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สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก คณะทันตแพทยศาสตร์   
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
ภาษาอังกฤษ:    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 (ถ้าม)ี 
   -ไม่มี- 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  43  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  แผน ก2 หลักสูตร  2  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและ 
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  - 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา  2555 
 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยการในการประชุมครั้งท่ี 11/2554 

เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2554 
 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 

พ.ศ. 2555 
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 3/2555 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  
พ.ศ. 2555  

 มีผลบังคับใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา 2557 
 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ทันตแพทย์ในระบบราชการ 
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 นักวิจัย 
 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
 ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 
 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวชิา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 รศ.ทพญ.ทิพาพร  วงศ์สุรสิทธิ์ ท.บ.  ปี 2520 

ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์  แสนทวีสุข ท.บ.  ปี 2539 

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  ปี 2543 

Ph.D. Dental Biomaterials Science  
ปี 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ทพญ.ดร.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ.  ปี 2543 
Cert.(Endodontics) ปี 2551 
D.M.Sc.(Oral Biology)  ปี 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard  School of  Dental Medicine, 
Harvard University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนใน   
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 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 แต่จะมปีระชากรจ านวนมาก เคล่ือนย้าย ข้ามชาติเพื่อการค้า การศึกษา การท างาน ดังนั้นใน
ด้านการศึกษา   สถาบันอุดมศึกษาซึ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องเตรียมความพร้อม
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้    นิสิต
นักศึกษาไทยต้องพัฒนาความสามารถในการส่ือสาร   โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางและภาษา

หลักของกลุ่มสมาชิกอาเซียน นอกจากนี้อาจต้องรู้ภาษาอื่น ๆ อีกเพื่อท างานในกลุ่มประชาคมอาเซียนได้

อย่างมีคุณภาพและแข่งขันกับประเทศสมาชิกได้ ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรม

คลินิก จึงได้ปรับปรุงรายวิชาสัมมนา และรายวิชารายงานผู้ป่วย ให้ใช้ภาษาอังกฤษ 25% และ 50% ในปีที่ 1 
และปีที่ 2 ของหลักสูตร นอกจากนี้การเขียนรายงานต่าง ๆ การเขียนปริญญานิพนธ์นั้น ก็ให้ใช้ภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้เป็นการฝึกนิสิตให้สามารถส่ือสารกับผู้ป่วยทั้งชาวไทย และต่างชาติได้ในอนาคต 
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           11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าในอนาคตอันใกล้    

อัตราการเพิ่มของประชากรไทยจะมีอัตราที่ลดลง   เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง  สังคมไทยจะ
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Aging society) ดังนั้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงด้านประชากรจะมีผลต่อ
การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต การดูแลสุขภาพกลุ่มเด็ก กลุ่มแรงงาน กลุ่ม

ผู้สูงอายุจ าต้องอาศัยทันตแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นการดูแล

สุขภาพช่องปากมีความซับซ้อน เพราะผู้สูงอายุมักมีโรคทางระบบ และต้องการการรักษาทางปริทันต์ การ

บูรณะฟัน การใส่ฟันที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง จึงต้องน าศาสตร์การรักษาโรคทางระบบและโรคในช่องปากทุก

แขนงมาบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องรีบผลิตทันต

แพทย์ที่มีความสามารถในการรักษาในสาขาต่าง ๆ เพิ่มมากย่ิงขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของ 

ประชากร  3 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มแรงงานและกลุ่มผู้สูงอายุ   
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องพัฒนาการศึกษาให้มีการต่อยอดได้เพื่อพัฒนาศักยภาพของทันต

แพทย์ในวัยท างานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายช่วง อายุการท างานให้ยาวขึ้น  
    ปัญหาส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมจากการมี  

ASEAN , AFTA ในมิติทางสังคม    การรวมตัวของอาเซียน จะท าให้ประชากรในประเทศสมาชิกมีการ
เคล่ือนย้าย  มีผลต่อแรงงาน การค้า อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษา และวัฒนธรรม การศึกษา   
ความร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา   การเปล่ียนแปลงนี้จะเอื้อให้เกิดการ แลกเปล่ียนความรู้ 
นวัตกรรม  และการบริหารจัดการ  ประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีย่อมได้เปรียบ สามารถเป็นผู้น าทาง
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 เพื่อที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ และรวบรวมความรู้ต่าง ๆ ให้เข้ากัน สามารถ

พัฒนาเทคนิควิธีการรักษาใหม่ ๆ นอกจากนั้น ยังเน้นให้ผู้ เรียนมีทักษะและปฏิสัมพันธ์และมี

ความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
  จากการที่ประเทศก าลังเข้าสู่ชุมชนประชาคมอาเซียนในเรื่องนี้ หลักสูตรนี้จึงเน้นให้ผู้เรียนมี

ความรู้ทางภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือน าเสนอผลงาน ซึ่งเป็นการเตรียมการให้บัณฑิตเท่าทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมคลินิกเป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สามารถรองรับผลกระทบจาก ASEAN ,AFTA 
ที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีย่ิง  คือสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทาง มีคุณธรรม 

โดยการเรียนรู้จากการบรรยาย การฝึกทักษะการรักษาโรคในช่องปาก การสัมมนา การสืบค้นโดยใช้

เทคโนโลยีการส่ือสาร  การค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย สามารถให้การรักษา

ผู้ป่วยท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะหล่ังไหลเข้าสู่ประเทศไทยในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถท างานใน

ต่างประเทศได้ ท้ังนี้นิสิตจะต้องพัฒนาในเรื่องภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ พหุวัฒนธรรมเพิ่มเติมโดยการ

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย การเขียนรายงานต่าง ๆ การเขียนปริญญานิพนธ์นั้นก็ให้ใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้
เป็นการฝึกนิสิตให้สามารถส่ือสารกับผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างชาติได้ เป็นการเตรียมพร้อมกับการเป็น

ประเทศในกลุ่ม ASEAN 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ 
1. ภาควิชาโอษฐวิทยา รับผิดชอบรายวิชาแกน ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ รายวิชา

บังคับ ทอว713 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์ รายวิชาเลือก ทอว 712 เครื่องมือและ

เทคนิคส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ ทอว 721 การท าหน้าที่และความผิดปกติของระบบ

บดเคี้ยว ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 

ร่วมสอนในรายวิชาเฉพาะ ททค 711 ชีววิทยาทางการแพทย์ส าหรับปริทันตบ าบัด และร่วม

สอนในรายวิชาเลือก ททค 727 วิธีวิทยาวิจัยทางทันตวัสดุ 
2. ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน รับผิดชอบรายวิชาบังคับ ททด 731 

จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์ รายวิชาเลือก ททด 711 ทันตกรรมจัดฟันใน

ผู้ป่วยโรคปริทันต์ และร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต

แพทยศาสตร์ 
3. ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก รับผิดชอบรายวิชาเลือก ทศว 722 รังสีวิทยาเพื่อ

การวินิจฉัย และร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต

แพทยศาสตร์ 
4. ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง

ทันตแพทยศาสตร์ และร่วมสอนในรายวิชาเลือก ททค 727 วิธีวิทยาวิจัยทางทันตวัสดุ 

       13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน     
     ไม่มี  

    13.3  การบริหารจัดการ 

     การบริหารจัดการด าเนินโดยกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ได้เนื้อหารายวิชา  ตารางเรียน 

และก าหนดการจบตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

   ความรู้ทางทันตกรรมคลินิกและงานวิจัยที่เป็นเลิศเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

    1.2  ความส าคัญ 
   ขณะนี้โรคในช่องปากของประชาชนชาวไทยและประชาชาติอาเซี่ยนยังอยู่ในระดับสูง การ

รักษาทันตกรรมขั้นพื้นฐานเช่นในอดีตเช่นการอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินน้ าลาย ใส่ฟัน รักษารากฟัน  

ไม่เพียงพออีกต่อไป  ความก้าวหน้าในวิทยาการทางด้านทันตวัสดุ และเทคโนโลยีการรักษาทางทันตกรรม  

ช่วยให้การรักษาโรคปริทันต์ การรักษารากฟันมีความส าเร็จสูง เช่นเดียวกับการบูรณะฟันธรรมชาติและ

การบูรณะฟันในรากเทียมมีความสวยงาม และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   ความก้าวหน้าในด้าน

การรักษาทางทันตกรรมเหล่านี้ จ าเป็นต้องใช้ความรู้ความช านาญขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาทางทันตกรรมที่

มีความซับซ้อนได้   หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรผลิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ทางทันตกรรมคลินิกสาขาต่าง ๆ ที่

พร้อมจะให้การรักษาผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมทั้งสามารถสร้างงานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ที่

สามารถน าไปประยุกต์เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนและเป็นทันตแพทย์ที่มีความ

รับผิดชอบต่อผูป้่วย  มีคุณธรรมและยึดม่ันในจรรณยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ 
1.3  วัตถุประสงค์   

                   ผลิตทันตแพทย์เฉพาะสาขาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 
  1.  มีความรู้ความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในสาขาปริทันตวิทยา  

วิทยาเอ็นโดดอนต์  และทันตกรรมประดิษฐ์ 
           2.  สร้างงานวิจัยท่ีมีองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาในช่องปาก

ของประชาชนได้  
     3.  มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 
 4. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง    
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1. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/แผนการ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนพัฒนาหลักสูตร 

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 

  

1.1 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การน าเสนอรายงาน  
 

1.1  ให้นิสิตน าเสนอ รายงานผู้ป่วย 
หรือสัมมนาให้ใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย  
  

1.1 การน าเสนอรายงานผู้ป่วยหรือ
สัมมนาด้วยภาษา อังกฤษนั้น

ฟังเข้าใจ ง่าย 

1.2 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การเขียนรายงาน   

1.2 ให้นิสิตเขียนรายงานต่างๆ  
ด้วยภาษา อังกฤษ 

1.2 รายงานภาษา อังกฤษอ่าน
เข้าใจได้ง่าย 

 

1.3 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน
การเขียนปริญญานิพนธ์  

1.3  ให้นิสิตเขียนปริญญานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ 

1.3 ปริญญานิพนธ์ภาษา อังกฤษ
อ่านเข้าใจได้ 

2.  การพัฒนาการสนทนากับผู้ป่วย   
     เป็นภาษาอังกฤษ 

2.1 จัดให้มีรายวิชาสนทนาภาษา 
อังกฤษกับผู้ป่วย(บัณฑิตวิทยาลัย)

เป็นผู้รับผดิชอบสร้างรายวิชานี้

ให้สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

2.1 นิสิตสามารถสนทนากับผู้ป่วย
ด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างเข้าใจ 

 

 2.2 สร้างบทสนทนาขบวนการตรวจ 
รักษา โรคในช่องปากต่าง ๆ กับ
ผู้ป่วยเป็นภาษานานาชาติ 

2.2 CD บทสนทนาขบวนการตรวจ 
รักษา โรคในช่องปากต่าง ๆกบั
ผู้ป่วยเป็นภาษานานาชาติ 

2.  แผนพัฒนาหลักสูตรและ 

การสอนที่เน้นความมีคุณธรรม 

จริยธรรมของวิชาชีพ และ จริยธรรม

ด้านวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 ประเมินและพัฒนาหลักสูตร

ด้านการสอนที่เน้นคุณธรรม

จริยธรรมของวิชาชีพ และจริยธรรม

ด้านวิชาการ 
 
2.2 อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี

ในด้านคุณธรรม จริยธรรมของ

วิชาชีพ และจริยธรรมด้านวิชาการ 
 
2.3 พัฒนารูปแบบการสอนที่เน้น

คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ และ

จริยธรรมด้านวิชาการ 
 
 

2.1 ผลการประเมินและติดตาม

ผลหลักสูตรด้านคุณธรรม 

จริยธรรมวิชาชีพ และจริยธรรม

ด้านวิชาการโดยนิสิตและผู้ใช้

บัณฑิต 

2.2 จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม

การอบรมสัมมนาเกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพ 

และจริยธรรมด้านวิชาการ 
2.3 จ านวนรายวิชาที่เน้นการ

สอนคุณธรรม จริยธรรมของ

วิชาชีพและจริยธรรมด้านวิชาการ 
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แผนพัฒนา/แผนการ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
3. แผนการพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ

ทางคลินิกให้ทันสมัยในวิทยาการที่

ก้าวหน้า 
 
 
 
 
 
 
4. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมและเทคโนโลยี 

 
3.1 พัฒนาอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา

คลินิกให้มีความเชี่ยวชาญใน

วิทยาการที่ทันต่อยุคสมัย 
 
3.2 จัดกิจกรรมพัฒนาและฝึกฝน

ทักษะทางคลินิกที่ใช้อุปกรณ์ที่ทัน

ต่อยุคสมัย 
 
 
4.1 วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2 มีการส ารวจคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามรอบ

ระยะเวลาของแผนการศึกษา 

 
3.1 จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้องกับวิทยาการการรักษาที่

ทันสมัย 
3.2 จ านวนโครงการอบรม/

สัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จัดให้

นิสิตได้ฝึกปฏิบัติในวิทยาการที่

ทันสมัย 
3.3 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม

กิจกรรมพัฒนาและฝึกฝนทักษะ 
4.1 รายงานผลการด าเนินงาน

ของหลักสูตร 
4.2 ระดับความพึงพอใจของ

บัณฑิตต่อหลักสูตร 
4.3 ระดับความพึงพอใจของ

นายจ้างผู้ประกอบการและผู้ใช้

บัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ 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. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ   
ภาคการศึกษาต้น  เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา  

พ.ศ.2554 และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้     
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่

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 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
จัดอบรมนิสิตใหม่ให้มีความรู้ในการอ้างอิงผลงานตีพิมพ์ในระยะแรกเข้า 
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    2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 
    

    2.6  งบประมาณตามแผน        
งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 

     ค่าใช้จ่าย ยอดสะสม(ต่อหัว) 
 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

  ค่าตอบแทนผู้สอน (เช่น 24 หน่วยกิต x 1000 บาทต่อชัว่โมง x 15 คร้ังต่อภาค)    307,800     30,780  
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี)   200,000     20,000 

  ค่าใช้จ่ายเพือ่การประชาสัมพันธ์      10,000       1,000 

  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)           5,000        500 

  ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต 400,000    40,000 

  

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒ ิ
หรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร  40,000     4,000 

  → ค่าใช้จ่ายรวม 962,800    96,280 
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตขั้นต่ า 10 คน) 962,800    96,280 
     
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก     
  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%)   80,000      8,000 
  งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%)   80,000     8,000 
   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5   80,000      8,000 

     
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์     
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)  100,000     10,000 
     
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)  240,000    24,000 
     
 หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง    
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จ านวนปี)   87,200     8,720 
  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จ านวนป)ี   60,000     6,000 
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x จ านวนป)ี   20,800     2,080 
   ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จ านวนป)ี 118,080   11,808 
     

 ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 1,588,880  158,888 
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    2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
         การเทียบเคียงหน่วยกิตให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 7 ข้อ 38 และข้อที่ 39   
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
เป็นหลักสูตร มหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 31 

หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
    3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  
     ก.  ระดับปริญญาโท   
    จ านวนหน่วยกิตรวม  (ไม่น้อยกว่า) 43  หน่วยกิต 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1.  วิชาแกน 11 หน่วยกิต 

2.  วิชาบังคับ 18 หน่วยกิต 

3.  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า   2 หน่วยกิต 

4.  ปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 12 หน่วยกิต      
        รวมไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 

 

            3.1.3  รายวิชา 
    3.1.3.2  หมวดวิชาแกน    

ทศก 711   วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์  2 (2-0-4) 
DDE 711   Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  
ทศก 811   การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  1 (1-0-2)  
DDE 811    Proposal Development in Dentistry 
ทอว 711  ชีววิทยาช่องปากประยุกต์    2 (2-0-4) 
DST 711  Applied  Oral  Biology 
ททด 731  จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์  2 (2-0-4) 
DPD 731  Psychology  and  Ethics  for  Dentists 
ททค 762 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  1    2 (0-4-2) 
CLD 762   Seminar in Clinical Dentistry 1 
ททค 852  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2     2 (0-4-2) 
CLD 852 Seminar in Clinical Dentistry 2 
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3.1.3.2  หมวดวิชาบังคับ    
นิสิตเลือกเรียนในกลุ่มวิชาเฉพาะใดวิชาเฉพาะหน่ึงจ านวน 18  หน่วยกิต 

3.1.3.2.1 กลุ่มวิชาบังคับปริทันตวิทยา 

ทอว 713  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์     4 (4-0-8) 
DST 713 Molecular Biology of the Cell  
ททค 712  ปริทันตวิทยาข้ันสูง      2 (2-0-4) 
CLD 712 Advanced Periodontology 
ททค 722  ชีววิทยาเนื้อเย่ือแข็ง      2 (2-0-4) 
CLD 722 Hard Tissue Biology 
ททค 745 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1    1 (0-3-0)   
CLD 745 Integrated Periodontal clinic  1 
ททค 747 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2     1 (0-3-0)   
CLD 747  Integrated Periodontal clinic  2 
ททค 752  สัมมนาปริทันตบ าบัด 1     1 (0-2-1) 
CLD 752 Seminar in Periodontal Therapy 1 
ททค 756  สัมมนาปริทันตบ าบัด 2     1 (0-2-1) 
CLD 756 Seminar in Periodontal Therapy 2 
ททค 764 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 1  1 (1-0-2) 
CLD 764 Periodontal Treatment Report 1 
ททค 854 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 2  1 (1-0-2) 
CLD 854 Periodontal Treatment Report 2 
ททค 836 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3     2 (0-6-0)   
CLD 836   Integrated Periodontal clinic 3 
ททค 838  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4     2 (0-6-0)   
CLD 838   Integrated Periodontal clinic  4 

3.1.3.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันข้ันสูง    2 (2-0-4) 
CLD 713 Advanced Endodontic Treatment 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเย่ือในโพรงฟัน    2 (2-0-4) 
CLD 721 Biology of Dental Pulp 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเย่ือรอบรากฟัน    2 (2-0-4) 
CLD 723 Biology of Periradicular Tissue 
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ททค 726 การจัดการเนื้อเย่ืออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก   2 (1-3-2) 
CLD 726 Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery 
ททค 746 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1   2 (0-6-0) 
CLD 746      Integrated Endodontic Clinic 1 
ททค 748 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2   2 (0-6-0) 
CLD 748       Integrated Endodontic Clinic 2 
ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  1 (1-0-2) 
CLD 763       Endodontic Case Analysis 1 
ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3   2 (0-6-0) 
CLD 837       Integrated Endodontic Clinic 3 
ททค 839  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4   2 (0-6-0)  
CLD 839   Integrated Endodontic Clinic 4 
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2  1 (1-0-2) 
CLD 851      Endodontic Case Analysis 2 

3.1.3.2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทันตกรรมประดิษฐ์ 

ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นข้ันสูง            2 (2-0-4) 
CLD 718 Advanced Fixed Prosthodontics 
ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ข้ันสูง               3 (3-0-6) 
CLD 719 Advanced  Removable  Prosthodontics 
ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม     1 (1-0-2) 

CLD 724 Dental Implant 
ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  1    2 (0-6-0) 
CLD 742 Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  1 
ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  2    2 (0-6-0) 
CLD 744 Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  2 
ททค 765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1  1 (1-0-2) 
CLD 765       Prosthodontic Case Analysis 1 
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์   2 (0-4-2) 
CLD 853 Seminar in Prosthodontic Innovation 

ททค 855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2  1 (1-0-2) 
CLD 855     Prosthodontic Case Analysis 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 ก าหนดให้เลือกเรียน       ไมน้่อยกว่า 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  เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ 2 (1-2-3) 
DST 712  Instrument and Technique for Dental Research 
ทอว 721 การท าหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว          1 (1-0-2) 
DST 721 Function and Dysfunction of Masticatory  System 

   นิสิตอาจเลือกรายวิชาเลือกอื่นที่เปิดสอนในระดบับัณฑติศึกษา มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวโิรฒ 

3.1.3.4 หมวดวิชาปริญญานิพนธ์          12   หน่วยกิต 
ททค 888 ปริญญานิพนธ์                      12  หน่วยกิต 

    CLD 888 Thesis 
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
ตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้ 
ตัวเลขหน้าวงเล็บ  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิต 
ตัวเลขในวงเล็บล าดับที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่บรรยายหรืออภิปรายปัญหาต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บล าดับที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติงานคลินิกต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บล าดับที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
การก าหนดรหัสวิชา  

รายวิชาประจ าคณะ   
 ทศก (DDE) หมายถึง รายวิชาทันตแพทยศาสตร์ศึกษาวิชากลาง  
รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 

 ททค (CLD) หมายถึง รายวิชาสาขาวิชาทันตกรรมคลินิกรายวิชาของภาควิชาอื่น ๆ  
 ททด (DPD) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน 
 ทศว (DSM) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก  
 ทอว (DST) หมายถึง  รายวิชาของภาควิชาโอษฐวิทยา 
- เลขหลักแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
- เลขหลักที่ 2 หมายถึง เลขรหัสตามล าดับกลุ่มวิชาในสาขาวิชาก าหนด 
   1, 2  หมายถึง  วิชาบรรยาย 
   3, 4  หมายถึง   วิชาคลินิก 
   5, 6  หมายถึง   วิชาสัมมนา  
- เลขหลักที่ 3 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาของแต่ละปีการศึกษา  
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1.1.4 แผนการศึกษา   
ปริทันตวิทยา  ปีที่  1 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชาแกน 
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง         2 (2-0-4) 

             ทันตแพทยศาสตร์                       
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์              2 (2-0-4) 
หมวดวิชาบังคับ 
ทอว 713 ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์     4 (4-0-8) 
ททค 712 ปริทันตวิทยาขัน้สูง                   2 (2-0-4) 
ททค 745 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 1    1 (0-3-0) 

ททค 752 สัมมนาปริทันต์บ าบัด  1             1 (0-2-1) 
 
หมวดวิชาเลือก     1  หน่วยกิต 
xxx xxx                                                          1 (1-0-2) 

หมวดวิชาแกน 
ททด 731  จิตวิทยาและจรรยาบรรณ        2 (2-0-4) 
              ส าหรับทันตแพทย ์                    
ททค 762  สัมมนาทันตกรรมคลินิก  1     2 (2-0-4) 
หมวดวิชาบังคับ 
ททค 722  ชีววิทยาเน้ือเยื่อแข็ง               2 (2-0-4) 
ททค 747  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 2 1 (0-3-0) 
ททค 756  สัมมนาปริทันต์บ าบัด  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                                                       1 (1-0-2) 

รวมจ านวนหน่วยกิต          13 รวมจ านวนหน่วยกิต          13 
 

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) 
 
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์ 
ททค 888  ปริญญานิพนธ์                         6 หน่วยกิต 
 

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                       3 หน่วยกิต 
 

รวมจ านวนหน่วยกิต          9 รวมจ านวนหน่วยกิต          8 
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วิทยาเอ็นโดดอนต์  ปีที่  1 

 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชาแกน 
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง          2 (2-0-4) 

             ทันตแพทยศาสตร์                       
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์               2 (2-0-4) 
 
หมวดวิชาบังคับ 
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันขัน้สูง         2 (2-0-4) 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน      2 (2-0-4) 
ททค 746 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์             2 (0-6-0)                
              บูรณาการ 1   
 
หมวดวิชาเลือก     1  หน่วยกิต        
xxx xxx                                                         1 (1-0-2)                                     

หมวดวิชาแกน 
ททด 731  จิตวิทยาและจรรยาบรรณ           2 (2-0-4) 
              ส าหรับทันตแพทย ์                    
ททค 762  สัมมนาทันตกรรมคลินิก  1        2 (0-4-2) 
 
หมวดวิชาบังคับ 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน     2 (2-0-4) 
ททค 748  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์            2 (0-6-0) 
              บูรณาการ 2    
ททค 763  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง 
              วิทยาเอ็นโดดอนต ์1             1  (1-0-2) 
หมวดวิชาเลือก     1  หน่วยกิต        
xxx xxx                                                         1 (1-0-2)                                     
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์      
ททค 888  ปริญญานิพนธ์             3 หน่วยกิต                                 

รวมจ านวนหน่วยกิต          11 รวมจ านวนหน่วยกิต          13 
 

วิทยาเอ็นโดดอนต์  ปีที่  2 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชาแกน 
ทศก 811  การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย         1 (1-0-2) 
              ทางทันตแพทยศาสตร์      
หมวดวิชาบังคับ 
ททค 726 การจัดการเนื้อเย่ืออ่อนส าหรับ 

   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        2 (0-4-2) 
หมวดวิชาบังคับ 
ททค 839 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์             2 (0-6-0) 
             บูรณาการ 4    
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยา      1 (1-0-2) 
             เอ็นโดดอนต์ 2  
 
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์      
ททค 888  ปริญญานิพนธ์             3 หน่วยกิต                                 
  

รวมจ านวนหน่วยกิต          11 รวมจ านวนหน่วยกิต           8 
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ทันตกรรมประดิษฐ์ ปีที่  1 

 

ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 
หมวดวิชาแกน 
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทาง          2 (2-0-4) 

             ทันตแพทยศาสตร์                       
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์               2 (2-0-4) 
 
หมวดวิชาบังคับ 

ททค 718  ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นชั้นสูง  2 (2-0-4) 
ททค 719  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ชั้นสูง  3 (3-0-6) 
ททค 742  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์           2 (0-6-0) 
              รวบยอด 1   
หมวดวิชาเลือก     1  หน่วยกิต 
xxx xxx                                                         1 (1-0-2)                                     

หมวดวิชาแกน 
ททด 731  จิตวิทยาและจรรยาบรรณ           2 (2-0-4) 
              ส าหรับทันตแพทย ์                    
ททค 762  สัมมนาทันตกรรมคลินิก  1        2 (0-4-2) 
 
หมวดวิชาบังคับ 
ททค 724  ทันตกรรมรากเทียม                 1 (1-0-2) 
ททค 744  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์          2 (0-6-0) 
              รวบยอด 2 
ททค 765  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย              1 (1-0-2) 
             ทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1  
หมวดวิชาเลือก     1  หน่วยกิต 
xxx xxx                                                         1 (1-0-2)                                     
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์      
ททค 888  ปริญญานิพนธ์              3 หน่วยกิต  

รวมจ านวนหน่วยกิต          12 รวมจ านวนหน่วยกิต          12 
 

ทันตกรรมประดิษฐ์  ปีที่  2 
ภาคการศึกษาที่  1 ภาคการศึกษาที่  2 

หมวดวิชาแกน 
ทศก 811  การพัฒนาโครงร่างงานวิจัย         1 (1-0-2) 
              ทางทันตแพทยศาสตร์      
หมวดวิชาเฉพาะ 

ททค 833  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์          2 (0-6-0) 
              รวบยอด 3 
ททค 853  สัมมนานวัตกรรมทาง               2 (0-4-2) 
              ทันตกรรมประดิษฐ์    

หมวดวิชาปริญญานิพนธ์      
ททค 888  ปริญญานิพนธ์            6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาแกน 
ททค 852  สัมมนาทันตกรรมคลินิก  2        2 (0-4-2) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์           2 (0-6-0) 
              รวบยอด 4 
ททค 855  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง         1 (1-0-2) 
              ทันตกรรมประดิษฐ์ 2  
หมวดวิชาปริญญานิพนธ์      
ททค 888  ปริญญานิพนธ์                3 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต          11 รวมจ านวนหน่วยกิต          8 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาแกน       

ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์           2 (2-0-4) 
DDE 711 Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  

  ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

การก าหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย  การก าหนดความมุ่งหมาย ความส าคัญ

และขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการ

วิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย  การ

เขียนรายงานการวิจัย  การเขียนเอกสารอ้างอิง  การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น รวมถึงมารยาทและบรรทัดฐานของการท าวิจัย 

ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์          1 (1-0-2)  

DDE 811 Proposal Development in Dentistry 

  ศึกษาโครงร่างงานวิจัย องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัย ความส าคัญและวิธีเขียน

องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัย    วิธีการจัดท าโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน และเทคนิคการ

น าเสนอผลงานวิจัย    

ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์             2 (2-0-4) 
DST 711 Applied Oral Biology 

  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้และวิทยาการทางด้านชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล 

บทบาทของเชื้อจุลชีพและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก  พัฒนาการของอวัยวะในช่องปาก  กลไกการเกิดโรค

ในช่องปาก การตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะต่างๆ ความก้าวหน้าของแนวทางป้องกันและรักษา ศึกษา

เทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางอณูพันธุ

ศาสตร์ อณูชีววิทยาในทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์          2 (2-0-4) 
DPD 731 Psychology  and  Ethics  for  Dentists 

ศึกษาวิ เคราะห์แนวคิดจริยศาสตร์   จริยธรรมที่ เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ 

ความสัมพันธ์ของศาสนา  จริยธรรม  และวิชาชีพ  สิทธิผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา  วิเคราะห์
ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมที่เรียนมา ศึกษาปัจจัยพื้นฐานของ

พฤติกรรมของมนุษย์ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย การใช้หลักจิตวิทยาในการส่ือสารกับ

ผู้ป่วย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยใช้กรณีปัญหาตัวอย่างเพื่อน ามาสู่การวิพากษ์ 
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ททค 762 สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 1      2(0-4-2) 
CLD 762  Seminar in Clinical Dentistry 1 

ศึกษาค้นคว้าความรู้ จากผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมคลินิกที่มีความหลากหลายในอดีต 

แนวคิดต่าง ๆ ทางชีววิทยาทางการแพทย์และคลินิกที่เกี่ยวข้อง พยาธิวิทยา อิมมูโนวิทยา ระบาดวิทยา การ

พัฒนาวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาทางทันตกรรม โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาและการ

แลกเปลี่ยนความคิด น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      

ททค 852 สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 2      2(0-4-2) 
CLD 852  Seminar in Clinical Dentistry 2 
  ศึกษาค้นคว้าความรู้  จากผลงานวิจัยในทันตกรรมคลินิก ในหัวข้อการรักษาทาง 

ทันตกรรมการรักษาสหสัมพันธ์ระหว่างสาขา การพัฒนาแนวคิดในการรักษาทางทันตกรรม เปรียบเทียบ

วิธีการรักษาและวัสดุที่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาและการแลกเปล่ียน

ความคิดน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต      

หมวดวิชาเฉพาะ 

ทอว 713  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์     4 (4-0-8) 
DST 713 Molecular Biology of the Cell  
  ศึกษาโครงสร้างการท างานและเมตาบอลิซึมของเซลล์  นิวเคลียสและไซโตพลาซึม สารชีว

โมเลกุลต่าง ๆที่มีความส าคัญต่อการท างานของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของเซลล์แบบอะพอพ

โทซิส  การติดต่อส่ือสารระหว่างเซลล์ โครงสร้างและการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  โปรตีน การประยุกต์

เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่อใช้วิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ  เทคนิคการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้อง

จุลทรรศน์    
ททค 712  ปริทันตวิทยาขั้นสูง      2(2-0-4) 
CLD 712 Advanced Periodontology 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้  และแนวคิดในแนวลึกของสาขาปริทันตวิทยา  การประมวล

ความรู้  เพื่อช่วยในการวางแผนการรักษาผู้ป่วย  และประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย 

ททค 722  ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง       2 (2-0-4) 
CLD 722 Hard Tissue Biology 

ศึกษาชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ โครงสร้างองค์ประกอบทางเคมี และสรีรวิทยา

ของเนื้อเย่ือแข็ง อันได้แก่ ฟันและกระดูก โดยเน้นองค์ความรู้ที่มีความลึกซึ้งในระดับเซลล์และโมเลกุล 
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ททค 752  สัมมนาปริทันตบ าบัด 1      1 (0-2-1) 
CLD 752         Seminar in Periodontal Therapy 1 
                         ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา อัน เกี่ยวเนื่องกับ การตรวจ 
วินิจฉัย การให้การรักษาปริทันต์ การควบคุมโรค การเกิดโรคปริทันต์ โดยกระบวนการเรียนรู้แบบสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิด 

ททค 756  สัมมนาปริทันตบ าบัด 2      1 (0-2-1) 
CLD 756 Seminar in Periodontal therapy 2 
  ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา อันเกี่ยวเนื่องกับ เครื่องมือและ

วัสดุชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าศัลย์ปริทันต์  เทคนิคทางศัลย์ปริทันต์ ผลส าเร็จในการรักษาปริทันต์  

การดูแลติดตามผลหลังการท าศัลย์ปริทันต์  และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้  การควบคุมมิให้เกิดโรคกลับซ้ า

อีก โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาแลกเปล่ียนความคิด 
ททค 745  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1     1 (0-3-0) 
CLD 745  Integrated Periodontal clinic  1 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยไม่มีโรคทาง

ระบบ โดยการรักษาขั้นแรก   เน้นการควบคุมอนามัยในช่องปาก การขูดหินน้ าลายเกลารากฟัน การแก้ไข
สาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 747  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2     1 (0-3-0) 
CLD 747  Integrated Periodontal clinic  2 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและ รุนแรง ในผู้ป่วยที่มีโรคทาง

ระบบ โดยการรักษาขั้นแรก  การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อน การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย
เพื่อรักษาทางทันตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง     การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางระบบที่อาจ
เป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคปริทันต์ รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 764 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 1   1 (1-0-2) 
CLD 764 Periodontal Treatment Report 1 
  รายงานกรณีผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางปริทันตวิทยา น าเสนอข้อมูลอาการประวัติของ

ผู้ป่วย ประวัติโรคทางระบบและทางทันตกรรม การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา 

การรักษาผลสัมฤทธิ์หลังการรักษา น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      
ททค 836 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3     2 (0-6-0) 
CLD 836  Integrated Periodontal clinic   3 

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและ

ไม่มีโรคทางระบบโดยการประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาขั้นแรก การวางแผนการท าศัลยปริทันต์   
เพื่อแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์ท่ีเกิดจากโรคปริทันต์อักเสบ หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรคด้วยเทค

นิกการผ่าตัดขั้นพื้นฐาน รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
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ททค 838 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4     2 (0-6-0) 
CLD 838  Integrated Periodontal clinic  4  

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและ

ไม่มีโรคทางระบบด้วยการท าศัลยปริทันต์เพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เป็นรอยโรคจากการเป็นโรคปริทันต์

อักเสบด้วยเทคนิกการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและวัสดุทันตกรรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม 

การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ให้อยู่ในสภาพดีหลังรักษา รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ

ขั้นตอนการรักษา                                 
ททค 854 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 2   1 (1-0-2)  
CLD 854 Periodontal Treatment Report 2 
  รายงานกรณีผู้ป่วยท่ีได้รับการรักษาทางปริทันตวิทยา และการรักษาอื่นที่เกี่ยวข้อง น าเสนอ

ข้อมูลผู้ป่วยท่ีมีอาการรุนแรง จากผลการมีโรคทางระบบ และมีขั้นตอนการรักษาที่ซับซ้อน มีการส่งต่อผู้ป่วย

เพื่อรักษาสหสาขา น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต      
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง     2 (2-0-4) 
CLD 713 Advanced Endodontic Treatment 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกในการรักษาคลองรากฟัน วิธีการรักษาทาง

วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งวิธีอนุรักษ์และวิธีผ่าตัด การพัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆในการรักษา 

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ  การรักษาคลองรากฟันซ้ า  การบูรณะฟนัที่ได้รับการ

รักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ   และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับ

การรักษาทางทันตกรรมในสาขาอื่นๆ 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน     2 (2-0-4) 
CLD 721 Biology of Dental Pulp  
  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของเนื้อเย่ือในโพรงฟัน   

อิมมูโนวิทยาต่อการติดเชื้อ   การเปล่ียนแปลงของเนื้อเย่ือในเมื่อมีการติดเชื้อ การควบคุมความเจ็บปวดที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อเย่ือใน  ผลของโรคทางระบบต่อการเปลี่ยนแปลงต่อเนื้อเยื่อใน 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน     2 (2-0-4) 
CLD 723 Biology of Periradicular Tissue 
  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้ทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของกระดูก เคลือบราก

ฟัน เนื้อฟัน และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การเปล่ียนแปลงของเนื้อเย่ือรอบรากฟัน เมื่อมีการอักเสบ และการติด

เชื้อ ผลของการรักษาคลองรากฟัน และผลของโรคทางระบบต่อการเปล่ียนแปลงต่อเนื้อเย่ือต่างๆ รอบรากฟัน 
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ททค 746 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1    2 (0-6-0) 
CLD 746       Integrated Endodontic Clinic 1  
  การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในฟันหลายคลองรากฟัน  โดยเน้นการวาง

แผนการรักษา  และการเตรียมฟันให้พร้อมที่จะท าการรักษารากฟัน รวมทั้งการน าเสนอแผนการรักษา 

ผลการรักษา และวิจารณ์การรักษา รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 748 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2    2 (0-6-0) 
CLD 748       Integrated Endodontic Clinic 2  
  การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายคลอง

รากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ าโดยเฉพาะในกรณีที่มีความผิดพลาดระหว่างการรักษา  รวมทั้งการฟื้นฟู

สภาพเพื่อให้ฟันใช้งานได้เป็นปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ

แผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 

ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3     2 (0-6-0) 
CLD 837       Integrated Endodontic Clinic 3  
  ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  ทั้งโดยวิธีผ่าตัด  เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถ

รักษาคลองรากฟันแบบอนุรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาต่อไป 

รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 839 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4    2 (0-6-0) 
CLD 839 Integrated Endodontic Clinic 4  
  ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์การรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  การรักษาคลองราก

ฟันร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่น รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษาต่อไป รวมถึง
การส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  1 (1-0-2) 
CLD 763       Endodontic Case Analysis 1 
  น าเสนอกรณีผู้ป่วยท่ีน่าสนโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรค การด าเนินของโรค

รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยน าความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ มา

ประกอบ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      

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

อนุมัติเหตุการรักษาคลองรากฟันในเด็ก และผู้สูงอายุ โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดโรค  

การด าเนินของโรค รวมท้ังเหตุผลในการรักษา โดยน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้

เห็นถึงความลุ่มลึกในการพิจารณากรณีดังกล่าว น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต      



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555  24 

 

ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง    2 (2-0-4) 
CLD 718 Advanced Fixed Prosthodontics 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นในฟัน

ธรรมชาติและรากฟันเทียม วิธีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพื่อวางแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา 

สมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและเชิงกล 

ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเย่ือในช่องปาก  ส่วนประกอบของวัสดุและโครงสร้างในระดับอนุภาค   

ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง    3 (3-0-6) 
CLD 719 Advanced  Removable  Prosthodontics    
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ วิธีตรวจ 

วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพื่อวางแผนการรักษา การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมทั้งปาก 

ส่ิงประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร และรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมถอดได้ ศึกษาสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ใน

งานทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและเชิงกล ความเข้ากันได้ของวัสดุกับ

เนื้อเย่ือในช่องปาก  ส่วนประกอบของวัสดุและ โครงสร้างในระดับอนุภาค   
ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม      1 (1-0-4) 

CLD 724 Dental Implant 
  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมโดยลึกซึ้ง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา 

การตอบสนองของเนื้อเย่ือโดยรอบ ชนิดวัสดุของรากเทียม การเลือกใช้ ขั้นตอนการผ่าตัดและท างานทันตก

รรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทียม ทั้งในรายที่ปกติธรรมดาหรือในรายที่มีความซับซ้อน รวมถึงการดูแลติดตาม

ผู้ป่วย การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1    2 (0-6-0) 
CLD 742 Comprehensive Prosthodontic Clinic 1 
  ฝึกปฏิบัติให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ ให้มี

ความรู้ความช านาญในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษา รวมถึง

การส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  2     2 (0-6-0) 
CLD 744 Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  2 
  ปฏบิัติการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางทันตกรรมประดิษฐ์ท้ังแบบติดแน่น และถอดได้ 

มีความเข้าใจถึงการมองภาพโดยรวม  การวางแผนการรักษา  ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ ในการรักษา รวมถึง

การส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
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ททค 765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1  1 (1-0-2) 
CLD 765       Prosthodontic Case Analysis 1 
  น าเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยวิเคราะห์ประวัติทางทันตกรรม 

ความสัมพันธ์ของกระดูกขากรรไกร ใบหน้าและการสบฟัน รวมท้ังเหตุผลในการรักษา โดยน าความรู้พื้นฐาน 

และงานวิจัยทางทันตกรรมประดิษฐ์ มาประกอบ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      
ททค  833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3     2 (0-6-0) 
CLD  833 Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  3 
  ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้  ในผู้ป่วยที่มี
ปัญหาทางปริทันต์ และวิทยาเอ็นโดดอนต์ร่วมกับการใส่ฟัน เพื่อฝึกให้เข้าใจในการวางแผนการรักษา และ

เข้าใจในการมองภาพโดยรวม รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 

ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  4     2 (0-6-0) 
CLD 835 Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  4 
  ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ที่รองรับด้วย 

รากเทียม การวางแผนการรักษา ตลอดจนจบขั้นตอนการรักษาต่าง ๆ รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ

แผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์    2 (0-4-2) 
CLD 853 Seminar in Prosthodontic Innovation 
  ศึกษาความรู้ จากผลงานวิ จั ยในสาขาทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตวัสดุศาสตร์  และ 

ศาสตร์อื่น ๆ ที่มีสหสัมพันธ์กัน ในหัวข้อนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ใหม่อันเกี่ยวเนื่องกับการรักษาทางทัน

ตกรรมประดิษฐ์ เทคนิคและวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยขบวนการเรียนรู้แบบ

สัมมนา การแลกเปลี่ยนความคิด เพื่อน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ได้ 

ททค 855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2  1 (1-0-2) 
CLD 855     Prosthodontic Case Analysis 2 
  น าเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจทางทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมรากเทียม โดย

วิเคราะห์ประวัติทางทันตกรรม ความสมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรใบหน้า และการสบฟัน รวมทั้งเหตุผลใน

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมกับสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยน าความรู้พื้นฐานและงานวิจัย

ทางทันตกรรมประดิษฐ์มาประกอบ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต      
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หมวดวิชาเลือก 

ททด 711   ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์    1  (1-0-2)   
DPD 711  Orthodontics in Periodontal Patient 
  ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์และการก่อให้เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ 

การวางแผน การรักษาโรคปริทันต์ร่วมไปกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยการแก้ไขการสบฟัน

ผิดปกติเฉพาะที่ด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้แบบง่ายหรือเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่นเพียงบางส่วน 

ข้อบ่งใช้และข้อจ ากัดของการให้การรักษาด้วยเครื่องมือแบบต่างๆ และเข้าใจถึงบทบาทความส าคัญของ 

การคงสภาพฟัน 

ททค 725 การวิจัยชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล  1 (1-0-2) 
CLD 725 Cellular and Molecular Oral Biology Research   
  ศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ การเจริญเติบโต 

และการตายของเซลล์ด้วยกระบวนการในระดับโมเลกุล   การออกแบบงานวิจัย และวิพากษ์งานวิจัยที่

เกี่ยวกับชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล   

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

เนื้อเย่ืออ่อน วางแผนการรักษาและฝึกปฏิบัติการจัดการเนื้อเย่ืออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 

เพื่อให้มีการหายของเนื้อเย่ืออ่อนที่สมบูรณ์ 

ททค 727     วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ      1(1-0-2) 
CLD 727 Research Methodology for Dental Materials 
  ศึกษาวิเคราะห์การวิจัยเพื่อทดสอบสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรม  

องค์ประกอบของวัสดุ การทดสอบสมบัติเชิงกลและการทดสอบการใช้งานในทางคลินิก 
ทศว  722 รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัย     1(1-0-2) 
DSM 722 Diagnostic Radiology 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา วิธีการถ่ายภาพรังสี  ทั้งในและนอกช่องปากที่

ใช้ในงานทันตกรรมคลินิก วิธีการอ่านและแปลผลภาพรังสี โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพรังสีชนิดรอบปลายราก

ฟัน  การให้การวินิจฉัยจากภาพรังสี และการวินิจฉัยแยกโรคในกรณีที่มีรอยโรคในภาพรังสีคล้ายคลึงกัน 
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ททค  728   การปลูกฝังรากฟันเทียม                                         2 (1-3-2)   
CLD  728   Dental Implantation 

ศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะพื้นผิวของรากฟันเทียม กลไกการเกิดออสซีโออินทีเกรชัน การ

ผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมรองรับฟันเทียมชนิดต่างๆ  โดยพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของขากรรไกรและ

ใบหน้า  เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาประวัติทางการแพทย์ สภาพช่องปากและขากรรไกร ความพร้อม

ทางจิตใจ การวางแผนการรักษา การดูแลก่อนและหลังการรักษาโดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคปริทันต์

อักเสบ  การเพิ่มเนื้อเยื่อเหงือกชนิดแข็งแรงให้เพียงพอ  การเตรียมกระดูกสันเหงือกให้กว้างพอที่จะรองรับ

รากฟันเทียมด้วยเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการปลูกฝังรากฟนัเทียมในระยะต่างๆ  การแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดหลัง

ปลูกฝังรากฟันเทียม การฝึกวางแผนการปลูกฝังรากฟันเทียม รวมท้ังฝึกปฏิบัติงานปลูกฝังรากฟันเทียมนอก

ช่องปาก 

ทอว 712 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์  2 (1-2-3) 
DST 712  Instrument and Technique for Dental Research    
  ศึกษาวิเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการที่ ทันสมัย การ

เพาะเล้ียงเซลล์ในช่องปาก การเพาะเล้ียงจุลชีพแบบไม่ใช้ออกซิเจน การแยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคต่าง ๆ 
การทดสอบความแข็งของวัสดุ การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์สารเชิง

คุณภาพและปริมาณ โดยความรู้นี้จะเป็นประโยชน์และสามารถน าไปใช้ในงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ต่อไป 

ทอว 721 การท าหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว  1(1-0-4) 
DST 721 Function and Dysfunction of Masticatory  System 
  ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะกายวิภาคของระบบบดเคี้ยว การท าหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร และ

กล้ามเนื้อบดเคี้ยวขณะท างาน การตรวจและการประเมินระบบบดเคี้ยว ความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว 

การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 

หมวดปริญญานิพนธ์ 

ททค  888 ปริญญานิพนธ์       12  หน่วยกิต 

CLD  888 Thesis 
      ท าวิจัยทางทันตกรรมคลินิกในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์  

ทันตกรรมประดิษฐ์  ในระดับปริญญาโท โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการท าวิจัยตาม

กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 
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   3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 รศ.ทพญ.ทิพาพร  วงศ์สุรสิทธิ์ ท.บ.  ปี 2520 
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์  แสนทวีสุข ท.บ.  ปี 2539 

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  ปี 2543 

Ph.D. Dental Biomaterials Science  
ปี 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ทพญ.ดร.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ.  ปี 2543 
Cert.(Endodontics) D.M.Sc. 
(Oral Biology)  ปี 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard  School of  Dental Medicine, 
Harvard University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

4 รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ท.บ. ปี 2528 

Cert. in Periodontology 

Ph.D. in Dental Science, ปี 2533 

อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2539   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental University, 
Japan 
ทันตแพทยสภา 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.ทพญ.ดร.นิรดา  ธเนศวร ท.บ.  ปี 2535 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก)  ปี 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

         3.2.2.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตร 
 

ล าดับ

ที่ 
รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 รศ.ทพญ.ทิพาพร  วงศ์สุรสิทธิ์ ท.บ.  ปี 2520 
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์  แสนทวีสุข ท.บ.  ปี 2539 

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  ปี 2543 

Ph.D. Dental Biomaterials Science  
ปี 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ทพญ.ดร.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ.  ปี 2543 
Cert.(Endodontics) D.M.Sc. 
(Oral Biology)  ปี 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard  School of  Dental Medicine, 
Harvard University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 
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   3.2.3.  อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับท่ี รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวชิา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

1 รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ท.บ. ปี 2528 

Cert. in Periodontology 

Ph.D. in Dental Science, ปี 2533 

อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2539   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental University, Japan 
ทันตแพทยสภา 

2 รศ.ทพญ.ทิพาพร  วงศ์สุรสิทธิ์ ท.บ.  ปี 2520 
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ปี 2541 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

3 รศ.ดร.นันทนา  อรุณฤกษ์ วท.บ.  ปี 2527 
วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปี 2532 
ปร.ด. (จุลชีววิทยา) ปี 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ผศ.ทพญ.ดร.นิรดา  ธเนศวร ท.บ. ปี 2535 
วท.ด. (ชีววิทยาชอ่งปาก) ปี 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

5 ผศ.ทพ.สุวิทย์   วิมลจิตต ์ ท.บ.  ปี 2534 
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต)์ ปี 2541 

อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต)์ ปี 2545 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

6 ผศ.ทพญ.ชินาลัย   ปยิะชน ท.บ.  ปี 2536 
ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(วิทยาเอ็นโดดอนต)์   ปี 2539 

วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต)์ ปี 2546 

อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต)์ ปี 2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ทันตแพทยสภา 

7 อ.ทพญ.ดร.วัลลภัทน์  แสนทวีสุข ท.บ.  ปี 2539 

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  ปี 2543 

Ph.D. Dental Biomaterials Science ปี 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

8 อ.ทพญ.ดร.ศิริจันทร์   เจียรพุฒิ ท.บ.  ปี 2534 
Master of Science (Adhesive Dentistry)  
ปี 2537 

Ph.D. in Dental Biomaterials Science ปี 2554 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
School of Dentistry, University of Sheftield,UK 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 อ.ทพญ.ดร.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ.  ปี 2543 
Cert.(Endodontics) ปี 2551 
Cent.D.M.Sc.(Oral Biology)  ปี 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard  School of  Dental Medicine, Harvard 
University, USA 

10 อ.ทพญ.ดร.ณปภา   เอีย่มจิรกุล ท.บ.  ปี 2541 

Ph.D. in Dental Science  ปี 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental University, Japan 

11 อ.ทพญ.ดร.สิริลักษณ์  ตีรณธนากุล ท.บ.  ปี 2540 

วท.ด. (ชีววิทยาชอ่งปาก) ปี 2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 อ.ทพญ.ดร.มะลิ  พลานุเวช ท.บ.  ปี 2542 
Dr.Med.Dent (Prosthodontics) ปี 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tuebingen University, Germany  

13 อ.ดร.ดวงพร  ศรีสุภาพ วท.บ. (ชีวเคมี) ปี 2537 
วท.ม. (เทคโนโลยีชวีภาพ) ปี 2541 
วท.ด. (ชีวเคมี) ปี 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับท่ี รายชื่อคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวชิา) และปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเรจ็การศึกษา 

14 อ.ทพญ.อินทรา  วงศ์เยาวฟ์้า ท.บ.  ปี 2544 
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์)  ปี 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 อ.ทพญ.จามรี  เสมา ท.บ.  ปี 2535 
วท.ม. (ปริทันตวิทยา)  ปี 2541 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

16 อ.ทพ.ธีรชัย  ลิมป์ลาวัณย ์ ท.บ.  ปี 2542 
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2545 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 อ.ทพญ.รุ่งทิวา  ปันป่า ท.บ.  ปี 2548 
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) ปี 2552 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อ.ทพญ.ชื่นชวีิต  ทองศิริ ท.บ.  ปี 2545 
วท.ม. (ปริทันตวิทยา) ปี 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
ล าดับท่ี รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 
สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

1 ทพญ.มลิสาร์  โลหกุล ท.บ.  ป ี2542 
อท. (ปริทันตวิทยา)  ปี 2549 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

2 ทพญ.ธาราธร   สุนทรเกียรติ 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 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Minnesota, USA 
 
 
ทันตแพทยสภา 

3 ทพ.ปัญญา  ทรวงบูรณกุล ท.บ. ปี 2536 
วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ปี 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

4 ทพ.รุ่งกิจ  หลีเจริญกุล ท.บ. ปี 2543 

M.Sc. (Prosthodontics) ปี 2552 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University of Iowa, USA 
5 ทพญ.อารยา  ไคเอ็นบวร์ก ท.บ. ปี 2531 

M.Sc. (Endodontics) ปี 2538 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
New York University, USA 

6 ทพ.สมชาติ  กาญจนวัฒนา ท.บ. ปี 2535 
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2541 
อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) ปี 2546 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ทันตแพทยสภา 

   

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี) 
 ในสาขาปริทันตวิทยา อาจมีการฝึกปฏิบัติในคลินิกของหน่วยทันตกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึกโดย

คณาจารย์ประจ าเดินทางไปสอน ทั้งนี้เพื่อความหลากหลายของผู้ป่วย 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      มีประสบการณ์การได้ฝึกในผู้ป่วยท่ีเป็นโรคปริทันต์ชนิดรุนแรง 
 4.2  ช่วงเวลา 
      ทุกภาคการศึกษาที่มีรายวิชาคลินิกปริทันตบูรณาการ 1, 2, 3, 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
      2 วันต่อสัปดาห์ ทุกภาคการศึกษาที่มีรายวิชาคลินิกปริทันตบูรณาการ 1, 2, 3, 4 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี            

 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   ท าวิจัยทางทันตกรรมคลินิกในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทางปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์  

ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะฯลฯ ในระดับปริญญาโท โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการท าวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้    
  5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
  5.2.2 สามารถท างานวิจัยเพื่อหาค าตอบในสมมติฐานที่ต้ังขึ้นได้ 
  5.2.3 สามารถเขียนผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ 

  5.2.4 สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์ในวิชาชีพทันตแพทย์และสังคมได้ 

5.3  ช่วงเวลาการศึกษา      
   ภาคปลาย ปีการศึกษาที่  1 - ภาคปลาย ปีการศึกษาที่ 2 ก าหนดให้เขียนและสอบโครงร่างงานวิจัย
ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 และด าเนินงานวิจัยในภาคการศึกษาที่ 1 และ/หรือ 2 ของปี

การศึกษาที่ 2 และด าเนินการสอบปกป้องในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต   
        จ านวนหน่วยกิต  12  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ   
             5.5.1 ก าหนดรายวิชาแกนคือ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์และ  

ทศก 811 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท า

ปริญญานิพนธ์      
      5.5.2 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญานิพนธ์ ททค 888  

  5.5.3 ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ค าปรึกษาในการก าหนดหัวข้อวิจัย และ
กระบวนการท าวิจัยทุกขั้นตอน 

5.6  กระบวนการประเมินผล   
    5.6.1 เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบโครงร่างงานวิจัย  
    5.6.2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปกป้องปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีองค์ประกอบของกรรมการที่

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาที่วิจัยและสาขาทีเ่กี่ยวข้อง ผลการวิจัยที่ได้รับการระบุวา่ต้องแก้ไขโดย คณะกรรมการ

การสอบปกป้องวิทยานิพนธ์จะต้องแก้ไขจนเป็นท่ียอมรับ และได้รับการตีพิมพ์เสียก่อน จึงถือว่าวิทยานิพนธ์

นั้นผ่าน 
    5.6.3 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและรองประเมินงานวิจัยของนิสิตร่วมกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- ความตั้งใจในการท าวิจัย  
- การรายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 
- ผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย 
- ความเรียบร้อยของวิทยานิพนธ์ฉบับสมบรูณ์ 
- ผลการสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรู้ ความ

เข้ า ใ จและจั ดก ารปัญหา เกี่ ย วกั บ

คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพทันตแพทย์อย่างเหมาะสมดังนี้ 

  

1.1 ให้การรักษาผู้ป่วยโดยไม่เลือก
ฐานะ ศาสนา เชื้อชาติ  

 

1. ปลูกฝังการเห็นคุณค่าที่เท่าเทียมกัน
ของผู้ป่วยอยู่เสมอทั้งในห้องบรรยายและ

คลินิก จัดให้เข้าร่วมให้บริการทันตกรรม
แก่ผู้ป่วยในโครงการผู้ดอ้ย โอกาส วัน
ทันตสาธารณสุขฯลฯ  

1. สังเกตพฤติกรรมการเข้า
ร่วมโครงการผู้ด้อยโอกาส  

วันทันตสาธารณสุขฯลฯ  
 

1.2 การเห็นความส าคัญผู้ป่วยซึ่ง 
เปรียบเสมือนอาจารย์ในการฝึกปฏิบัติ

ทางคลินิก  

2. คณาจารย์ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นิสิต  ทั้งในด้านการเห็นความส าคัญของ

ผู้ป่วย การมีมารยาท วาจาสุภาพอ่อนโยน

และการตรงตอ่เวลา 
 

2. ประเมินการท างานใน

คลินิกซึ่งเป็นการประเมิน

โดยผู้ป่วย คณาจารย์และ

ผู้ร่วมงานโดยมีหัวข้อการ

ประเมินดังนี้ 

- สัมมาคารวะ    
- ปิยวาจา    
- การไม่ละทิ้งผู้ป่วย รักษา
ผู้ป่วยอย่างต่อเน่ือง 
- การตรงต่อเวลา 

1.3  ให้การรักษาผู้ป่วยตามหลัก
วิชาการ  
 

3.  น าเรื่องที่ฟ้องร้องในทันตแพทยสภา
เกี่ยวกับการรักษาที่ผิดหลักวิชาการและมี

การตัดสินแล้วมาให้นิสิตรับรู้และเปิด

โอกาสให้นิสิตร่วมวิจารณ์เพื่อให้เรียนรู้ถึง

ความถูกผิดทางคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

3.  ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน
ขั้นตอน และคุณภาพการ

รักษาผู้ป่วยในคลินิก 

1.4 ความซื่อสัตย์ในผลงานวิชาการ 
 
 
 
 

4.  จัดอบรมบรรยายเรื่อง วิธีการอ้างอิงใน
งานวิชาการ เน้นเรื่องนี้ในรายวิชา ทศก 
711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต

แพทยศาสตร์และทศก 811 การพัฒนา
โครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทย์ 

4. ไม่มีการตัดปะ คัดลอก
บทความวิชาการของผู้อื่นใน

งานวิจัยและผลงานด้าน

วิชาการอื่น ๆ ของนิสิต 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
2. ภาษาต่างประเทศ   

2.1 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน 

      การน าเสนอรายงาน  
 

2.1  ให้น าเสนอรายงานผู้ป่วยหรือสัมมนา 
      ให้ใช้ภาษา อังกฤษ และภาษาไทย 

 

2.1 การน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
      หรือสัมมนาด้วยภาษา  

      อังกฤษนั้นฟังเข้าใจง่าย 

2.2 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน 

      การเขียนรายงาน   

2.2  ให้นิสิตเขียนรายงานต่าง ๆ ด้วย 

      ภาษาอังกฤษ 
2.2 รายงานภาษา อังกฤษ 

     อ่านเข้าใจได้ง่าย 

2.3 การพัฒนาการใช้ ภาษาอังกฤษใน 

      การเขียนปริญญานิพนธ์  
2.3  ให้นิสิตเขียนปริญญานิพนธ ์เป็น 

      ภาษาอังกฤษ 
2.3 ปริญญานิพนธ์ ภาษา  
     อังกฤษอ่านเข้าใจได้ 

3.  การพัฒนาการสนทนากับผู้ป่วยเป็น   
    ภาษาอังกฤษ   

3.1 จัดให้มีรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ
กับผู้ป่วย (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบ) 

3.1 นิสิตสามารถสนทนา
ภาษา- อังกฤษกับผู้ป่วย
ได้อย่างเข้าใจ 

 3.2 สร้างบทสนทนาขบวนการตรวจ รักษา 
โรคในช่องปากต่าง ๆ กับผู้ป่วยเป็น
ภาษานานาชาติ 

3.2 CD บทสนทนา
ขบวนการตรวจ รักษา 

โรคในช่องปากต่าง ๆ
กับผู้ป่วยเป็นภาษา

นานาชาติ 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 
2) ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ 

คุณธรรมจริยธรรม จรรณยา

บรรณวิชาชีพทันตแพทยท์ั้งใน

ด้านการรักษาตามหลักวิชาการ

และผลงานทางวิชาการ 
3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่า และจัดการปัญหา

ทางคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

โดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมและ

มีพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

1) จัดให้มีการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาและ
จรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์ รวมทั้ง
สอดแทรกปัญหาเชิงจริยธรรม เปิดโอกาส

ให้นิสิตร่วมวจิารณ์เพื่อให้เรียนรู้ถึงความถูก

ผิดทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพทันตแพทย์โดยน าเรื่องที่ฟ้องร้องใน

ทันตแพทยสภาเกี่ยวกับการรักษาที่ผิดหลัก

วิชาการและมีการตัดสินแล้วมาให้นิสิตรับรู้ 

ในชั่วโมงบรรยาย 
2) จัดให้เข้าร่วมให้บริการทันตกรรม 

    แก่ผู้ป่วยในโครงการผู้ด้อย โอกาส 

3) เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม  
จรรณยาบรรณวิชาชีพจากการปฏิบัติงานใน

คลินิก (อาจารย์ต้องตักเตือนและยกกรณี

ตัวอย่างให้เห็นการลงโทษจากการท าผิด

ทางด้านวิชาชีพที่ด าเนินโดยคณะฯและทันต

แพทยสภาทั้งในอดตีและปัจจบุันให้นิสิต

รับรู้ รวมถึงความถูกต้องในการอ้างอิงใน
รายงานวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ ) 

4) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ 

และจริยธรรมด้านวิชาการ 
5) ปลูกฝังให้นิสิตเป็นผู้มีระเบียบวินัยใน

ตนเอง มีคุณธรรมทั้งด้านวิชาการ ด้านการ

ปฏิบัติการรักษาในคลินิก และการด ารงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 

1) ประเมินผลการเรียนใน

รายวิชาจิตวิทยาและ

จรรยาบรรณส าหรับ

ทันตแพทย ์
2) สังเกตพฤติกรรมการ 

เข้าร่วมโครงการบริการ 

ทันตกรรมแก่ดอ้ยโอกาส 

วันทันตสาธารณสุข 

3) ประเมินพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  

จรรณยาบรรณวิชาชีพ

ในรายวิชาคลินิก 
รายวิชาบรรยาย   
วิธีการอ้างอิงในปริญญา

นิพนธ์และงานวิชาการ 
4) คัดเลือกอาจารย์ประจ า

และอาจารย์พิเศษที่มี

คุณธรรมมาสอนนิสิต 
5)  นิสิตมีส่วนร่วมใน

กระบวนการประเมิน

ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม 
6)  นิสิตสามารถประเมิน

ตนเองในด้านคุณธรรม

จริยธรรม 
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   2.2  ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ ความเข้าใจในวิชา

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และเทคโนโลยีทาง

ทันตแพทย์ อย่างกว้างขวาง

และเป็นระบบ สามารถบูรณา

การความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ต่าง ๆ ไปใช้ประกอบวิชาชีพ

ทันตแพทย์อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่า และน าความรู้

เกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการที่

เกี่ยวข้องกับทันตกรรมคลินิก

และการวิจัย ไปใช้ในการ

แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์

ความรู้ 
3) สามารถน าเสนอความรู้

เหล่านั้นถ่ายทอดเป็น

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

1) จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทั้ง

รายวิชาปฏิบัติการคลินิกและรายวิชาสัมมนา

ในรายวิชาคลินิกนั้นเชิญอาจารย์พิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในสาขา

ต่างๆมาร่วมสอนเพื่อจะด้มีความรู้

หลากหลาย 
2) ให้นิสิตมีเวลาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะทั้งใน

รายวิชาคลินิก สัมมนาและรายวิชาวิจัย 
3) ให้นิสิตน าเสนอผลงานกรณีผู้ป่วยและ

รายงานสัมมนาวิชาการตามที่ได้รับ

มอบหมาย  
 

1) การทดสอบย่อย การสอบ 

กลางภาคและสอบปลาย

ภาคเรียน 
2) การประเมินคุณลักษณะ

การปฏิบัติงานในคลินิก

เกี่ยวกับความรู้ส าหรับ

การให้การรักษาผู้ป่วย 

ระหว่างภาคเรียนและ

ประเมินสรุปปลายภาค

เรียน 
3) ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงานกรณีผู้ป่วยหรือ

รายงานการสัมมนาทาง

วิชาการที่ได้รับมอบหมาย 

มีเกณฑ์การประเมิน

ความสามารถการน าเสนอ

เป็นภาษาอังกฤษ 
4) ให้นิสิตประเมินตนเอง

เรื่องความรู้ในการ

ปฏิบัติงานในคลินิกเมื่อ

จบภาคการศึกษา  
5) นิสิตประเมินตนเองใน

รายวิชาสัมมนาหรือ 

รายงานผู้ป่วย 
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2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก

และกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง 

และสามารถประเมินข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาด้วยตนเอง การท า

ความเข้าใจ และการประเมินข้อมูล

จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
2) สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ได้

ในการประกอบวิชาชีพ 
3) สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติมาใช้

แก้ปัญหาทางสังคม วัฒนธรรม  

และส่ิงแวดล้อม 
4) สามารถใช้ความรู้และทักษะที่

เกี่ยวกับวิชาชีพและทันตกรรมคลินิก

ที่เรียน เพื่อพัฒนาตนเองและน าไปสู่

การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด จาก

สภาพ ปัญหา หรือสถานการณ์จริงใน

คลินิก 
2)  จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้จาก

ปัญหาและประสบการณ์จริง เพื่อการ

เสนอแนะและหาแนวทางแก้ไข 
 

1)  การประเมินผลที่สะท้อน
การคิดวิเคราะห์ โดย

ประเมินจากการเขียน

รายงาน การน าเสนอ

ผลงาน และการทดสอบ 
2) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงานในคลินิกใน

ด้านการมีความรู้ และ

การพัฒนาความรู้ 

ความสามารถการให้การ

รักษาผู้ป่วย 
3) ให้นิสิตประเมินตนเองถึง

ความสามารถในการ

แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  

ในการรักษาผู้ป่วย 
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2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของตนเองในการท างานและการอยู่

ร่วมกับผู้อื่น และในการพัฒนา

ตนเองและวิชาชีพทันตแพทยอ์ย่าง

ต่อเนื่อง 
2) สามารถสร้างความสัมพันธ์และ

ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชัน้เรียน  

ที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่

ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  

เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนตระหนักถึง

ความส าคัญและพัฒนาตนเองในด้าน

ความมีมนุษย์สัมพันธ์อันดีและความ

รับผิดชอบส่วนบุคคล 

2) วางกฎระเบียบเป็นแนวปฏิบัติในการ

ปฏิบัติตนในคลินิก 
3) อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีของการวางตัว

ในสังคม ความเป็นมิตรและมีจิตใจ

โอบอ้อมอารตี่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน 
 

1) สังเกตพฤติกรรมของ
นิสิตที่แสดงถึง

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบในการท า

กิจกรรมกลุ่ม เช่น การ

ยอมรับฟังความคิดเห็น

ของเพื่อน การแสดง

ความคิดเห็นโดยไม่ก่อ

ความขัดแย้ง 
2) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติตนในคลินิกใน

ด้านการมีมนุษย์สัมพันธ์

และความรับผิดชอบ 

3) นิสิตมีส่วนร่วมในการ
ประเมินทักษะด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ

รับผิดชอบของตนเองและ

เพื่อนร่วมชั้นเรียน 
4) นิสิตประเมินตนเองถึง

ความสัมพันธ์และความ

รับผิดชอบตอ่บุคลากร

ร่วมงานต่าง ๆ 
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึง
คุณค่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ

เทคนิคทางสถิติ เพื่อ การเรียนรู้ การ

เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปล

ความหมายและน าเสนอข้อมูลได้

อย่างถูกต้อง 
2) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและ

บุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ เลือกใช้

สถิติในงานวิจัย หรือในบทความได้

อย่างถูกต้อง 

 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบที่
หลากหลายและเหมาะสม เพื่อส่งเสริม

ให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และมี

ความตระหนักถึงคุณค่า ในเรื่อง

หลักการพูด การเขียน การน าเสนอ

ผลงาน การใช้หลักทางสถิติ

ประกอบการเรียนรู้ 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประโยชนส์ูงสุด รู้จักเลือกรับ เลือกใช้

และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภายนอกได้

อย่างเหมาะสม 
3) อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในด้านทักษะ

การสื่อสารกับผู้ป่วย 
 

1) ประเมินทักษะของนิสิต 
ในด้านการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวิเคราะห์ เทคนิคเชิง

ตัวเลขและสถติิด้วยวิธีการ

สังเกตพฤตกิรรมและ

ผลงานของนิสิต 
2) ประเมินการพูด การ

น าเสนอผลงาน การเขียน 

และการเรียนรู้บนพื้นฐาน

ของหลักการด้านสถิติ ใน

รายวิชาบรรยาย สัมมนา 

และการรายงานผู้ป่วย 
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 กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความสามารถในการวินิจฉัย 

วางแผน การรักษา ปฏิบัติการรักษา

ติดตามผล และส่งต่อผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสมโดยเกี่ยวข้องกับทันตกรรม

คลินิก 
 

1) ในรายวิชาปฏิบัติการคลินิก จัดให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง 

คือการตรวจวินิจฉัย ปฏิบัติการรักษา 

และติดตามผลผู้ป่วยในคลินิก 

2) จัดการเรียนการสอนให้มีการน าเสนอ
กรณีผู้ป่วยเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ทักษะ

ทางคลินิก จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน  

3) จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา
ปฏิบัติการคลินิก เพื่อติดตามผลการ

ปฏิบัติงานและสังเกตพัฒนาการด้าน

ทักษะในคลินิก 
4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการรักษาใน

คลินิกให้นิสิตดูเป็นแบบอย่างในกรณีที่

ต้องให้การรกัษาที่ยากและ/หรือ

ซับซ้อนมาก 

1) ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานในรายวิชา

คลินิกในส่วนของ

ประมาณงานที่นิสิตให้

การรักษาผู้ป่วย 
2) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงานคลินิกในด้าน

ทักษะการตรวจ วินิจฉัย 

วางแผนการรักษา 

ปฏิบัติการรักษา และติ

ตามผล 
3) นิสิตมีส่วนร่วมในการ

ประเมินทักษะและการ

พัฒนาทักษะในคลินิก

ของตนเอง 
4) นิสิตสามารถประเมิน

ตนเองในด้านทักษะการ

รักษาผู่ป่วย 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
     (Curriculum Mapping) สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
 3.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

1.  มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 
2.  ตระหนักถึงความซ่ือสัตย์ 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 และน าความรู้เกี่ยวกับทฤษฎี และหลักการที่

เกี่ยวข้องกับทันตกรรมคลินิกและการวิจัย ไปใช้ในการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์

ความรู้ 
3. สามารถน าเสนอความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักและกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง และสามารถประเมิน

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การท าความเข้าใจ 

และการประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
2. สามารถน าองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบ

วิชาชีพ 
3. สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีและประสบการณ์จากการปฏิบัติมาใช้แก้ปัญหาทางสังคม 

วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
4.  สามารถใช้ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับวิชาชีพและทันตกรรมคลินิกที่เรียน เพื่อพัฒนา

ตนเองและน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
 3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

         1.  มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง 
ใน การท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพทันต  
แพทย์อย่างต่อเนื่อง   

          2.  สามารถสร้างความสัมพันธ์และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
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3.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคทางสถิติ  

    เพื่อการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลแปลความหมายและน าเสนอข้อมูล 

    ได้อย่างถูกต้อง 
        2. มีทักษะในการส่ือสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

3. สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ เลือกใช้สถิติในงานวิจัย หรือในบทความได้อย่างถูกต้อง 

        3.6  ด้านทักษะพิสัย 
  1. มีความสามารถในการวินิจฉัย วางแผน การรักษา ปฏิบัติการรักษาติดตามผล และส่งต่อ 

ผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมโดยเกี่ยวข้องกับทันตกรรมคลินิก
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                                                                       (Curriculum Mapping) 
                                              

                          
                                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

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

 ศ  711 วิ                                  ศ            
          

 ศก 811ก                                  ศ            
          

    711                               
           

    731                                            
          

    762                      1                 

    852                      2                 

    713                                    
          

    712            าขั้น          
          

    722                              
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                                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

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

    745                            1       
          

ททค 764 รายงานผลการรักษาทางปริทันตวิทยา 1                 

ททค 854 รายงานผลการรักษาทางปริทันตวิทยา 2                 

    747                            2       
          

    752                     1       
          

    756                     2       
          

    836                            3       
          

    838                            4       
          

    713                   ขั้           
          

    721                                   
          

    723                                   
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                                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

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                 



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555  45 

 

                          
                                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

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 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก         
          

ททค 727 วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ                           
          

ททค 728 การปลูกฝังรากเทียม         
          

ทศว 722 รังสีวิทยาเพ่ือการวินิจฉัย        
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                                  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

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

ทอว 712 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์        
          

ทอว 721 การท าหน้าท่ีและความผิดปกติของระบบบดเค้ียว                
          

    888                    
          

 



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555  47 

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

1.  ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาหลักสูตร 

2.  อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และ   

ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรยีนร่วมกัน 
3.  ประเมินผลการฝึกประสบการณ์หลังเรียนในรายวิชาปฏิบัติการคลินิก จากอาจารย์ผู้สอน  
4.  จัดการวัดประมวลความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะพิเศษของนิสิตก่อนจบการศึกษา 
5.  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1.  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
2.  เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจหลักสูตร 

บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 
     1.1  ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

     1.2  จัดระบบอาจารย์พี่เล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับจุดมุ่งหมาย 

โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ         

     1.3  จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยง คู่ขนานกับอาจารย์พิเศษใหม่ เพื่อให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ในรายวิชา

ที่สอน 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1  จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และภาษาอังกฤษ 

2.1.2  สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน  
การใช้ส่ือการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 
2.1.3  จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการใน

ลักษณะอื่น ๆ 

2.2 การจัดต้ังงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 
  2.2.1  สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย การเขียนบทความการเขียนต ารา  
การเผยแพร่ผลงานในวิทยาสารต่าง ๆ  

2.2.2  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการทัง้ในและต่างประเทศ 
2.2.3  ให้ทุนคณาจารย์ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
2.2.4  ให้ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
2.2.5  จัดสัมมนาระดับชาติ/นานาชาต ิ
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1  จัดให้มีคณะกรรมการบริหารลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อก ากับ  

ทิศทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตครู 
 1.2  จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครู เพื่อก ากับดูแลคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนของคณะและคณะร่วมผลิต 
 1.3  จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาชีพครู 
1.4  จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการ 

สอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมิน,รายวิชาที่รับผิดชอบ

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  

 คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา ส่ือการเรียน 

การสอนโสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน

ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น หนังสือ ต ารา ส่ือการเรียนรู้ เอกสาร อุปกรณ์การเรียนการสอน

รวมท้ังหนังส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ตามสาขาวิชา   
- มีต าราทันตแพทย์จ านวน        950  เล่ม 
- มีต าราวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน                      1339  เล่ม 
- มีวารสารทันตแพทย์ที่เกี่ยวข้องจ านวน         30  รายการ 
 -มีวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์จ านวน        63  รายการ 
- ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์         9  ฐาน 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และต ารา ไปยังแหล่ง 

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

 2.3.2  จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา 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 
ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผน 

จัดการเรียนการสอนประเมินผลให้ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้

ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 

และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ในกรณีที่คณะทันตแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ท่ีสอดคล้องกับ

รายวิชาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่าง

คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะร่วมผลิต และโรงเรียนในเครือข่ายฝึกประสบการณ์ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า

ระดับปริญญาตร ี

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน  

ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1 - 2 ครั้งต่อปี 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาใน  

         การลงทะเบียน การเรียน การร่ วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต  

         การปฏิบัติตนในระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอื่น ๆ 
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต   

นิสิตสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 6.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2  มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
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 6.3  มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 
7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีท่ี 1  ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ 
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผล 

การด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.

5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอน 

ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลงัสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ท่ีก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ

ด าเนนิการท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

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 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ 
       ภายนอกสถาบัน 
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน  
       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิต 
       ก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ   

ผู้เกี่ยวข้อง 
     4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ  

           ประเมินเป็นฐานในการปรับปรุง 
  4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร   
       และกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก 
 

 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี ้
 ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
 ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 ภาคผนวก ค  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ภาคผนวก ง  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
                  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
 ภาคผนวก จ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
               พ.ศ.2554 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
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ภาคผนวก ข   
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
ชื่อหลักสูตรเดิม  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
               เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2555 
 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
1. ปรับปรุงหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2   
2. ปรับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ท าให้จ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาเฉพาะ เพิ่มขึ้น 1 หน่วยกิต  และ

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร เพิ่มข้ึน 1 หน่วยกิต   

 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

1. หมวดวิชาแกน 11 หน่วยกิต 11 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาบังคับ (ไม่น้อยกว่า) 15 หน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือก (ไม่น้อยกว่า) 2 หน่วยกิต 2 หน่วยกิต 

4. หมวดปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวม  (ไม่น้อยกว่า) 40 หน่วยกิต 43 หน่วยกิต 

 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555                                                                      58 

 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาของหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2552 

และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554) 

หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 สิ่งทีปรับปรุง 

พศก 502  วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิต ิ           3 (2-3-4) 
MDG 502 Research  Methodology  and  Biostatistics  
 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์    ได้แก่ การก าหนดปัญหาของการวิจัย  การ

วางแผนและออกแบบการวิจัยการก าหนดความมุ่งหมายความส าคัญและ

ขอบเขตของการวิจัย  การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การด าเนินการวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ

วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การสรุปผลการวิจัย  

การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนเอกสารอ้างอิง  การน าเสนอ

ผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

    ยกเลิกรายวิชา 

  

 ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์   2 (2-0-4) 
DDE 711 Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  

            ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวธิีวิจัยและวธิีการทางสถิติที่ใช้ในการ

วิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์ซึง่ประกอบด้วย การก าหนดปัญหาของการ

วิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย  การก าหนดความมุ่งหมาย 

ความส าคัญและขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล การสรุป

ผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนเอกสารอ้างอิง  การ

น าเสนอผลการวิจัยเพื่อการตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น รวมถึงมารยาทและบรรทัดฐานของการท าวิจัย 

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

งานวิจัย ความส าคัญและวิธีเขียนองค์ประกอบของโครงร่าง

งานวิจัย    วิธีการจัดท าโครงร่างงานวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 

และเทคนิคการน าเสนอผลงานวิจัย  
 

รายวิชาใหม่ 

ทศก 701  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์   4 (4-0-8) 
DDE 701  Molecular biology of the cell  
 ศึกษาถึงสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ที่มีความส าคัญต่อการ

ท างานของเซลล์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรด

นิวคลีอิก ทั้งด้านโครงสร้างการท างานและเมตาบอลิซึม ศึกษาถึง

เซลล์และองค์ประกอบในนิวเครียสและไซโตพลาซึมโดยละเอียด การ

ท างาน ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ โครงสร้างและการสังเคราะห์กรด

นิวคลีอิก การสังเคราะห์โปรตีน การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของ

เซลล์แบบอะพอพโทซิส การประยุกต์เอาเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล

มาใช้ในการวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และเทคนิคการ 

ต่าง ๆ ในการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ รวมถึงประยุกต์

ความรู้มาอภิปรายกลไกในระดับชีววิทยาโมเลกุลของโรคต่าง ๆ 
 
 
 

ทอว 713  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์             4(4-0-8) 
DST 713  Molecular Biology of the Cell  
  ศึกษาโครงสร้างการท างานและเมตาบอลิซึมของเซลล์  

นิวเคลียสและไซโตพลาซึม สารชีวโมเลกุลต่าง ๆที่มีความส าคัญ

ต่อการท างานของเซลล์ การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของเซลล์

แบบอะพอพโทซิส  การติดต่อส่ือสารระหว่างเซลล์ โครงสร้าง

และการสังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  โปรตีน การประยุกต์เทคนิค

ทางชีววิทยาโมเลกุลเพื่อใช้วิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ  

เทคนิคการศึกษาเซลล์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์    
 

เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ททค 712  ปริทันตวิทยาชั้นสูง    2 (2-0-4) 
CLD 712  Advanced Periodontology 

ศึกษาถึงองค์ความรู้  และแนวคิดในแนวลึกของสาขา

ปริทันตวิทยา  แล้วประมวลความรู้  เพื่อช่วยในการวางแผนและ

ให้การรักษาผู้ป่วย  และประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย 

ททค 712 ปริทันตวิทยาข้ันสูง         2 (2-0-4) 
CLD 712  Advanced Periodontology 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้  และแนวคิดในแนวลึกของ

สาขาปริทันตวิทยา  การประมวลความรู้  เพื่อช่วยในการวาง

แผนการรักษาผู้ป่วย  และประยุกต์ใช้ในการท าวิจัย 

เปลี่ยนชื่อวิชา 

ททค 752  สัมมนาปริทันตบ าบัด 1   1 (1-0-2) 
CLD 752 Seminar in Periodontal therapy 1 
      ศึกษาความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา  

อันเกี่ยวเน่ืองกับ การตรวจ วินิจฉัย การให้การรักษาปริทันต์ การ

ควบคุมโรค การเกิดโรคปริทันต์ โรคทางระบบต่าง ๆ ที่มี

ความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนา

แลกเปล่ียนความคิด 

ททค 752 สัมมนาปริทันตบ าบัด 1      1 (0-2-1) 
CLD 752 Seminar in Periodontal Therapy 1 
              ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัยในสาขาปริทันตวิทยา  
อันเกี่ยวเนื่องกับ การตรวจ วินิจฉัย การให้การรักษาปริทันต์ การ

ควบคุมโรค การเกิดโรคปริทันต์ โดยขบวนการเรียนรู้แบบสัมมนา

แลกเปลี่ยนความคิด 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

เปลี่ยนหน่วยกิต 

ททค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ       6(0-18-0) 
CLD 831 Integrated Periodontal clinic  
             การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน

กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและไม่มีโรคทางระบบ รวมทั้งการ

รักษาโรคปริทันต์ที่ต้องรักษาร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่น  ๆ  เช่น 

ทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตก

รรมบูรณะ ฝึกปฏิบัติให้มีความรู้การควบคุมรักษาโรคขั้นพื้นฐาน

จนถึงสามารถแก้ไขรอยโรคด้วยเทคนิคทางศัลย์ปริทันต์ และวัสดุ

ปริทันต์ที่ทันสมัย รวมถึงการส่งเสริมดูแลกระตุ้นให้ผู้ป่วยสามารถ

คงสภาพอวัยวะปริทันต์หรือรักษาให้แข็งแรงตลอดไป  

 ยกเลิกรายวิชา 
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 ททค 745 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1   1 (0- 3 -0) 
CLD 745 Integrated Periodontal clinic  1 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลาง

และรุนแรง ในผู้ป่วยไม่มีโรคทางระบบ โดยการรักษาขั้นแรก   

เน้นการควบคุมอนามัยในช่องปาก การขูดหินน้ าลายเกลารากฟัน 

การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงการส่ือสารให้

ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
 
 

รายวิชาใหม่ 

 ททค 747 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2   1 (0- 3 -0) 
CLD 747 Integrated Periodontal clinic  2 

            ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลาง

และ รุนแรง ในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ โดยการรักษาขั้นแรก  
การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ท่ียากและซับซ้อน การปรึกษา

และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาทางทันตกรรมในสาขาที่เกี่ยวข้อง     
การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางระบบที่อาจเป็น

อุปสรรคต่อการรักษาโรคปรทิันต์ รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วย

เข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
 
 
 

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

น าเสนอข้อมูลอาการประวัติของผู้ป่วย ประวัติโรคทางระบบและ

ทางทันตกรรม การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรค การวางแผน

การรักษา การรักษาผลสัมฤทธิ์หลังการรักษา น าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      
 
 
 

รายวิชาใหม่ 

 ททค 836 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3     2 (0- 6-0) 
CLD 836 Integrated Periodontal clinic   3 

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน 

กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและไม่มีโรคทางระบบโดยการ

ประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาขั้นแรก การวางแผนการท า

ศัลยปริทันต์   เพื่อแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์ที่เกิด
จากโรคปริทันต์อักเสบ หรือเพื่อป้องกันการเกิดโรคด้วยเทค

นิกการผ่าตัดขั้นพื้นฐาน รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจ

แผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 
 
 

รายวชิาใหม่ 
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 ททค 838  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4      2 (0- 6-0) 
CLD 838  Integrated Periodontal clinic  4  

การฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปาน

กลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีและไม่มีโรคทางระบบด้วยการท า

ศัลยปริทันต์เพื่อแก้ไขความผิดปกติที่เป็นรอยโรคจากการเป็น

โรคปริทันต์อักเสบด้วยเทคนิกการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

และวัสดุทันตกรรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม การคงสภาพ

อวัยวะปริทันต์ให้อยู่ในสภาพดีหลังรักษา รวมถึงการส่ือสารให้

ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา   
 
                                                

รายวิชาใหม่ 

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

และการรักษาอื่นที่เกี่ยวข้อง น าเสนอข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการ

รุนแรง จากผลการมีโรคทางระบบ และมีขั้นตอนการรักษาที่

ซับซ้อน มีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาสหสาขา น าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต       
 
 
 

รายวิชาใหม่ 
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ททค 713  การรักษาคลองรากฟันชั้นสูง  2 (2-0-4) 
CLD 713  Advanced Endodontic Treatment 
            ศึกษาองค์ความรู้  และแนวคิดในแนวลึกในการรักษา

คลองรากฟัน อันได้แก่ วิธีการรักษาทั้งวิธีผ่าตัดและไม่ผ่าตัด การ

พัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆในการรักษา  รวมทั้ง

การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่มีความซับซ้อน เช่นฟันที่ได้รับ

อุบัติเหตุ  การรักษาคลองรากฟันซ้ า  การบูรณะฟันที่ได้รับการ

รักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีโรคทาง

ระบบ  และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการรักษาทางทันตก

รรมในสาขาอื่น ๆ  

ททค 713  การรักษาคลองรากฟันชั้นสูง     2(2-0-4) 
CLD 713  Advanced Endodontic Treatment   

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกใน

การรักษาคลองรากฟัน วิธีการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งวิธี

อนุรักษ์และวิธีผ่าตัด การพัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยี

ต่าง ๆ ในการรักษา  รวมทั้งการตรวจวินิจฉัยและการรักษาฟันที่

ได้รับอุบัติเหตุ  การรักษาคลองรากฟันซ้ า  การบูรณะฟนัที่ได้รับ

การรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยท่ีมีโรค

ทางระบบ   และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการรักษาทางทัน

ตกรรมในสาขาอื่น ๆ 
 
 
 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 

ททค 741  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 1  2 (0-6-0) 
CLD 741  Advanced Endodontic Clinic 1  
   ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในแบบ

อนุรักษ์ ในฟันที่มีปัญหาซับซ้อน  เช่น การรักษาคลองรากฟันใน

ฟันหลายคลองรากฟัน  โดยเน้นการวางแผนการรักษา  และการ

เตรียมฟันให้พร้อมที่จะท าการรักษารากฟัน รวมทั้งการน าเสนอ

แผนการรักษา ผลการรักษา และวิจารณ์การรักษา 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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 ททค 746  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1    2 (0-6-0) 
CLD 746  Integrated Endodontic Clinic 1  
    การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในฟัน

หลายคลองรากฟัน  โดยเน้นการวางแผนการรักษา  และการ

เตรียมฟันให้พร้อมที่จะท าการรักษารากฟัน รวมทั้งการน าเสนอ

แผนการรักษา ผลการรักษา และวิจารณ์การรักษา รวมถึงการ

ส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 

รายวิชาใหม่ 
  

 

ททค 743  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 2     2 (0-6-0) 
CLD 743  Advanced Endodontic Clinic 2  

   ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ที่มีความ

ซับซ้อน  เช่นการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายคลองรากฟัน 

การรักษาคลองรากฟันซ้ าโดยเฉพาะในกรณีที่มีความผิดพลาด

ระหว่างการรักษา  รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ฟันใช้งานได้เป็น

ปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา  

 ยกเลิกรายวิชา 

 ททค 748  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2     2 (0-6-0) 
CLD 748  Integrated Endodontic Clinic 2  

   การฝึกปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในการรักษา

คลองรากฟันในฟันหลายคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ า

โดยเฉพาะในกรณีที่มีความผิดพลาดระหว่างการรักษา  รวมทั้งการ

ฟื้นฟูสภาพเพื่อให้ฟันใช้งานได้เป็นปกติ รวมทั้งการวิเคราะห์

แผนการรักษา รวมถึงการสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ

ขั้นตอนการรักษา 

รายวิชาใหม่ 
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ททค 832  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 3    2 (0-6-0) 
CLD 832 Advanced Endodontic Clinic 3  
 ฝึกปฏิบัติให้การรกัษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  ทั้งโดยวิธี

ผ่าตัด  เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาคลองรากฟัน

แบบอนุรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรกัษา เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการรักษาต่อไป 

  ยกเลิกรายวิชา 

 

 ททค 837  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3    2 (0-6-0) 
CLD 837  Integrated Endodontic Clinic 3  
    ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  ทั้งโดยวิธีผ่าตัด  

เพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่สามารถรักษาคลองรากฟันแบบ

อนุรักษ์ รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ในการรักษาต่อไป รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการ

รักษาและขั้นตอนการรักษา 
 

รายวิชาใหม่ 

ททค 834  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 4  1 (0-3-0) 
CLD 834  Advanced Endodontic Clinic 4  
   ฝึกปฏิบัติให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์การรักษา

ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  การรักษาคลองรากฟันร่วมกับทนัตก

รรมสาขาอื่น รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรกัษา เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการรักษาต่อไป 
 
 

 ยกเลิกรายวิชา 
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 ททค 839  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4   2 (0-6-0) 
CLD 839  Integrated Endodontic Clinic 4  
   ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์การรักษาผู้ป่วยที่มี

โรคทางระบบ  การรักษาคลองรากฟันร่วมกับทันตกรรมสาขาอื่น 
รวมทั้งการวิเคราะห์แผนการรักษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษา
ต่อไป รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ

ขั้นตอนการรักษา 
 
 

รายวิชาใหม่ 

ททค 851  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
    1 (1-0-2) 
CLD 851  Endodontic case analysis 2 

   น าเสนอกรณีผู้ป่วยที่เกี่ยวเน่ืองกับการรักษาผู้ป่วยที่มี

โรคทางระบบ การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ การรักษาคลองราก

ฟันในเด็ก และผู้สูงอายุ โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด

โรค การด าเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยน า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึง

ความลุ่มลึกในการพิจารณากรณีดังกล่าว 
 

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

โรคทางระบบ การรักษาฟันที่ได้รับอนุมัติเหตุการรักษาคลองราก

ฟันในเด็ก และผู้สูงอายุ โดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิด

โรค การด าเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยน า

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึง

ความลุ่มลึกในการพิจารณากรณีดังกล่าว น าเสนอเป็น

ภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของหน่วยกิต      
 
 
 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ททค  718  ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นชั้นสูง            2 (2-0-4) 
CLD  718  Advanced Fixed Prosthodontics 
 ศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดในทางลึกของทันตกรรม

ประดิษฐ์ติดแน่นในฟันธรรมชาติและรากฟันเทียมที่เกี่ยวกับการ

ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา เพื่อการวางแผนการรกัษา  

การออกแบบ  และการรักษาผู้ป่วย  ตลอดจนการศึกษา

คุณสมบัติของวัสดุ ทั้งคุณสมบัติทางชีวภาพ  เคมี  กายภาพและ

เชิงกล ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเน้ือเยื่อในช่องปาก  

ส่วนประกอบของวัสดุ โครงสร้างในระดับอนุภาค การประยุกต์

เพื่อน าไปใช้งานทางคลินิก   

ททค 718   ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นข้ันสูง      2 (2-0-4) 
CLD 718    Advanced Fixed Prosthodontics 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของ 

ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นในฟันธรรมชาติและรากฟันเทียม 

วิธีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพื่อวางแผนการรักษา 

ขั้นตอนการรักษา  สมบัติของทันตวัสดุท่ีใช้ในงานทันตกรรม

ประดิษฐ์ติดแน่น ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพและเชิงกล 

ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเย่ือในช่องปาก  ส่วนประกอบของ

วัสดุและโครงสร้างในระดับอนุภาค   
 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ททค 719  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ชั้นสูง  3 (3-0-6) 
CLD 719  Advanced  Removable  Prosthodontics    
   ศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดในทางลึกของทันตกรรม

ประดิษฐ์ถอดได้ วิธีการตรวจเก็บ ข้อมูลผู้ป่วย การวินิจฉัยหา

สาเหตุเพื่อการวางแผนการรักษา การออกแบบฟันปลอมบางส่วน

ถอดได ้ ฟันปลอมทั้งปาก สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร   และ

ทันตกรรมรากเทียมรองรับฟันปลอมถอดได้   ตลอดจน

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ ทั้งคุณสมบัติทางชีวภาพ  เคมี  

กายภาพและเชิงกล ความเข้ากันได้ของวัสด ุ กับเนื้อเยื่อในช่อง

ปาก ส่วนประกอบของวัสดุ   โครงสร้างในระดับอนุภาค   

ททค 719  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง       3 (3-0-6) 
CLD 719  Advanced  Removable  Prosthodontics    
   ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของ

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ วิธีตรวจ วินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหา

เพื่อวางแผนการรักษา การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 

ฟันเทียมท้ังปาก ส่ิงประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร และรากฟันเทียม

รองรับฟันเทียมถอดได้ ศึกษาสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงาน 

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ทั้งสมบัติทางชีวภาพ เคมี กายภาพ

และเชิงกล ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเย่ือในช่องปาก  

ส่วนประกอบของวัสดุและโครงสร้างในระดับอนุภาค  
 

เปลี่ยนชื่อวิชา 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ททค  744  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  2  2 (0-6-0) 
CLD  744  Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  2 
    ฝึกปฏิบัติให้การรกัษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้ง

แบบตดิแน่น และถอดได ้ในผู้ปว่ยที่ต้องมีการวางแผนการรกัษา
ร่วมกับ มคีวามซับซ้อน เพื่อฝกึให้มีความเข้าใจถงึการมองภาพ

โดยรวม 

ททค 744  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  2       2 (0-6-0) 
CLD 744  Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  2 
   ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางทันตกรรม

ประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ มีความเข้าใจถึงการมอง

ภาพโดยรวม  การวางแผนการรักษา  ตลอดจนขั้นตอนต่าง ๆ 

ในการรักษา รวมถึงการส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและ

ขั้นตอนการรักษา 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผูป้่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
   1 (1-0-2) 
CLD 763  Endodontic case analysis 1 
 น าเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจโดยมีการวิเคราะห์หา

สาเหตุของการเกิดโรค การด าเนินของโรค รวมทั้งเหตุผลในการ

รักษา โดยน าความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทาง

วิทยาเอ็นโดดอนต์ มาประกอบ 

ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  1 (1-0-2) 
CLD 763 Endodontic Case Analysis 1 
  น าเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนโดยมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของ

การเกิดโรค การด าเนินของโรครวมทั้งเหตุผลในการรักษา โดยน า

ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  

มาประกอบ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      

 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

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

โดยวิเคราะห์ประวัติทางทันตกรรม ความสัมพันธ์ของกระดูก

ขากรรไกร ใบหน้าและการสบฟัน รวมทั้งเหตุผลในการรักษา 

โดยน าความรู้พื้นฐาน และงานวิจัยทางทันตกรรมประดิษฐ์ มา

ประกอบ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 25 ของหน่วยกิต      

รายวิชาใหม่ 
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ททค  833  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3 2 (0-6-0) 
CLD  833  Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  3 
  ฝึกปฏิบัติให้การรกัษาผู้ป่วยทางทันตกรรม

ประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่น และถอดได้ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทัน
ตกรรมในสาขาอื่นร่วมกับการใส่ฟัน เช่น ปัญหาทางปริทันต ์

ปัญหาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อฝึกให้เข้าใจในการวางแผนการ

รักษา และเข้าใจในการมองภาพโดยรวม 

ททค  833  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3         2 (0-6-0) 
CLD  833  Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  3 
    ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบ

ติดแน่น และถอดได้ ในผู้ป่วยที่มีปัญหาทางปริทันต์ และวิทยา
เอ็นโดดอนต์ร่วมกับการใส่ฟัน เพื่อฝึกให้เข้ าใจในการวาง

แผนการรักษา และเข้าใจในการมองภาพโดยรวม รวมถึงการ

ส่ือสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ททค  835  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  4     2 (0-6-0) 
CLD  835  Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  4 
    ฝึกปฏิบัติในการรักษาผู้ป่วยที่รองรับด้วยรากฟัน

เทียม การวางแผนการรักษา ตลอดจนจบขั้นตอนการรักษาต่าง ๆ  
 

ททค  835  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด  4      2 (0-6-0) 
CLD  835  Comprehensive  Prosthodontic  Clinic  4 
     ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบ
ติดแน่น และถอดได้ที่รองรับด้วยรากเทียม การวางแผนการ

รักษา ตลอดจนจบขั้นตอนการรักษาต่าง ๆ รวมถึงการส่ือสารให้

ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

 ททค 855  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1 (1-0-2) 
CLD 855  Prosthodontic Case Analysis 2 
   น าเสนอกรณีผู้ป่วยที่น่าสนใจทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

และทันตกรรมรากเทียม โดยวิเคราะห์ประวัติทางทันตกรรม 

ความสมพันธ์ของกระดูกขากรรไกรใบหน้า และการสบฟัน 

รวมทั้งเหตุผลในการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

ร่วมกับสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยน าความรู้พื้นฐานและงานวิจัยทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์มาประกอบ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 

50 ของหน่วยกิต   

รายวิชาใหม่ 
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ททค 726 การจัดการเนื้อเย่ือออ่นส าหรับการผ่าตัดเล็ก 

             ในช่องปาก                        1 (1-0-2) 
CLD 726 Soft tissue Management for minor oral surgery 
 ศึกษาความรู้ทางด้านสรีระวิทยาและชีววิทยาในระดับ

เซลล์และโมเลกุลของเนื้อเยื่ออ่อน เพื่อวางแผนการรักษาและ

จัดการเนื้อเย่ืออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก เพื่อให้มกีาร

หายของเนื้อเยื่ออ่อนที่สมบูรณ์ 

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

ระดับเซลล์และโมเลกุลของเนื้อเย่ืออ่อน วางแผนการรักษาและ

ฝึกปฏิบัติการจัดการเนื้อเย่ืออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่อง

ปาก เพื่อใหม้ีการหายของเนื้อเย่ืออ่อนที่สมบูรณ์ 

เพิ่มหน่วยกิต 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 

ททค 728  การปลูกฝังรากฟันเทียม                    1 (1-0-2)  
CLD 728  Dental Implantation 
               ศึกษาถึงลักษณะพื้นผิวของรากฟันเทียม กลไกการ

เกิดออสซีโออินทีเกรชัน การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมรองรบัฟัน

ปลอมชนิดต่างๆ โดยพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของ

ขากรรไกรและใบหน้า  เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาประวัติ

ทางการแพทย์ สภาพช่องปากและขากรรไกร ความพร้อมทาง

จิตใจ การวางแผนการรักษา การดูแลก่อนและหลังการรักษา

โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคปริทันต์อักเสบ  การเพิ่มเนื้อเยื่อ

เหงือกชนิดแข็งแรงให้เพียงพอ  การเตรียมกระดูกสันเหงือกให้

กว้างพอที่จะรองรับรากฟันเทยีมด้วยเทคนิคต่างๆ ขั้นตอนการ

ปลูกฝังรากฟันเทียมในระยะต่างๆ  การแก้ปัญหาที่อาจเกิดหลัง

ปลูกฝังรากฟันเทียม 

ททค 728  การปลูกฝังรากฟันเทียม                 2 (1-3-2)   
CLD 728  Dental Implantation 

ศึกษาวิเคราะห์ถึงลักษณะพื้นผิวของรากฟันเทียม กลไก

การเกิดออสซีโออินทีเกรชัน การผ่าตัดปลูกรากฟันเทียมรองรับ

ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ  โดยพิจารณาลักษณะทางกายวิภาคของ

ขากรรไกรและใบหน้า  เกณฑ์การเลือกผู้ป่วยโดยพิจารณาประวัติ

ทางการแพทย์ สภาพช่องปากและขากรรไกร ความพร้อมทาง

จิตใจ การวางแผนการรักษา การดูแลก่อนและหลังการรักษา

โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีโรคปริทันต์อักเสบ  การเพิ่มเนื้อเย่ือ

เหงือกชนิดแข็งแรงให้เพียงพอ  การเตรียมกระดูกสันเหงือกให้

กว้างพอที่จะรองรับรากฟันเทียมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ขั้นตอนการ

ปลูกฝังรากฟันเทียมในระยะต่าง ๆ  การแก้ปัญหาท่ีอาจเกิดหลัง

ปลูกฝังรากฟันเทียม การฝึกวางแผนการปลูกฝังรากฟันเทียม 

รวมท้ังฝึกปฏิบัติงานปลูกฝังรากเทียมนอกช่องปาก 

เพิ่มหน่วยกิต 
เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2552 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 สิ่งทีปรับปรุง 

ททค  888  ปริญญานิพนธ์        12  หน่วยกิต 

CLD  888  Thesis 
  ท าวิจัยทางทันตกรรมคลินิกในระดับปริญญาโท 

โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการท าวิจัยตาม

กระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 
 

ททค  888  ปริญญานิพนธ์   12  หน่วยกิต 

CLD  888  Thesis 
   ท าวิจัยทางทันตกรรมคลินิกในสาขาใดสาขาหนึ่ง ทาง

ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์ ฯลฯ ในระดับ

ปริญญาโท โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการท า

วิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

เปลี่ยนค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ค   
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ช่ือ นายณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ Cert. In Periodontology 
 Ph.D. in Dental Science 

 อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาทันตกรรม  
สาขาปริทันตวิทยา 

สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ปริญญาตรี ทศก 311 โรคฟันผุและโรคปริทันต์ 3 (3-0) 1 

 ททอ 521 คลินิกปริทันตวิทยา 2 3 (0-9) 1,2 
 ททอ 321 ปริทันตบ าบัด 2 (2-0) 2 
 ททอ 421 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2 (0-6) 2 

ประกาศนียบัตร

บัณฑิตฯ 

ททอ 727 การน าเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย

ปริทันตวิทยา 1 
1 (1-0) 

 
1 
 

 ททอ 728 
 

การน าเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย

ปริทันตวิทยา 2 
1 (1-0) 

 
2 
 

 ททอ 777 บทความปริทรรศน์หรือรายงานผู้ป่วยปริทันต์ 2 (0-6) 1 
 ททอ 889 คลินิกสหสาขา 1 (1-0) 1,2 
วิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิตฯ 

ททอ 721 ปริทันตวิทยาชั้นสูง 2 (2-0) 1 
ททอ 722 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 1 1 (1-0) 1 

 ททอ 723 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 2 1 (1-0) 2 
 ททอ 725 สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 1 1 (1-0) 1 
 ททอ 726 สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 2 1 (1-0) 2 
 ททอ 821 สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3 1 (1-0) 1 
 ททอ 822 สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 4 1 (1-0) 2 
 ททอ 724 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง 2 (2-0) 2 
 ททอ 888 คลินิกปริทันตวิทยาชั้นสูง 7 (0-42) 1,2 
 ททอ 999 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต   
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก 
รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1 2 (2-0-4) 1 (2) 
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2 2 (2-0-4) 2 (2) 
ททค 712 ปริทันตวิทยาชั้นสูง 2 (2-0-4) 1 (1) 
ททค 722 ชีววิทยาเนื้อเย่ือแข็ง 2 (2-0-4) 1 (2) 
ททค 752 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 1 1 (1-0-2) 1 (1) 
ททค 756 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 2 1 (1-0-2) 1 (2) 
ททค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 6 (0-18-0) 2 (1) 
ททค 888 ปริญญานิพนธ์ 12 1 (1) , 2 

(1,2) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน 

1. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน  2541,วิชาปริทันตวิทยา 2 : ปรทิันตบ าบัด, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม  
       ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
 วิโรฒ จ านวน 2 หน้า 
2. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การสัมภาษณ์ผู้ป่วย, รหัสวิชา ททอ. 324  
 โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  

      ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 6 หน้า 
3. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การตรวจทางคลินิก, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บ

เล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ จ านวน 22 หน้า 
4. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การตรวจทางภาพรังสี, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บ

เล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 4 หน้า 
5. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การวนิิจฉัยโรค, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม  

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒ จ านวน 7 หน้า 
6. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การพยากรณ์โรค, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม 

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 7 หน้า 
7. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : การวางแผนการรักษา, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม 

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จ านวน 21 หน้า 
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8. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : ศัลยปริทันต์, รหัสวิชา ททอ. 324 โรเนียวเย็บเล่ม  
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
จ านวน 9 หน้า 

9. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2541, วิชาปริทันตวิทยา 2 : เครื่องมือที่ใช้ในการท าศัลยปริทันต์, รหัสวิชา ททอ. 324  
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 6 หน้า 

10. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2539, วิชาเนื้อเย่ือวิทยาของช่องปาก : เคลือบรากฟัน, รหัสวิชา ทอว. 211  
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาโอษฐวิทยา   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 12 หน้า 

11. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน 2539, วิชาเนื้อเย่ือวิทยาของช่องปาก : เหงือก, รหัสวิชา ทอว. 211  
โรเนียวเย็บเล่ม ภาควิชาโอษฐวิทยา   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

จ านวน 11 หน้า 
 

ต าราหนังสือ 
1. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน, ทิพาพร  วงศ์สุรสิทธ์ิ, พงศ์สวัสดิ์  สุวัฒนะพงศ์เชฎ,  สุกัญญา  สัมปัชชลิต, 

ปริทันตวิทยาพื้นฐาน ส าหรับทันตแพทย์,  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) 
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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,  ศิรพิร  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. การตรวจวิเคราะห์ชนิดของเชื้อแบคท่ีเรียที่พบในร่องลึกปริทันต์ของผู้ป่วยด้วยโรคปริทันต์อักเสบใน
คนไทย  วารสารทันตแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21(1) หน้า 31-
35 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, “การวิเคราะห์บทความท่ีลงพิมพ์ใน
วารสารทางปริทันตวิทยาที่เด่นในระดับสากลระหว่างปี 2004-2007” วารสารปริทันตวิทยา. ปีที่ 2 (1); 
หน้า 48-56. 
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ช่ือ นางสาวทิพาพร  วงศ์สุรสิทธ์ิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปริทันตวิทยา) 
 Fellowship of Implant  Reconstruction 
 อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาทันตกรรม                
 สาขาปริทันตวิทยา 
สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ปริญญาตรี ทศก 311 โรคฟันผุและโรคปริทันต ์ 3 (3-0) 1 
 ททอ 521 คลินิกปริทันตวทิยา 2 3 (0-9) 1,2 
 ททอ 321 ปริทันตบ าบัด 2 (2-0) 2 
 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิตฯ 
 
 
 
 
วิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิตฯ 

ททอ 421 
ททอ 727 
 
ททอ 728 
 
ททอ 777 
ททอ 889 
ททอ 721 
ททอ 722 
ททอ 723 
ททอ 725 
ททอ 726 
ททอ 821 
ททอ 822 
ททอ 724 
ททอ 888 
ททอ 999 

คลินิกปริทันตวิทยา 1 
การน าเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย

ปริทันตวิทยา 1 
การน าเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหาผู้ป่วย

ปริทันตวิทยา 2 
บทความปริทรรศน์หรือรายงานผู้ป่วยปริทันต์ 
คลินิกสหสาขา 

ปริทันตวิทยาชั้นสูง 
สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 1 
สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 2 
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 1 
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 2 
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3 
สัมมนาบทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 4 
ชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็ง 
คลินิกปริทันตวิทยาชั้นสูง 
ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต 

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

 
1 (1-0) 

 
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) 

2 
1 
 

2 
 

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

1,2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก 
รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1 2 (2-0-4) 1 (2) 
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2 2 (2-0-4) 2 (2) 
ททค 712 ปริทันตวิทยาชั้นสูง 2 (2-0-4) 1 (1) 
ททค 722 ชีววิทยาเนื้อเย่ือแข็ง 2 (2-0-4) 1 (2) 
ททค 752 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 1 1 (1-0-2) 1 (1) 
ททค 756 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตบ าบัด 2 1 (1-0-2) 1 (2) 
ททค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 6 (0-18-0) 2 (1) 
ททค888 ปริญญานิพนธ์ 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  วิทยาสาร- 

ทันตกรรมรากเทียม 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  ศิรเย่ียม, ทิพาพร  วงศ์สุรสิทธ์ิ : การศึกษาประสิทธิภาพและการคงฤทธ์ิของน้ ายาบ้วน
ปากเซททิลไพรริดิเนียมคลอไรต์ ร้อยละ 0.05 ต่อคราบจุลินทรัย์ในผู้ป่วยพิการ ว. ทันต. 47 : 79-
87. 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. ผลของน้ ายาบ้วนปากแซงกวินารินต่อเชื้อสไปโรขีทและรอดที่เคล่ือนที่ได้ในร่องเหงือกของผู้ป่วย

โรคเหงือกอักเสบ ระยะเวลา 6 เดือน ค.ศ. 1996 
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ช่ือ   นางสาววัลลภัทน์   แสนทวีสุข 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
คุณวุฒิ   ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) 
   ประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ (การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร) 
   Ph.D. (Dental material science) 
สังกัด   ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์   
                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 

ระดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ภาคการศึกษา 
ปริญญาตร ี ททอ 311 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 2 (2-0) 1 
 ททอ 312 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 1 2 (0-6) 1 
 ททอ 313 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1 (1-0) 2 
 ททอ 314 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1 (0-3) 2 
 ททอ 411 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 2 (2-0) 1 
 ททอ 412 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 3 2 (0-6) 1 
 ททอ 413 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 2 (0-6) 2 
 ททอ 511 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3 (0-9) 1,2 
 ททอ 611 วิทยาทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน 1 (1-0) 1 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ภาคการศึกษา 
ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นชั้นสูง 2 (2-0-4) 1 
ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ชั้นสูง 3 (3-0-6) 1 
ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1 2 (2-0-4) 2 
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2 2 (2-0-4) 2 
ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม 1 (1-0-2) 2 
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2 (2-0-4) 1 
ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1 2 (0-6-0) 1 
ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2 2 (0-6-0) 2 
ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3 2 (0-6-0) 1 
ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4 2 (0-6-0) 2 
ททค 888 ปริญญานิพนธ์ 12 1,2 
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ช่ือ   นางสาวจารุมา   ศักดิ์ดี 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

คุณวุฒิ   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
   ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ช่องปาก 
สังกัด   ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ระดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ภาคการศึกษา 
ปริญญาตร ี ทศก 311 โรคฟันผุและโรคปริทันต์ 3 (3-0) 1 
 ททอ 331 การรักษาคลองรากฟัน 1 (1-0) 2 
 ททอ 332 ปฏิบัติการการรักษาคลองรากฟัน 1 (0-3) 2 
 ททอ 422 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2 (0-6) 2 
 ททอ 522 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 3 (0-9) 1,2 
ประกาศนียบัตร

บัณฑิตฯ 
ททอ 731 ชีววิทยาศาสตร์ในวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 (1-0) 1 

 ททอ 732 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 (2-0) 1 
 ททอ 733 สัมมนาวรรณกรรมทางวิทยาเอ็นโด

ดอนต์ 
2 (2-0) 1,2 

 ททอ 734 

 

ททอ 735 

การน าเสนอรายงานและวิจารณ์ปัญหา

ผู้ป่วยวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์1 

2 (2-0) 
 

2 (0-6) 

1,2 

 

1 
 ททอ 736 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์2 6 (0-18) 2 
 ททอ 737 วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางวิทยา

เอ็นโดดอนต์ 
2 (0-6) 2 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก 
รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษาที ่

ททค 713 การรักษาคลองรากฟันชั้นสูง 2 (2-0-4) 1 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเย่ือใน 2 (2-0-4) 1 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเย่ือรอบรากฟัน 2 (2-0-4) 2 
ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1 (1-0-2) 2 
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1 (1-0-2) 2 
ททค 741 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 1 2 (0-6-0) 1 
ททค 743 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 2 2 (0-6-0) 2 
ททค 762 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 1 2(2-0-4) 2 
ททค 832 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 3 2 (0-6-0) 1 
ททค 834 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ชั้นสูง 4 1 (0-3-0) 2 
ททค 852 สัมมนาวรรณกรรมทางทันตกรรมคลินิก 2 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555                                                                      85 

 

ช่ือ นางนิรดา  ธเนศวร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ระดับ 7 
คุณวุฒิ วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยาช่องปาก  
สังกัด   ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ภาระงานสอนปัจจุบัน 
ระดับ รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ปริญญาตร ี
ทอว211 

ทอว311 

ทอว411 

ทอว511 

เนื้อเย่ือและเซลล์วิทยาช่องปาก 

ชีววิทยาของมนุษย์ 

ชีววิทยาช่องปาก 1 

ชีววิทยาช่องปาก 2 

2 (1-3) 

2 (2-0) 
2 (2-0) 
1 (1-0) 

2 

1 

1 

2 

 ทอว412 ปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก 1 (0-3) 1 
ประกาศนียบัตร ทอว 111 การควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ 1 (1-0) 1 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฯ 

รหัสวิชา รายวิชาที่สอน หน่วยกิต ภาคการศึกษา 

ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ 2 (2-0-4) 1 
ททอ 711 ชีววิทยาทางการแพทย์ส าหรับปริทันตบ าบัด 1 (1-0-2) 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 
ligament fibroblasts by increasing level of intracellular calcium and cyclic AMP in vitro. CU Dent J 
1998; 21 : 147-155 

3.Tester, A.M., Sharp, J.A., Dhanesuan, N., Waltham, M. and Thompson, E.W. Correlation between 
extent of osteolytic damage and metastatic burden of human breast cancer metastasis in mude mice: 
Real-time PCR quantitation. Clin. Exp. Metast., in press 

PRESENTATIONS 

1. Tester, A., Javni, J., Ruangpanit, N., Dhanesuan, N., Harrison, T., Price, J., Waltham, M., and 
Thompson, E.W. MMP-2 activation in breast cancer progression. VBCRC A New Horizons in Breast 
Cancer Research @ Meeting, Melbourne, Australia, November 16-18, 1998 

2. Dhanesuan, N., Gilles, C., Bassuk, J., Sage, H., Foidart, J-m., and Thompson, E.W. SPARC induces 
MMP-2 activation in human breast cancer cell lines. 11th Lorne Cancer Conference, Australia, February 
11-14, 1999 

3. Tester, A., Ruangpanit, N., Dhanesuan, N., Williams, E.D., Waltham, M., and Thompson, E.W. 
Regulation of MMP-2 activation in breast and prostate cancer progression.  AACR Special Conference 
on Molecular Aspects of Metastasis, Snowmass Village, Colorado, September 22 – 26, 1999 

4. Tester, A., Ruangpanit, N., Dhanesuan, N., Williams, E.D., and Thompson, E.W. Matrix 
metalloproteinases associated with the epithelial to mesenchymal transition in carcinoma progression.  
Third PeterMac Symposium: Initiation and Progression of Cancer, Melbourne, Australia, November 7-
10, 1999 

5. Dhanesuan, N., Gilles, C., and Thompson, E.W. Osteonectin (ON) reduces soluble TIMP-2 and 
induces gelatinase A (MMP-2) acitvation in human breast cancer cell cultures. 4th Pan Pacific 
Connective Tissue Societies Symposium, Queenstown, New Zealand, November 15-19, 1999 

6. Dhanesuan, N., and Thompson, E.W. Role of TIMP-2 in the activation of gelatinase A (MMP-2) 
induces by osteonectin/ SPARC in human breast cancer cell culture.  12th Annual Lorne Cancer 
Conference, Australia, February 10-13, 2000 
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7. Williams, E.D., Javni, J.A., and Bruengger, N., Ruangpanit, N., Dhanesuan, N., Bills, M.M., 
Thompson, E.W., and Morsely, J.M. Development of and animal model for the study of prostate-bone 
metastasis. 12th Annual Lorne Cancer Conference, Australia, February 10-13, 2000 

8. Dhanesuan, N., Sharp, J.A., and Thompson, E.W. Doxycyclin-inducible expression of SPARC/ 
Osteonectin/ BM40 in MDA-MB-231 cells results in growth inhibition. 2nd VBCRC Breast cancer 
Conference 2001 – Emerging Possibilities, Melbourne, Australia, March 18-20, 2001 

9. Tester, A., Gilles, C., Dhanesuan, N., Ruangpanit, N., Pereira, J., Pulyaeva, L., Overall, C., and 
Thompson, E.W. TIMP-2 and MT1-MMP are both required for the second MMP-2 activational step 
rather than the first : Refinement on the model?  International Congress on Membrane-Bound 
Proteolytic Enzymes and Cancer, Palermo, Italy, May 20-21, 2001 
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 ภาคผนวก ง  
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน กันยายน 2554 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย  สุทธิมัณฑนกุล 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ  เลาหพรรณ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ  กาญจนะวสิต  
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์  ลี้ตระกูลน าชัย  
 

ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร 

1 ช่ือหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญา    
3 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
4 รูปแบบของหลักสตูร    
5 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
8 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    
9 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (ถ้ามี) 

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.2 ความส าคัญ   น่าจะเป็นหลักสตูรที่เป็นเรื่อง

ความรู้ ค าว่าเฉพาะทางจะไปซ้ า
กับหลักสตูรฝึกอบรมและควรจะ
บอกวย่าท าอะไรในแตล่ะสาขาได้
มากขึ้น 

 1.3 วัตถุประสงค ์   ภาษาอื่น ๆ เขียนแล้วในหลักสตูร 
ก็ไม่ชัดเน 

2 แผนพัฒนาปรับปรุง   ตัวบ่งช้ีน่าจะเป็นผลที่ประเมินได้ 
เช่น จ านวนนักศึกษาที่สามารถ
เสนอรายงานหรือสมัมนาเป็น
ภาษาอังกฤษได้ด ี

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค    
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา   คะแนนเฉลีย่ ปริญญาตรีไม่น้อย

กว่า 2.5 หลักสูตรอะไรกไ็ด้  
(ถ้านิสิตไปเรียนอยา่งอื่นมาด้วย) 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ปี 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   40 หรือ 41 หน่วยกิต 
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 แผนการศึกษา    ไม่ตรงกับในหลักสตูร 
      3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา    ไม่ตรงกับในหลักสตูร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3.2 ช่ือ- สกุล ต าแหน่งและคุณวฒุิของอาจารย์    
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   จบ ป.เอกในไทยน่าจะใช้ ปร.ด. 
      3.2.2 อาจารย์ประจ า    
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   ฝึกในโรงพยาบาลอื่นใช่ภาคสนาม? 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 

    

 4.2 ช่วงเวลา     
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน     
 4.4 การเตรียมการ     
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 2.2 ด้านความรู ้    
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
   

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ด้านทักษะพิสัย    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    
 2.1 การบริหารงบประมาณ    
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดมิ    
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม    
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
3 การบริหารคณาจารย ์    
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่    
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง

แผนการตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
   

 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ    
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
 4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน    
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต    
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต    
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด 

แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (KPI)    
หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน กันยายน 2554 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย  สุทธิมัณฑนกุล 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ  เลาหพรรณ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ  กาญจนะวสิต   
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์  ลี้ตระกูลน าชัย  
ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร 

1 ช่ือหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญา    
3 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
4 รูปแบบของหลักสตูร    
5 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
8 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    
9 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (ถ้ามี) 

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.2 ความส าคัญ    
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค    
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ปี 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 แผนการศึกษา     
      3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ- สกุล ต าแหน่งและคุณวฒุิของอาจารย์    
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร     
      3.2.2 อาจารย์ประจ า    
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 
    

 4.2 ช่วงเวลา    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    
 4.4 การเตรียมการ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 2.2 ด้านความรู ้    
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
   

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ด้านทักษะพิสัย    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    
 2.1 การบริหารงบประมาณ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดมิ    
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม    
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
3 การบริหารคณาจารย ์    
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่    
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง

แผนการตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
   

 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ    
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
 4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน    
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต    
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต    
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด 

แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) 

   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
วิชาเลือกมีเฉพาะที่เน้นไปทางวิชาชีพ เมื่อให้ความส าคัญกับ ASEAN และ AFTA ควรมีวิชาเลือกทางด้านอ่ืน ๆ 
เข้ามาให้นักศึกษาได้เรียนรู้และน าความเข้าใจ และเป็นประโยชน์เสริมส าหรับการประกอบวิชาขึ้นหรือไม่ 
แม้กระทั่งในวิชาเฉพาะควรจะต้องสอดแทรกเรื่องให้มีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรใน
ภูมิภาคนี้ให้มากขึ้น 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน กันยายน 2554 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย  สุทธิมัณฑนกุล 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ  เลาหพรรณ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ  กาญจนะวสิต   
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์  ลี้ตระกูลน าชัย  
ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร 

1 ช่ือหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญา    
3 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
4 รูปแบบของหลักสตูร    
5 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
8 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    
9 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (ถ้ามี) 

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.2 ความส าคัญ    
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค    
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ปี 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 แผนการศึกษา     
      3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ- สกุล ต าแหน่งและคุณวฒุิของอาจารย์    
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร     
      3.2.2 อาจารย์ประจ า    
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 
    

 4.2 ช่วงเวลา    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    
 4.4 การเตรียมการ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 2.2 ด้านความรู ้    
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
   

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ด้านทักษะพิสัย    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    
 2.1 การบริหารงบประมาณ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดมิ    
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม    
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
3 การบริหารคณาจารย ์    
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่    
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง

แผนการตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
   

 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ    
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
 4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน    
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต    
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต    
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด 

แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) 

   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  - 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน กันยายน 2554 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ศุภชัย  สุทธิมัณฑนกุล 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง เพ็ญพรรณ  เลาหพรรณ 
 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วิชญ  กาญจนะวสิต   
 ทันตแพทย์ วิวัฒน์  ลี้ตระกูลน าชัย  
ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 รายละเอียดหลักสูตร 

1 ช่ือหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญา    
3 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
4 รูปแบบของหลักสตูร    
5 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

6 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

7 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
8 ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    
9 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
10 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 10.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 10.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

11. ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 11.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 11.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

12 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  (ถ้ามี) 

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ.2555                                                                      102 

 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.2 ความส าคัญ    
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค    
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ปี 

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 แผนการศึกษา     
      3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ- สกุล ต าแหน่งและคุณวฒุิของอาจารย์    
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร     
      3.2.2 อาจารย์ประจ า    
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม     
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 
    

 4.2 ช่วงเวลา    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    
 4.4 การเตรียมการ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย    
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม    
 2.2 ด้านความรู ้    
 2.3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
   

 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ด้านทักษะพิสัย    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    
 2.1 การบริหารงบประมาณ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดมิ    
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม    
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    
3 การบริหารคณาจารย ์    
 3.1 การรับอาจารย์ใหม ่    
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวาง

แผนการตดิตามและทบทวนหลักสูตร 
   

 3.3 คณาจารย์ทีส่อนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ    
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน    
 4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง    
 4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน    
5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต    
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาและอื่นๆ แก่นิสิต    
 5.2 การอุทธรณ์ของนิสิตความต้องการของตลาด 

แรงงาน สังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
   

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคมและหรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 
Indicators) 

   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  - 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

 



โดยที่เ

ระดับบัณฑิต

มีประสิทธิภา

อาศัยอ

พ.ศ. 2541 ป

วันที่ 8 เดือน
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ระดับบัณฑิต
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----------------
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มหาวทิยาลยั

รบริหารการศึ
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ในการประชุม

ตอไปนี ้

รินทรวิโรฒ ว

ฒ วาดวยการ

นสวนทีก่ําหน

วโิรฒ 

นครินทรวิโรฒ

ศรีนครินทรวโิ

ครินทรวิโรฒ 

ทยาลัยศรีนค

ทยาลัยมหาวิ

โรฒ วาดวยก

ณฑิตศึกษาเป

ยาลยัศรีนครนิ

ม คร้ังที่ 6/255

าดวยการศึก

รศึกษาระดับ

ดไวแลวในขอ

ฒ 

โรฒ  

ครินทรวิโรฒ 

วทิยาลยั 

การศึกษา

ปนไปอยาง

นทรวิโรฒ 

54 เมื่อ

ษา 

อบังคับนี้ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบัิติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบัิติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนพินธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคุีณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดังนี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดังนี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศึ่กษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบยีนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบัณฑิตศึกษา มคุีณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจาํ

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 



 

  

-9-

ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจาํ 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจาํนวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสตูรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบติั

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวทิยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ตํ่าสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกติได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมติัจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดตํ่ากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดตํ่า

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจาํนวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 
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31.2 การนบัจาํนวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิมเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดังนี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีมี่การเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดตํ่ากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     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 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ตํ่ากวา 3.00 
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      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมตํ่า

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลงัศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดยีวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 

 

 

 

 



 

  

-20-

หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมตํ่ากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติต้ังแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูต้ังแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกนิภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คุีณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนสิิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัติ และในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมติั                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมตํ่ากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมตํ่ากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 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  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคณุภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 

  



 

 

ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คับนี้มีผลใชบั

คับนี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ
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บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคับจนกวาจ

พ.ศ. 2554 
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กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คับที่ใช

) 

รฒ 


