รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์

1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน
การวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1 การบริหารหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3 การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง
แผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร

3.3 คณาจารย์ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต

5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด
แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (KPI)
หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน
กลยุทธ์การสอน

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
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แบบวิพากษ์หลักสูตร
การตรวจสอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
เดือน กันยายน 2554
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ เลาหพรรณ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ กาญจนะวสิต
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนาชัย
คาชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม
ที่
รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร

1 ชื่อหลักสูตร

2 ชื่อปริญญา

3 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

4 รูปแบบของหลักสูตร

5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตร

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน

7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

8 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา

9 สถานที่จัดการเรียนการสอน
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

11.1 การพัฒนาหลักสูตร

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

93

ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม

1.2 ความสาคัญ

1.3 วัตถุประสงค์

2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี

2.6 งบประมาณตามแผน

2.7 ระบบการศึกษา

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จานวนหน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.3 แผนการศึกษา

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ- สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม

4.2 ช่วงเวลา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

4.4 การเตรียมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ที่
5

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คาอธิบายโดยย่อ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

5.3 ช่วงเวลา

5.4 จานวนหน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ด้านความรู้

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6 ด้านทักษะพิสัย

3 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด)

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์

1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน
การวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1 การบริหารหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3 การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง
แผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร

3.3 คณาจารย์ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต

5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด
แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน
กลยุทธ์การสอน

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

ไม่เหมาะสม

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
วิชาเลือกมีเฉพาะที่เน้นไปทางวิชาชีพ เมื่อให้ความสาคัญกับ ASEAN และ AFTA ควรมีวิชาเลือกทางด้านอื่น ๆ
เข้ามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนาความเข้าใจ และเป็นประโยชน์เสริมสาหรับการประกอบวิชาขึ้นหรือไม่
แม้กระทั่งในวิชาเฉพาะควรจะต้องสอดแทรกเรื่องให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรใน
ภูมิภาคนี้ให้มากขึ้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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แบบวิพากษ์หลักสูตร
การตรวจสอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
เดือน กันยายน 2554
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ เลาหพรรณ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ กาญจนะวสิต
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนาชัย
คาชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม
ที่
รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร

1 ชื่อหลักสูตร

2 ชื่อปริญญา

3 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

4 รูปแบบของหลักสูตร

5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตร

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน

7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

8 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา

9 สถานที่จัดการเรียนการสอน
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

11.1 การพัฒนาหลักสูตร

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม

1.2 ความสาคัญ

1.3 วัตถุประสงค์

2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี

2.6 งบประมาณตามแผน

2.7 ระบบการศึกษา

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จานวนหน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.3 แผนการศึกษา

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ- สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม

4.2 ช่วงเวลา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

4.4 การเตรียมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ที่
5

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คาอธิบายโดยย่อ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

5.3 ช่วงเวลา

5.4 จานวนหน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ด้านความรู้

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6 ด้านทักษะพิสัย

3 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด)

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์

1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน
การวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1 การบริหารหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3 การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง
แผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร

3.3 คณาจารย์ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต

5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด
แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน
กลยุทธ์การสอน

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

ไม่เหมาะสม

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ
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แบบวิพากษ์หลักสูตร
การตรวจสอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์
เดือน กันยายน 2554
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ เลาหพรรณ
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ กาญจนะวสิต
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์ ลี้ตระกูลนาชัย
คาชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม
ที่
รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร

1 ชื่อหลักสูตร

2 ชื่อปริญญา

3 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

4 รูปแบบของหลักสูตร

5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบหลักสูตร

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน

7 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา

8 ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา

9 สถานที่จัดการเรียนการสอน
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม
11. ผลกระทบจาก ข้อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

11.1 การพัฒนาหลักสูตร

11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/
ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้ามี)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม ไม่เหมาะสม

1.2 ความสาคัญ

1.3 วัตถุประสงค์

2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา

1.1 ระบบ

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2 การดาเนินการหลักสูตร

2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3

2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี

2.6 งบประมาณตามแผน

2.7 ระบบการศึกษา

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี)
3 หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
3.1 หลักสูตร

3.1.1 จานวนหน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.3 แผนการศึกษา

3.1.4 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ- สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ประจา

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม

4.2 ช่วงเวลา

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน

4.4 การเตรียมการ
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ที่
5

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

5.1 คาอธิบายโดยย่อ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้

5.3 ช่วงเวลา

5.4 จานวนหน่วยกิต

5.5 การเตรียมการ

5.6 กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2.2 ด้านความรู้

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2.6 ด้านทักษะพิสัย

3 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด)

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์

1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน
การวัดและการประเมินผล

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1 การบริหารหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

2.1 การบริหารงบประมาณ
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ที่

รายการทีต่ รวจสอบ
เหมาะสม

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
3 การบริหารคณาจารย์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง
แผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร

3.3 คณาจารย์ทสี่ อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต

5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด
แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน
กลยุทธ์การสอน

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

ไม่เหมาะสม

ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ -

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555

104

ภาคผนวก จ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554
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ขอบังคัับมหาวิทยาลลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึ
ย กษาระะดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2554
2
----------------------------------โดยที่เป
เ นการสมคววรแกไขปรับปรุ
ป งขอบังคับมหาวิ
ม ทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยกการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึ
ต กษาใหมีความเหมาะสมม และใหการรบริหารการศึกษาระดับบัณ
ณฑิตศึกษาเปปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพยิ
า ่งขึน้
อาศัยอํอานาจตามคความในมาตรรา 16 (2) แหงพระราชบั
ง
ญ ติมหาวิทยยาลัยศรีนครินทรวิ
ญญั
น โรฒ
พ.ศ. 2541 ประกอบกั
ป
บมติสภามหาวิทยาลั
ท ยศรีนครินิ ทรวิโรฒ ในการประชุ
ใ
ม ครั้งที่ 6/25554 เมื่อ
วันที่ 8 เดือนเมษายน
น
พ.ศศ.2554 จึงมีมติ
ม ใหออกขอบับงคับไว ดังตตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับน้นีเ้ รียกวา “ขอบับงคับมหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริรินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ต กษา พ.ศ. 2554 ”
ระดับบัณฑิตศึ
ขอ 2 ใหยกเลิก ขขอบังคับมหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ วาดวยการรศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาา พ.ศ. 2548
บรรดาาระเบียบ ขอบับงคับ คําสั่ง ประกาศ หรือมติ
อ อื่นใด ในนสวนทีก่ ําหนดไวแลวในขอบั
อ งคับนี้
หรือซึ่งขัดหรืรอแยงกับขอบังคับนี้ใหใช ขอบังคับนี้แทน
ท
ขอ 3 ในขอบังคับนี
บ ้
“มหาวิวิทยาลัย” หมมายความวา มหาวิ
ม ทยาลัยศรี
ย นครินทรวิวิโรฒ
“สภามมหาวิทยาลัย” หมายความมวา สภามหาาวิทยาลัยศรีนคริ
น นทรวิโรฒ
ฒ
“สภาวิวิชาการ” หมาายความวา สภาวิ
ส ชาการมมหาวิทยาลัยศรี
ศ นครินทรวิโโรฒ
“อธิการบดี
า ” หมายความวา อธิการบดี
ก
มหาวิทยาลั
ท ยศรีนคริ
ค ินทรวิโรฒ
“บัณฑิตวิทยาลัย” หมายความววา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคครินทรวิโรฒ
“คณบบดีบัณฑิตวิทยาลั
ย ย” หมายยความวา คณ
ณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิวิทยาลัย
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ศรีนครินทรวิโรฒ
“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาทีห่ ลักสูตรหรือสาขาวิชาสังกัด ซึ่ง
หมายความถึงบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ ทียบเทาของคณะ
สถาบัน สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกํากับของมหาวิทยาลัยดวย
“คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตางๆ ภายใน
คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา หรือคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาพหุวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา
หนาที่บริหารจัดการหลักสูตร
“คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี
ั ฑิตวิทยาลัย
หนาทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบณ
“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูค วามเชีย่ วชาญในสาขาวิชาที่เปด
สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ
ขอ 4 เพื่อใหการดําเนินการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย บัณฑิตวิทยาลัย
อาจกําหนดวิธีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏิบัติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้
สวนการดําเนินการใดๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ และ
มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเปนกรณีไป
ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีทมี่ ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้
หรือในกรณีทมี่ ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วินิจฉัยสัง่
การ และใหถอื เปนที่สุด
หมวด 1
ระบบการจัดการศึกษา
ขอ 6 ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรียนออกเปน 3 ระบบ ดังนี้
6.1 การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา
ไมนอยกวา 30 สัปดาห
6.2 การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี้
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6.2.1 การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
6.2.2 การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห
6.2.3 การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่ แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ
หนึง่ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห
ระบบการจัดการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3 อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด
ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ
6.3 การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห
จํานวนชัว่ โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่ โมงการ
เรียนตามที่กาํ หนดไวตามขอ 8
การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชุดวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน
ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได
ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจัดการศึกษาแบบใด
ขอ 7 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค
ตองจัดการเรียนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่ โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2
ประเภท ดังนี้
7.1 การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นิสติ จะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
7.2 การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นิสิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค
สําหรับหลักสูตรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบจํานวน
หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
ขอ 8 หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสติ ไดรับ แตละรายวิชาจะมี
หนวยกิตกําหนดไว ดังนี้
8.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
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8.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอ ยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.4 การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏิบัติการคลินิก การทําโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นใด
ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถึง 180 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
8.5 การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผสู อนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
8.6 สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค
สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทียบคาหนวย
กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษา
ขอ 9 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี้
9.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ ปริญญาบัณฑิต
9.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว
9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต
9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร
ขอ 10 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย
หลักเกณฑการเทียบความรูใ หเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 11 โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี้
11.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต
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11.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอย
กวา 36 หนวยกิต หลักสูตรนีม้ ี 2 แผน
11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยั โดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได
2 แบบ คือ
แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากิจกรรมวิชาการอืน่ ประกอบ
ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาตามทีห่ ลักสูตรกําหนด
แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ
รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต
11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ
แตตองทําสารนิพนธ 6 หนวยกิต
11.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม และมีคุณภาพสูงในทางวิชาการ
หลักสูตรนี้มี 2 แบบ คือ
แบบ 1 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธทกี่ อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง
หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย
กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี้
แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอ ยกวา 48
หนวยกิต
แบบ 1.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย
กิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมีการทําปริญญานิพนธที่มีคณ
ุ ภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิม่ เติม ดังนี้
แบบ 2.1 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธไมนอยกวา 36
หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต
แบบ 2.2 ผูเขาศึกษาที่สาํ เร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทําปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย
กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอ ยกวา 24 หนวยกิต
ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
ขอ 12 กําหนดระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสติ เต็มเวลา
เปนดังนี้
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12.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใช
ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3
ปการศึกษา
12.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา
12.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากสําหรับนิสิตวุฒิเริ่มตน
ตางกัน ดังนี้
12.3.1 นิสิตวุฒิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา
12.3.2 นิสิตวุฒิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกิน 6 ปการศึกษา
12.4 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวิทยาลัยเปนผูก ําหนดระยะเวลา
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย
เวลาใหกับนิสติ ไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชําระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25
สําหรับนิสิตทีศ่ ึกษาแบบไมเต็มเวลาในหลักสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย
กิตในสัดสวนที่เหมาะสม
หากมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก
เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง
ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 13 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานิพนธ
อยางเดียว ใหหลักสูตรคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้
13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุนการวิจัย
ในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอนได
13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน
ขอ 14 การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบั ตั้งแตวันที่
ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตตามขอ 19.2
ขอ 15 จํานวนและคุณวุฒขิ องอาจารย
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ ดั การศึกษาตามหลักสูตรนัน้ ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลักสูตรจะตองเปน
คณาจารยบณ
ั ฑิตศึกษา มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาทีเ่ ปดสอน ทัง้ นี้อาจารยประจําในแตละ
หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลักสูตรพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกําหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ
สัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกันไดอีก 1 หลักสูตร
ในกรณีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย
ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอื เปนอาจารยประจําหลักสูตรได
โดยอาจารยประจําหลักสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมนอยกวา 3 คน
และอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้ หมดจะตองมี
คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้
15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต
15.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขา
วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.1.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเ ชี่ยวชาญ
เฉพาะที่แตงตัง้ โดยสภามหาวิทยาลัย
15.1.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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15.1.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย
ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน
และการทําวิจยั ที่มิใชสว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต
15.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยใน
สาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธกนั จํานวนอยางนอย 3 คน
15.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ
15.2.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจยั ทีม่ ใิ ชสวนหนึง่ ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดาํ รงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ
ผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน โดยตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบัน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารย
ในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทําวิจยั ที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผสู อน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1
และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม
ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจํา
ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทงั้ นี้
ตองไมเกิน 10 คน
อาจารยประจํา 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน
หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนิสติ ที่ทาํ ปริญญา
นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจํานวนนิสิตที่ทาํ สารนิพนธ 3 คน ทัง้ นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงั ไมสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
หมวด 3
การรับเขาเปนนิสิต
ขอ 17 คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต
17.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต จะตองเปน
ผูสําเร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา
17.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา
มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
17.3 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองเปนผูสาํ เร็จการศึกษาขัน้ ปริญญาตรี หรือ
เทียบเทาที่มีผลการเรียนดีมากตามทีห่ ลักสูตรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทา
ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานของรัฐที่มหี นาที่รับรองวุฒกิ ารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 18 การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
18.1 สอบคัดเลือก
18.2 คัดเลือก
18.3 รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
18.4 รับเขาตามขอตกลงของมหาวิทยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ
มหาวิทยาลัย
ขอ 19 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต
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19.1 ผูที่ผา นการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดย
ชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่ มอาจมารายงานตัวเปนนิสติ ตามวัน เวลา และสถานทีท่ ี่กําหนด
เปนอันหมดสิทธิที่จะเขาเปนนิสิต เวนแตจะไดแจงเหตุขัดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ
อักษรในวันทีก่ ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํ หนด
19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวันแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว
หมวด 4
การลงทะเบียน
ขอ 20 การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
20.1 กําหนดวัน และวิธีการลงทะเบียนเรียนและขอเพิม่ -ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด
การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด
ลงทะเบียนเรียน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลังกําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย วาดวยการเก็บเงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา
20.3 ผูที่ขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ในภาคการศึกษาใดของแตละระบบการจัดการศึกษา ตอง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้
20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา
ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน
กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
20.5 รายวิชาที่หลักสูตรกําหนดวาตองเรียนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ
สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอ นจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ ได
ขอ 21 จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได
นิสิตจะตองลงทะเบียนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศึกษาในขอ
6 และประเภทการจัดการศึกษาในขอ 7 นอกจากนีน้ ิสติ อาจลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน
6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบียนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัตจิ ากคณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
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ขอ 22 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากอาจารยทปี่ รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
22.2 จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน
หนวยกิตสะสม
22.3 รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่
ต่ําสุด แตจะนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ ิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนในแตละภาค
การศึกษา
22.4 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา
รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้ หมดของรายวิชานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ
22.5 บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวิชาเปนพิเศษโดยไมนับ
ั ฑิตวิทยาลัยเห็นสมควร และจะตองปฏิบัติ
หนวยกิตได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บณ
ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ขอ 23 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพ ื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน
ระดับ S
ขอ 24 การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห
โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 25 การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสภาพนิสิต
นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบตามทีก่ ําหนดในหลักสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง
ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ
ภายใน 4 สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา
ในกรณีทนี่ ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
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หมวด 5
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ขอ 26 นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
จึงจะมีสทิ ธิ์เขาสอบในรายวิชาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง
(Self Study)
ขอ 27 การประเมินผลการเรียนรายวิชา
27.1 การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับขั้น ดังนี้
ระดับขั้น
A
B+

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)

คาระดับขั้น
4.0
3.5

B

ดี (Good)

3.0

C+
C
D+
D
E

ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)

2.5
2.0
1.5
1.0
0.0

27.2 ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขัน้ ใหประเมินผลโดยใช
สัญลักษณ ดังนี้
สัญลักษณ
S
U
AU
I
W
IP

ความหมาย
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่ อใจ (Satisfactory)
ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบั หนวยกิต (Audit)
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)
ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)
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27.3 การให E สามารถกระทําในกรณีตอ ไปนี้
27.3.1 นิสิตสอบตก
27.3.2 นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร
27.3.3 นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26
27.3.4 นิสิตทุจริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
27.3.5 เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2
27.4 การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา
เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับขั้น หรือการประเมินผลการฝกงานที่
มิไดกําหนดเปนรายวิชา ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี แตในกรณีทนี่ ิสิตได U จะตอง
ปฎิบัติงานเพิม่ เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร
27.5 การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี้
27.5.1 นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ
สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
27.5.2 อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ
นิสิตยังปฏิบัตงิ านซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ นิสิตที่ไดรับการให
คะแนนระดับขั้น I จะตองดําเนินการแกสญ
ั ลักษณ I ใหเสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาหนบั แตเปดภาค
การศึกษาถัดไป เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I หากพนกําหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับขั้น E ไดทันที
27.6 การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี้
27.6.1 นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ ตามขอ 24
27.6.2 นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34
27.6.3 นิสิตถูกสัง่ พักการเรียนในภาคเรียนนั้น
27.6.4 นิสติ ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I
เนื่องจากการปวยหรือเหตุอนั สุดวิสัยยังไมสิ้นสุด
27.7 การให AU จะกระทําในกรณีที่นิสติ ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนวิชาเปนพิเศษโดยไม
นับหนวยกิตตามขอ 22
27.8 การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกี ารสอนหรือการทํางานตอเนื่องกัน เกินกวา 1 ภาค
การศึกษา
27.9 ผลการสอบตองไดรับการอนุมตั ิจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-14-

ขอ 28 การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา
(Language Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล
ความรู (Comprehensive Examination) การประเมินผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมิน
เปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 29 การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา
กระบวนการวิจัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา
เกี่ยวกับปริญญานิพนธ/สารนิพนธ การประเมินใหกระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ
ใหผลการประเมินเปน ดังนี้
ระดับขั้น
P
F

ความหมาย
ผาน (Pass)
ไมผาน (Fail)

ขอ 30 การเรียนซ้าํ หรือเรียนแทน
30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนซ้าํ รายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดต่ํากวาคาระดับขั้น B
หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกันแทนกันได ทั้งนี้ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
30.2 นิสิตที่คา คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดต่ํา
กวาคาระดับขั้น B หรือจะเลือกเรียนวิชาอืน่ ในหมวดเดียวกันแทนกันได
ขอ 31 การนับจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม
31.1 การนับจํานวนหนวยกิตเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา
ที่มีการประเมินผลการศึกษาที่มีคา ระดับขั้นตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิ ิตลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือเรียน
แทนในรายวิชาใดใหนาํ จํานวนหนวยกิต และคาระดับขั้นที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับขั้นเฉลี่ย
ดวย
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31.2 การนับจํานวนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํ หนดในหลักสูตรใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น D ขึ้นไปเทานัน้
31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้
โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย
จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น
31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเริ่มเขาเรียนจนถึงภาค
เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับขั้นของแตละรายวิชาที่
เรียนทัง้ หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด
31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคเรียนที่ 2 ที่
นิสิตลงทะเบียนเรียน
31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสติ ได IP รายวิชาใด ไมตองนํารายวิชานัน้ มาคํานวณคาระดับขั้น
เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล
ขอ 32 การทุจริตใด ๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ
32.1 นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่ วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ
อยางใดอยางหนึง่ ดังนี้
32.1.1 ตกในรายวิชานั้น
32.1.2 ตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ
ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา
32.1.3 พนจากสภาพนิสิต
32.2 นิสิตที่ทาํ การลอกเลียนปรากฎในปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยจะ
เสนอใหมกี ารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง
การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด 6
สถานภาพของนิสิต การลาพักการเรียนและการลาออก
ขอ 33 สถานภาพนิสิต มีดงั นี้
33.1 สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
33.1.1 นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา
33.1.2 นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็ม
เวลา
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33.2 สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา
33.2.1 นิสิต ไดแก ผูท ี่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสติ ของมหาวิทยาลัย และ
เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่
33.2.2 นิสิตทดลองศึกษา ไดแก ผูท ี่หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดขึ้นเฉพาะคราว ยกเวนหลักสูตร
ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ไมใหมีนิสติ ทดลองศึกษา
33.2.3 นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎี
บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยใหดําเนินการ
ทําปริญญานิพนธได
33.2.4 นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่ไดรับอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัยใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนําหนวยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันที่
ตนสังกัด
33.2.5 ผูเขารวมศึกษา ไดแก บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา โดยอาจเทียบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน
นิสิต
ขอ 34 การลาพักการเรียน
34.1 นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีม่ ีการเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตอไปนี้
34.1.1 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ ใดที่มหาวิทยาลัยเห็น
ควรสนับสนุน
34.1.2 ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคําสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย
34.1.3 มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต
มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา
34.2 การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่ คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค
การศึกษานัน้ โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเปนผูพ ิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน
34.3 การลาพักการเรียน ใหอนุมัติครั้งละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยังมีความจําเปนที่จะตอง
ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคํารองใหมตามขอ 34.2
34.4 ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย
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ขอ 35 การลาออก
นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย ใหยนื่ คํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด
ขอ 36 การพนจากสภาพนิสิต
นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
36.1 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
36.2 ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35
36.3 ถูกคัดชือ่ ออกจากมหาวิทยาลัยในกรณีดังตอไปนี้
36.3.1 ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข่ ึ้นทะเบียนเปนนิสิตตาม ขอ 20.3
36.3.2 เมื่อพนกําหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต
ตามขอ 25
36.3.3 ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่
36.3.4 คาคะแนนเฉลีย่ ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดต่ํากวา 2.50
36.3.5 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา
คะแนนเฉลีย่ สะสมไดคา ตั้งแต 3.00 ขึ้นไป ภายในเวลาทีก่ ําหนด ดังนี้
36.3.5.1 ภาคการศึกษาถัดไปสําหรับนิสิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
และหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
36.3.5.2 สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
36.3.6 ระยะเวลาอนุมัติเคาโครงปริญญานิพนธถงึ วันสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร ไมเปนไปตามกําหนด ดังนี้
36.3.6.1 สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดือน
36.3.6.2 ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง
นอย 6 เดือน
36.3.6.3 ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน
36.3.6.4 ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา
อยางนอย 12 เดือน
36.3.7 สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ 3 ครั้ง แลวยังไมผาน
36.3.8 เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก
ต่ํากวา 3.00
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36.3.9 ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ
ประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ ระดับขั้นไมผาน (Fail)
36.3.10 ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ
36.3.11 มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง
36.3.12 ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัยอยางรายแรง
36.3.13 ถูกพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในคดีอาญา เวนแตความผิดโดยประมาท หรือ
ความผิดลหุโทษ
36.4 ถึงแกกรรม
หมวด 7
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติ และการโอนหนวยกิต
ขอ 37 การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต
37.1 ในกรณีที่มีเหตุผลและความจําเปนอยางยิ่ง บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหนสิ ิตเปลี่ยน
สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ ิสิตจะตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ ชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง
37.2 นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา และตองลงทะเบียนเรียนในประเภททีเ่ ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา
37.3 นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ ไมต่ํา
กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรก
ขอ 38 การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี้
38.1 การโอนหนวยกิต นิสติ อาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับขั้น B ขึ้นไป โดยนับหนวยกิตรายวิชาที่ขอโอน
มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกิตในหลักสูตรที่กําลังศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ ซ้ําอีก ทัง้ นี้รายวิชา
ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกิน 3 ป
ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
เดียวกันหรือสาขาวิชาที่สมั พันธกัน ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา
การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณบดี
และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

-19-

38.2 การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนหนวยกิต
รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนิสิตที่มีความรู ความสามารถ ที่
สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้ นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวิทยาลัย
ขอ 39 การเทียบโอนความรูและประสบการณ
มหาวิทยาลัยอาจยกเวน หรือ เทียบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก
ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุม รายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่
เปดสอนในมหาวิทยาลัยได ทัง้ นี้หลักเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 40 การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชา
นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทําไดโดยการคัดเลือกจาก
วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ
นับตั้งแตวนั ขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวิชาแรกที่เขามาศึกษา
สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38
ขอ 41 การรับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่
41.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐี านะ
เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนีก้ ารนับ
ระยะเวลาที่ศกึ ษาในหลักสูตร ใหเริ่มนับตัง้ แตเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเดิม
41.2 นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
จะตองยอมรับการเทียบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามขอ 38
41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป
การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12
ขอ 42 การคืนสภาพนิสิต
สภาวิชาการมีอํานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง
ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวิทยาลัยทราบ
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หมวด 8
การสอบพิเศษ ปริญญานิพนธและสารนิพนธ
ขอ 43 การสอบภาษา
43.1 นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจําชาติของ
ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ
อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
43.2 นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี้
43.2.1 นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่
ั ฑิตวิทยาลัยกําหนดตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บณ
43.2.2 นิสิตที่กาํ ลังศึกษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา
ชาติของตนซึง่ มีรายวิชาเกีย่ วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน
ผานรายวิชานัน้ ในคาระดับขัน้ ไมต่ํากวา B
43.2.3 ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลัก
ในการสื่อสาร และการศึกษา
43.3 การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับขั้น P ตามขอ 28
ขอ 44 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
44.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ
44.2 การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานิสิตมี
ความรูพนื้ ฐานและมีความพรอมในการทําปริญญานิพนธ
44.3 ผูมีสิทธิสอบวัดคุณสมบัติ คือ
44.3.1 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได
44.3.2 นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ
ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตา่ํ กวา 3.00 เมื่อนิสิต
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติตั้งแต
ภาคการศึกษานัน้ เปนตนไป
44.4 วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
44.5 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนี้นิสิตมีสทิ ธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3
ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้
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ขอ 45 การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)
45.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ
ประมวลความรู
45.2 ผูมีสทิ ธิส์ อบประมวลความรู คือ นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ดังนี้
45.2.1 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค
การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู
ได
45.2.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม
หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00 เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสทิ ธิ์สอบประมวลความรูตั้งแตภาคการศึกษานัน้
เปนตนไป
45.3 วัน เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
45.4 นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ ิสิตมีสิทธิส์ อบประมวลความรูเพียง
3 ครั้ง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น
ขอ 46 ปริญญานิพนธ
46.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา
ปริญญานิพนธ
46.2 นิสิตจะดําเนินการเสนอเคาโครงปริญญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกินภาคเรียนที่ 5 สําหรับหลักสูตรมหาบัณฑิต และไมเกิน
ภาคเรียนที่ 7 สําหรับหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress
Report) ทุกภาคการศึกษา หากมิไดดําเนินการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถูกระงับการ
ลงทะเบียนหรือการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถัดไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
46.3 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
46.3.1 ปริญญานิพนธระดับมหาบัณฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา
รวมไดอีก 1 คน โดยตองมีคณ
ุ สมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2
ในกรณีที่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากรประจํา
ในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกสถาบันทีม่ ีความรู ความเชีย่ วชาญหรือ
ประสบการณสงู ในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่
ปรึกษารวมเพิม่ ไดอีก 1 คน โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2
ในกรณีทขี่ าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมใหทาํ หนาที่อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัตแิ ตกตางจากนีใ้ หเปนไปตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจ
เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูท รงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทีม่ คี วามรู ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ ๆ เปนทีย่ อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ
วิชาชีพดานนัน้ ๆ เทียบไดไมต่ํากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง
ดังกลาว
ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว ม อาจารยผูสอบ
ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาทีเ่ ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ
เสนอแตงตั้งผูเ ชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบการแตงตั้งดังกลาว
ผูไ ดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให
เทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทาผูเ ชีย่ วชาญเฉพาะสาขาวิชา
46.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธตอบัณฑิตวิทยาลัย และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวิทยาลัยทีม่ คี ุณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม
เปนอาจารยทปี่ รึกษาปริญญานิพนธรว มได
46.4 คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธรว ม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบไมนอยกวา
2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทําหนาที่เปนเลขานุการ
ในคณะกรรมการที่แตงตัง้ จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่ าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่
ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํ หนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธดว ย
เลขานุการที่ตอ งเขารวมพิจารณาทุกครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได
โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเ สนอรายชื่อโดย
ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธตองเปนอาจารยประจําของ
มหาวิทยาลัยหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสว นหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
46.5 คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทปี่ รึกษา
ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) และกรรมการอีก 1 คนที่เปน
กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวิชาเอกหรือสาขาวิชาซึง่ เคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญา
นิพนธของนิสติ และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คน โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ
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หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองแตงตัง้ กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ และในกรณีทนี่ ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานิพนธ แตคณะกรรมการสอบ
ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่ งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ ใหคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยอนุมตั ิ
46.6 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําปริญญานิพนธซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในปริญญานิพนธ ใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับ
ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ
ขอ 47 สารนิพนธ
47.1 นิสิตหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนิพนธ
47.2 บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่ คนตามคําแนะนําของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3
47.3 องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ และกรรมการสอบสาร
นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี้
47.3.1 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ ตองเปนอาจารยประจํา
ของมหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่
มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.3.2 กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํ นวนไมต่ํากวา 3 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายเปนประธาน 1
คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรไมต่ํากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร
นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชานัน้ เปน
กรรมการเพิม่ เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาโครงการสาร
นิพนธได
คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
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47.3.3 กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทํา
หนาทีเ่ ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลักสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนิพนธ 1
คน และผูท รงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่
จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม
ครบคณะ แตนิสิตมีความจําเปนอยางยิง่ ตองสอบ ใหนสิ ิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ
กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย หรือผูท รงคุณวุฒิ
ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวาผูชว ยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้ หรือสาขาวิชาที่สมั พันธกนั และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
47.4 ลิขสิทธิห์ รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ ๆ ทีเ่ กิดจากการทําสารนิพนธซงึ่ บัณฑิตวิทยาลัย
อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย
นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสิทธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวิทยาลัยพรอมกับการสงสาร
นิพนธฉบับสมบูรณ
หมวด 9
การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ขอ 48 การขอรับปริญญา
48.1 ในภาคเรียนใดทีน่ ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยนื่ คํารองขอรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัย
48.2 นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
48.2.1 มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา
ตามทีก่ ําหนดในขอ 12
48.2.2 สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร
48.2.3 ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่ํากวา 3.00
48.2.4 สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
48.2.5 สอบประมวลความรูได
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48.2.6 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.7 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.8 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา
ขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
48.2.9 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.10 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.11 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกี รรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม
(Proceedings) ทีเ่ ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)
ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
48.2.12 สอบประมวลความรูได
48.2.13 เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก
เปลาสารนิพนธขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.14 สงสารนิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
48.2.15 สอบวัดคุณสมบัติได
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48.2.16 เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบ
ปากเปลาปริญญานิพนธขนั้ สุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่
บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง
48.2.17 สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
48.2.18 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการให
ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น
ในกรณีทไี่ มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ
พิจารณาขยายเวลาใหกับนิสิตไดครั้งละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25
ขอ 49 การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดย่นื ความจํานงขอรับ
ปริญญา ที่มีคณ
ุ สมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
หมวด 10
การประกันคุณภาพ
ขอ 50 ทุกหลักสูตรจะตองกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย
ประกอบดวยประเด็นหลัก 7 ประเด็น คือ
50.1 การบริหารหลักสูตร
50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั
50.3 การบริหารคณาจารย
50.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
50.5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตบัณฑิตศึกษา
50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ 51 ใหทกุ หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สาํ นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
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บทเฉพาะกกาล
ขอ 522 การดําเนินการใดที
ก
่เกิดขึนก
น้ อนวันทีเ่ ขียนขอบังคับนี้มีผลใชบังคับั และยังดําเนิ
เ นการไม
แลวเสร็จในขขณะที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ ใหดําเนินินการหรือปฏิฏิบัติการตอไปปตามขอบังคับที่ใช
บังคับอยูกอนวั
น นที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับจนกวาจะดํ
จ าเนินการแลวเสร็จ

ประกาาศ ณ วันที่ 22
2 เมษายน พ.ศ.
พ 2554

(ศาสตราจาารย ดร.เกษมม สุวรรณกุล)
นายกสภามหหาวิทยาลัยศศรีนครินทรวิโรฒ
ร

