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รายละเอียดของหลักสูตร 
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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บัณฑิตวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร ์

 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) 

ภาษาอังกฤษ  : Doctor  of  Philosophy Program  in  Oral Science (International Program) 

 

2. กลุ่มหลักสูตร  :  วิชาการ 

 

3. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (โอษฐวิทยา) 

  : ชื่อย่อ  ปร.ด.(โอษฐวิทยา) 

 ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม Doctor  of  Philosophy (Oral Science) 

 :  ชื่อย่อ  Ph.D. (Oral Science) 

 

4. วิชาเอก  - 

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

หลักสูตร แบบ  1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต 

หลักสูตร แบบ  1.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกติ  

หลักสูตร แบบ  2.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่้อยกวา่ 48  หน่วยกิต  

หลักสูตร แบบ  2.2  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกวา่  72  หน่วยกิต  
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6. รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ 

 หลักสูตร  แบบ 1.1 และ 2.1 

  เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา  

 หลักสูตร แบบ 1.2  และ 2.2 

  เป็นหลักสูตรระดับปรญิญาเอก หลักสูตร 4 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกนิ 8 ปีการศึกษา  

 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย 

 ภาษาอังกฤษ 

 6.3 การรับเข้าศึกษา 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาติ 

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรรว่มกับสถาบันอื่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  รว่มมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

  รว่มมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปรญิญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอื่น 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญารว่มกบั ………………………… 

 ให้ปริญญามากกวา่หนึ่งสาขาวิชา  

 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

 สภาวิชาการให้ความเหน็ชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 เมือ่วันที ่10 กรกฎาคม 2561 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตรในการประชุมคร้ังที ่7/2561 เมือ่วันที ่21 กรกฎาคม 2561 



3 

 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2562 นอกจากนี้ยังได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย 

เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ได้ท า MOU รว่มกัน 

 

9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

 ทันตแพทย์ในระบบราชการ 

 อาจารยใ์นมหาวิทยาลัยของรฐัและเอกชน 

 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 

 นักวจิัย 

 ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 

 ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 
 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวฒุกิารศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษาสงูสุด (สาขา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1. รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ - อ.ท. (วิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก,   
นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- บธ.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2552 
- วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก),

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2544 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

5 5001 90007 491 

2. รศ.ทพ.ดร.ปฐวี  คงขุนเทยีน - German Board for Oral Surgery 
 (Zahnarzt fuer Oralchirurgie)Berlin, 

Germany, 1998 
- Dr. Med. Dent, Humboldt University of 

Berlin, Germany, 1998 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

3 5099 01372 178 

3. ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา  ปัทมพันธุ ์ - อ.ท.(วิทยาเอน็โดดอนต์),  

   ทนัตแพทยสภา, 2555 

- วท.ด.(ชีววทิยาช่องปาก)  

   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2545 

- วท.ม.(ชีววิทยาช่องปาก),  

   จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2541 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

3 6599 00084 259 
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตัง้ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก ่...................................... 

12. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ  

สถานการณห์รอืการพัฒนาทางเศรษฐกจิ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรเป็นไปตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่กล่าวถงึสถานการณ์ที่ประเทศไทยจะพบ

กับปัญหาสภาวะแวดล้อมและบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ ตัวอย่างเช่นการมีการเปิดเสรีทาง

เศรษฐกิจและการค้า การมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าสู่สังคมไทยซึ่งจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ การมีปัญหาหลากหลายด้าน

การผลิต ความสามารถในการแขง่ขัน โดยเฉพาะคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม แนวทางการพัฒนา

ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงยึดแนวคดิและหลักการท างานโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการท างาน

ที่อาศัยความร่วมมือและมีส่วนร่วมของคน มีการส่งเสริมสนับสนุนแนวคิดการท างานเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดย

พัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีความสุข ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมยังมีความสัมพันธ์ที่ส่งผล

กระทบทั้งทางตรง ทางอ้อมกับสถานการณ์ทางด้านสุขภาพมากขึ้น จากข้อมูลสาธารณสุขเกี่ยวกับการเจ็บป่วย

ของประชากรไทยมีแนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันรวมถึงพยาธิสภาพทางช่องปากได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

ภาวะการเจ็บป่วยของประชากรจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กล่าวคือการเจ็บป่วยย่อมน ามาซึ่ง

ความสูญเสียของมูลคา่ทางเศรษฐกจิ ในขณะที่หากประชากรของประเทศมีสุขภาพที่ดีย่อมเป็นก าลังส าคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ การวางแผนการศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ที่อาศัยการวิจัยเพื่อ

รองรับการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เอื้อให้เกิดการพัฒนาโดยสร้างความเป็นเลิศ

เฉพาะทางด้านทันตกรรมที่ส าคัญระดับชาติและภูมิภาค อีกทั้งยังเอื้อให้มีการน าองค์ความรู้ไปต่อยอดเพื่ อ

ประโยชน์ตามนโยบายชาติ ผสมผสานกับเอกลักษณเ์ฉพาะท้องถิ่นที่น าสู่ความสามารถในการแขง่ขันระดับสากล 

12.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

ในปัจจุบันสังคมไทยก าลังประสบปัญหาค่านิยมที่ก่อให้เกดิพฤติกรรมที่ให้ความส าคัญกับวัตถุและบริโภค

นิยมเป็นหลักมากขึ้น โดยเป็นผลมาจากการเปิดกว้างทางข้อมูลข่าวสารของเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสรี

จากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม กระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมที่รับวิถีการ

ด าเนินชวีิตทางตะวันตกมาปฏิบัติอย่างขาดการพจิารณาที่เหมาะสม ประกอบกับการเกิดภาวะโลกร้อนที่ส่งผลให้มี

การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม น าสู่สาเหตุปัญหาสุขภาพของประชากร การเกิดโรคที่ไม่พบบ่อยจาก

พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแปลงจากเดิม การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

บริบทของวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลง น าสู่การปรับหลักสูตรในครั้งนี้ให้เกิดการเปิดกว้างทางการวิจัยที่รองรับ

แนวโน้มความต้องการทางสังคมใหม่ ต่อยอดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 จึงได้เน้นย้ า

ในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้

ภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขอ้งกับพันธกจิของสถาบนั 

 13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา มุ่งตอบสนองต่อสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับชาติ ระดับอาเซยีน และระดับ

สากล การแขง่ขันของหลักสูตรในระดับนานาชาติมีมากขึ้น ท าให้หลักสูตรต้องเตรียมพรอ้มบุคลากรทางทันตกรรม 

และความรู้ทางทันตกรรม ให้พัฒนาโดยมีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและการวิจัย ในระดับปริญญาเอกทางด้าน

ทันตแพทยศาสตร์ การเรียนในระดับนี้จะเน้นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้ดุษฎีนิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

องค์ความรู้ที่จ าเป็นในการพัฒนาความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ที่น าเอาความได้เปรียบของท้องถิ่นมาพัฒนาให้

กา้วหน้าเพื่อแข่งขันระดับนานาชาติ หลักสูตรฯ มีทิศทางการท าวิจัยที่ชัดเจนและเข้มแข็ง อันจะเอื้อต่อการพัฒนา

ทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ขั้นสูงที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงประยุกต์ ใช้

แก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุข สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ 

 13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักความสอดคล้องกับพันธกิจ

หลักของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม

ระดับมาตรฐานสากล รว่มกับผลิตบัณฑติที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และการผลิตผลงานวิจัยขั้นสูงที่จะไปต่อยอด

ให้ความรู้พื้นฐานและสามารถประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การให้การบริการทางทันตกรรม  

และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศการเผยแพร่ผลงานสามารถสร้างความ

เข้มแข็งเป็นภาษาอังกฤษท าให้การสืบค้นเป็นไปได้ในระดับนานาชาติ ซึ่งส่งเสริมการเผยแพร่ชื่อเสียงให้คณะทันต

แพทยศาสตร ์และมหาวิทยาลัย รวมถงึระดับประเทศ 
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14.  ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน  

  14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่น/หลักสูตรอื่น      

หมวดวิชา 
กระบวนวิชา 

(ระบุรหัสกระบวนวชิา) 
สาขาวชิาที่เรียนกระบวนวชิานี้ 

วิชาบังคับ 415712    หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา                

ทันตแพทยศาสตร์  415713 

วิ ช า เ ลื อ ก ใ น

สาขาเฉพาะ 

415701      หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต                            

สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร ์แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 415702 

415703 

415704 

415711 

405721    หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันต

แพทยศาสตร ์แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 405722 

405733 

422712 กระบวนวิชาบังคับร่วมในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

402701     หลักสูตรวิทยาศาสตรามหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม  

จัดฟัน 402702 

402704 

402705 

402709 

402751 

402752 

402753 

402754 

402755 

402756 

402791 

402792 

402793 

402794 

วิชาเลือกนอก

สาขาเฉพาะ 

ไม่มี  
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  14.2  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

       -  ไม่มี  - 

 14.3  การบริหารจัดการ  

      -  ไม่มี  - 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคญั และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโอษฐวิทยา เป็นการศึกษาที่เน้นการท าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้

ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางทันตกรรม เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและเกิดพยาธิสภาพของ

อวัยวะในช่องปากที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การเข้าใจกลไกความรู้ใหม่เพื่อน าสู่การประยุกต์ต่อ

ยอดความรู้เพื่อน ามาใช้ในการส่งเสริม ป้องกัน หรือรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม การสร้างประยุกต์ผลิตภัณฑ์ที่

ตอบสนองความต้องการซึ่งปัจจุบันต้องน าเข้าวัสดุ อุปกรณ์มาจากต่างประทศ โดยหลักสูตรได้มุ่งที่จะจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้มีความรู้  ความ

เช่ียวชาญ และประสบการณ์เป็นอย่างดี เน้นการส่งเสรมิศักยภาพผู้เรียนให้สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองอย่าง

อิสระและต่อเนื่อง การลงมือปฏิบัติจริง ทั้งนี้เพื่อให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ศาสตร์ด้านต่าง ๆ 

อาทิ ด้านวิทยาศาสตรพ์ื้นฐาน ชีววิทยาช่องปาก ทันตวัสดุศาสตร ์สาธารณสุขศาสตร์ คลินิก หรอืศาสตร์อื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ แบบสหวิทยาการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาโอษฐวิทยาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีความส าคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์ที่จะตอบสนองต่อ

การพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชาชน เพื่อน าไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดี รวมทั้งเป็นการสร้างทรัพยากร

บุคคลในสาขาทันตแพทยศาสตรใ์ห้มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในงานวิชาการ และ

วิจัยมากขึน้ และสามารถน าไปประยุกต์ใชเ้พื่อก่อให้เกดิประโยชน์แกป่ระเทศชาติต่อไป  

1.2 วัตถุประสงค์เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้:  

 1.2.1 มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณแห่งการวจิัย และวิชาการทางทันตแพทยศาสตรแ์ละวิชาชีพ 

 1.2.2 มีคุณวุฒ ิและความสามารถในการวจิัย เพื่อสรา้งองคค์วามรูใ่หม่ในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

 1.2.3 มีความรู้ ความเช่ียวชาญในการประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาสุขภาพและวิชาชีพ โดยการ  

บูรณาการวิทยาการร่วมสมัย และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม และอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

 1.2.4 เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพชอ่งปาก 

 1.2.5 เป็นนักวชิาการที่มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2.   แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูรทุกปีโดย

พิจารณาจากดัชนีชีว้ัด(KPI) ในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทกุปี

การศึกษา 

มีการประเมินหลักสูตรอย่าง

สม่ าเสมอ 

1. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

มีการปรับปรุงหลักสตูรระดับ

ปรับปรุงมากทุก 5 ป ีให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

เทคโนโลยีตามมาตรฐานของวชิาชีพ

และส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

1. รวบรวมติดตามผลการ

ประเมิน QA ของหลักสตูรรวม

ทุก 5 ปใีนดา้นความพงึพอใจ 

และภาวะการไดง้านของบัณฑิต 

2. วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต

และผู้มสี่วนได้เสยี 

1. รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 

2. รอ้ยละของบัณฑิตระดับปรญิญาเอก

ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ 

อิสระภายใน  1 ป ี

3. รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญาเอก

ที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไปตาม

เกณฑ์ 

4. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง

ผู้ประกอบการและผู้ใชบ้ัณฑติ 

มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจยัและ

การเขยีนผลงานวิจยัเพื่อดุษฎนีิพนธ ์

1. หาแหล่งทุนเพือ่สนับสนนุการ

ท าวิจัย ทัง้ในและนอกสถาบนั 

2. สรา้งความรว่มมอืการท างาน

วิจัยกับสถาบันทีม่ีช่ือเสียงทั้งใน

และต่างประเทศ 

3. จดัหรอืส่งนักศึกษาเขา้ฝึก/

อบรมการเขยีนผลงานวิจัยเพือ่

ตีพมิพ์ในวารสารวิจยัที่ได้

มาตรฐานสากล 

1. จ านวนโครงการที่ได้รับการ 

สนับสนุนทุนวิจยั 

2. จ านวนโครงการที่มีความรว่มมือกับ

ต่างสถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ 

3. จ านวนนักศึกษาได้รับโอกาสไป

ท างานวิจยักับคู่ความรว่มมอื 

4. จ านวนผลงานตีพมิพ์ของนกัศึกษาใน

วารสารวจิัยทีไ่ด้มาตรฐานสากล 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ 

  ระบบรายป ี

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์  

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ (ฤดูร้อน) 

 มีภาคฤดูร้อน       

  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค (ในกรณีที่มิใชร่ะบบทวิภาค- ระบุรายละเอียด) 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรยีนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดปี 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบทวิภาค 

  ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 ในเวลาราชการ 

 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

  2.2.1   หลักสูตร แบบ 1.1 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาโอษฐวิทยาเห็นชอบและได้ล าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.50 

 2. มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ได้รับการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดับชาติหรอืนานาชาติ หรอืรูปแบบ

อื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 3. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี้ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 (paper-based) หรือ 133 (computer-based)หรือ 45(internet-based)

หรือ IELTS Overall band ไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ TEGS ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ
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CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500หรือ  KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 50 ซึ่งเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2559 เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 4. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี

การศึกษา 

 5. ในกรณีที่ผูส้มัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

 2.2.2  หลักสูตร แบบ 1.2 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ล าดับขั้น

เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25 

 2. มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ได้รับการเผยแพรใ่นวารสารวชิาการระดับชาติหรอืนานาชาติ หรอืรูปแบบ

อื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 3. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี้ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 (paper-based) หรือ 133 (computer-based)หรือ 45 (internet-based) 

หรือ IELTS Overall band ไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ TEGS ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ  KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 50 ซึ่งเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2559 เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 4. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี

การศึกษา 

 5. ในกรณทีี่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

  2.2.3  หลักสูตร แบบ  2.1 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาโอษฐวิทยา เห็นชอบ และได้ล าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25 

 2. มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี และได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารวิชาการในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย 

 4. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี้ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 (paper-based) หรือ 133 (computer-based)หรือ 45 (internet-based) 

หรือ IELTS Overall band ไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ TEGS ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ  KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 50 ซึ่งเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2559 เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 5. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี

การศึกษา 
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 6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิาร

หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

  2.2.4  หลักสูตร แบบ  2.2 

 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรใีนสาขาทันตแพทยศาสตรท์ี่ได้ล าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่3.25  

 2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย 

 3. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบมาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี้ TOEFL ไม่ต่ ากว่า 450 (paper-based) หรือ 133 (computer-based)หรือ 45 (internet-based) 

หรือ IELTS Overall band ไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ TEGS ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 หรือ  KU-EPT ไม่ต่ ากว่า 50 ซึ่งเป็นไปตามประกาศบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 24/2559 เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 4. คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปี

การศึกษา 

 5. กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
 หมายเหตุ สาขาที่เกี่ยวข้อง หมายถงึ สาขาที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอน การวจิัยในสาขา         ทันต

แพทยศาสตร์ เช่น สาขาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาธารณสุขศาสตร์, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา, สรีรวิทยา ,  

พันธุกรรมศาสตร์, วิทยาการระบาด, เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ฯลฯ) สาขาสังคมศาสตร์  (สังคมศาสตร์-

การแพทย์, Medical Anthropology, การพัฒนาสังคม ฯลฯ) สาขาศึกษาศาสตร์ (Medical Education ฯลฯ) สาขา

วิทยาศาสตร์  วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี (วัสดุศาสตร์, นาโนเทคโนโลยี, Biomedical Engineering, Information 

Technology) 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

  ความรูด้้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึน้ 

  นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคดัเลือกได้ 

  อื่นๆ .....................................  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

  จัดสอนเสรมิเตรยีมความรูพ้ืน้ฐานกอ่นการเรียน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบง่เวลา 

  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 



13 

 

  จัดกจิกรรมเสรมิความรูเ้ก่ียวกับการท าวิจัย  

  อื่นๆ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ภาคการศึกษาที ่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

แบบ1.1  (ภาคปกติ) - 5 3 - 3 - 3 - 3 - 

แบบ 1.2  (ภาคปกติ) - 5 3 - 3 - 3 - 3 - 

แบบ 2.1  (ภาคปกติ) - 5 6 - 3 - 3 - 3 - 

แบบ 2.2  (ภาคปกติ) - 5 6 - 3 - 3 - 3 - 

จ านวนนักศกึษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา           

แบบ1.1 (ภาคปกติ) - - - - - 5 - 3 - 3 

แบบ 1.2 (ภาคปกติ) - - - - - - - 5 - 3 

แบบ 2.1 (ภาคปกติ) - - - - - 5 - 6 - 3 

แบบ 2.2 (ภาคปกติ) - - - - - - - 5 - 6 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 1.รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปีข้างหนา้ โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอ

ตั้งงบประมาณ 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบ 

ประมาณ 

เงินรายได ้

งบ 

ประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบ 

ประมาณ 

แผ่นดิน 

งบ 

ประมาณ 

เงินรายได ้

การเรยีนการสอน 165,978,400 20,221,500 165,678,400 20,221,500 165,378,400 20,221,500 

วิจัย 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700 

บรกิารวิชาการ 

แก่สังคม 

1,924,000 - 1,924,000 - 1,924,000 - 

การศาสนา ศิลปะ  

วัฒนธรรม และ 

สิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - 400,000 - 400,000 

สนับสนุนวิชาการ 339,000 160,000 339,000 160,000 339,000 160,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 

รวม 204,701,700 26,700,000 204,401,700 26,700,000 204,101,700 26,700,000 

รวมทั้งส้ิน 231,401,700 231,101,700 230,801,700 

หมายเหต ุงบประมาณดังกลา่วข้างตน้เป็นข้อมูลงบประมาณที่ใชส้ าหรับการเรยีนการสอนในหลักสูตร 
      ระดับปรญิญาตร ีจ านวน 1 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7 หลักสูตร 
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 2. คา่ใช้จา่ยต่อหัวนักศึกษา/ตลอดหลักสตูร  

 แบบ 1.1 และ 2.1 ส าหรับนักศึกษาไทย มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ตลอดหลักสูตร จ านวน 1,074,840 

บาท 

 แบบ 1.2 และ 2.2 ส าหรับนักศึกษาไทย มีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ตลอดหลักสูตร จ านวน 2,408,400 

บาท 

 แบบ 1.1 ส าหรับนักศึกษานานาชาต ิมีค่าใช้จา่ยตอ่หัวนักศกึษา/ตลอดหลักสตูร จ านวน 1,480,200 บาท 

 แบบ 1.2 ส าหรับนักศึกษานานาชาต ิมีค่าใช้จา่ยตอ่หัวนักศกึษา/ตลอดหลักสตูร จ านวน 3,063,120 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

 วิจัยในห้องปฏิบัติการ 

2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลยั  

 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

 2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา 

การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต  

 หลักสูตรแบบ 1.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   48 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ 1.2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   72 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ 2.1   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ 2.2   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกวา่ 72 หน่วยกิต 

 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

  หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   48   หน่วยกิต 

 ก.  ปริญญานิพนธ์  

 427898  ท.บศ. 898     ดุษฎีนิพนธ์              48 หน่วยกิต 
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   ข.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

1.  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้องน าเสนอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงถึง

ความสามารถในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 1 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอสอบ

ดุษฎีนิพนธ์ 

 2. ให้นักศึกษารายงานความกา้วหน้าในการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนาของ

ภาควชิา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1  คร้ัง ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่าง

น้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่

ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

ค.  กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย   - ภาษาต่างประเทศ - 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควร

ลงทะเบียนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้นการท าดุษฎีนิพนธ์ 

ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

 1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง

ดุษฎีนิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

 2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้อง

สอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

 3.  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายเข้าศึกษาจากหลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติภายในหนึ่ง

ภาคเรยีนหลังการโอนย้าย 

  4.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 
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  หลักสูตร  แบบ 1.2   ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 72   หน่วยกิต 

  ก.  ปริญญานิพนธ์ 

 427897  ท.บศ. 897   ดุษฎนีิพนธ ์ 72 หน่วยกิต 

   ข.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

 1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้องน าเสนอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงถึง

ความสามารถในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1  ครั้ง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่

นักศึกษาเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

 2. ให้นักศึกษารายงานความกา้วหน้าในการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนาของ

ภาควชิา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1  คร้ัง ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

 3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่าง

น้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of Science โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ืองและนักศึกษาต้อง

เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ

ในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง. 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่าน

ความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา 

ค.  กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

 1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ - 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควร

ลงทะเบียนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้นการท าดุษฎีนิพนธ์ 

ง.  การสอบวัดคุณสมบัต ิ

1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพรอ้มและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรา่ง

ดุษฎีนิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

 2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นมีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้อง

สอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

 3.  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายเข้าศึกษาจากหลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติภายใน

หนึ่งภาคเรียนหลังการโอนย้าย 

  4.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 
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 หลักสูตร  แบบ 2.1 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

  จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า    48 หน่วยกิต 

 ก. กระบวนวชิาเรียนไม่นอ้ยกว่า    12  หน่วยกิต 

1.   กระบวนวิชาเรียนในระดับ บณัฑิตศึกษา           ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่   12 หน่วยกิต 

1.1.1   กระบวนวิชาบังคับ  6 หน่วยกิต 

415811 ท.ป. 811 ระเบียบวิธีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

415812 ท.ป. 812     ชีวสถิตขั้นสูงส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 

427891 ท.บศ. 891   สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์  1 1 หน่วยกิต 

427892 ท.บศ. 892   สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์ 2 1 หน่วยกิต 

    1.1.2   กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกวา่  6    หน่วยกติ 

       โดยเลือกกระบวนวิชาในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

       หรอืกระบวนวิชาอื่นนอกเหนือจากนีต้ามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก 

กลุ่มท่ี  1   ทันตสาธารณสุข   

415813 ท.ป. 813 การดูแลสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายุ 2   หน่วยกิต 

415881 ท.ป. 881 หัวข้อเลือกสรรในทางทันตสาธารณสุข 2 หน่วยกิต 

415882 ท.ป. 882 หัวข้อเลือกสรรในทางทันตกรรมป้องกัน 2 หน่วยกิต 

415883 ท.ป.  883 หัวข้อเลือกสรรในทางสง่เสรมิสุขภาพชอ่งปาก 2 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี  2  ชีววิทยาช่องปาก 

405881 ท.วอ. 881 หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของเซลลต์้นก าเนิด 2 หน่วยกิต 

405882 ท.วอ. 882 หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของกระดูกและฟัน 2 หน่วยกิต 

405883 ท.วอ. 883 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต 

405891 ท.วอ. 891 สัมมนาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลินิกที่เก่ียวข้องกับ 

วิทยาเอ็นโดดอนต ์

3 หน่วยกิต 

422712 ท.ชช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 2 หน่วยกิต 

422811 ท.ชช. 811 ชีววทิยาของเนือ้เยือ่ในฟนั 3 หน่วยกิต 

422881 ท.ชช. 881 หัวข้อที่สนใจในชีววทิยาเนือ้เยื่อในฟัน 3 หน่วยกิต 

423891 ท.บค. 891 สัมมนาประสาทสรรีวทิยาของความเจ็บปวด 

บรเิวณใบหน้าและช่องปาก 

3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี  3 ทันตกรรมจัดฟัน 

402709 ท.จฟ. 709    ทันตวัสดุประยุกต์ทางทนัตกรรมจัดฟัน                                            1 หน่วยกิต 

402751   ท.จฟ. 751 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  1 1 หน่วยกิต 

402752   ท.จฟ. 752 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  2 4 หน่วยกิต 

402753   ท.จฟ. 753 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  3 4 หน่วยกิต 
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402754   ท.จฟ. 754 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  4 4 หน่วยกิต 

402755   ท.จฟ. 755 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  5 4 หน่วยกิต 

402756   ท.จฟ. 756 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  6  4 หน่วยกิต 

402791   ท.จฟ. 791    สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  1                                           1 หน่วยกิต 

402792   ท.จฟ. 792    สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2                                    1 หน่วยกิต 

402793   ท.จฟ. 793    สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  3                                        1 หน่วยกิต 

402794   ท.จฟ. 794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  4  1 หน่วยกิต 

 

 1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    

       1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี

       1.2.2  กระบวนวิชาเลือก ให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

       ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา     

 2.กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสูง  ไม่ม ี

 ข. ปริญญานพินธ ์    

  427899  ท.บศ. 899  ดุษฎนีพินธ์   36 หน่วยกิต  

 ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั - ภาษาต่างประเทศ - 

  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าตัวพิจารณาเห็นวา่ นกัศึกษา

ควรลงทะเบียนบางกระบวนวชิาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้นการท าดุษฎีนิพนธ ์

 ง.   การสอบวัดคุณสมบัต ิ

     1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ

โครงรา่งดุษฎีนิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

     2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้

ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

     3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายเข้าศึกษาจากหลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติ

ภายในหนึ่งภาคเรียนหลังการโอนย้าย   

     4.  นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

  จ.  กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

     1.  นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้อง

น าเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงถึง

ความสามารถในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 

อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่

นักศึกษาเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 
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 2. ให้นักศึกษารายงานความกา้วหน้าในการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนา

ของภาควิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1  ครั้ง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา  จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอ

สอบดุษฎีนิพนธ์ 

 3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ

นักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  

หมายเหตุ : กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ หมายถงึ กระบวนวิชาดงัต่อไปนี ้

    415811  ท.ป .811 ระเบียบวิธีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

    415812  ท.ป.812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

    427891 ท.บศ. 891   สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์  1 

   427892 ท.บศ. 892   สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์ 2  
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 หลักสูตร  แบบ 2.2 ส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า   72 หน่วยกิต 

   ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 

  1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑติศกึษา     ไม่น้อยกวา่  24 หน่วยกิต 

   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่  24 หน่วยกิต 

    1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ  10 หน่วยกิต 

415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์     2 หน่วยกิต 

415713 ท.สต. 713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

415811 ท.ป. 811 ระเบียบวิธีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 

415812 ท.ป.812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 

427891 ท.บศ.891   สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์  1 1 หน่วยกิต 

427892 ท.บศ.892   สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์  2 1 หน่วยกิต 

    1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่ 14 หน่วยกติ  

      โดยเลอืกกระบวนวิชาในกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง 

      หรอืกระบวนวิชาอื่นนอกเหนอืจากนีต้ามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก 

  กลุ่มท่ี  1  ทันตสาธารณสุข 

415701 ท.ป.701   ทันตกรรมป้องกันขัน้สูงและปจัจัยก าหนดสุขภาพชอ่งปาก       3 หน่วยกิต 

415702 ท.ป.702   การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก  1 2 หน่วยกิต 

415703 ท.ป. 703   การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก  2 2 หน่วยกิต 

415704 ท.ป. 704   ระบาดวิทยาช่องปาก   3 หน่วยกิต 

415711 ท.ป. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์            1 หน่วยกิต 

415813 ท.ป. 813 การดูแลสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายุ 2 หน่วยกิต 

415881 ท.ป. 881 หัวข้อเลือกสรรในทางทันตสาธารณสุข 2 หน่วยกิต 

415882 ท.ป.882 หัวข้อเลือกสรรในทางทันตกรรมป้องกัน 2 หน่วยกิต 

415883 ท.ป. 883 หัวข้อเลือกสรรในทางสง่เสรมิสุขภาพชอ่งปาก 2 หน่วยกิต 

  กลุ่มท่ี  2  ชีววิทยาช่องปาก 

405721  ท.วอ.721   เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  1 หน่วยกิต 

405722  ท.วอ.722   การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร ์     1 หน่วยกิต 

405733 ท.วอ.733 ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อทางทันตแพทยศาสตร ์           1 หน่วยกิต 

405881  ท.วอ.881  หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของเซลลต์้นก าเนิด  2 หน่วยกิต 

405882  ท.วอ.882  หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของกระดูกและฟัน  2 หน่วยกิต 

405883  ท.วอ.883 หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางการแพทย์ 2 หน่วยกิต 

405891  ท.วอ. 891 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิกท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาเอ็นโดดอนต์ 3 หน่วยกิต 
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405895 ท.วอ.895   ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนือ้เยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หน่วยกิต 

422811 ท.ชช. 811 ชีววทิยาของเนือ้เยือ่ในฟนั 3 หน่วยกิต 

422881 ท.ชช.881 หัวข้อที่สนใจในชีววทิยาเนือ้เยื่อในฟัน 3 หน่วยกิต 

422882 ท.ชช. 882 หัวข้อที่สนใจของส่วนประกอบเนื้อฟันและเนือ้เยื่อในฟัน 3 หน่วยกิต 

422891 ท.ชช. 891 สัมมนาระบบไหลเวยีนเลอืดของเนื้อเยื่อในฟัน  3 หน่วยกิต 

423891 ท.บค.891 สัมมนาประสาทสรีรวิทยาของความเจ็บปวดบรเิวณใบหน้าและชอ่งปาก 3 หน่วยกิต 

กลุ่มท่ี  3  ทันตกรรมจัดฟัน 

402701  ท.จฟ. 701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 3 หน่วยกิต 

402702 ท.จฟ. 702   รังสีวทิยาประยุกตส์ าหรับทนัตกรรมจัดฟัน 1  หน่วยกิต 

402704 ท.จฟ. 704 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนัและชีวกลศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง 2  หน่วยกิต 

402705 ท.จฟ. 705 ระบบการบดเค้ียวประยุกต ์ 1 หน่วยกิต 

402709 ท.จฟ.709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทนัตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต 

402751 ท.จฟ. 751 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  1 1 หน่วยกิต 

402752 ท.จฟ. 752 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  2 4 หน่วยกิต 

402753 ท.จฟ. 753 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  3 4 หน่วยกิต 

402754 ท.จฟ. 754 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  4 4 หน่วยกิต 

402755 ท.จฟ. 755 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  5 4 หน่วยกิต 

402756 ท.จฟ. 756 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจดัฟัน  6  4 หน่วยกิต 

402791 ท.จฟ.791    สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  1                                           1 หน่วยกิต 

402792 ท.จฟ. 792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2                                    1 หน่วยกิต 

402793 ท.จฟ. 793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  3 1 หน่วยกิต 

402794 ท.จฟ. 794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  4  1  หน่วยกิต 

 

   1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    

    1.2.1  กระบวนวิชาบังคับ ไม่ม ี

   1.2.2  กระบวนวิชาเลือกให้เป็นไปตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษา 

         ประจ าตัวนักศึกษา     

  2.  กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสูง ไม่ม ี

 ข. ปริญญานพินธ ์   48 หน่วยกิต 

427898 ท.บศ. 898 ดุษฎีนิพนธ ์ 48     หน่วยกติ  

 ค.  กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 

  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั - ภาษาต่างประเทศ - 
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    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  กรณีที่คณะกรรมการที่ปรกึษาประจ าตัวพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควร

ลงทะเบียนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้นการท าดุษฎีนิพนธ์ 

 ง.  การสอบวัดคุณสมบัติ 

   1.  นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ

โครงรา่งดุษฎีนิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

   2.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน มีสิทธิ์สอบแก้ตัวได้อีก 1 คร้ัง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่การสอบแก้

ตัวต้องสอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการสอบครัง้แรก 

   3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้โอนย้ายเข้าศึกษาจากหลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติภายใน

หนึ่งภาคเรียนหลังการโอนย้าย 

  4.  นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชาอาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปรญิญาโทได้ 

  จ.   กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

     1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้อง

น าเสนอหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และความก้าวหน้าของดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงถึง

ความสามารถในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 1 อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษา

เสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

   2. ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนา

ของภาควิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอ

สอบดุษฎีนิพนธ์ 

     3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ หรอื

อย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 

ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 

เรื่องและนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  

หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่ขึน้ต้นด้วยรหัส  415,   427  หมายถงึ  ในกระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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Type 1.1: For Student with Master’s Degree 

 Total credit         48 credits 

A. Dissertation         

 427898 DPG 898  Dissertation    48 credits 

B .Academic Activities 

1. A student has to attend seminar every semester that the course is offered and present a 

seminar in topic related to his/ her researchon the progress of his/ her Dissertationin English from the second 

semester of the first year, at least one seminar per semester, untilthe semester of the Dissertation oral defense. 

2. A student has to report the Dissertation progress to the Department Committee at least one 

seminar per semesterfrom the second semester of the first year untilthe semester of the Dissertation oral 

defense. 

3. A student must have at least two peer-reviewed scientific/technical papers, one of them must 

be accepted or published for international publication in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database 

with the student as the first author, and present at least one scientific/technical paper at an international 

academic meeting on any topic related to his/her Dissertation. 

4. A student has to report Dissertation progression to the Graduate School every semester for 

approval by the Chairman of the Graduate School Study Committee. 

C. Non-credit Courses 

1. Graduate School requirement - a foreign language - 

2. Program requirement:  In  the  case  that  a  student  lacks  sufficient  academicknowledge in 

key areas concerning  his/her  research  subject,  the  student will be required to enroll in courses in order to 

acquire such knowledge, withoutearning any credits, as recommended by his/her  appointed Doctoral Student 

Advisory Committee. 

D. Qualifying Examination 

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a 

Dissertation proposal within 4 semesters. 

2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

3. A student who transferred his/her credit from other course must complete a qualifying 

examination within the next semester after the transferring. 

4. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 
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Type 1.2:  Student with Bachelor’s Degree  

 Total credit        72 credits        

A. Dissertation         

 427897 DPG 897  Dissertation    72 credits 

B .Academic Activities 

1. A student has to attend seminar every semester that the course is offered and present a 

seminar in topic related to his/ her researchon the progress of his/ her Dissertationin English from the second 

semester of the first year, at least one seminar per semester, untilthe semester of the Dissertation oral defense. 

2. A student has to report the Dissertation progress to the Department Committee at least one 

seminar per semester from the second semester of the first year untilthe semester of the Dissertation oral 

defense. 

3. A student must have at least two peer-reviewed scientific/technical papers, two of them must 

be accepted or published for international publication in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database 

with the student as the first author at least one paper, and present at least one scientific/technical paper at an 

international academic meeting on any topic related to his/her Dissertation. 

4. A student has to report Dissertation progression to the Graduate School every semester for 

approval by the Chairman of the Graduate School Study Committee. 

C. Non-credit Courses 

1. Graduate School requirement - a foreign language - 

2. Program requirement:  In  the  case  that  a  student  lacks  sufficient  academicknowledge in 

key areas concerning  his/her  research  subject,  the  student will be required to enroll in courses in order to 

acquire such knowledge, withoutearning any credits, as recommended by his/her  appointed Doctoral Student 

Advisory Committee. 

D. Qualifying Examination 

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a 

Dissertation proposal within 4 semesters. 

2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

3. A student who transferred his/her credit from other course must complete a qualifying 

examination within the next semester after the transferring. 

4. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 
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Type 2.1: For student with Master’s Degree 

 Total credit     a minimum of            48 credits 

A.  Course work    a minimum of  12  credits 

1. Graduate Courses   a minimum of  12  credits 

 1.1 Field of specialization courses   a minimum of  12  credits 

  1.1.1 Required courses     6  credits 

 415811 DPRE 811 Advanced Research Methodology in Dentistry 2 credits 

 415812 DPRE 812   Advanced Biostatistics in Dentistry  2 credits 

 427891 DPG 891   Seminar in Advanced Oral Health Sciences 1 1 credit 

 427892 DPG 892   Seminar in Advanced Oral Health Sciences 2 1 credit 

  1.1.2 Elective courses   a minimum of  6  credits 

  Choose a course in one of the groups or other courses that the advisor appoves   

 Group I Dental Public Health 

 415813 DPRE 813   Oral Health care in Older People   2 credits 

 415881 DPRE 881   Selected Topics in Dental Public Health  2 credits 

 415882 DPRE 882  Selected Topics in Preventive Dentistry  2 credits 

 415883 DPRE 883  Selected Topics in Oral Health Promotion  2 credits 

 Group II Oral Biology 

 405881 DEND 881   Selected Topic in Biology of Stem Cells  2 credits 

 405882 DEND 882   Selected Topic in Biology of Bone and Tooth Development  

2  credits 

 405883 DEND 883   Selected Topic in Biomedical Engineering  2 credits 

 405891 DEND 891   Seminar in Clinical Sciences Involved in Endodontics3 credits 

 422712 DOB 712    Advanced Oral Biology    2  credits 

 422811 DOB 811    Dental Pulp Biology    3 credits 

 422881 DOB 881    Interested Topic in Pulp Biology   3 credits 

 423891 DOCC 891    Seminar in Neurophysiology of Orofacial Pain 3 credits 

 Group III Orthodontic 

 402709 DORT 709  Applied Orthodontic Materials   1 credit 

 402751 DORT 751  Clinical Orthodontic Practice 1   1 credit 

 402752 DORT 752  Clinical Orthodontic Practice 2   4 credits 

 402753 DORT 753  Clinical Orthodontic Practice 3   4 credits 

 402754 DORT 754  Clinical Orthodontic Practice 4   4 credits 

 402755 DORT 755  Clinical Orthodontic Practice 5   4 credits 
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 402756 DORT 756  Clinical Orthodontic Practice 5   4 credits 

 402791 DORT 791  Seminar in Orthodontics 1   1 credit 

 402792 DORT 792  Seminar in Orthodontics 2   1 credit 

 402793 DORT 793 Seminar in Orthodontics 3   1 credit 

 402794 DORT 794  Seminar in Orthodontics 4   1 credit 

 1.2  Other courses       None  

  1.2.1 Required courses     None  

  1.2.2 Elective courseswith approval of the Advisor Committees  

2.  Advanced Undergraduate Courses (none) 

B. Dissertation 

 427899 DPG 899  Dissertation     36 credits 

C. Non-credit Courses 

1. Graduate School requirement - a foreign language - 

2. Program requirement: In the case that a student lacks sufficient academic knowledge in key 

areas concerning his/her research subject, the student will be required to enroll in courses in order to acquire 

such knowledge, without earning any credits, as recommended by his/her appointed Doctoral Student Advisory 

Committee. 

D. Qualifying Examination 

1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a 

Dissertation proposal within 4 semesters. 

2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

3. A student who transferred his/her credit from other course must complete a qualifying 

examination within the next semester after the transferring. 

4. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the approval of 

the Graduate Program Administrative Committee. 

E .Academic Activities 

1. A student has to attend seminar every semester that the course is offered and present a 

seminar in topic related to his/ her researchon the progress of his/ her Dissertationin English from the second 

semester of the first year, at least one seminar per semester, untilthe semester of the Dissertation oral defense. 

2. A student has to report the Dissertation progress to the Department Committee at least one 

seminar per semester from the second semester of the first year untilthe semester of the Dissertation oral 

defense. 

3. A student must have at least one peer- reviewed scientific/ technical papers accepted or 

published for international publication in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database with the student 
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as the first author, and present at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on 

any topic related to his/her Dissertation. 

Note: Course in the field of specialization are 415, 427 
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Type 2.2: For student with Bachelor’s Degree 

 Total credit     a minimum of       72 credits 

A. Coursework     a minimum of  24 credits 

1. Graduate Courses    a minimum of  24 credits 

 1.1  Field of specialization courses  a minimum of  24  credits 

  1.1.1 Required courses     10 credits 

 415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry   2 credits 

 415713 DPRE 713  Biostatistics in  Dentistry     2 credits 

 415811 DPRE 811  Advanced Research Methodology in Dentistry  2 credits 

 415812 DPRE 812 Advanced Biostatistics in Dentistry   2 credits 

 427891 DPG 891   Seminar in Advanced Oral Health Sciences 1  1 credit 

 427892 DPG 892   Seminar in Advanced Oral Health Sciences 2  1 credit 

  1.1.2 Elective courses   a minimum of  14  credits 

  Choose a course in one of the groups or other courses that the advisor appoves   

 Group I Dental Public Health 

 415701 DPRE 701  Advanced Preventive Dentistry and Oral Health  

    Determinants      3 credits 

415702 DPRE 702   Oral Health Promotion 1     2      credits 

 415703 DPRE 703   Oral Health Promotion 2     2 credits 

 415704 DPRE 704   Oral Epidemiology     3 credits 

 415711 DPRE 711   Behavior Science and Ethics for Dentists   1 credit 

 415813 DPRE 813   Oral Health care in Older People    2 credits 

 415881 DPRE 881  Selected Topics in Dental Public Health   2 credits 

 415882 DPRE 882   Selected Topics in Preventive Dentistry   2 credits 

 415883 DPRE 883  Selected Topics in Oral Health Promotion   2 credits 

 Group II Oral Biology 

 405721 DEND 721   Instrumentation for Dental Research   1 credit 

 405722 DEND 722   Tissue Culture in Dentistry    1 credit 

 405733 DEND 733   Tissue Culture Laboratory in Dentistry   1 credit 

 405881 DEND 881   Selected Topic in Biology of Stem Cells   2 credits 

 405882 DEND 882   Selected Topic in Biology of Bone and Tooth  

                                            Development      2  credits 

 405883 DEND 883   Selected Topic in Biomedical Engineering   2 credits 
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 405891 DEND 891    Seminar in Clinical Sciences Involved in  

    Endodontics      3 credits 

 405895 DEND 895   Special Problem of Cell and Tissues in Dentistry  1 credit 

 422811 DOB 811     Dental Pulp Biology     3 credits 

 422881 DOB 881     Interested Topic in Pulp Biology    3 credits 

 422882 DOB 882    Interested Topic in Pulp/Dentine Complex   3 credits 

 422891 DOB 891    Seminar in Pulpal Blood Circulation   3 credits 

 423891 DOCC 891   Seminar in Neurophysiology of Orofacial Pain  3 credits 

 Group III Orthodontic 

 402701 DORT 701 Human Growth and Development of  

    Craniofacial Complex     3  credits 

 402702 DORT 702   Applied Radiology for Orthodontics   1  credit 

 402704 DORT 704  Orthodontic Treatment and Related Biomechanics  2  credits 

 402705 DORT 705   Applied Dental Occlusion     1  credit 

 402709 DORT 709   Applied Orthodontic Materials    1  credit 

 402751 DORT 751   Clinical Orthodontic Practice 1    1   credit 

 402752 DORT 752   Clinical Orthodontic Practice 2    4   credits 

 402753 DORT 753   Clinical Orthodontic Practice 3    4   credits 

 402754 DORT 754   Clinical Orthodontic Practice 4    4   credits 

 402755 DORT 755   Clinical Orthodontic Practice 5    4   credits 

 402756 DORT 756   Clinical Orthodontic Practice 6    4   credits 

 402791 DORT 791   Seminar in Orthodontics 1    1   credit 

 402792 DORT 792   Seminar in Orthodontics 2    1   credit 

 402793 DORT 793   Seminar in Orthodontics 3     1   credits 

 402794 DORT 794   Seminar in Orthodontics     1   credits 

1.2 Other courses       None  

  1.2.1 Required courses     None  

  1.2.2 Elective courseswith approval of the Advisor Committees  

 2. Advanced Undergraduate Courses (none) 

 B. Dissertation 

 427898 DPG 898  Dissertation     48 credits 

 C. Non-credit Courses 

1. Graduate School requirement - a foreign language 
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2. Program requirement: In the case that a student lacks sufficient academic knowledge in key areas 

concerning his/her research subject, the student will be required to enroll in  courses in order to acquire such 

knowledge, without earning any credits, as recommended  by his/her appointed Doctoral Student Advisory 

Committee. 

D. Qualifying Examination 

 1. A student must complete a qualifying examination to evaluate his/her ability before presenting a 

Dissertation proposal within 4 semesters. 

 2. An unsuccessful examinee may take re-examination within the following regular semester. 

 3. A student who transferred his/her credit from other course must complete a qualifying examination 

within the next semester after the transferring. 

 4. An unsuccessful examinee will be transferred to Master’s Degree studies with the approval of the 

Graduate Program Administrative Committee. 

E. Academic Activities 

1. A student has to attend seminar every semester that the course is offered and present a seminar in 

topic related to his/her research on the progress of his/her Dissertation in English from the second semester of 

the first year, at least one seminar per semester, until the semester of the Dissertation oral defense. 

2. A student has to report the Dissertation progress to the Department Committee at least one seminar 

per semester from the second semester of the first year untilthe semester of the Dissertation oral defense. 

3. A student must have at least two peer- reviewed scientific/ technical papers, one of them must 

be accepted or published for international publication in ISI, Scopus, IEEE, PubMed or Web of Science database 

with the student as the first author, and present at least one scientific/technical paper at an international 

academic meeting on any topic related to his/her Dissertation. 

 

Note: Course in the field of specialization are 415, 427 
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3.1.3 กระบวนวิชา  

(1) หมวดวิชาบังคับ 

          หน่วยกิต 

415712  ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์       2(2-0-4) 

 (Research Methodology in Dentistry) 

415713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์                     2(2-0-4) 

 (Biostatistics in Dentistry) 

415811 ระเบียบวิธีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์   2(2 -0- 4) 

 (Advanced Research Methodology in Dentistry) 

415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์    2(2-0-4) 

 (Advanced Biostatistics in Dentistry) 

427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์ 1   1(1-0-2) 

  (Seminar in Advanced Oral Health Sciences 1)                     

427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์ 2   1(1-0-2) 

  (Seminar in Advanced Oral Health Sciences 2)                     

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  

 402701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์  3(3-0-6) 

  (Human Growth and Development of Craniofacial Complex) 

402702 รังสีวทิยาประยุกตส์ าหรับทนัตกรรมจัดฟัน    1(1-0-2) 

(Applied Radiology for Orthodontics)        

402704 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟนัและชีวกลศาสตรท์ี่เกี่ยวขอ้ง  2(2-0-4) 

 (Orthodontic Treatment and Related Biomechanics)                         

402705 ระบบการบดเค้ียวประยุกต ์     1(1-0-2) 

(Applied Dental Occlusion)    

402709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจดัฟัน    1(1-0-2)  

     (Applied Orthodontic Materials) 

402751 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1     1(0-3-2) 

  (Clinical Orthodontic Practice 1) 

402752 ฝึกปฏิบัติคลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 2    4(0-12-8) 

  (Clinical Orthodontic Practice 2) 

402753 ฝึกปฏิบัติคลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 3    4(0-12-8) 

  (Clinical Orthodontic Practice 3) 

402754 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4     4(0-12-8) 

  (Clinical Orthodontic Practice 4) 
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402755 ฝึกปฏิบัติคลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 5    4(0-12-8) 

  (Clinical Orthodontic Practice 5) 

402756 ฝึกปฏิบัติคลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 6    4(0-12-8) 

  (Clinical Orthodontic Practice 6) 

402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  1     1(1-0-2) 

 (Seminar in Orthodontics 1) 

402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2     1(1-0-2) 

 (Seminar in Orthodontics 2) 

402793 สมัมนาทันตกรรมจดัฟัน 3     1(1-0-2) 

 (Seminar in Orthodontics 3) 

402794 สัมมนาทนัตกรรมจดัฟัน 4     1(1-0-2) 

 (Seminar in Orthodontics 4) 

405721  เครื่องมือทีใ่ช้ในการวจิัยทางทันตแพทยศาสตร์   1(1-0-2) 

  (Instrumentation for Dental Research) 

405722  การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ทางทนัตแพทยศาสตร์    1(1-0-2) 

  (Tissue Culture in Dentistry) 

405733 ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ทางทนัตแพทยศาสตร ์   1(0-3-2) 

 (Tissue Culture Laboratory in Dentistry) 

405881 หัวข้อเลอืกสรรทางชีววทิยาของเซลล์ตน้ก าเนดิ                          2(2 -0- 4) 

(Selected Topics in Biology of Stem Cells) 

405882  หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของกระดูกและฟัน   2(2 -0- 4) 

            (Selected Topics in Biology of Bone and Tooth Development) 

405883  หัวข้อเลือกสรรทางวศิวกรรมเนื้อเยือ่ทางการแพทย์   2(2 -0- 4) 

 (Selected Topics in Biomedical Engineering) 

405891 สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกที่เก่ียวข้องกบัวิทยาเอ็นโดดอนต์ 3(3-0-6) 

 (Seminar in Clinical Sciences Involved in Endodontics) 

405895  ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนือ้เยื่อทางทันตแพทยศาสตร์  1 )0-3-0(  

(Special Problem of Cell and Tissues in Dentistry) 

415701 ทันตกรรมป้องกันขัน้สูงและปจัจัยก าหนดสุขภาพชอ่งปาก  3(3-0-6) 

(Advanced Preventive Dentistry and Oral Health Determinants) 

415702 การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก  1     2(2-0-4) 

(Oral Health Promotion 1) 

415703 การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก  2     2(2-0-4) 

(Oral Health Promotion 2) 
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415704 ระบาดวิทยาช่องปาก      3(3-0-6) 

(Oral Epidemiology) 

415813 การดูแลสุขภาพช่องปากในผูสู้งอายุ    2(2-0-4) 

(Oral Health Care in Older People) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์    1(1-0-2) 

(Behavioral Science and Ethics  for  Dentists) 

415881 หัวข้อเลือกสรรในทางทันตสาธารณสุข               2(2-0-4) 

(Selected Topics in Dental Public Health)                                    

415882 หัวข้อเลือกสรรในทางทันตกรรมป้องกัน    2(2-0-4) 

(Selected Topics in Preventive  Dentistry)                                   

415883 หัวข้อเลือกสรรในทางสง่เสรมิสุขภาพชอ่งปาก   2(2-0-4) 

(Selected Topics in Oral Health Promotion)                  

422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง      2(2-0-4) 

  (Advanced Oral Biology) 

422811 ชีววทิยาของเนือ้เยือ่ในฟนั            3(3-0-6)  

(Dental Pulp Biology)                     

422881 หัวข้อที่สนใจในชีววทิยาเนือ้เยื่อในฟัน    3(3-0-6)       

(Interested Topic in Pulp Biology)                        

422882 หัวข้อที่สนใจของส่วนประกอบเนือ้ฟนัและเนือ้เยือ่ในฟัน  3(3-0-6)       

(Interested Topic in Pulp/Dentine Complex) 

422891  สัมมนาระบบไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อในฟัน   3(3-0-6)       

(Seminar in Pulpal Blood Circulation) 

423891 สัมมนาประสาทสรรีวทิยาของความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก3(3-0-6)       

(Seminar in  Neurophysiology of  Orofacial Pain) 

(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 
  ไม่ม ี
(4) หมวดปริญญานิพนธ ์               หน่วยกิต 

427897 ดุษฎีนิพนธ ์        72  
(Dissertation) 

427898 ดุษฎีนิพนธ ์        48 
  (Dissertation) 

427899 ดุษฎีนิพนธ ์        36 
   (Dissertation) 
หมายเหต ุความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 

 รหัสกระบวนวิชา  ประกอบดว้ย  ชื่อย่อกระบวนวิชากลาง ตามด้วยเลข 3 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
เลขหลักร้อย หมายถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา  
เลขหลักสิบ หมายถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
เลขหลักหน่วย หมายถงึ อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
  3.1.4.1 แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 

 สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาตา่งประเทศ 

  สัมมนาวิชาการ  

 สอบวัดคุณสมบัต ิ   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ ์  
 เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎนีิพนธ์   รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

 รวม -  รวม 12 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย
กิต 

427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  
 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ ์  
 รายงานความกา้วหน้าการท า

วิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ ์
  รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย
กิต 

427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 12  ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

 

 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  
 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  
 รายงานความกา้วหน้าการท า

วิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ ์
  รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

    สอบดุษฎีนิพนธ ์  
 รวม 12  รวม - 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต 
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  3.1.4.2 แบบ 1.2 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย
กิต 

 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการ
มหาวิทยาลยั 

 -  ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของ
มหาวิทยาลยั 

- 

 สอบผ่านเงื่อนไข
ภาษาตา่งประเทศ 

  สอบวัดคุณสมบัต ิ  

    น าเสนอโครงรา่งเพือ่ท าดุษฎนีิพนธ์  
    สัมมนาวิชาการ  
    สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  
    รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

 รวม -  รวม - 

ปีท่ี  2 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 
ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 
427897 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 427897 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  
 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  
 รายงานความกา้วหน้าการท า

วิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ ์
  รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

 รวม 12  รวม 12 

ปีท่ี  3 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 
ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 
427897 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 427897 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  
 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  
 รายงานความกา้วหน้าการท า

วิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ ์
  รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

 รวม 12  รวม 12 
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ปีท่ี  4 
ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 
ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 
427897 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 427897 ดุษฎีนิพนธ ์ 12 
 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  
 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  
 รายงานความกา้วหน้าการท า

วิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ ์
  รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์
 

    สอบดุษฎีนิพนธ ์  
 รวม 12  รวม 12 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต 
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3.1.4.3 แบบ 2.1 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

415811 ระเบียบวิธีวจิัยขัน้สงูส าหรับ

สาขาทนัตแพทยศาสตร ์

2 427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

ทันตแพทยศาสตร์  2 

1 

415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์                             

2  วิชาเลือก 2 

427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

ทันตแพทยศาสตร์ 1 

1  สอบวัดคุณสมบัต ิ  

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

  สัมมนาวิชาการ  

    สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

 รวม 5  รวม 3 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

427899 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 427899 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 

 วิชาเลือก 2  วิชาเลือก 2 

 น าเสนอโครงรา่งดุษฎนีิพนธ ์   สัมมนาวิชาการ  

 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

 สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎี

นิพนธ ์

    

 รวม 11  รวม 11 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

427899 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 427899 ดุษฎีนิพนธ ์ 9 

 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  

 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

    สอบดุษฎีนิพนธ ์  

 รวม 9  รวม 9 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
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 3.1.4.4  แบบ 2.2 

ปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

415712 ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์         

2 415811 ระเบียบวิธีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขา

ทันตแพทยศาสตร์     

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์                             

2 415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์                          

2 

427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

ทันตแพทยศาสตร์  1 

1 427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

ทันตแพทยศาสตร์  2                 

1 

 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาตา่งประเทศ 

  สอบวัดคุณสมบัต ิ  

    สัมมนาวิชาการ  

    สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

 รวม 5  รวม 5 

ปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 

 วิชาเลือก 5  วิชาเลือก 5 

 น าเสนอโครงรา่งดุษฎนีิพนธ ์   สัมมนาวิชาการ  

 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์     

 รวม 13  รวม 13 
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ปีท่ี  3 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 

 วิชาเลือก 4  สัมมนาวิชาการ  

 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์     

 รวม 12  รวม 8 

ปีท่ี  4 

ภาคการศึกษาที ่1 หน่วย

กิต 

ภาคการศึกษาที ่2 หน่วย

กิต 

427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 

 สัมมนาวิชาการ   สัมมนาวิชาการ  

 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์   สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

    สอบดุษฎีนิพนธ ์  

 รวม 8  รวม 8 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  72หน่วยกิต 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

  ระบุไว้ในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

 

 

ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ทพ.ดร.สิทธิชยั   

วนจันทรรักษ ์

5 5001 90007 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก,              

นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 

2556               

- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2552                 

- วท.ด.(ชีววิทยาชอ่งปาก), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2544      

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2532 

10.00 15.00 2.00 3.00 29(6) 

2 รศ.ทพ.ดร.ปฐว ี

คงขุนเทยีน 

3 5099 01372 xxx 

- German Board for Oral Surgery 

(Zahnarzt fuer Oralchirurgie) 

Berlin, Germany, 1998 

-Dr.Med.Dent, Humboldt University 

of Berlin, Germany, 1998 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2536 

- 12.00 - 12.00 44(20) 

3 ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา 

ปัทมพันธุ ์

3 6599 00084 xxx 

- อ.ท.(วทิยาเอ็นโดดอนต์),    

  ทันตแพทยสภา,  2555       

- วท.ด.(ชีววิทยาชอ่งปาก), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 

- วท.ม.(ชีววิทยาชอ่งปาก), 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,         

   2532 

9.00 9.00 9.00 9.00 18(8) 

4 ศ.(เชี่ยวชาญพเิศษ) 

ทพ.ดร.อะนัฆ   

เอีย่มอรณุ 

3 1005 03014 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก,                 

นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 

2555 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่ง

ปาก), ทันตแพทยสภา, 2545 

- Ph.D.(Oral Biology), University of 

British Columbia, Canada, 1996 

8.00 2.00 15.00 7.00 53(11) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- M.SD.(Oral Pathology), University 

of Minnesota, U.S.A., 1992 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 

2530 

5 ศ.(เชี่ยวชาญพเิศษ) 

ทพ.ดร.สุทธิชยั 

กฤษณะประกรกจิ 

3 1002 01881 xxx 

- Ph.D.(Oral Biology), University of 

Washington, U.S.A., 2001  

- M.Sc.(Oral Biology), University of 

Washington, U.S.A., 1997                      

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหดิล, 2534 

3.00 3.00 12.00 9.00 53(17) 

6 ศ.(เชี่ยวชาญพเิศษ)

ทพญ.ดร.สิรพิร  

ฉัตรทิพากร 

3 8399 00411 xxx 

- Ph.D. (Oral Biology), Dental 

Research Center,  University of 

North Carolina at Chapel Hill, 

U.S.A., 1999                     

- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2535 

5.00 3.00 12.00 9.00 174(106) 

7 ศ.ทพ.ธีระวฒัน ์

โชตกิเสถยีร 

3 1009 02735 xxx 

- อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน),  

   ทันตแพทยสภา, 2541 

- M.S.D. (Orthodontics), University     

   of Bergen, 2532 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 

  2522 

6.00 9.00 6.00 9.00 22(5) 

8 ศ.(คลินิก) ทพ.วิรัช   
พัฒนาภรณ ์
3 5099 00284 xxx 

- อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟัน), 
  ทันตแพทยสภา, 2541 
- วท.ม.(ทันตกรรมจัดฟัน), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2526 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2522 

3.00 12.00 3.00 12.00 12(3) 

9 ศ.ทพ.พรีนิธ   
กันตะบุตร 
3 5099 01313 xxx 

- M.Sc.(Pediatric Dentistry), 
University of Minnesota U.S.A., 
1990 

- High Certificate(Pediatric 
Dentistry), University of 
Minnesota U.S.A., 1990 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 
2529 

9.00 9.00 9.00 9.00 37(19) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 รศ.ทพญ.ดร. 

พัชราวรรณ 

ศรีศิลปนันทน์ 

3 5099 00782 xxx 

- อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),  

 ทันตแพทยสภา, 2557         

- Ph.D.(Dental Public Health), 

University of London, U.K., 1997          

- M.Sc.(Preventive Medicine & 

Environmental Health), University 

of Iowa, US.A., 1984                             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2525 

7.00 6.00 18.00 5.00 41(3) 

11 รศ.ทพญ.ส่ังสม   

ประภายสาธก  

3 5001 00180 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก,             

รังสีวทิยาชอ่งปากและแม็กซลิโลเฟ

เชียล),  ทันตแพทยสภา, 2557               

- M.Sc.(Dental Diagnostic Science), 

Indiana University, U.S.A., 1997   

- Diplomate  American Board of 

Oral and Maxillofacial Radiology, 

The American Board of Oral and 

Maxillofacial Radiology, 1996          

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2534 

9.00 3.00 9.00 3.00 29(8) 

12 รศ.ทพ.สุรวฒุน ์

พงษศ์ิรเิวทย ์
3 1022 00944 xxx 

- อ.ท.(วทิยาการวินิจฉัยโรคชอ่ง

ปาก), ทันตแพทยสภา, 2546                             
- M.D.Sc.(Oral Medicine), The 

University of Western Australia, 

Australia 1997 
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 

2535 

8.00 4.00 15.00 7.00 35(5) 

13 ผศ.ทพญ.ดร. 
สการัตห ์ณ ล าปาง 

3 5099 00144 xxx 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2557 
- วท.ม.(รังสีวทิยาช่องปากและ  

   ใบหน้า),จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,   

   2551 
- ป.บัณฑิต(รังสวีิทยาชอ่งปากและ 

  ใบหน้า),จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,   

  2542 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

9.00 3.00 9.00 3.00 10 (4) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

14 ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม 

จันทน์หอม 

3 5099 00135 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 

นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 

2556 

- Ph.D.(Oral Radiology), Acadamic 

Center for Dentistry Amsterdam, 

Netherlands, 2001 

- M.Sc.(Oral and Maxillofacial 

Radiology) University of North 

Carolina at Chapel Hill, U.S.A., 

1996 

- Diplomate American Board of 

Oral and Maxillofacial Radiology, 

The American Board of Oral and 

Maxillofacial Radiology, 1995 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2534 

- - 12.00 3.00 25(4) 

15 ผศ.ทพ.ดร.คธาวุธ   

เตชะสุทธิรัฐ 

3 6099 00606 xxx 

- Ph.D. Dental Science (Oral 

Maxillofacial Surgery), Tokyo 

Medical and Dental University, 

Japan, 2008 

- ป.บณัฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซลิโลเฟเชียล), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2545 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

18.00 9.00 18.00 9.00 5(3) 

16 ผศ.ทพญ.ดร. 

ภาวิศุทธิ  แกน่จันทร ์

3 2499 90001 xxx 

- อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ)์,  

  ทันตแพทยสภา, 2557 

- Dr.med.dent.(Fixed 

Prosthodontics Dentistry), 

Eberhard – Karls. Universität 

Tübingen, Germany, 1992             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2530 

 

 

15.00 6.00 15.00 6.00 16(5) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

17 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา 

จติติเดชารักษ ์

3 5099 01465 xxx 

- อ.ท.(ทันตกรรมหัตถการ),  

   ทันตแพทยสภา, 2556)      

- Dr. Med. Dent. (Operative 

Dentistry), Johammes Gutenberg 

Universitant, Germany, 1989                           

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2527                             

- วท.บ., มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 

2525 

15.00 3.00 15.00 3.00 14(6) 

18 ผศ.ทพญ.ดร.ธนดิา 

ศรีสุวรรณ 

3 5099 01163 xxx 

- Ph.D.(Tissue Engineering: Pulp 

stem cell), University of 

Melbourne, Australia, 2008 

- Diploma in Clinical Dentistry, 

University of Melbourne, Australia,  

2005 

- ท.บ.(เกยีรตินิยมอันดับสอง), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

12.00 6.00 12.00 6.00 11(4) 

19 ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักด์ิ 

ประสานสุทธิพร 

3 7499 00401 xxx 

 

- Ph.D.(Dental Science Cariology 

and Operative Dentistry), Tokyo 

Medical and Dental University, 

Japan, 2015 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 15(6) 

20 ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ  

สุพรรณชาติ 

3 5001 00126 xxx 

- Dr.Med.Dent(Dentariae) Charite 

Medical , University of Berlin, 

Germany, 2009      

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

15.00 - 15.00 9.00 17(5) 

21 ผศ.ทพญ.ดร. 

สาครรัตน์  

คงขุนเทยีน 

3 1006 03335 xxx 

- Dr.Med.Dent., Humboldt 

University Berlin, Germany, 1998 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2531 

 

 

 

12.00 6.00 12.00 6.00 28(10) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

22 ผศ.ทพ.ดร.จติจโิรจน์ 

อิทธิชัยเจรญิ 

3 6099 00397 xxx 

- ปร.ด.(ทันตแพทยศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2560 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก, เวชศาสตร์ชอ่งปาก)  

   ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิต (Graduate Diploma in 

Bioinformatics, Bioinformatics, 

Royal Melbourne, 2007) 

- MIT., Information Teachnology, 

Swinburne University of 

Teanology, Melbourne, Australia, 

2006 

- ป.บณัฑิต(วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก, เวชศาสตร์ชอ่งปาก, เวช

ศาสตร์ช่องปาก), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2543 

- - 15.00 5.00 7(4) 

23 ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ ์

เลาวกุล 

3 1001 00874 xxx 

- อ.ท.(วทิยาเอนโดดอนท)์,  

 ทันตแพทยสภา, 2555 

- วท.ด.(ทันตชวีวัสดุศาสตร์),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

- วท.ม.(วทิยาเอ็นโดดอนต์),  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2543 

9.00 9.00 9.00 9.00 11(6) 

24 ผศ.ทพญ.ดร. 

พัทนินทร ์

มนตรีขจร 

5 5299 9002 xxx 

- ท.ด.(นานาชาติ), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

- วท.ม.(ปรทิันตศาสตร์), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2549 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2543 

 

 

6.00 9.00 6.00 9.00 8(4) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

25 ผศ.ทพญ.ดร.วรศิรา 

ศิรมิหาราช 

3 5099 01328 xxx 

- Ph.D.(Physiology), University of 

Bristrol, UK. 2004 

- M.S.(Pediatric Dentistry), 

University of Melbourne, 

Australia, 2000 

- Dip. In Clinical Dentistry(Pediatric 

Dentistry), University of 

Melbourne, Australia, 1997 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2537 

6.00 9.00 6.00 9.00 14(6) 

26 ผศ.ทพ.ดร.พริิยะ  

ยาวิราช 

3 5001 00029 xxx 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2552                             

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,  2541                             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2529 

9.00 12.00 9.00 12.00 15(7) 

27 ผศ.ทพ.ดร.อรรถวทิย ์

พสิิฐอนุสรณ ์

5 5099 00007 xxx 

- วท.ด.(วัสดุศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2550  

- วท.ม.(วัสดุศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2547  

- ป.บัณฑิต(ทันตกรรมประดิษฐ)์, 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2542  

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 2536 

9.00 12.00 9.00 12.00 10(3) 

28 ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา 

สุขพัทธี 

3 5001 00030 xxx 

- ปร.ด.(ทันตแพทยศาสตร์),

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2559 

- อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ)์, ทันต

แพทยสภา, 2556 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2546 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ)์, 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

-ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

 

 

9.00 12.00 9.00 12.00 7(4) 



47 

 

 

 

ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

29 ผศ.ทพญ.ดร. 

พมิพเ์ดือน 

รังสิยากูล 

3 5099 00317 xxx 

- Ph.D.(Biomaterials), University of 

Sydney, Australia, 2012 

- M.Sc.(Prostodontics), University 

of Sydney, Australia, 2008 

- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

9.00 12.00 9.00 12.00 13(8) 

30 ผศ.ทพญ.ดร. 

ภัทรณัฏฐ ์

บัณฑิตคุณานนต์ 

3 5099 01356 xxx 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2556 

- ป.บัณฑิต วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

   คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ)์, 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 5  )5(  

31 ผศ.ทพญ.ดร. 

ปิยะนารถ 

จาติเกตุ 

3 1201 01827 xxx 

- วท.ด.(การจัดการความรู้), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2554    

- อ.ท (ทันตสาธารณสุข)  

 ทันตแพทยสภา, 2541         

- ส.ม.,(บริหารสาธารณสุข), 

มหาวิทยาลัยมหดิล. 2532    

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  

  (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),  

  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2544                        

- ศศ.บ.(การวัดและประเมินผล)., 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2541                

- นิติศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2533                                

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

9.00 9.00 18.00 4.50 14(7) 

32 ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส 

คอวนิช 

3 1006 03187 xxx 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554               

- ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,  2541   

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2534                                

- นิเทศศาสตรบณัฑิต(นิเทศศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช, 

2533 

9.50 2.00 18.00 3.00 17(3) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

33 ผศ.ทพญ.ดร. 

กันยารัตน์ 

คอวนิช 

3 5404 00740 xxx 

- อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),  

   ทันตแพทยสภา, 2560 

- ท.ด.(นานาชาติ), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2550 

- วท.ม.(ทันตกรรมปอ้งกัน), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2545     

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 3(3) 

34 อ.ทพ.ดร.พสัิยศษิฎ์  

ชัยจรนีนท ์

3 1020 00650 xxx 

- วท.ด.(ชีววิทยาชอ่งปาก), 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 16(9) 

35 อ.ทพ.ดร.ธีระพงษ ์

ม้ามณี 

1 5099 00199 xxx 

- Ph.D.(Cariology and Operative 

Dentistry), Tokyo Medical Dental 

University, Japan, 2015 

- ท.บ.(เกยีรตินิยมอันดับ 2), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2553 

18.00 6.00 18.00 6.00 4(4) 

36 ผศ.ทพ.ดร.วีระพันธ ์

อุ่นเมืองทอง 

3 5099 01066 xxx 

 

- ปร.ด.(ทันตแพทยศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2560 

- อ.ท.(วทิยาเอ็นโดดอนต์),  

   ทันตแพทยสภา, 2555 

- ป.บัณฑิตชั้นสูง(วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก), 2551 

- ท.บ.มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2548 

- 12.00 - 12.00 6(6) 

37 อ.ทพญ.ดร. 

พัชราวรรณ 

ศีลธรรมพิทักษ ์

3 5099 01427 xxx 

- Ph.D.(Biomaterials), University of 

Sydney, Australia, 2015 

- ป.บัณฑิต(ทันตกรรมประดิษฐ)์ , 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,  

 2544 

 

18.00 6.00 18.00 6.00 5(2) 

38 รศ.ทพญ.มารศรี   

ชัยวรวทิย์กุล 

- อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟัน),  

   ทันตแพทยสภา, 2546 

3.00 15.00 3.00 15.00 8(2) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

3 5099 00203 xxx - M.Med.Sci.(Orthodontics)  

  University of Sheffield, 2541 

- ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

39 ผศ.ทพ.ดร.ทรงวฒุ ิ

ตวงรัตนพันธ์ 

3 1013 00181 xxx 

- ปร.ด.(สังคมศาสตร์การแพทย)์, 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2547 

- อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),  

  ทันตแพทยสภา, 2541 

- M.P.H.(Dental Public Health), 

University of Alabama at 

Bermingham,.U.S.A., 1988 

- ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2527 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 

2524 

9.00 9.00 18.00 5.00 11(2) 

40 ผศ.ทพญ.ดร.ศศธิร  

ไชยประสิทธิ ์

3 5014 00713 xxx 

- ศศ.ด.(สังคมศาสตร์), 

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551  

- M.D.(Anthropology), University of 

Amsterdam,  Netherlands, 2005         

- สศ.ม.(สังคมศาสตร์การแพทยแ์ละ

สาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหดิล, 

2537     

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2530 

11.00 7.00 18.00 4.00 4(2) 

41 รศ.ทพญ.ดร. 
พนารัตน์ ขอดแกว้ 
3 5014 00552 xxx 

- อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ)์,  
  ทันตแพทยสภา, 2555         
- วท.ด.(ทันตชีววัสดุศาสตร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552                         
- ป.บัณฑิตชั้นสูง(บูรณะชอ่งปาก
และใบหน้า), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546                           

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ)์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544                            
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2538 

9.00 12.00 9.00 12.00 12(1) 

42 ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร 

คุณวโรตม์ 

- Ph.D.(Dental Science Cariology 

and Operative Dentistry), Tokyo 

18.00 6.00 18.00 6.00 7(2) 
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ที ่

 

 

ช่ือ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศกึษา (สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศกึษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 

วจิัยรวม 

(จ านวนเรื่องใน

ระยะ  5 ปี

ล่าสดุ) 

ปัจจบุัน เมื่อปรับปรงุ

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

3 7205 00036 xxx Medical and Dental University, 

Japan, 2011 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2547 

43 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช 

เพิ่มพานิช 

3 1006 03111 xxx 

- อ.ท.(ปริทันตวทิยา),  

   ทันตแพทยสภา, 2551 

- American Board(Periodontology), 

Indiana University U.S.A., 2007 

- Ph.D.(Oral Biology), Indiana 

University, U.S.A., 2003 

- M.Sc. (Periodontology), Indiana 

University, U.S.A., 1998 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2535 

9.00 6.50 9.00 9.00 4(1) 

 

* ผลงานทางวิชาการ การคน้ควา้ วิจัย หรอืการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 

 หมายเหตุ 1. อาจารย์ล าดับที่ 1-3  คอื อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 

    2. อาจารย์ล าดับที่ 1-36 คอื อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    3. อาจารย์ล าดับที่ 37-43 คอื อาจารย์ประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ หน่วยงานต้น

สังกัด 

ผลงานวิจยั 

(ในระยะ  

5 ปี ล่าสุด) 

1 รศ.ดร.อ านาจ  มีเวท ี - Dr. rer. Nat. (Biology) magna cum laude, 

Johanes Gutenberg University, Mainz, 

Germary, 1986. 

- M.Sc. (Anatomy) Mahidol University, 

Thailand, 1975 

- B.Sc. (Physical Therapy) Mahidol University, 

Thailand, 1973. 

ข้าราชการ

บ านาญ 

1 

2 ผศ.ดร.กนกนาฏ 

จินตกานนท ์

- Ph.D. (dent), University of Adelaide,  

Australia, 1999. 

- MDS. (Orthodontics), University of  Adelaide, 

Australia, 1991 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

ศูนย์เทคโนโลยี

ทางทันต- 

กรรมขั้นสูง 

 

 

1 

5 ทพญ.ญาศนิี  แสงเจริญ - อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน),ทันตแพทยสภา, 2560. 

- MRACDS (Australia),  

   Australian Board of Orthodontics, 

- M.D.Sc (Orthodontics), University of 

Queensland, Australia 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เอกชน 1 

6 รศ.(พิเศษ) ทพญ. สมใจ 

สาตราวาหะ 

- อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน), ทนัตแพทยสภา 

- Dr.med.dent  Anerkennung,      

   Zanmaerztin fuerKierferorthopaedie 

   Landeszahnaeztekammer Baden 

Wuerttemberg, Germany,  

- ท.บ. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

สมาคมทนัต

แพทย์จัดฟันแหง่

ประเทศไทย 

 

1 

7 รศ.นิตา  วิวัฒนะทีปะ -อ.ท. (ทนัตกรรมจัดฟนั), ทันตแพทยสภา 

- Diplomate, of the American Board of 

Orthodontics,  

- M.S.D. (Orthodontics) , St Louis University, 

USA 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหดิล 

คณะทันต

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหิ

ดล 

 

 

1 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ หน่วยงานต้น

สังกัด 

ผลงานวิจยั 

(ในระยะ  

5 ปี ล่าสุด) 

8 ดร.จันทรจ์ิรา สินทนะโยธนิ -Ph.D. Physics (Imaging), King’s College, 

University of London United Kingdom, 2542. 

- M.S. (Physics of Laser Communication), 

University of Essex, U.K, 2539. 

- วท.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538. 

ศูนย์เทคโนโลยี

ทางทันตกรรม

ขั้นสูง 

1 

9 Dr.Marit Midtbø - Ph.D (Orthodontic), University of Bergen, 

Norway, 1974 

Associate 

Professor 

University of 

Bergen 

1 

 

10 ดร.กฤษณ์ไกรพ์  

สิทธิเสรปีระทีป 

- D.Eng(Manufacturing Systems Engneering), 

Asian Institute of Technology, Thailand, 

2003. 

- M.Eng(Biomedical and Clinical Engneering), 

Katholieke Universiteit Leuven,Belgium, 

2000.  

- M.Eng(Manufacturing Systems Engneering), 

King Mongkut’s University of Technology, 

Thailand, 1997. 

- B.Eng(Production Engneering), King 

Mongkut’s Institute of Technology, Thailand, 

1993. 

ศูนย์เทคโนโลยี

โลหะและวสัดุ

แห่งชาต ิ

1 

11 ดร.เสาวภาคย ์ ธงวิจติรมณ ี - Ph.D.(Eletrical Engneering: Systems), 

University of Michigan, USA, 2003 

- M.S(Eletrical Engneering: Systems), 

University of Michigan, USA, 1999 

- B.S.( Eletrical Engneering), Cornell University, 

USA, 1997 

ศูนย์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์

และ

คอมพิวเตอร์

แห่งชาต ิ

1 

12 ผศ.ทพ.วรพงษ ์ปัญญายงค ์ - อ.ท.(สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, ทนัตแพทย์

สภา, 2546 

- Diplomate, American Board of Prosthodontics, 

USA, 2000 

คณะทันต

แพทยศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

1 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ หน่วยงานต้น

สังกัด 

ผลงานวิจยั 

(ในระยะ  

5 ปี ล่าสุด) 

- M.S.D.( Prosthodontics), Indiana  University, 

USA, 2000 

- ท.บ.,มหาวิทยาลยัมหิดล, 2528 

13  Prof. Peter A Reichart  - Ph.D.(theoretical solid state physics), 

University of Basel, Switzerland, 1985. 

- M.Sc. (theoretical physics), University of 

Basel, Switzerland, 1981. 

University of 

Berlin, Germany 

3 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ไม่ม ี

4.2 ช่วงเวลา      ไม่ม ี

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1 ค าอธบิายโดยย่อ  

 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานหรอืท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ในหัวข้อทางทันตแพทยศาสตร ์โดยหัวข้อในการท า

วิจัยนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า

สาขาวิชา และคณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะทันตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

 คุณธรรมและจรยิธรรม 

 ตั้งแต่เริ่มวางแผนงานวิจัยจนกระทั่งถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้น นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนให้

มีวนิัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบของภาควิชา คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเครง่ครัด สามารถที่จะท างาน

เป็นกลุ่มและมีแนวทางที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และยอมรับในข้อตกลงหลังจากที่มีความตกลงของกลุ่ม   

และนักศึกษาจะได้รับการอบรมชี้แนะในด้านจริยธรรมของผู้วิจัยทั้งเรื่องด าเนินการวิจัย และน าเสนอผลงานวิจัย

และมุ่งเน้นที่จะใช้งานวิจัยให้เกดิประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 ความรู ้

 ในการเขียนโครงร่างดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีส าคัญ

ในเนื้อหาที่จะศึกษา สามารถที่จะชีใ้ห้เห็นถงึที่มาของปัญหาที่จะวิเคราะห์และความจ าเป็นที่ต้องท าวิจัย อีกทัง้ต้อง

ติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน าเอาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ ในการท าวิจัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 ทักษะทางปัญญา 

 นักศึกษาสามารถที่จะวางแผนงานวิจัย จากนั้นจึงออกแบบและด าเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ เมื่อได้ผล

การทดลองแล้วนักศึกษาสามารถอภิปรายผลการทดลองแล้วสามารถสรุปและวิจารณผ์ลงานวิจัยที่ได้ท าขึน้ โดยมี

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ อีกทั้งสามารถทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพื่อวางแผนการทดลองใน

อนาคตได้ 

 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ในระหว่างที่นักศึกษาท าการวิจัยนั้น นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะร่วมมือในด้านความรู้ เครื่องมือและ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสารกับกลุ่ม

คนได้อย่างเหมาะสม 

 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในการวเิคราะห์ผลของงานวิจัยนั้น นักศึกษาจะเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรับหรอืส่ง

ข้อมูล อีกทั้งการวเิคราะห์ขอ้มูลผ่านสื่อสารสนเทศ หรอืใช้หลักการทางสถติิมาอภิปรายความน่าเชื่อถอืของผลการ

ทดลองได้อย่างเหมาะสม และหลังจากที่ได้ผลการทดลองที่น่าเชื่อถือแล้ว นักศึกษาจะมีการน าเสนอในที่ประชุมทั้ง

ในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังต่อเผยแพร่ผลงานในวารสารที่เป็นที่ยอมรับตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ทักษะพิสัย 

ความสามารถในการรักษา และส่งเสรมิสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ปว่ยเป็นส าคัญปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนักในคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ บนพืน้ฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวติและวัฒนธรรม 

5.3 ช่วงเวลา  

 หลักสูตรแบบ  1.1   ปีที่  1 ภาคการศึกษาที่ 2 ถงึ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

 หลักสูตรแบบ  1.2   ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 ถงึ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 

 หลักสูตรแบบ  2.1   ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 ถงึ ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่  2 

 หลักสูตรแบบ  2.2   ปีที่  2 ภาคการศึกษาที่ 1 ถงึ ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่  2 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ  1.1    48 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ  1.2    72 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ  2.1  ไม่นอ้ยกว่า 36 หน่วยกิต 

 หลักสูตรแบบ  2.2  ไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ  

  5.5.1 การเตรียมนักศึกษา 

 นักศึกษาจะต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 

 - นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภายใน 3 ปีการศึกษา ตาม

ประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

 - นักศึกษาจะต้องผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความพร้อมและความสามารถ เพื่อมีสิทธิ์เสนอ

โครงรา่งงานดุษฎีนิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

 - เสนอหัวข้อโครงร่างดุษฎีนิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ

คณะกรรมการบัณฑติศึกษาประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

 5.5.2 การเตรียมพร้อมของทุนและสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา 

 - คณะ ฯ จัดสรรทุนสนับสนุนการท าดุษฎีนิพนธ์ และทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการแก่

นักศึกษา 

 - คณะ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าตัวนักศึกษา เพื่อให้ค าแนะน าในการเรียนแก่นักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้า

ศึกษา 

- คณะ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อให้ค าชี้แนะในด้านการวิจัย และด้านอื่น ๆ หรือ

ติดต่อขอความรว่มมือกับหน่วยงานอื่นที่สามารถเป็นแหล่งเคร่ืองมือที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 

- อาจารย์ที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์จะเสาะหาและจัดสรรแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยของนักศึกษา 

 - คณะ ฯ มีห้องสมุด ห้องท างานนักศึกษา รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์ และเครื่องมือที่จ าเป็นเพื่ออ านวยความ

สะดวกในการท าวิจัยอย่างเหมาะสม 

 

5.6 กระบวนการประเมนิผล 

 5.6.1 ประเมินผลการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)เพื่อประเมินความรู้พื้นฐานทางทันต

แพทยศาสตรข์องนักศึกษา 

 5.6.2 ประเมินผลการเขา้ร่วมสัมมนา และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 

 5.6.3 ประเมนิการเสนอโครงรา่งดุษฎนีิพนธ์   

 5.6.4 ประเมินงานวิจยัที่ท าตอ้งได้รับการเผยแพร่ 

 หลักสูตรแบบ  1.1 

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้อง

อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หลักสูตรแบบ  1.2  

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล 

ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องและนักศึกษาต้อง

เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน

สาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

หลักสูตรแบบ  2.1 

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และ

นักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่

เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

หลักสูตรแบบ  2.2 

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรือ

อย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง 

ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Scienceโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 

เรื่องและนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

5.6.5 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรแบบ 2.1 และ 2.2 ต้องมีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ทั้งหมดไม่น้อยกวา่ 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกวา่ 3.00  

5.6.6 สอบผ่านการสอบประเมินผลดุษฎีนิพนธ์โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา        ทันต

แพทยศาสตร ์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ด้านทักษะและการสือ่สาร   

การถ่ายทอดความรู้ 

-มีการฝึกฝนวิธีการพูด/น าเสนอข้อมลูในช่ัวโมงเรียนและสมัมนา 

อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ให้ขอ้มลูป้อนกลับแก่ 

นักศึกษา 

 - ก าหนดใหน้ักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ 

ด้านภาวะผูน้ า และความรับผดิชอบ

ตลอดจนมีวนิัยในตนเอง 

 

- ก าหนดให้มีกระบวนวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ

ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท างาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วน

รว่มในการน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝกึให้นักศึกษาได้สรา้งภาวะ

ผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

 - มีกติกาสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน สัมมนาตรงเวลา

สม่ าเสมอ 

 - การมีส่วนร่วมในสัมมนา เสรมิความกล้าในการแสดงความคดิเห็น 

จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ - มีการอบรมให้ความรูเ้ก่ียวกับถงึจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 

นักวจิัย 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 - ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  - มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม 

 - มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

 - เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาต้องอาศัยแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน ซึ่ง

พิสูจน์ได้จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลที่มี peer reviewer และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา        ทันต

แพทยศาสตร์ นักศึกษาจะได้รับอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์

ผู้สอนผู้สอน และ/หรือวิทยากรผู้เช่ียวชาญ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่อง
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นักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เป็นต้น 

นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลรักษา

เครื่องมือ การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 -  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน  การเตรียมการสัมมนา การส่งงาน

ตามก าหนดเวลาที่มอบหมายและการร่วมกจิกรรมอื่น ๆ 

 -  ประเมินจากการมีวนิัยและพรอ้มเพรียงของนักศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 

 -  ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 -  ประเมินจากการเขยีนโครงรา่งดุษฎีนิพนธ์ 

 -  ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 - มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

 - สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

 - สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

 - สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาต้องศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลและเรยีนรูด้้วยตนเอง ทั้งในด้านหลักการทางทฤษฎี และในด้านการประยุกต์ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ

โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชา  ตลอดจนเนือ้หาสาระของ

กระบวนวิชานั้น ๆ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และ

อาจารย์ผูส้อนอื่น ๆ นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้รับประสบการณ์การท าวิจัย หรือท างานวิจัยในต่างประเทศ 

หรือเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน

สถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คอื 

  -  การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรียน 

  -   ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

  -  ประเมินจากการสัมมนา 

  -  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

  -  การสอบวัดคุณสมบตั ิ

  -  จ านวนผลงานตีพมิพ ์
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2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

 - คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

 - สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สรา้งสรรค ์

 - สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 -  กจิกรรมสัมมนาทางวิชาการ 

 -  ให้นักศึกษาท าการวจิยัจรงิ 

 -  การอภิปรายกลุ่มในห้องเรียนรว่มกับนักวจิัยอื่น 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้จากการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติ

ของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่ม โดยตั้งค าถามเชิง

ประยุกต์ให้นักศึกษาแกป้ัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้

เรียนมา 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 

 - มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 - สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชีน้ าสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 - มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

 ใช้การสอนที่ก าหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น

ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน และให้มีการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอื่น หรอืผู้มีประสบการณ ์โดยมีความคาดหวังใน

ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

  -  มีภาวะผู้น า และสามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

  -  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  -  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์รที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

  -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน 

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ก าหนด 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 - มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 -สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ        

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ       

น าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม และเรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การวัดมาตรฐานนีอ้าจท าได้ในระหว่างการสอนในช้ันเรียน ที่ประชุมวิชาการและกิจกรรมสัมมนา 

โดยการประเมินจากรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน และความสามารถในการอธิบายข้อมูลทาง

คณิตศาสตรแ์ละเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถติิ โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ

วิธีแก้ปัญหา และน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอาจมีการวิจารณ์ในเชิง

วิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.6 ทักษะพิสัย 

2.6.1 ความสมารถทางวิชาชีพ 

 - ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 

 - ความสามารถในการรักษา และส่งเสรมิสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนักใน

คุณคา่ความเป็นมนุษย์ บนพืน้ฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวติิและวัฒนธรรม 
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

  - ฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยการท างานใน

ห้องปฏิบัติการและในแบบจ าลองผู้ปว่ย 

  - ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผา่นการให้การรักษาผู้ปว่ยในคลินิกและการท างาน

ส่งเสรมิสุขภาพในชุมชน 

 2.6.3 กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวชิาชีพ 

  - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึก

ปฏิบัติงานชนิดต่างๆ ในแต่ละสถานที่ 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.จฟ.701 (402701) การเจริญเติบโตและ

พัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 
   

 

              
  

ท.จฟ.702 (402702) รังสีวทิยาประยุกต์

ส าหรับทันตกรรมจัดฟัน        
                 

  

ท.จฟ.704 (402704) การรักษาทางทันต-

กรรมจัดฟันและชีวกลศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
                 

  

ท.จฟ.705 (402705)ระบบบดเค้ียวประยุกต ์                          

ท.จฟ.709 (402709) ทนัตวัสดุประยุกต์ทาง

ทันตกรรมจัดฟัน 
      

 

 
   

 

 
    

    

ท.จฟ.751 (402751) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันต-

กรรมจัดฟัน 1 
                   

ท.จฟ.752 (402752) ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันต-

กรรมจัดฟัน 2 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.จฟ.753 (402753) ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันต-

กรรมจัดฟัน 3 
                   

ท.จฟ.754 (402754) ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันต-

กรรมจัดฟัน 4 
                   

ท.จฟ.755 (402755) ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันต-

กรรมจัดฟัน 5 
                   

ท.จฟ.756 (402756) ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันต-

กรรมจัดฟัน 6 
                   

ท.จฟ.791 (402791) สัมมนาทันตกรรมจัด-

ฟัน  1                                           
                 

  

ท.จฟ.792 (402792) สัมมนาทันตกรรมจัด-

ฟัน  2                                    
                  

 

ท.จฟ.793 (402793) สัมมนาทันตกรรมจัด-

ฟัน  3 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.จฟ.794 (402794) สัมมนาทันตกรรมจัด-

ฟัน  4 
                  

 

ท.วอ.721 (405721) เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิัย

ทางทันตแพทยศาสตร ์                  
  

ท.วอ.722 (405722) การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ

ทางทันตแพทยศาสตร ์                      
  

ท.วอ.733(405733) ปฏิบัติการการเพาะเลีย้ง

เนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 
                  

 

ท.วอ.881 (405881) หัวข้อเลอืกสรรทาง

ชีววทิยาของเซลล์ตน้ก าเนดิ 
                 

  

ท.วอ.882 (405882) หัวข้อเลือกสรรทาง

ชีววทิยาของกระดูกและฟัน 
                 

  

ท.วอ.883(405883) หัวข้อเลอืกสรรทาง

วิศวกรรมเนือ้เยื่อทางการแพทย์ 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.วอ.891 (405891) สมัมนาวิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิกที่เก่ียวข้องกบัวิทยาเอ็นโด

ดอนต ์
                 

  

ท.วอ.895 (405895) ปัญหาพิเศษของเซลล์

และเนือ้เยื่อทางทันตแพทยศาสตร ์
                 

  

ท.ป.701 (415701) ทันตกรรมป้องกันขั้นสูง

และปัจจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก                     
                 

  

ท.ป.702 (415702) การส่งเสรมิสุขภาพชอ่ง

ปาก 1 

                   

ท.ป.703 (415703)  การส่งเสรมิสุขภาพช่อง

ปาก 2 

                   

ท.ป.704 (415704) ระบาดวิทยาช่องปาก                    

ท.ป.711 (415711)  พฤติกรรมศาสตรแ์ละ

จรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.วจ .712 (415712) ระเบียบวิธีวจิัยส าหรับ

สาขาทนัตแพทยศาสตร ์                  
  

ท.สต .713 (415713) ชีวสถิติส าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์                  
  

ท.ป .811 (415811) ระเบียบวิธีวจิัยขั้นสูง

ส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์                  
  

ท.ป .812 (415812) ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับ

สาขาทนัตแพทยศาสตร ์                        
  

ท.ป.813 (415813) การดูแลสุขภาพช่องปาก

ในผู้สูงอายุ       
                 

  

ท.ป.881 (415881)  หัวขอ้เลอืกสรรในทาง 

ทันตสาธารณสุข  
                 

  

ท.ป.882 (415882)  หัวขอ้เลอืกสรรในทาง 

ทันตกรรมป้องกัน 
                 

  

 



67 
 

 

67 

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.ป.883(415883) หัวขอ้เลอืกสรรในทาง

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
                 

  

ท.ชช. 712 (422712)  ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง                    

ท.ชช.811(422811)  ชีววทิยาของเนื้อเยื่อใน

ฟัน 
                 

  

ท.ชช.881(422881) หัวข้อที่สนใจในชีววทิยา

ของเนื้อเยื่อในฟัน 

                   

ท.ชช .882 (422882) หัวข้อทีส่นใจของ

ส่วนประกอบเนือ้ฟันและเนือ้เยื่อในฟัน 

                   

ท.ชช.891 (422891)สัมมนาระบบไหลเวียน

เลือดของเนือ้เยื่อในฟัน 

                   

ท.บค.891 (423891) สัมมนาประสาท

สรรีวทิยาของความเจ็บปวดบรเิวณใบหน้า

และช่องปาก 
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กระบวนวิชา 
คุณธรรม จรยิธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ท.บศ.891 (427891) สัมมนาความกา้วหนา้

วิทยาการทันตแพทยศาสตร ์ 1 
                   

ท.บศ. 892 (427892) สัมมนาความกา้วหน้า 

วิทยาการทันตแพทยศาสตร ์2                                        
                   

ท.บศ. 897(427897)ดุษฎีนิพนธ์                     

ท.บศ. 898(427898) ดุษฎนีพินธ์                     

ท.บศ .899(427899) ดุษฎีนพินธ ์                    
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

คุณธรรมจริยธรรม 

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและซื่อสัตย์สุจรติมีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

(1.2) มีวนิัยตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ

ขององคก์รและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามสามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

ความรู้ 

(2.1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 

(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหารวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 

(2.3) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(2.4) สามารถบูรณาการความรูใ้นที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คดิอย่างมีวจิารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

(3.2) สามารถสืบค้นรวบรวมศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สรา้งสรรค ์

(3.3) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแกไ้ขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสมและเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 (4.3) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรยีนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ 

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
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(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียนเลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 

ทักษะพิสัย 

(6.1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 

(6.2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสรมิสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ 

ตระหนักในคุณคา่ความเป็นมนุษย์ บนพืน้ฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวติิและวัฒนธรรม 
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หมวดท่ี 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดยแบ่ง

การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น 

และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  

  1.1 อักษรล าดับขัน้ที่มีค่าล าดับขัน้ ให้ก าหนด ดังนี้ 

   อักษรล าดับขัน้ ความหมาย          คา่ล าดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม  (excellent) 4.00 

    B+ ดีมาก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช้ (fairly good)  2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรล าดับขัน้ที่ไมม่ีค่าล าดับขั้นให้ก าหนด ดงันี้ 

  อักษรล าดับขัน้  ความหมาย 

   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 

 

 1.3 อักษรล าดับขัน้ที่ยังไมม่ีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 

  อักษรล าดับขัน้  ความหมาย 

   I การวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์  (incomplete) 

   P การเรียนการสอนยังไมส่ิน้สดุ (in progress) 

   V เข้ารว่มศึกษา   (visiting) 

   W ถอนหระบวนวิชา   (withdrawn) 

   T ปรญิญานิพนธ ์   (thesis in progress) 

    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ  

  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาโอษฐวิทยานักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชาท.จฟ. 

791 (402791), ท.จฟ. 792 (402792), ท.จฟ. 793 (402793), ท.จฟ. 794 (402794),ท.บศ. 897(427897), 

ท.บศ. 898  (427898) และ ท.บศ .899(427899) 

  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น P ได้แก่กระบวนวิชา ท.จฟ. 751 

(402751), ท.จฟ. 752 (402752), ท.จฟ. 753 (402753), ท.จฟ. 754 (402754), ท.จฟ 755 (402755), ท.จฟ. 

756 (402756) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรูต้ามที่ระบใุน มคอ. 3 

ทวนสอบผลการวัดประเมนิผลรายกระบวนวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

  ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 

  ประเมินจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  หลักสูตร แบบ 1 

 1. สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตัิ (Qualifying examination) 

 2.   สอบผา่นภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั 

 3.  ปฏิบัติครบตามเงือ่นไขของสาขาวิชา 

 4. สอบผ่านการสอบประเมินผลปรญิญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเขา้ร่วมฟังการ

น าเสนอผลการท าปริญญานพินธ์ และ/หรอื ซักถามได ้

 5.   การเผยแพรป่รญิญานิพนธ์ 

 หลักสูตรแบบ 1.1  

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 

เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

อย่างน้อย 1 เรื่อง และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 หลักสูตรแบบ 1.2  

 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

หรอือย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพรใ่นวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of Science โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องและ
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นักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง   

 6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา

เกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 

  หลักสูตร แบบ 2  

  1.   สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัต ิ(Qualifying examination) 

 2. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั 

 3. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบตัิครบตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 

 4. มีผลการศึกษาได้คา่ล าดับขัน้สะสมเฉลี่ยทัง้หมดไม่น้อยกวา่  3.00  และคา่ล าดับขั้น

สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

 5.   สอบผ่านการสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการ

น าเสนอผลการท าปริญญานิพนธ์ และ/หรอื ซักถามได้ 

 6.   การเผยแพรป่รญิญานิพนธ์ 

  หลักสูตรแบบ 2.1  

  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

หรอือย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ใน

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

  หลักสูตรแบบ 2.2  

  ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

หรอือย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 

เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก

อย่างน้อย 1 เรื่องและนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 7. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์

ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ

ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่างๆ 

การประชุมทางวิชาการทัง้ในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ ์

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิารวชิาการแกชุ่มชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การก ากับมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร   

 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี

ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงาน

ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง

น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 มีคุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทียบเท่า หรอืขั้นต่ าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใชส่่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 

รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี

ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการ

พิจารณา 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่าง

น้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะวิชาชีพ 

 การเผยแพรผ่ลงานปรญิญานพินธ์และเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา  

  หลักสูตรแบบ 1.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการ

ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ หรอือย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติอย่าง

น้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อ

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 หลักสูตรแบบ 1.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 
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อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็น

ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องและนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 หลักสูตรแบบ 2.1 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรือ Web of Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็น

ชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ใน

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง  

 หลักสูตรแบบ 2.2 ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ต้องได้รับการ

ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่างน้อยต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ 

อย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of Science โดยมีช่ือ

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องและนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพรอ้มก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม

ในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เสรมิสรา้งความเป็นพลเมืองดีที่มีจติส านึกสาธารณะ และเสรมิสรา้งทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 

โดยอาจารย์จะต้องก าหนดช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขา้ปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ

ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ

การรับและการส่งเสรมิการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อรอ้งเรียน  

4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบรหิาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
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 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 

และมีความกา้วหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน

ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์ 

เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์  

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ

จัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรกึษาดุษฎีนิพนธ์ เพื่อช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎี

นิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นควา้อิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     

(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่จ าเป็นต่อการเรยีนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอือ้ต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) แบบ 1.1, 2.1 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

1)  มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อย

ละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

    

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา 

    

3) มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ    

มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกกระบวนวิชา 

    

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชาและรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ

มคอ.5 และมคอ .6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน

หลักสูตร ภายใน 30 วันหลังวันปิดภาคการศึกษา 

    

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 
    

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

รอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

    

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

    

8) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

    

9) อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรอืวิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

    

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

    

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ)ในแตล่ะปี 9 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 8 8 9 10 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) แบบ 1.2, 2.2 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที ่

5 

1)  มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อย

ละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้ 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา 

     

3) มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ    

มคอ.4 อย่างน้อยกอ่นการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้

ครบทุกกระบวนวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชาและรายงาน

ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ

มคอ.5 และมคอ .6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน

หลักสูตร ภายใน 30 วันหลังวันปิดภาคการศึกษา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 

ภายใน 60 วันหลังสิน้สุดปีการศึกษา 
     

9) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

รอ้ยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

10) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

11) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

ได้รับค าแนะน าด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

     

13) อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง

วิชาการและ/หรอืวิชาชีพอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้ง 

     

14) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ต่อปี 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  

1 

ปีที่ 

2 

ปีที่ 

3 

ปีที่ 

4 

ปีที ่

5 

15) ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

     

16) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ)ในแตล่ะปี 9 10 11 12 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดท่ี 8   กระบวนการการประเมินและปรับปรงุหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

 1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ หา

จุดอ่อนและจดุแข็งในการสอนของอาจารย์ผูส้อน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์

แต่ละท่าน 

  มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  

  มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏิบตัิงานกลุ่ม 

  วิเคราะห์เพื่อหาจดุออ่นและจุดแขง็ในการเรียนรู้ของนกัศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

 เหมาะสมกับนสิิตแตล่ะชั้นป ีโดยอาจารย์แต่ละทา่น 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น ทั้งในดา้นทักษะ กลยุทธ์การสอน  และ

การใช้สื่อในทุกรายวิชา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษาปสีดุท้าย 

  ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 

  ประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑติ/ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

3. การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอยีดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คนที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรยีนการสอนของ

อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร

หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร

ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง

กับความต้องการของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 

ท.จฟ .701 (402701) การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 3(3-0-6) 

 Human Growth and Development of Cranio-facial Complex  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่มี 

หลักการและวิธีการเจรญิเติบโตและพัฒนาการของศีรษะ ใบหน้า ฟัน และอวัยวะข้างเคียงของมนุษย์ 

มนุษยพันธุศาสตร์และคัพภวิทยาของศีรษะใบหน้าและฟันของมนุษย์ ความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า  

ลักษณะทางกายวิภาคและหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร กลไกการท างานของอวัยวะต่างๆ ของใบหน้าและช่อง

ปากที่เกี่ยวกับการบดเค้ียว การกลืน การพูดและการหายใจที่ปกติและผิดปกติ รูปแบบโครงสร้างของใบหน้า

แบบต่าง ๆ ตามเชื้อชาติและความสัมพันธ์ของโครงสร้างใบหน้ากับการสบฟันที่ปกติและผิดปกติ และ

พัฒนาการของรา่งกายเก่ียวข้องกับพัฒนาการของศีรษะ ใบหน้า และฟัน 

 Concepts and processes of human craniofacial growth and development; genetics and craniofacial 

embryology; craniofacial abnormalities; anatomic variations and fuction of temporomandibular joint 

(TMJ);orofacial physiology related to the function of mastication, deglutition, speech and respiration in normal 

andabnormal conditions; structural basis for facial form variations and ethnic variations; relationships of facial 

from to anatomical basis of malocclusion; and somatic development related to craniofacial and dental 

development. 

 

ท.จฟ .702  (402702) รังสีวิทยาประยุกต์ส าหรับทนัตกรรมจัดฟัน 1(1-0-2) 

 Applied Radiology for Orthodontics  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :ไม่มี 

หลักการและวิธีการถ่ายภาพรังสีชนิดต่างๆ วินิจฉัยสภาวะผิดปกติและพยาธิสภาพจากรังสีหลักและ

เทคนิคการถา่ยภาพรังสีศีรษะ ลักษณะโครงสร้างกายวิภาคศาสตรท์ี่ส าคัญของศีรษะและใบหน้าจากภาพรังสี

ศีรษะเทคนิคการลอกภาพลายเส้นของศีรษะจากภาพรังสีศีรษะ การวิเคราะห์ภาพรังสีศีรษะโดยเทคนิคต่างๆ  

การตั้งเป้าหมายการรักษา การวางแผนการรักษา คาดการณ์การเจริญเติบโตและการรักษา ประเมิน

ผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ปัญหาและขอบเขตของเทคนิคต่างๆ ในการวเิคราะห์ภาพรังสีศีรษะ 

 Principles and methods of radiography, radiographic diagnosis of abnormalities and 

pathologicalconditions, principles and techniques of cephalometric radiography, radiographic identification 

of anatomicalcraniofacialstructures, cephalometric tracing techniques, cephalometric analysis, goal of  

treatment, treatment planning, growth  and treatment prediction, evaluation of the effects of orthodontic 

treatment, problems and limitations of cephalometric techniques. 
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ท.จฟ .704 (402704) การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและชีวกลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 2(2-0-4) 

 Orthodontic Treatment and Related Biomechanics  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติทางทันตกรรมจัดฟันรักษา 

ชีววิทยาของการเคลื่อนฟันและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง แรงทางทันตกรรมจัดฟันที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน และ

หลักการทางชีวกลศาสตร์ในการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน เทคนิคการแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน

และความผิดปกติของใบหน้าด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดต่างๆ หลักยึดทางทันตกรรมจัดฟันและการเตรียมหลัก

ยึด วิธีการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ส าหรับการสบฟันผิดปกติชนิดต่างๆ  

 Orthodontic treatment and  related biomechanics; biology of tooth movement and associated 

factors; biomechanical principles of orthodontic tooth movement; correction of malocclusions and dentofacial 

abnormalities using various kind of orthodontic techniques and appliances; orthodontic anchorage and 

anchorage preparation; orthodontic treatment procedures for various types of malocclusions. 

 

ท.จฟ .705 (402705) ระบบการบดเคีย้วประยุกต ์ 1(1-0-2) 

 Applied Dental Occlusion  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 พื้นฐานของการสบฟันการท างานของระบบบดเคี้ยวในภาวะปกตแิละผิดปกตกิารวเิคราะห์การสบฟันทางทัน

ตกรรมจัดฟันการวางแผนการรักษาและการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวท่ี

จ าเป็นต้องรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและการแก้ไขปัญหาของระบบบดเคีย้วโดยวิธีการต่าง ๆ  

 Basic principles of dental occlusion; functioning of masticatory system in normal and abnormal 

conditions; analysis of occlusion in orthodontics; planning and evaluation of treatment in orthodontic patients 

with problems of masticatory system; and methods of masticatory problem correction. 

 

ท.จฟ .709  (402709) ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจัดฟัน 1(1-0-2) 

 Applied Orthodontic Materials  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชองของอาจารย์ผู้สอน 

 คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลโดยทั่วไปของทันตวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน ส่วนประกอบ 

คุณสมบัติและกลไกการท างานของวัสดุทางทันตกรรมจัดฟันชนิดต่างๆ ได้แก ่แบนด์ แบร็กเกต ลวดทางทันตก

รรมจัดฟัน และส่วนประกอบเสรมิอื่นๆ หมุดทางทันตกรรมจัดฟัน วัสดุยึดเคร่ืองมือจัดฟันกับผวิฟัน เป็นต้น 

 General physical and mechanical properties of dental materials; compositions, properties and 

mechanics uses of common used orthodontic materials, i.e. bands, brackets, orthodontic wires, auxiliaries, 

orthodontic miniscrews, and fixative materials  
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ท.จฟ .751  (402751) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-2) 

 Clinical Orthodontic Practice1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงการรับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ที่มีและไม่มีการเจริญเติบโต การซัก

ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติมาพบทันตแพทย์เพื่อ

การจัดฟัน การตรวจทางคลินิก การวิเคราะห์แบบฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ การวินิจฉัย

และการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม 

 Clinical orthodontic practice including receiving various groups of growing and non-growing patients 

with different types of malocclusion; history taking for physical and dental history; the chief complaint for 

orthodontic treatment; clinical examination; model analysis; cephalometric analysis; proper diagnosis and 

treatment planning. 

 

ท.จฟ .752  (402752) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 4(0-12-8) 

 Clinical Orthodontic Practice 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 402751 

 การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1” เพื่อให้การ

รักษาต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้องในระยะแรกของการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผูป้่วยแต่ละราย 

 A continuing clinical practice from the course “Clinical Orthodontic Practice 1”  in order to properly 

treat patients with various types of malocclusion during initial phase of orthodontic treatment for each 

patient. 

 

ท.จฟ .753  ( 340275 ) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 3 4(0-12-8) 

 Clinical Orthodontic Practice 3  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 402752 

 การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2” เพื่อให้การ

รักษาต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการประเมิน

ผลการรักษาและการรายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุง

แผนการรักษาให้เหมาะสมกับผูป้่วยแต่ละราย 

 A continuing clinical practice of “Clinical Orthodontic Practice 2” for patients with various type 

ofmalocclusions in orders, evaluation of treatment results and progress in each case, includingre-evaluation 

of treatment planning. 
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ท.จฟ .754  (402754) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4 4(0-12-8) 

 Clinical Orthodontic Practice 4  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 402753 

 การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 3” เพื่อให้การ

รักษาต่อเนื่องกับผูป้่วยที่มีการสบฟันผิดปกติชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการประเมินผลการรักษา

และการรายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงแผนการรักษาให้

เหมาะสมกับผูป้่วยแต่ละราย 

 A continuing clinical practice of “Clinical Orthodontic Practice 3” for patients with various type of 

malocclusions in orders in mid-treatment period; evaluation of treatment results and progress in each case, 

including re-evaluation of treatment planning. 

 

ท.จฟ .755  ( 540275 ) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 5 4(0-12-8) 

 Clinical Orthodontic Practice 5  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 402754 

 การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4” เพื่อให้การ

รักษาต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่างๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการประเมิน

ผลการรักษาและการรายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุง

แผนการรักษาให้เหมาะสมกับผูป้่วยแต่ละราย 

 A continuing clinical practice from the course of “Clinical Orthodontic Practice 4” for patients with 

various type of malocclusions in orders in final-treatment period; evaluation of treatment results and 

progress in each case, including re-evaluation of treatment planning. 

 

ท.จฟ .756  (402756) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 6 4(0-12-8) 

 Clinical Orthodontic Practice 6  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 402755 

 การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 5” เพื่อให้การ

รักษาต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่างๆ ในระยะสุดท้ายของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

รวมถึงการออกแบบและท าเครื่องมือคงสภาพฟันหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันให้ผู้ป่วยแต่ละราย 

ประเมินผลและเตรยีมการรายงานผลการรักษาผู้ปว่ยทั้งหมด 

 A continuing clinical practice from the course of “Clinical Orthodontic Practice 5 ” for patients with 

various type of malocclusions in orders to complete the treatment, design and fabrication of retainers, 

evaluate treatment results and case presentations. 
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ท.จฟ.791 (402791) สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1 1 (1-0-2) 

 Seminar in Orthodontics 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 น าเสนอและวิจารณ์บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปรทิัศน์ และบทความวิจัยในสาขาวิชาทัน

ตกรรมจัดฟันและสาขาวิชาอื่นที่เก่ียวข้อง 

 Presentation and discussion on the current issues, reviews of literature and current research works 

in orthodontics and related fields. 

 

ท.จฟ.792 (402792) สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 2 1 (1-0-2) 

 Seminar in Orthodontics 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 น าเสนอและวิจารณ์บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปรทิัศน์ และบทความวิจยัในสาขาวิชาทัน

ตกรรมจัดฟันและสาขาวิชาอืน่ที่เกี่ยวข้อง 

 Presentation and discussion on the current issues, reviews of literature and current research 

works in orthodontics and related fields. 

 

ท.จฟ.793 (402793) สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 3 1 (1-0-2) 

 Seminar in Orthodontics 3  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การน าเสนอและวิจารณบ์ทความและความกา้วหน้าทางวิชาการในเรื่องทันตวัสดุทางทันตกรรมจดัฟนั 

เทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันสมัยใหม่ และการวางแผนทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม

สาขาอื่นๆ  

 Update knowledge of dental materials in orthodontics, modern orthodontic techniques and 

interdisciplinary of orthodontic treatment plan and other dental treatments. 

 

ท.จฟ.794 (402794) สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 4 1 (1-0-2) 

 Seminar in Orthodontics 4  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ไม่มี 

 การน าเสนอและวิจารณบ์ทความและความกา้วหน้าทางวิชาการในเรื่องทันตวัสดุทางทันตกรรมจดัฟนั 

เทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันสมัยใหม่ และการวางแผนทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม

สาขาอื่นๆ  

 Update knowledge of dental materials in orthodontics, modern orthodontic techniques and 

interdisciplinary of orthodontic treatment plan and other dental treatments 
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ท.วอ.721 (405721) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยัทางทันตแพทยศาสตร์ 1(1-0-2) 

 Instumentation for Dental Research  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 บรรยายวิธีการและชนิดของเครื่องมือ รวมถงึข้อบ่งใช้ และลักษณะการใช้งานของเครื่องมือชนิดต่างๆ

ที่ใชใ้นการวจิัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

 Lecture of methods, specificities and indication of various instruments using in dental research.  

 

ท.วอ. 722 (405722) การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 1(1-0-2) 

 Tissue Culture in Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 บรรยายความรู้พื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ได้แก่ ชีววิทยาของเซลล์ในปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

หลักการ ขั้นตอนและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล์  คุณสมบัติที่ส าคัญของอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ 

วิธีการในการน าเซลล์ที่เพาะเลีย้งมาใช้ในการศึกษาทดลอง 

 Lecture of basic knowledge of cell and tissue culture including of biology of cellin laboratory cell 

culturing principle and methodology in cell culture. The importance of nutrients for cell culturing. 

Methodology for using cell culture in study research. 

 

ท.วอ. 733 (405733) ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-2) 

 Tissue Culture Laboratory in Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ หลักการ ขั้นตอนและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล์   วิธีการในการแยก

เซลล์และเนือ้เยื่อ เพื่อน าเซลล์เพาะเลีย้งมาใช้ในการศึกษาทดลอง 

 Laboratory of basic methodology for cell and tissue culture including of cell and tissue isolation and 

using cell culture in laboratory for experiment in study research. 

 

ท.วอ. 881 (405881) หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาของเซลล์ต้นก าเนิด 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Biology of Stem  Cells  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 หัวข้อพิเศษความกา้วหน้าและที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจในทางชีววทิยาของเซลล์ต้นก าเนิด 

 Topics of current interest and new development in biology of stem cells. 

 

 

 



90 

 

 

ท.วอ. 882 (405882) หัวข้อเลือกสรรทางชีววิทยาของกระดูกและฟนั 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Biology of Bone and Tooth Development  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 หัวข้อพิเศษความกา้วหน้าและที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจในทางชีววทิยาของกระดูกและฟัน 

 Topics of current interest, new knowledge and development of technology in biologyof bone and 

tooth development. 

 

ท.วอ .883(405883) หัวข้อเลือกสรรทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางการแพทย์ 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Biomedical  Engineering  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 หัวข้อพิเศษความกา้วหน้าและที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจในทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อทางการแพทย์ 

 Topics of current interest, new knowledge and development of technology in biology of biomedical 

engineering 

 

ท.วอ .891 (405891) สัมมนาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกท่ีเกี่ยวข้องกับวทิยาเอ็นโดดอนต ์ 3(3-0-6) 

  Seminar in Clinical Sciences Involved in  Endodontics  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 การทบทวนวรรณกรรม น าเสนอ และวิจารณบ์ทความวิจัยด้านวิทยาเอ็นโดดอนต์   

 Literature review presentation and critique on scientific article in Endodontics 

 

ท.วอ .895 (405895) ปัญหาพิเศษของเซลล์และเน้ือเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-0) 

  Special Problems of Cell and Tissues in Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 ให้ความรู้พื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อ หน้าที่และคุณสมบัติของเซลล์แต่ชนิด โดยมุ่งเน้นการ

ปรับเปลี่ยนของเนื้อเยื่อของเซลล์และเนือ้เยื่อในโพรงฟัน รวมถึง กระดูกและเนือ้เยื่อที่อยู่รอบปลายรากฟันทั้ง

ในสภาวะที่ปกติและในสภาวะที่ มีพยาธิสภาพ วัดและประเมินผลโดยการรายงานผลการศึกษา คน้ควา้  

ในหัวข้อทีส่นใจศึกษา 

 Basic knowledge in cells and tissues, characteristic and function of each type of cells. Particularly 

the remodeling of cells and tissues in dental pulp and also periapical tissue and bone in situation of normal 

and pathosis. Out come assessment by report writing and presentation the interested topics. 
 

 

 

 



91 
 

 

ท.ป .701 (415701) ทันตกรรมป้องกันขัน้สูงและปัจจัยก าหนดสุขภาพชอ่งปาก 3(3-0-6)                 

  Advanced preventive Dentistry and Oral Health Determinants  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 ความรู้ขั้นสูงในศาสตรต์่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานทันตกรรมป้องกัน เน้นโรคในช่องปากหลัก 3 โรค คอื ฟัน

ผุปรทิันต์ และมะเร็งช่องปาก สาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่อทั้ง 3 โรค วิธีการประเมินความเสี่ยง มาตรการต่างๆ ที่ใชใ้น

การป้องกัน การวางแผนโครงการทันตกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ทั้งในคลินิกและชุมชน 

 Advanced preventive dentistry, emphasis on three main oral diseases: dental caries, periodontal 

disease, and oral cancer and their risk factors, assessment of risk factors, appropriate preventive measures, 

development of preventive dental program for different target groups in clinical settings and in the 

community. 

 
ท.ป .702 (415702) การส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก   1 2(2-0-4)                 

  Oral Health Promotion 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 ทฤษฎีและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก วิสัยทัศน์ใน

การพัฒนาสุขภาพแบบองคร์วม วิวัฒนาการของการส่งเสรมิสุขภาพ ทฤษฎีและรูปแบบของพฤติกรรมสุขภาพ

ทัง้ในปัจเจกชนและสังคม ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสรมิสุขภาพและสุขภาพช่องปาก มาตรการต่างๆ

ของการส่งเสรมิสุขภาพ การวางแผนและการประเมินผลของการส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก 

 Theories and concepts in health promotion, and their application to oral health promotion,visions 

forholistic health care development, the evolution of health promotion, theories and models of health 

behavior inboth individual and society. Factors affecting health and oral health promotion, measures and 

strategies in oral health promotion. Oral health promotion planning and evaluation. 

 

ท.ป .703  (415703) การส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก   2 2(2-0-4)                 

  Oral Health Promotion 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 งานทันตสุขศึกษา การใช้สื่อต่างๆ การวางแผนงานทันตสุขศึกษา รูปแบบการส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก

ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ กรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระดับบุคคลและระดับชุมชน การเขียน

และน าเสนอโครงรา่งการส่งเสรมิสุขภาพ 

 Dentalhealth education, media use, dental health education program planning, models in oralhealth 

promotion for different target groups, cases study in both Thailand and abroad at individual and community 

level. Planning and presenting oral health promotion programs.  
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ท.ป .704  (415704) ระบาดวิทยาช่องปาก 3(3-0-6) 

  Oral Epidemiology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 หลักการทางระบาดวิทยากับงานทันตสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะทันตสุขภาพ ระบาดวิทยา

ของโรคและความผิดปกติต่างๆ ในช่องปาก วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันต

สุขภาพ การวจิารณ์รายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาช่องปาก 

 Concepts and principles of epidemiology applied to oral health, factors affecting oral health, 

epidemiology of diseases and other abnormalities of the oral cavity, epidemiological study types, critique 

ofepidemiological reports in dentistry. 

 

ท.ป .813 (415813) การดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 2(2-0-4) 

  Oral Health Care in Older People  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การประเมินสุขภาพช่องปาก, วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การปอ้งกันและส่งเสริมสุขภาพใน

ผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไป การเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปาก การดูแล

สุขภาพชอ่งปากในผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพา 

Assessment of oral health status, epidemiology of oral diseases, prevention and promotion of oral 

health in older people, the relationship between oral health and general health, access to oral care, oral 

health care for dependent older people. 

 

ท.ป .711  (415711) พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1(1-0-2)                

  Behavioral Science and Ethics for Dentists  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม  

และวิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์ และการ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วย วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้พื้นฐานความรู้ ความ

เข้าใจในจรยิธรรมที่เรยีนมา 

 Concepts in ethics. Ethics in dentistry. Relationship of religions, ethics and dentistry.Patient’s  rights 

and rules of Thai dentalcouncil. Basic factors of human behaviors.Doctor-patient  interrelationship. Analytical 

discussion of ethical problems in dentistry using the knowledge gained from  this course. 
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ท.วจ .712(415712) ระเบียบวิธวีิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2(2-0-4) 

  Research Methodology in Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 การศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการท าวิจัยประเภทต่างๆ การน าขบวนการทางวิทยาศาสตรม์าใช้

ในการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัย เทคนิควิธีการรวมรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล การเขียน

โครงรา่งงานวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และการวจิารณ์ผลงานวิจัย 

 The study about different types of research design and methodology,  this course emphasizes on 

the application of scientific method in research design including the development of research proposal,  data 

collection,  data management,  presentation of research findings, critical appaisal and the critique of 

research findings 

 

ท.สต .713(415713) ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 

  Biostatistics in Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

 แนวคิดและการน าวิธีทางสถิติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยทางทันตแพทย์ การเลือกใช้

สถติิที่เหมาะสมกับข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร ์ทั้งสถติิพาราเมตริกและสถติินอนพาราเมตรกิ แนวคิดในการ

ก าหนดขนาดตัวอย่างและการประมาณขนาดตัวอย่าง การทดสอบคา่ความถูกต้องและค่าความเช่ือถอืได้ การ

วางแผนวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ การเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารในการขอ

ค าปรกึษาทางสถติิ 

 Statistical concepts and methods in developing dental research proposal. Selection of appropriate 

statistical methods for dental data including parametric and non-parametric statistics. Concepts in 

determining of sample size. Test of validity and reliability. Planning for analysis in dental research. 

Preparation of necessary information used to communicate in statistical consultation. 

 

ท.ป .811 (415811) ระเบียบวิธวีิจัยขั้นสูงส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 

  Advanced Research Design in Oral Health Sciences  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การออกแบบงานวิจัยในทางทันตกรรมชนิดต่างๆ เทคนิคการพัฒนามาตรฐานเครื่องมือวัดในงานวิจัย 

การประเมินความเที่ยงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือในการวจิัย ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมาตราวัดทางทัน

ตกรรมและการออกแบบการศึกษา จรยิธรรมในการวจิัย การเตรยีมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร 

Designs for oral health sciences research, scientific integrity of quantitative research designs,  

techniques for development of a standardized instrument, assessment of validity and reliability of the 
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instrument; issues in oral health measurement and designs.; ethics in conducting research, manuscript 

preparation and submission. 

 

ท.ป. 812 (415812) ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 

  Advanced  Biostatistics  in  Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติขัน้สูง การใช้สถิติในงานวิจัยด้านทันตกรรม การประยุกต์การ

วิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวในงานวิจัยทางทันตกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกและวิเคราะห์ความ

แปรปรวนหลายทาง 

Advanced statistical analyses of data, the use of statistics in the field of oral health sciences. 

Application of multivariate statistics into dental research including logistic regression analysis and 

multivariate analysis of variance. 

 

ท.ป .881 (415881) หัวข้อเลือกสรรในทางทันตสาธารณสุข 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Dental Public Health  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การศึกษาที่เจาะจงบางหัวข้อที่คัดสรรด้านทันตสาธารณสุขที่ก าลังอยู่ในความสนใจ เนื้อหาของ

รายวิชาที่เน้นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี   

Study of interesting selected topics in dental public health, emphasizing content in each year could 

be varied. 

 

ท.ป.882 (415882) หัวข้อเลือกสรรในทางทันตกรรมป้องกัน 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Preventive  Dentistry  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การศึกษาหัวข้อคัดสรรส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรมป้องกันที่เป็นปัจจุบัน การวเิคราะห์และอภิปราย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎี และการวจิัยด้านการป้องกันโรคในช่องปาก 

Study of selected topics on current research in preventive dentistry, analyze and discuss theory 

and research focusing on prevention of oral diseases 
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ท.ป.883 (415883) หัวข้อเลือกสรรในทางส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก 2(2-0-4) 

  Selected Topics in Oral Health Promotion  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การคน้คว้า น าเสนอ และอภิปรายในหัวข้อเรื่องใหม่ๆที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ทางด้านการส่งเสริม

สุขภาพชอ่งปาก 

Searching, presentation, and discussion about current important and useful publications in oral 

health promotion 

 

ท.ชช. 712 (422712) ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง 2(2-0-4) 

  Advanced Oral  Biology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในสาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและ

พัฒนาของกะโหลกศีรษะ เพดาน ใบหน้า ฟัน และอวัยวะปริทันต์ ชีววิทยาของกระดูกและเซลล์เยื่อบุผิว

โครงสรา้งของเนือ้เยื่อเกี่ยวพันและเนือ้เยื่อโพรงประสาทฟัน กลไกการขึ้นของฟัน การหายของแผลในช่องปาก 

และการรับรส โครงสร้างทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของน้ าลายและบทบาทของกระบวนการอักเสบและระบบ

ภูมิคุ้มกันในช่องปากทบทวนการจ าแนกชนิดของเชื้อจุลชีพในช่องปากโดยเฉพาะแบคทีเรียและกลไกทาง

พิษวทิยาของเชือ้จุลชีพ การเกดิแผ่นคราบจุลินทรยี์และส่วนประกอบ ความส าคัญของแผ่นคราบจุลินทรยี์และ

เชื้อจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจงต่อการเกิดโรคฟันผุและโรคปรทิันต์ การน าความรู้ทางอณูชีววิทยาไปประยุกต์ใช้

ในงานวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

 New advances in cellular and molecular biology relevant to oral biology on the topics of 

developmental biology of craniofacial structures-including skull, palate, face, teeth, and periodontium- bone 

and epithelial biology, structures of connective tissue and pulp, mechanisms of tooth eruption, wound 

healing, and taste sensation. Physiological and biochemical aspects of saliva, and the rolesof inflammation 

and immune system in the oral cavity studied. Classification of oral microorganisms, particularly bacteria, 

and toxicity mechanisms reviewed.Formation and compositions dental plaque studied. The importance of 

dental plaque and specific microorganisms in dental caries and periodontal disease discussed. Application 

of knowledge in molecular biology for dental research. 
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ท.ชช.811 (422811) ชีววิทยาของเนือ้เยื่อในฟัน 3(3-0-6) 

  Dental  Pulp  Biology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ส่วนประกอบของเนื้อเยื่อในฟัน การพัฒนาของฟัน รวมถึงเคลือบฟัน เนื้อฟัน และเคลือบรากฟัน 

กลไกการพอกเกลือแร่ในฟัน ระบบประสาทในฟัน ระบบไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อในฟัน ทฤษฎีของการเกิด

ความเจ็บปวดในฟัน กลไกการอักเสบของเนื้อในฟัน เครื่องมือทดสอบความมีชีวติของฟัน 

Biology of the dental pulp, composition of the tooth tissue, development of tooth including enamel; 

dentine; cementum and dental pulp, innervations and circulation of the tooth, theory of tooth pain, 

mechanism of tooth mineralization, mechanism of pulpal inflammation and the equipment for measuring 

pulp vitality. 

 

ท.ชช. 881 (422881) หัวข้อที่สนใจในชีววิทยาเนือ้เยื่อในฟนั 3(3-0-6) 

  Interested Topics in Pulp Biology  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การสัมมนาในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับชีววิทยาของเนื้อเยื่อในฟัน กลไกการพอกเกลือแร่ในฟัน ระบบ

ประสาทในฟัน ระบบไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อในฟัน ทฤษฎีของการเกิดความเจ็บปวดในฟัน กลไกการอักเสบ

ของเนื้อในฟัน เครื่องมือทดสอบความมีชีวติของฟัน 

This interesting topic is a seminar subject about biology of the dental pulp, composition of the tooth 

tissue, development of tooth including enamel; dentine; cementum and dental pulp, innervations and 

circulation of the tooth, theory of tooth pain, mechanism of tooth mineralization, mechanism of pulpal 

inflammation and the equipment for measuring pulp vitality. 

 

ท.ชช. 882 (422882) หัวข้อที่สนใจของส่วนประกอบเนื้อฟนัและเนื้อเยื่อในฟนั 3(3-0-6) 

  Interested Topics in Pulp/Dentine Complex  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การสัมมนาเกี่ยวกับความรู้ปัจจุบันที่น่าสนใจของส่วนประกอบของเนื้อฟันและเนื้อเยื่อในฟัน ทั้งส่วน

ของของการสรา้งเนื้อฟัน กลไกการรับความรูส้ึก การไหลเวียนของเลือด เซลล์ และเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง

ในด้านสรรีวทิยา ชีวเคมี จุลชีววทิยา และอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

This seminar course discusses about current interesting topics of composition of the dentine and 

dental pulpal tissue, dentine formation, mechanism sensory perception, blood circulation, cells and other 

structure in physiology, biochemistry, microbiology or other related aspect. 
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ท.ชช. 891 (422891) สัมมนาระบบไหลเวยีนเลือดของเนื้อเยื่อในฟัน 3(3-0-6) 

  Seminar in Pulpal Blood Circulation  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การสัมมนาเรื่องระบบไหลเวียนเลือด ประกอบด้วยโครงสรา้งของเส้นเลือดของเนื้อเยื่อในฟันเทคนิคที่

ใช้ในการศึกษาการไหลเวียนเลือดในฟัน ความสัมพันธ์ของระบบไหลเวียนเลือดของเนื้อเยื่อในฟัน และ

กระบวนการอักเสบ ความสัมพันธ์ของระบบไหลเวียนเลือดในฟันกับการควบคุมด้วยระบบประสาท 

ความสัมพันธ์ของของเหลวในเนื้อเยื่อในฟันกับระบบการไหลเวียนเลือด และหัวข้อที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

The blood circulation in the dental pulp is discussed in the topics of vascular structure in the dental 

pulp, method for studying pulpal circulation, relationship between pulpal blood circulation and inflammatory 

process, relationship between the neural control and blood circulation, relationship between tissue pulpal 

fluid pressure and blood circulation and other related topics. 

 

ท.บค.891 (423891) สัมมนาประสาทสรรีวทิยาของความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก 3(3-0-6) 

  Seminar in Neurophysiology of  Orofacial Pain  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การสัมมนาการท างานของระบบประสาทของบริเวณช่องปาก และใบหน้า ในภาวะปกติและผิดปกติ 

โดยกล่าวถงึระบบประสาทรับความรูส้ึกทั่วไป และระบบประสาทรับความรูส้ึกเจ็บปวด เส้นทางการส่งกระแส

ประสาทบริเวณช่องปาก และใบหน้า โดยเน้นที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทย์ หลักการควบคุมความเจ็บปวดโดยกระ

ประยุกต์ใช้หลักประสาทสรีรวิทยา รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและระบบอื่นๆของร่างกาย

โดยเฉพาะการท างานรว่มกับกล้ามเนื้อบดเค้ียว และการกลืน 

This course is seminar about the function of nervous system in orofacial region in normal and 

abnormal condition including normal neural pathway, nocipective neuron, pain pathway, concept for 

orofacial pain control by using neurophysiology technique, Interaction and relationship of nervous system to 

other system especially masticatory and swallowing muscle. 

 

ท.บศ.891 (427891) สัมมนาความก้าวหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์ 1 1(1-0-2) 

  Seminar in Advanced Oral Health Sciences 1  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาคนควาในหัวขอที่นาสนใจที่แสดงถงึความกา้วหน้าวิชาการด้านทันตแพทยศาสตรใ์นลักษณะ 

สหวิทยาการแลวน ามาเสนอในช้ันเรียนการเสนอผลงานวิจัยหรืออภิปรายประเด็นด้านวิชาการและวิจัยที่

ทันสมัย 

Presentation of current topics in oral health sciences in a multidisciplinary approach. Presentation 

and discussion  of  these  current topics from research work. 
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ท.บศ . 892(427892) สัมมนาความก้าวหนา้วิทยาการทันตแพทยศาสตร์  2 1(1-0-2) 

  Seminar in Advanced Oral Health Sciences 2  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ศึกษาคนควาในหัวขอที่นาสนใจที่แสดงถึงความก้าวหน้าวิชาการด้านทันตแพทยศาสตรใ์นลักษณะสห

วิทยาการแลวน ามาเสนอในช้ันเรยีนการเสนอผลงานวิจัยหรอือภิปรายประเด็นด้านวิชาการและวิจัยที่ทันสมัย 

Presentation of current topics in oral health sciences in a multidisciplinary approach. Presentation 

and discussion  of  these  current topics from research work. 

   

ท.บศ.897 

(427897) 

ดุษฎีนิพนธ ์ 72หน่วยกิต 

  Dissertation  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการ

เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 

 Approved proposal 

 

ท.บศ .898(427898) ดุษฎีนิพนธ ์ 48หน่วยกิต 

  Dissertation  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการ

เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 

 Approved proposal 

 

    

ท.บศ .899(427899) ดุษฎีนิพนธ ์ 36หน่วยกิต 

  Dissertation  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการ

เสนอขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 

 Approved proposal 
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2.  ค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวชิาการ ของอาจารย์ประจ า 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธชิัย  วนจันทรรักษ์ 

ระดับนานาชาติ    

1. Rangcharoen M, Sirimaharaj V, Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B. Observations on fluid 

flow from exposed dentine in primary teeth: An in vitro study. Arch Oral Biol. 2017; 83:312-316. 

2. Tapanee Jariyanuwat, Varisara Sirimaharaj, Sitthichai Wanachantararak. Effect of different intrapulpal 

pressure simulation on bond strength and resin tags length in primary incisors.  Mahidol Dental 

Journal. 2016; 36(2):99-105   

3. Sukapattee M, Wanachantararak S, Sirimaharaj V, Vongsavan N, Matthews B. Effect of full crown 

preparation on pulpal blood flow in man. Arch Oral Biol. 2016; 70:111-116. 

4. Wanachantararak S, Ajcharanukul O, Vongsavan N, Matthews B. Effect of cavity depth on dentine 

sensitivity in man. Arch Oral Biol. 2016; 66:120-128. 

ระดับชาติ     

5. มาริสา สุขพัทธี, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ช่ัวคราวที่มียูจีนอลเป็น

ส่วนประกอบต่อการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่. เชียงใหม่ทันตแพทย-

สาร. 2560; 38(1):93-100. 

6. สิริกานต์ จันทรป์ระเสรฐิ, วรศิรา ศิรมิหาราช, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์. ผลของความลึกในการกรอเนื้อฟันต่อ

ความแข็งแรงของสารยึดติดในฟันตัดน้ านมในสภาวะนอกกาย .เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 35(1): 

83-90 

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี  คงขุนเทียน 

1. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative Clinical Study 

of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular Overdentures: A 

Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2017;19(2):328-340. 

2. Warin P, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Khongkhunthian P. Effects of different numbers of mini-dental 

implants on alveolar ridge strain distribution under mandibular implant-retained overdentures.  J 

Prosthodont Res. 2017; :S1883-195. 

3. Khongkhunthian P, Jomjunyong K, Reichart PA. Accuracy of cone beam computed tomography for dental 

implant treatment planning.  Chiang Mai University Journal of Natural Sciences. 2017; 16(1):51-

62. 

4. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative Clinical Study 

of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular Overdentures: A 

Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2017; 19(2):328-340. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1143&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1143&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1086&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1086&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1033&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1033&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1128&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1128&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1128&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1120&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1120&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1120&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1081&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1081&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1081&page=2
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5. Reichart PA, Philipsen HP, Khongkhunthian P, Sciubba JJ. Immunoprofile of the adenomatoid odontogenic 

tumor. Oral Dis. 2017;23(6):731-736. 

6. Paepoemsin T, Reichart PA, Chaijareenont P, Strietzel FP, Khongkhunthian P. Removal torque evaluation 

of three different abutment screws for single implant restorations after mechanical cyclic 

loading. Oral Implantol (Rome). 2016; 9(4):213-221. 

7. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three different 

mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite element analysis 

study. Oral Implantol (Rome). 2016; 9(4):202-212. 

8. Tirachaimongkol C, Pothacharoen P, Reichart PA, Khongkhunthian P. Relation between the stability of 

dental implants and two biological markers during the healing period: a prospective clinical 

study. Int J Implant Dent.. 2016; 2(1):27. 

9. Hans Peter Philipsen, Pathawee Khongkhuntian, Peter A. Reichart. Report of a case of tooth avulsion 

into oral soft tissue of the year 1970 indirectly demonstrating the progress of dental traumatology 

during the last 45 years. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1):115-119. 

10. Reichart PA, Gelderblom HR, Khongkhunthian P, Schmidt-Westhausen A. Ebola virus disease: any risk 

for oral and maxillo-facial surgery? An overview. Oral Maxillofac Surg. 2016; 20(2):111-4. 

11. Reichart PA, Schmidt-Westhausen AM, Khongkhunthian P, Strietzel FP. Dental implants in patients with 

oral mucosal diseases - a systematic review. J Oral Rehabil. 2016; 43(5):388-399. 

12. Khongkhunthain P, Khongkhunthian S, Weerawatprachya W, Pongpat K, Aunmeungtong 

W. Comparative study of torque resistance and microgaps between a combined Octatorx-cone 

connection and an internal hexagon implant-abutment connection. J Prosthet 

Dent. 2015; 113(5):420-4. 

ระดับชาติ 

13. วรุตม์ ตรีบุรุษ, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. การใช้รากเทียมขนาดเล็กเพื่อช่วยในการยึดติด

ของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดให้รับแรงทันที : ผลเบื้องต้นของการศึกษาทางคลินิก

แบบไปข้างหน้า. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2):75-85. 

14. โชคนภา ติรชัยมงคล, ปฐวี คงขุนเทียน. ความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว 3 รูปแบบในช่วง

ระยะเวลาการหายของเนื้อเยื่อ ศึกษาทางคลินิกโดยใช้วธิีการวัดการสั่นพ้องของคลื่นเสียง. เชียงใหม่

ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2):65-73. 

15. กฤษฎา วีระพงศ์, มนตร ีจันทรมังกร, Peter A Reichart, ปฐวี คงขุนเทียน. ความส าเร็จของการรักษาด้วย

รากฟั น เที ยมยึ ดครอบฟั นติ ด แน่ น  ณ  ศู นย์ คว าม เป็ น เลิ ศทา งทั นตกรรมราก เที ยม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1):121-130. 

16. พงศกร วารนิทร์, ศิรพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ปฐวี คงขุนเทียน. พอร์ซเลนวีเนียร์และการทดแทนฟันที่สูญเสีย

ไปด้วยรากเทียมไทย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 145-154. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1080&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1080&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1096&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1096&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1096&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1082&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1082&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1082&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1013&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1013&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1013&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1008&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1008&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1007&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1007&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=2


102 

 

 

17. ธัญญารัตน์ แพเพิ่มสิน, โชคนภา ติรชัยมงคล, พงศกร วารินทร์, วรุตม์ ตรีบุรุษ, ปฐวี คงขุนเทียน. เพล

ทเลทรชิไฟบรนิ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1):83-92.  

18. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. รากเทียมขนาดเล็ก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1):13-

25.    

19. พงศกร วารนิทร์, ศิรพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ปฐวี คงขุนเทียน. พอร์ซเลนวีเนียร์และการทดแทนฟันที่สูญเสีย

ไปด้วยรากเทียมไทย : รายงานผู้ปว่ย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1):145-154.            

20. กติติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากคร่อม

รากเทียมขนาดเล็กสองรากหลังการผ่าตัดทันทีในขากรรไกรล่างผู้ป่วยที่มีภาวะปากเล็ก จากโรค

ผิวหนังแข็งสัมพันธ์กับโรคลูปัสทางระบบ : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 

37(1):155-161. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษรา  ปัทมพันธุ์ 

ระดับนานาชาติ 

1 Truntipakorn A, Makeudom A, Sastraruji T, Pavasant P, Pattamapun K, Krisanaprakornkit S. Effects of 

prostaglandin E2 on clonogenicity, proliferation and expression of pluripotent markers in human 

periodontal ligament cells. Arch Oral Biol. 2017; 83:130-135. 

2. Pattamapun K, Handagoon S, Sastraruji T, Gutmann JL, Pavasant P, Krisanaprakornkit S. Decreased 

levels of matrix metalloproteinase-2 in root-canal exudates during root canal treatment.  Arch 

Oral Biol. 2017; 82:27-32. 

3. Manosroi A, Pattamapun K, Khositsuntiwong N, et al. Physicochemical properties and biological activities 

of Thai plant mucilages for artificial saliva preparation. Pharm Biol. 2015; 8:1-8.        

4. Manosroi A, Akazawa H, Pattamapun K, et al. Potent anti-proliferative effects against oral and cervical 

cancers of Thai medicinal plants selected from the Thai/Lanna medicinal plant recipe database 

"MANOSROI III". Pharm Biol. 2015; 53(7):1075-81.    

5. Manosroi A, Chankhampan, C, Pattamapun, K, Manosroi, W, Manosroi, J. Antioxidant and gelatinolytic 

activities of papain from papaya latex and bromelain from pineapple fruits. Chiang Mai Journal of 

Science. 2014; 41(3):635-648.   

ระดับชาติ 

6. เกษรา ปัทมพันธุ์, ณัฐพร วิมลสันติรังสี และณัฐพล จมูศรี .Consideration of Palatogingival groove (PGG) 

in Endodontic-Periodontal lesion.เอ็นโดสาร ปีที่ 21 ฉบับที1่: 2559(1): 30-40 

7. แสงอุษา เขมาลีลากุล, ประกายมุกด์ สาหรา่ยทอง, เกษรา ปัทมพันธุ์. การตรวจหาเชือ้ Prevotella baroniae 

อย่างรวดเร็วในคลองรากฟันที่ติดเชื้อ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1):23-31.     

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1145&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1145&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1145&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1131&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1131&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1131&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=989&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=989&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=989&page=1
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8. Manosroi A, Chankhampan, C, Pattamapun, K, Manosroi, W, Manosroi, J. Antioxidant and gelatinolytic 

activities of papain from papaya latex and bromelain from pineapple fruits  Chiang Mai Journal of 

Science.  2014; 41(3):635-648.                    

                                                  

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพเิศษ) ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ 

ระดับนานาชาติ 

1. Chitapanarux I, Traisathit P, Komolmalai N, et al. Ten-Year Outcome of Different Treatment Modalities 

for Squamous Cell Carcinoma of Oral Cavity. Asian Pac J Cancer Prev. 2017; 18(7):1919-1924. 

2. Duangto P, Iamaroon A, Prasitwattanaseree S, Mahakkanukrauh P, Janhom A. New models for age 

estimation and assessment of their accuracy using developing mandibular third molar teeth in a 

Thai population. Int J Legal Med.. 2017; 131(2):559-568. 

3. Sritippho T, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Buddhachat K, Sastraruji T, Iamaroon A. p16 - a Possible 

Surrogate Marker for High-Risk Human Papillomaviruses in Oral Cancer? Asian Pac J Cancer 

Prev.. 2016; 17(8):4049-57. 

4. Duangto P, Janhom A, Prasitwattanaseree S, Mahakkanukrauh P, Iamaroon A. New prediction models 

for dental age estimation in Thai children and adolescents. Forensic Sci Int.. 2016; 16:30205-5. 

5. Komolmalai N, Chuachamsai S, Tantiwipawin S, et al. Ten-year analysis of oral cancer focusing on 

young people in northern. Thailand. J Oral Sci. 2015; 57(4):327-34. 

6. Sritippho T, Chotjumlong P, Iamaroon A. Roles of Human Papillomaviruses and p16 in Oral Cancer. Asian 

Pac J Cancer Prev.. 2015; 16(15):6193-200. 

7. Wimardhani YS, Sasanti H, Wardhany II, et al. Saliva-Based Screening of High-Risk Human 

Papillomavirus Strains: Detection in Female Indonesian and Thai Dental Students.  Asian Pac J 

Cancer Prev. 2015; 16(13):5525-9. 

8. Kantaputra PN, Kaewgahya M, Wiwatwongwana A, et al. Cutis laxa with pulmonary emphysema, 

conjunctivochalasis, nasolacrimal duct obstruction, abnormal hair, and a novel FBLN5 

mutation. Am J Med Genet A.. 2014; 164(9):2370-7. 

9.  Kantaputra PN, Kaewgahya M, Khemaleelakul U, et al. Enamel-renal-gingival syndrome and FAM20A 

mutations. Am J Med Genet A. 2014; 164(1):1-9. 

ระดับชาติ 

10. Maneerat D, Chotjumlong P, Sastraruji T, Pongsiriwet S, Iamaroon A, Krisanaprakornkit S. An Inverse 

Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell Nuclear Antigen 

Expression in Oral Lichen Planus. ว า ร ส า ร ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์

มหาวิทยาลัย. 2558; 38(Sup):1-12. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1147&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1147&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1089&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1089&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1089&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1092&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1092&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1092&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1049&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1049&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1006&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1006&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=983&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=983&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=884&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=884&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3


104 
 

 

11. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ, ชนธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ 

เมธะพันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะ            ทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1):89-97. 

 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.สุทธชิัย  กฤษณะประกรกิจ 

ระดับนานาชาติ 

1. Kongkaew T, Aung WPP, Supanchart C, et al. O-GlcNAcylation in Oral Squamous Cell Carcinoma. J Oral 

Pathol Med. 2018; 47(3):260-267. 

2. Tanasubsinn P, Aung WPP, Pata S, et al. Overexpression of ADAM9 in oral squamous cell 

carcinoma. Oncol Lett. 2018; 15(1):495-502. 

3. Pahumunto N, Chotjumlong P, Makeudom A, Krisanaprakornkit S, Dahlen G, Teanpaisan              R. Pro-

inflammatory cytokine responses in human gingival epithelial cells after stimulation with cellwall 

extract of Aggregatibacter actinomycetemcomitans subtypes. Anaerobe. 2017; 3(48):103-109.. 

4. Truntipakorn A, Makeudom A, Sastraruji T, Pavasant P, Pattamapun K, Krisanaprakornkit S. Effects of 

prostaglandin E2 on clonogenicity, proliferation and expression of pluripotent markers in human 

periodontal ligament cells. Arch Oral Biol. 2017; 83:130-135. 

5. Tupyota P, Chailertvanitkul P, Laopaiboon M, Ngamjarus C, Abbott PV, Krisanaprakornkit 

S. Supplementary techniques for pain control during root canal treatment of lower posterior teeth 

with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis. Aust Endod J. 2018 

Apr;44(1):14-25. 

6. Makeudom A, Supanchart C, Montreekachon P, et al. The antimicrobial peptide, human β-defensin-1, 

potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-activated protein 

kinases. Peptides. 2017; S0196-978. 

7. Aung WPP, Chotjumlong P, Pata S, et al. Inducible expression of A Disintegrin and Metalloproteinase 8 

in chronic periodontitis and gingival epithelial cells. J Periodontal Res. 2017; 52(3):582-593. 

8. Pattamapun K, Handagoon S, Sastraruji T, Gutmann JL, Pavasant P, Krisanaprakornkit S. Decreased 

levels of matrix metalloproteinase-2 in root-canal exudates during root canal treatment.  Arch 

Oral Biol. 2017; 82:27-32. 

9. Prueksakorn A, Puasiri S, Ruangsri S, et al. The preservative effect of Thai propolis extract on the 

viability of human periodontal ligament cells. Dent Traumatol. 2016; 32(6):495-501. 

10. Archewa P, Pata S, Chotjumlong P, Supanchart C, Krisanaprakornkit S, Iamaroon A. Akt2 and p-Akt 

overexpression in oral cancer cells is due to a reduced rate of protein degradation. J Investig Clin 

Dent. 2017;8(1). 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1189&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1189&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1182&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1182&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1146&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1146&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1146&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1145&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1145&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1145&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1144&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1144&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1144&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1144&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1133&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1133&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1133&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1132&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1132&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1131&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1131&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1131&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1073&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1073&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=982&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=982&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=982&page=3


105 

 

 

11. Wattanarat O, Makeudom A, Sastraruji T, et al. Enhancement of salivary human neutrophil peptide 1-

3 levels by probiotic supplementation. BMC Oral Health. 2015; 10:15-19. 

12. Montreekachon P, Nongparn S, Sastraruji T, et al. Favorable interleukin-8 induction in human gingival 

epithelial cells by the antimicrobial peptide LL-37 Asian Pac. J Allergy 

Immunol. 2014; 32(3):251-260. 

13. Khongkhunthian S, Kongtawelert P, Ongchai S, et al. Comparisons between two biochemical markers 

in evaluating periodontal disease severity: a cross-sectional study. BMC Oral 

Health. 2014; 14(1):107. 

14. Makeudom A, Kulpawaropas S, Montreekachon P, et al. Positive Correlations between HCAP18/LL-37 

and Chondroitin Sulphate Levels in Chronic Periodontitis. J Clin Periodontol. 2014; 41(3):252-261. 

15. Insee K, Pothacharoen P, Kongtawelert P, Ongchai S, Jotikasthira D, Krisanaprakornkit S. Comparisons 

of the chondroitin sulphate levels in orthodontically moved canines and the clinical outcomes 

between two different force magnitudes. Eur J Orthod. 2014; 36(1):39-46. 

ระดับชาติ 

16. Maneerat, D, Chotjumlong, P, Sastraruji, T, Pongsiriwet, S., Iamaroon, A, Krisanaprakornkit, S. An 

Inverse Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell Nuclear 

Antigen Expression in Oral Lichen Planus. ว า ร ส า ร ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก รณ์

มหาวิทยาลัย.  2558; 38(Sup):1-12. 

1 7 .  สุ ท ธิ ชั ย  กฤษณะประก รกิ จ . An Emerging Role of Cathelicidin Antimicrobial Peptides in Bone 

Biology. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2557; 64(4):193-209.   

 

ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพเิศษ) ทันตแพทย์หญิง ดร.สริพิร  ฉัตรทิพากร 

ระดับนานาชาติ 

1. Chunchai T, Thunapong W, Yasom S, et al. Decreased microglial activation through gut-brain axis by 

prebiotics, probiotics, or synbiotics effectively restored cognitive function in obese-insulin resistant 

rats. J Neuroinflammation.  2018; 15(1):11. 

2. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Dipeptidyl 

peptidase-4 inhibitor enhances restoration of salivary glands impaired by obese-insulin 

resistance. Arch Oral Biol.  2018; 85:148-153. 

3. Siri-Angkul N, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Roles of Lipocalin 2 and Adiponectin in Iron Overload 

Cardiomyopathy. J Cell Physiol.  2018; 233: 5104-5111. 

4. Kumfu S, Khamseekaew J, Palee S, et al. A combination of an iron chelator with an antioxidant exerts 

greater efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overload thalassemic mice.  Free 

Radic Res.  2018 Jan;52(1):70-79.  

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=964&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=964&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=932&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=932&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=932&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=923&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=923&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=923&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=886&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=886&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=862&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=862&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=862&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3


106 

 

 

5. Chunchai T, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. The possible factors affecting microglial activation in cases 

of obesity with cognitive dysfunction. Metab Brain Dis.  2018 Jun;33(3):615-635.  

6. Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Sivasinprasan S, et al. Cardioprotection of dapagliflozin and vildagliptin in 

cardiac reperfusion injury rats. J Endocrinol.  2017; (JOE):17-0457. 

7. Shwe T, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Role of D-galactose-induced brain aging 

and its potential used for therapeutic interventions. Exp Gerontol.  2017; 10(101):13-36. 

8. Maneechote C, Palee S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Roles of mitochondrial dynamics modulators 

in cardiac ischaemia/reperfusion injury. J Cell Mol Med..  2017; 21(11):2643-2653. 

9. Apaijai N, Charoenphandhu N, Ittichaichareon J, et al. Estrogen deprivation aggravates cardiac 

hypertrophy in non-obese type 2 diabetic Goto-kakizaki (GK) rats.  Biosci Rep.  2017; 

:BSR201708. 

10. Sa-Nguanmoo P, Tanajak P, Kerdphoo S, et al. SGLT2-inhibitor and DPP-4 inhibitor improve brain 

function via attenuating mitochondrial dysfunction, insulin resistance, inflammation, and apoptosis 

in HFD-induced obese rats. Toxicol Appl Pharmacol.  2017; (33):43-50. 

11. hummasorn S, Shinlapawittayatorn K, Khamseekaew J, Jaiwongkam T, Chattipakorn SC, Chattipakorn 

N. Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction initiated by oxidative stress 

by decreasing complex I activity Mitochondrion.  2017; 1567(17):30073-9. 

12. Kumfu S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. T-type and L-type Calcium Channel Blockers for the 

Treatment of Cardiac Iron Overload: An Update. J Cardiovasc Pharmacol.  2017; 70(5):277-283. 

13. Jaikumkao K, Pongchaidecha A, Chatsudthipong V, Chattipakorn SC, Chattipakorn N, Lungkaphin A. The 

roles of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in preventing kidney injury in diabetes. Biomed 

Pharmacother.  2017; 94:176-187. 

14. Palee S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Liraglutide preserves intracellular calcium handling in isolated 

murine myocytes exposed to oxidative stress.Physiol Res. 2017; 66(5):889-895. 

15. Thummasorn S, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. High-dose Humanin analogue 

applied during ischemia exerts cardioprotection against ischemia/reperfusion injury by reducing 

mitochondrial dysfunction. Cardiovasc Ther. 2017 Oct;35(5). doi: 10.1111/1755-5922.12289. 

16. Pintana H, Apaijai N, Kerdphoo S, et al. Hyperglycemia induced the Alzheimer's proteins and promoted 

loss of synaptic proteins in advanced-age female Goto-Kakizaki (GK) rats. Neurosci Lett.  2017; 

10(655):41-45. 

17. Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. The Influence of Obese Insulin-Resistance on 

the Outcome of the Ischemia/Reperfusion Insult to the Heart. Curr Med Chem. 2018;25(13):1501-

1509. 



107 
 

 

18. Tunapong W, Apaijai N, Yasom S, et al. Chronic treatment with prebiotics, probiotics and synbiotics 

attenuated cardiac dysfunction by improving cardiac mitochondrial dysfunction in male obese 

insulin-resistant rats. Eur J Nutr. 2018 Sep;57(6):2091-2104. 

19. Pongkan W, Takatori O, Ni Y, et al. β-Cryptoxanthin exerts greater cardioprotective effects on cardiac 

ischemia-reperfusion injury than astaxanthin by attenuating mitochondrial dysfunction in mice. 

Mol Nutr Food Res.  2017 Oct;61(10). doi: 10.1002/mnfr.201601077. Epub 2017 Jul 18. 

20. Kumfu S, Fucharoen S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Cardiac complications in beta-thalassemia: 

From mice to men. Exp Biol Med (Maywood).  2017; 242(11):1126-1135. 

21. Love MR, Palee S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of electrical stimulation on cell proliferation 

and apoptosis. J Cell Physiol..  2017; 233(3):1860-1876. 

22. Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Apaijai N, et al. Comparisons of cardioprotective efficacy between fibroblast 

growth factor 21 and dipeptidyl peptidase-4 inhibitor in pre-diabetic rats. Cardiovasc Ther. 2017 

Aug;35(4). 

23. Pratchayasakul W, Sivasinprasasn S, Sa-Nguanmoo P, et al. Estrogen and DPP-4 inhibitor share similar 

efficacy in reducing brain pathology caused by cardiac ischemia-reperfusion injury in both lean 

and obese estrogen-deprived rats. Menopause.  2017; 24(7):850-858. 

24. Wongjaikam S, Kumfu S, Khamseekaew J, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Restoring the impaired 

cardiac calcium homeostasis and cardiac function in iron overload rats by the combined 

deferiprone and N-acetyl cysteine. Sci Rep.  2017; 13(7):44460. 

25. Sivasinprasasn S, Tanajak P, Pongkan W, Pratchayasakul W, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. DPP-4 

Inhibitor and Estrogen Share Similar Efficacy Against Cardiac Ischemic-Reperfusion Injury in 

Obese-Insulin Resistant and Estrogen-Deprived Female Rats. Sci Rep..  2017; 10(7):44306.. 

26. Eaimworawuthikul S, Thiennimitr P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Diet-induced obesity, gut 

microbiota and bone, including alveolar bone loss. Arch Oral Biol.  2017; 7(78):65-81. 

27. Khamseekaew J, Kumfu S, Wongjaikam S, et al. Effects of iron overload, an iron chelator and a T-Type 

calcium channel blocker on cardiac mitochondrial biogenesis and mitochondrial dynamics in 

thalassemic mice. Eur J Pharmacol.  2017; 15(799):118-127. 

28. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Impaired 

mitochondria and intracellular calcium transients in the salivary glands of obese rats. Appl Physiol 

Nutr Metab..  2017; 42(4):420-429. 

29. Wanchai K, Pongchaidecha A, Chatsudthipong V, Chattipakorn SC, Chattipakorn N, Lungkaphin A. Role 

of Gastrointestinal Microbiota on Kidney Injury and the Obese Condition.  Am J Med Sci.  2017; 

353(1):59-69.. 



108 

 

 

30. Sawaddiruk P, Paiboonworachat S, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Alterations of brain activity in 

fibromyalgia patients. J Clin Neurosci.  2017; (16):30899-2. 

31. Tanajak P, Pintana H, Siri-Angkul N, et al. Vildagliptin and caloric restriction for cardioprotection in pre-

diabetic rats. J Endocrinol.  2017; 232(2):189-204. 

32. Pattanakuhar S, Pongchaidecha A, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. The effect of exercise on skeletal 

muscle fibre type distribution in obesity: From cellular levels to clinical application. Obes Res Clin 

Pract.  2017; 11(5): 112-132 

33. Proctor C, Thiennimitr P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Diet, gut microbiota and cognition. Metab 

Brain Dis.  2017; 32(1):1-17. 

34. Pintana H, Tanajak P, Pratchayasakul W, et al. Energy restriction combined with dipeptidyl peptidase-

4 inhibitor exerts neuroprotection in obese male rats. Br J Nutr..  2016; 17:1-9. 

35. Sarasamkan J, Scheunemann M, Apaijai N, et al. Varying Chirality Across Nicotinic Acetylcholine 

Receptor Subtypes: Selective Binding of Quinuclidine Triazole Compounds. ACS Med Chem Lett. 

.  2016; 7(10):890-895. 

36. Sa-Nguanmoo P, Tanajak P, Kerdphoo S, et al. FGF21 improves cognition by restored synaptic plasticity, 

dendritic spine density, brain mitochondrial function and cell apoptosis in obese-insulin resistant 

male rats. Horm Behav. .  2016; 24(85)::86-95.. 

37. Pongkan W, Pintana H, Jaiwongkam T, et al. Vildagliptin reduces cardiac ischemic-reperfusion injury in 

obese-orchiectomized rats. J Endocrinol..  2016; 231(1):81-95. 

38. Charununtakorn ST, Apaijai N, Kerdphoo S, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. 

Humanin Exerts Cardioprotection Against Cardiac Ischemia-Reperfusion Injury Through 

Attenuation of Mitochondrial Dysfunction Cardiovasc Ther.  2016; 34(6):404-414. 

39. Wongjaikam S, Kumfu S, Khamseekaew J, et al. Combined Iron Chelator and Antioxidant Exerted 

Greater Efficacy on Cardioprotection Than Monotherapy in Iron-Overloaded Rats. PLoS One.  

2016; 11(7):e0159414. 

40. Sripetchwandee J, Wongjaikam S, Krintratun W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. bination of an iron 

chelator with an antioxidant effectively diminishes the dendritic loss, tau-hyperphosphorylation, 

amyloids-β accumulation and brain mitochondrial dynamic disruption in rats with chronic iron-

overload. Neuroscience.  2016; 332:191-202. 

41. Palee S, Apaijai N, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Acetylcholine Attenuates 

Hydrogen Peroxide-Induced Intracellular Calcium Dyshomeostasis Through Both Muscarinic and 

Nicotinic Receptors in Cardiomyocytes Cel.l Physiol Biochem..  2016; 39(1):341-9. 

42. Sivasinprasasn S, Sa-Nguanmoo P, Pongkan W, Pratchayasakul W, Chattipakorn SC, Pratchayasakul 

W. Estrogen and DPP4 inhibitor, but not metformin, exert cardioprotection via attenuating cardiac 



109 

 

 

mitochondrial dysfunction in obese insulin-resistant and estrogen-deprived female rats. 

Menopause..  2016; 23(8):894-902. 

43. Chunchai T, Samniang B, Sripetchwandee J, et al. Vagus Nerve Stimulation Exerts the Neuroprotective 

Effects in Obese-Insulin Resistant Rats, Leading to the Improvement of Cognitive Function.  Sci 

Rep.  2016; 26(6):26866. 

44. Cole AR, Wijarnpreecha K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of Tai Chi exercise on heart rate 

variability Complement. Ther Clin Pract..  2016; 23:29-63. 

45. Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Wang X, et al. FGF21 therapy attenuates left ventricular dysfunction and 

metabolic disturbance by improving FGF21 sensitivity, cardiac mitochondrial redox homeostasis 

and structural changes in pre-diabetic rats. Acta Physiol (Oxf)..  2016; 217(4):287-99. 

46. Nanegrungsunk D, Apaijai N, Yarana C, et al. Bevacizumab is superior to Temozolomide in causing 

mitochondrial dysfunction in human brain tumors. Neurol Res.  2016; 38(4):285-93.. 

47. Kumfu S, Charununtakorn ST, Jaiwongkam T, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Humanin prevents brain 

mitochondrial dysfunction in a cardiac ischaemia-reperfusion injury model.  Exp Physiol..  2016; 

101(6):697-707. 

48. Apaijai N, Inthachai T, Lekawanvijit S, Chattipakorn S, Chattipakorn . Effects of dipeptidyl peptidase-4 

inhibitor in insulin resistant rats with myocardial infarction. J Endocrinol.  2016; 229(3):245-58. 

49. Charoenphandhu N, Suntornsaratoon P, Krishnamra N, et al. Fibroblast growth factor-21 restores insulin 

sensitivity but induces aberrant bone microstructure in obese insulin-resistant rats. J Bone Miner 

Metab. 2017 Mar;35(2):142-149. 

50. Pongkan W, Pintana H, Sivasinprasan S, Jaiwongkam T, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Testosterone 

deprivation accelerates cardiac dysfunction in obese male rats. J Endocrinol. 2016; 229(3):209-

20. 

51. Kumfu S, Chattipakorn SC, Fucharoen S, Chattipakorn N. Effects of iron overload condition on liver 

toxicity and hepcidin/ferroportin expression in thalassemic mice. Life Sci.  2016; 1(150):15-23. 

52. Khamseekaew J, Kumfu S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of Iron Overload on Cardiac Calcium 

Regulation: Translational Insights Into Mechanisms and Management of a Global Epidemic Can. J 

Cardiol. 2016; 32(8):1009-16. 

53. Samniang B, Shinlapawittayatorn K, Chunchai T, et al. Vagus Nerve Stimulation Improves Cardiac 

Function by Preventing Mitochondrial Dysfunction in Obese-Insulin Resistant Rats. Sci Rep.  2016; 

1(6):19749. 

54. Kumfu S, Chattipakorn SC, Fucharoen S, Chattipakorn N. Dual T-type and L-type calcium channel 

blocker exerts beneficial effects in attenuating cardiovascular dysfunction in iron-overload 

thalassemic mice. Exp Physiol.  2016; 101(4):521-39. 



110 

 

 

55. Sivasinprasasn S, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Estrogenic Impact on Cardiac 

Ischemic/Reperfusion Injury. J Cardiovasc Transl Res.  2016; 9(1):23-39. 

56. Ittichaicharoen J, Chattipakorn N, Chattipakorn SC.. Is salivary gland function altered in noninsulin-

dependent diabetes mellitus and obesity-insulin resistance? Arch Oral Biol.  2016; 7(64):61-71. 

57. Pintana H, Pratchayasakul W, Sa-Nguanmoo P, et al. Testosterone deprivation has neither additive nor 

synergistic effects with obesity on the cognitive impairment in orchiectomized and/or obese male 

rats Metabolism.  2016; 65(2):54-67. 

58.  Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Potential roles of fibroblast growth factor 21 in the 

brain Metab Brain Dis.  2016; 31(2):239-48. 

59. Potikanond S, Rattanachote P, Pintana H, et al. Obesity does not aggravate osteoporosis or osteoblastic 

insulin resistance in orchiectomized rats. J Endocrinol.  2016; 228(2):85-95. 

60. Charununtakorn ST, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Potential Roles of Humanin 

on Apoptosis in the Heart. Cardiovasc Ther.  2016; 34(2):107-14. 

61. Chattipakorn N, Apaijai N, Chattipakorn SC. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and the ischemic heart: 

Additional benefits beyond glycemic control. Int J Cardiol.  2015; 202:415-416. 

62. Tanajak P, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of fibroblast growth factor 21 on the heart. J 

Endocrinol.  2015; 227(2):R13-30. 

63. Semaming Y, Sripetchwandee J, Sa-Nguanmoo P, et al. Protocatechuic acid protects brain 

mitochondrial function in streptozotocin-induced diabetic rats. Appl Physiol Nutr Metab.  2015; 

40(10):1078-81. 

64. Pipatpiboon N, Sripetchwandee J, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of PPARγ agonist on heart 

rate variability and cardiac mitochondrial function in obese-insulin resistant rats.  Int J Cardiol.  

2015; 201:121-2. 

65. Wongjaikam S, Kumfu S, Chattipakorn SC, Fucharoen S, Chattipakorn N. Current and future treatment 

strategies for iron overload cardiomyopathy. Eur J Pharmacol.  2015; 765:86-93. 

66. Pintana H, Pongkan W, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Testosterone replacement 

attenuates cognitive decline in testosterone-deprived lean rats, but not in obese rats, by 

mitigating brain oxidative stress. Age (Dordr).  2015; 37(5):9827. 

67. Wijarnpreecha K, Siri-Angkul N, Shinlapawittayatorn K, et al. Heart Rate Variability as an Alternative 

Indicator for Identifying Cardiac Iron Status in Non-Transfusion Dependent Thalassemia Patients. 

PLoS One.  2015; 10(6):e0130837. 

68. Pintana H, Pongkan W, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Dipeptidyl peptidase 4 

inhibitor improves brain insulin sensitivity, but fails to prevent cognitive impairment in orchiectomy 

obese rats. J Endocrinol..  2015; 226(2):M1-M11. 



111 
 

 

69. Chattipakorn N, Pongkan W, Chattipakorn SC. Roles of Testosterone Replacement in Cardiac Ischemia-

Reperfusion Injury. J Cardiovasc Pharmacol Ther.  2016 Jan;21(1):27-43. 

70. Pratchayasakul W, Sa-Nguanmoo P, Sivasinprasasn S, et al. Obesity accelerates cognitive decline by 

aggravating mitochondrial dysfunction, insulin resistance and synaptic dysfunction under 

estrogen-deprived conditions. Horm Behav.  2015; 72:68-77. 

71. Kumphune S, Surinkaew S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N.. Inhibition of p38 MAPK activation protects 

cardiac mitochondria from ischemia/reperfusion injury. Pharm Biol.  2015; 16:1-11. 

72. Inthachai T, Lekawanvijit S, Kumfu S, et al. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor improves cardiac function 

by attenuating adverse cardiac remodelling in rats with chronic myocardial infarction. Exp Physiol.  

2015; 100(6):667-79. 

73. Pongkan W, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Chronic testosterone replacement exerts cardioprotection 

against cardiac ischemia-reperfusion injury by attenuating mitochondrial dysfunction in 

testosterone-deprived rats. PLoS One.  2015; 10(3):e0122503. 

74. Sivasinprasasn S, Sa-Nguanmoo P, Pratchayasakul W, Kumfu S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. 

Obese-insulin resistance accelerates and aggravates cardiometabolic disorders and cardiac 

mitochondrial dysfunction in estrogen-deprived female rats. Age (Dordr).  2015; 37(2):28. 

75. Semaming Y, Pannengpetch P, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Pharmacological properties of 

protocatechuic Acid and its potential roles as complementary medicine Evid Based Complement. 

Alternat Med.  2015; ::593902. 

76. Pintana H, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Testosterone deficiency, insulin-resistant obesity and 

cognitive function. Metab Brain Dis.. 2015 Aug;30(4):853-76. 

77. Wijarnpreecha K, Kumfu S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Cardiomyopathy associated with iron 

overload: how does iron enter myocytes and what are the implications for pharmacological 

therapy? Hemoglobin.  2015; 39(1):9-17. 

78. Nanegrungsunk D, Onchan W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Current evidence of temozolomide and 

bevacizumab in treatment of gliomas. Neurol Res.  2015; 37(2):167-83. 

79. Pintana H, Sripetchwandee J, Supakul L, Apaijai N, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Garlic extract 

attenuates brain mitochondrial dysfunction and cognitive deficit in obese-insulin resistant rats. 

Appl Physiol Nutr Metab.  2014; 39(12):1373-9. 

80. Apaijai N, Chattipakorn SC, Chattipakorn N.. Roles of Obese-Insulin Resistance and Anti-Diabetic Drugs 

on the Heart with Ischemia-Reperfusion Injury. Cardiovasc Drugs Ther. 2014; 28(6):549-62. 

81. Sripetchwandee J, Pipatpiboon N, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn S. DPP-4 Inhibitor 

and PPARใ Agonist Restore the Loss of CA1 Dendritic Spines in Obese Insulin-resistant Rats. Arch 

Med Res.  2014; 45(7):547-52. 



112 

 

 

82. Thunsiri K, Shinlapawittayatorn K, Chinda K, et al. Application of vagus nerve stimulation from the onset 

of ventricular fibrillation to post-shock period improves defibrillation efficacy. Int J Cardiol.  2014; 

176(3):1030-2. 

83. Shinlapawittayatorn K, Chinda K, Palee S, et al. Vagus nerve stimulation initiated late during ischemia, 

but not reperfusion, exerts cardioprotection via amelioration of cardiac mitochondrial dysfunction. 

Heart Rhythm.  2014; 11(12):2278-87. 

84. Semaming Y, Kumfu S, Pannangpetch P, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Protocatechuic acid exerts 

a cardioprotective effect in type 1 diabetic rats. J Endocrinol.  2014; 223(1):13-23. 

85. Apaijai N, Chinda K, Palee S, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Combined vildagliptin and metformin 

exert better cardioprotection than monotherapy against ischemia-reperfusion injury in obese-

insulin resistant rats. PLoS One.  2014; 9(7):e102374. 

86. Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Estrogen restores brain insulin sensitivity in 

ovariectomized non-obese rats, but not in ovariectomized obese rats.  Metabolism.  2014; 

63(6):851-859. 

87. Chattipakorn SC, Thummasorn S, Sanit J, Chattipakorn N. Phosphodiesterase-3 inhibitor (cilostazol) 

attenuates oxidative stress-induced mitochondrial dysfunction in the heart.  J Geriatr Cardiol.  

2014; 11(2):151-157. 

88. Pramojanee SN, Phimphilai M, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Possible roles of insulin signaling in 

osteoblasts. Endocr Res.  2014; 39(4):144-51. 

89. Chinda K, Sanit J, chattipakorn s, chattipakorn N. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitor reduces infarct size 

and preserves cardiac function via mitochondrial protection in ischaemia-reperfusion rat heart. 

Diab Vasc Dis Res.  2014; 11(2):75-83. 

90. Sripetchwandee J, Pipatpiboon N1, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Combined therapy of iron chelator 

and antioxidant completely restores brain dysfunction induced by iron toxicity. PLoS One.  2014; 

9(1):e85115. 

91. Supakul L, Pintana H, Apaijai N, Chattipakorn S, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn N. Protective 

effects of garlic extract on cardiac function, heart rate variability, and cardiac mitochondria in 

obese insulin-resistant rats. Eur J Nutr.  2013; 53(3):919-928. 

92. Shinlapawittayatorn K, Chinda K, Palee S, et al. Low-amplitude, left vagus nerve stimulation 

significantly attenuates ventricular dysfunction and infarct size through prevention of mitochondrial 

dysfunction during acute ischemia-reperfusion injury. Heart Rhythm.  2013; (13):S1547-527. 

93. Koonrungsesomboon N, Chattipakorn SC, Fucharoen S, Chattipakorn N. Early detection of cardiac 

involvement in thalassemia: From bench to bedside perspective. World J Cardiol.  2013; 5(8):270-

279. 



113 

 

 

94. Sripetchwandee J, Kenknight SB, Sanit J, chattipakorn s, Chattipakorn N. Blockade of mitochondrial 

calcium uniporter prevents cardiac mitochondrial dysfunction caused by iron overload. Acta Physiol 

(Oxf).. 2014 Feb;210(2):330-41. 

95. Chuensombat S, Khemaleelakul S, Chattipakorn S, Srisuwan T. Cytotoxic effects and antibacterial 

efficacy of a 3-antibiotic combination: an in vitro study. J Endod.  2013; 39(6):813-819. 

96. Pintana H, Apaijai N, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. DPP-4 inhibitors improve cognition and brain 

mitochondrial function of insulin-resistant rats. J Endocrinol.  2013; 218(1):1-11. 

97. Pramojanee SN, Phimphilai M, Kumphune S, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Decreased Jaw Bone 

Density and Osteoblastic Insulin Signaling in a Model of Obesity. J Dent Res.  2013; 92(6):560-

565. 

98. Apaijai N, Pintana H, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of vildagliptin vs. sitagliptin, on cardiac 

function, heart rate variability, and mitochondrial function in obese insulin resistant rats.  Br J 

Pharmacol.  2013; 169(5):1048-1057. 

99. Chattipakorn S, Kumphune S, Chattipakorn N. Roles of p38-MAPK in insulin resistant heart: evidence 

from bench for future bedside application. Curr Pharm Des.  2013; 19(32):5742-54.. 

100. Sripetchwandee J, Sanit J, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Mitochondrial calcium uniporter blocker 

effectively prevents brain mitochondrial dysfunction caused by iron overload.  Life Sci.  2013; 

92(4-5):298-304. 

101. Weerateerangkul P, Surinkaew S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Effects of Kaempferia parviflora 

Wall. Ex. Baker on electrophysiology of the swine hearts. Indian J Med Res.  2013; 137(1):156-

163. 

102. Palee S, Weerateerangkul P, Chinda K, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Mechanisms responsible for 

beneficial and adverse effects of rosiglitazone in a rat model of acute cardiac ischemia-

reperfusion. Exp Physiol.  2013; 98(5):1028-1037. 

103. Pipatpiboon N, Pintana H, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC.. DPP4-inhibitor 

improves neuronal insulin receptor function, brain mitochondrial function and cognitive function in 

rats with insulin resistance induced by high-fat diet consumption.  Eur J Neurosci.  2013; 

37(5):839-849. 

104. Surinkaew S, Kumphune S, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Inhibition of p38 MAPK during ischemia, 

but not reperfusion, effectively attenuates fatal arrhythmia in ischemia/reperfusion heart.  J 

Cardiovasc Pharmacol.  2013; 61(2):133-141. 

105. Kumfu S, Chattipakorn S, Fucharoen S, Chattipakorn N. Ferric iron uptake into cardiomyocytes of β-

thalassemic mice is not through calcium channels. Drug Chem Toxicol.  2013; 36(3):329-334. 



114 
 

 

106. Chinda K, Palee S, Surinkaew S, Phornphutkul M, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Cardioprotective 

effect of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor during ischemia-reperfusion injury.  Int J Cardiol. 2013 

Jul 31;167(2):451-7. 

 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร 

ระดับนานาชาต ิ

1.  Tasanapanont J, Wattanachai T, Apisariyakul J, et al. Biochemical and Clinical Assessments of 

Segmental Maxillary Posterior Tooth Intrusion. Int J Dent.  2017; e2689642: 7 

2. Khumsarn N, Patanaporn V, Janhom A, Jotikasthira D. Comparison of interradicular distances and 

cortical bone thickness in Thai patients with Class I and Class II skeletal patterns using cone-

beam computed tomography. Imaging Sci Dent.  2016; 46(2):117-25. 

3. Insee K, Pothacharoen P, Kongtawelert P, Ongchai S, Jotikasthira D, Krisanaprakornkit S. Comparisons 

of the chondroitin sulphate levels in orthodontically moved canines and the clinical outcomes 

between two different force magnitudes. Eur J Orthod.  2014; 36(1):39-46. 

4. Kantaputra P, Kaewgahya M, Jotikasthira D, Kantaputra W. Tricho-odonto-onycho-dermal dysplasia 

and WNT10A mutations Am. J Med Genet A..  2014; 164A(4):1041-1048. 

5. Khongkhunthian S, Kongtawelert P, Ongchai S, et al. Comparisons between two biochemical markers 

in evaluating periodontal disease severity: a cross-sectional study. BMC Oral Health.  2014; 

14(1):107. 

 

ศาสตราจารย์ คลินิก ทันตแพทย์วิรัช  พัฒนาภรณ์ 

ระดับนานาชาติ 

1. Khumsarn N, Patanaporn V, Janhom A, Jotikasthira D. Comparison of interradicular distances and cortical 

bone thickness in Thai patients with Class I and Class II skeletal patterns using cone-beam 

computed tomography. Imaging Sci Dent.  2016; 46(2):117-25. 

ระดับชาติ 

2. ธนพรรณ วัฒนชัย, วิรัช พัฒนาภรณ์. การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางทันตกรรมจัดฟันของนักศึกษา

ทันตแพทย์ ในการประยุกต์ใช้ทฤษฎี สู่การปฏิบัติงานคลินิก ด้วยการสัมมนาผ่านกระบวนการ

สุนทรยีสนทนาแบบประยุกต์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2):121-130. 

3. ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิรัช พัฒนาภรณ์, ธนพรรณ วัฒนชัย. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพึงพอใจของ

นักศึกษาทันตแพทย์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 วิธี ในการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2):131-143. 

 

 



115 

 

 

ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พีรนิธ  กันตะบุตร 

ระดับนานาชาติ 

1. Kantaputra PN, Kapoor S, Verma P, et al. Al-Awadi-Raas-Rothschild syndrome with dental anomalies 

and a novel WNT7A mutation. Eur J Med Genet.  2017; 60(12):695-700. 

2. Tanasubsinn N, Sittiwangkul R, Pongprot Y, et al. TFAP2B mutation and dental anomalies.   J Hum 

Genet.  2017; 62(8):769-775. 

3. Kantaputra PN, Bongkochwilawan C, Lubinsky M, et al. Periodontal disease and FAM20A mutations.  J 

Hum Genet.  2017; 62(7):679-686. 

4. Lubinsky M, Ananpornruedee P, Lubinsky M, Pruksametanan A, Kantaputra PN. Making extra teeth: 

Lessons from a TRPS1 mutation. Am J Med Genet A.  2017; 173(1):99-107. 

5. Lubinsky M, Kantaputra PN. Syndromes with supernumerary teeth.  Am J Med Genet 

A.  2016; 170(10):2611-6 . 

6. Vogel P, Read RW, Hansen GM, et al. Dentin Dysplasia in Notum Knockout Mice.  Vet 

Pathol.  2016; 53(4):853-62. 

7. Kantaputra PN, Intachai W, Auychai P. All enamel is not created equal:Supports from a novel FAM83H 

mutation. Am J Med Genet A.  2016; 170(1):273-6.    

8. Wattanarat O, Kantaputra PN. Preaxial polydactyly associated with a MSX1 mutation and report of two 

novel mutations. Am J Med Genet A.  2016; 170(1):254-9. 

9. Kantaputra PN, Kaewgahya M, Hatsadaloi A, et al. GREMLIN 2 Mutations and Dental Anomalies. J Dent 

Res.  2015; 94(12):1646-52. 

10. Kantaputra PN. Response to the Letter to the Editor by Idil Kurtulus-Waschulewski; Gerhard Wahl, Prof. 

Dr.; Katalyn Dittrich; Volker Schuster. Eur J Med Genet.  2015; 58(3):S1769-721.    

11. Tananuvat N, Charoenkwan P, Ohazama A, Ketuda Cairns JR, Kaewgahya M, Kantaputra PN. Root 

dentin anomaly and a PLG mutation. Eur J Med Genet.  2014; 57(12):630-5. 

12. Kantaputra PN, Kaewgahya M, Wiwatwongwana A, et al. Cutis laxa with pulmonary emphysema, 

conjunctivochalasis, nasolacrimal duct obstruction, abnormal hair, and a novel FBLN5 

mutation. Am J Med Genet A..  2014; 164(9):2370-7. 

13. Kantaputra PN. BCOR mutations and unstoppable root growth: a commentary on oculofaciocardiodental 

syndrome: novel BCOR mutations and expression in dental cells.  J Hum 

Genet.  2014; 59(6):297-299.   

14. Kantaputra PN, Kayserili H, Guven Y, et al. Clinical manifestations of 17 patients affected with 

mucopolysaccharidosis type VI and eight novel ARSB mutations.  Am J Med Genet 

A. 2014; 164(6):1443-1453. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1142&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1142&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1127&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1127&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1119&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1119&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1100&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1100&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1050&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1050&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1036&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1036&page=4
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=985&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=985&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=984&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=984&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=925&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=925&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=914&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=914&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=914&page=3


116 

 

 

15. Guven Y, Altunoglu U, Aktoren O, et al. Twins with hereditary sensory and autonomic neuropathy type 

IV with preserved periodontal sensation. Eur J Med Genet.  2014; 57(5):240-246. 

16. Kantaputra P, Kaewgahya M, Jotikasthira D, Kantaputra W. Tricho-odonto-onycho-dermal dysplasia 

and WNT10A mutations. Am J Med Genet A..  2014; 164A(4):1041-1048. 

17. Kantaputra P, Kaewgahya M, Kantaputra W. WNT10A mutations also associated with agenesis of the 

maxillary permanent canines, a separate entity. Am J Med Genet A. .  2014; 164(2):360-363. 

18. Kantaputra PN, Kaewgahya M, Khemaleelakul U, et al. Enamel-renal-gingival syndrome and FAM20A 

mutations. Am J Med Genet A.  2014; 164(1):1-9. 

19. Kantaputra PN, Kayserili H, Guven Y, et al. Oral manifestations of 17 patients affected with 

mucopolysaccharidosis type VI. J Inherit Metab Dis.  2014; 37(2):263-268. 

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ  ศรีศิลปนันทน์ 

ระดับนานาชาติ 

1. Srisilapanan P, Korwanich N, Lalloo R. Associations between social inequality and tooth loss in a 

household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. Gerodontology.  2016; 33(2): 201-

8. 

2. Prayoonwong T, Wiwatkhunupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Development of a community-based 

oral healthcare model for Thai dependent older people. Gerodontology.  2016; 33(4):545-553.  

ระดับชาติ 

3. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ, พัชราวรรณ  

ศรีศิลปนันทน์, วิชัย  วิวัฒน์คุณูปการ, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การ

สะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่

ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):131-140     

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม  ประภายสาธก 

ระดับนานาชาติ 

1. Manmontri C, Chompu-Inwai P, Mahasantipiya PM, Prapayasatok S. Prevalence of pre-eruptive 

intracoronal radiolucencies in Thai children and adolescents: A retrospective study Manmontri 

C.  2017;  2018; 9(2):e12303. 

2. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Verochana K, Mahasantipiya P. Infection control and patient 

discomfort with an alternative plastic barrier in intraoral digital radiography. Dentomaxillofac 

Radiol.  2017; 46(2):20160253.. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=913&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=913&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=900&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=900&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=885&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=885&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=884&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=884&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=883&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=883&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1183&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1183&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1183&page=2


117 
 

 

3. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an equation for 

estimating age from mandibular third molar development in a Thai population. Imaging Sci 

Dent..  2016; 46(1):1-7. 

ระดับชาติ 

4. วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก,  ปิยะนารถ จาติเกตุ. การศึกษาเชิงปรมิาณของข้อผิดพลาด

ในการจัดต าแหน่งผู้ป่วยในภาพรังสีปริทัศน์ชนิดดิจิทัล: การศึกษาย้อนหลัง. เชียงใหม่ทันตแพทย

สาร. 2559; 37(2):113-122. 

5. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์        ประ

โมจนีย์, การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโคง้ด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาว

ไทยโดยภาพรังสีโคนบีมซีท.ี เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(1):103-114                                       

6. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ 

เมธะพันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะ           ทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):89-97.                                                    

7. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์ 

จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเครื่องโคนบีมซีททีี่พัฒนาขึน้โดย สวทช. 

ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 1(35):25-33.                                                                

8. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, สุกจิ เกษรศร,ี พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับ

กระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียม

ขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2556; 34(1):77-90.    

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์ 

ระดับนานาชาติ 

1. Chankong T., Iamaroon A., Krisanaprakornkit S., Pongsiriwet S., Chotjumlong P. and Sastraruji T. 

Increased cyclooxy-genase 2 expression in association with oral lichen planus severity. Journal 

of Dental Sciences (2016) 385; 1-7. 

2. Sritippho T, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Buddhachat K, Sastraruji T, Iamaroon A. p16 - a Possible 

Surrogate Marker for High-Risk Human Papillomaviruses in Oral Cancer? Asian Pac J Cancer 

Prev..  2016; 17(8):49-57. 

ระดับชาติ 

3. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ, ชนธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ 

เมธะพันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะ           ทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1):89-97. 

4. Maneerat, D, Chotjumlong, P, Sastraruji, T, Pongsiriwet, S., Iamaroon, A, Krisanaprakornkit, S. An 

Inverse Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell Nuclear 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1040&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1040&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1040&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2


118 

 

 

Antigen Expression in Oral Lichen Planus. ว า ร ส า ร ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก รณ์

มหาวิทยาลัย.  2558; 38(Sup):1-12. 

5. Prapayasatok S., Iamaroon A., Chinkrau C., Mathapun J., Nutchapon Chamusri N., Pongsiriwet S. Central 

Odontogenic Fibroma:  A Case Report  CM Dent J 2015;36(1):89-97 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สการัตห์ ณ ล าปาง 

ระดับนานาชาติ 

1. Pramojanee SN, Phimphilai M, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Possible roles of insulin signaling in 

osteoblasts. Endocr Res.  2014; 39(4):144-51. 

2. Mahasantipiya PM, Pramojanee SN, Thaiupathump T. Image analysis of the eruptive positions of third 

molars and adjacent second molars as indicators of age evaluation in Thai patients.  Imaging Sci 

Dent.  2013; 43(4):289-293. 

3. Pramojanee SN, Phimphilai M, Kumphune S, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Decreased Jaw Bone 

Density and Osteoblastic Insulin Signaling in a Model of Obesity. J Dent Res.  2013; 92(6):560-

565. 

ระดับชาติ 

4. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประ

โมจนีย์, การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโคง้ด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาว

ไทยโดยภาพรังสีโคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1):103-114. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อภิรุม  จันทน์หอม 

ระดับนานาชาติ 

1. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an equation for 

estimating age from mandibular third molar development in a Thai population. Imaging Sci 

Dent.  2016; 46(1):1-7. 

ระดับชาติ 

2. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประ

โมจนีย์, การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโคง้ด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาว

ไทยโดยภาพรังสีโคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1):103-114. 

3. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์ 

จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเครื่องโคนบีมซีททีี่พัฒนาขึน้โดย สวทช. 

ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 1(35):25-33. 

4. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, สุกจิ เกษรศร,ี พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับ

กระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียม

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1040&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1040&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1040&page=1


119 

 

 

ขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556 ; 34(1):77-

90. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คธาวุธ  เตชะสุทธิรัฐ 

ระดับชาติ 

1. พิมพ์วดี อาษา, คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ. การประเมินความหนาของกระดูกเบ้าฟัน

ด้านรมิฝีปากของฟันตัดซี่กลางบนจากภาพรังสีโดยใช้เคร่ืองถา่ยรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี

เดนตีสแกน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1):93-102. 

2. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ.การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลผ่าตัดฟันกรามคุด

ล่างซี่ที่สามโดยใช้เจลเกล็ดเลือดของผู้ปว่ย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):33-40.   

3. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, เคน โอมูระ. รอยโรคกระดูกโคริสโตมาของลิ้นรายงานผู้ป่วย 1 รายและทบทวน

วรรณกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):83-88.   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภาวิศุทธิ  แก่นจันทร์ 

ระดับชาติ 

1. ชุติมา สุขประภาภรณ์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์. ผลของสารคู่ควบไซเลนในสารยึดติดยูนิเวอร์แซลต่อความ

แข็งแรงยึดเฉือน ระหว่างเรซินคอมโพสิตกับลิเทียมไดซิลิเกต . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 

38(2):111-126. 

2. พิมพรรณ์ สัทธาชัย, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์. ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของ

สารยึดติดสก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน. 

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):101-111. 

3. ศิวพร ศุภประภาวณิชย์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม. ผลของสารกระตุ้นปฏิกิรยิาที่ปราศจากแสง

ในเรซินซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 

2560; 38(1):49-62 

4. มาศพงศ์ วงศ์เพชรชารัต, สุธิดา ตันศิริรุง่เรือง, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม. ผลของสีของชิ้นงาน

บูรณะเรซนิคอมโพสิตโดยอ้อมต่อความแข็งระดับจุลภาคระยะต้นของเรซนิซีเมนต์. เชียงใหม่ทันต-

แพทย-สาร  2557; 35(1):77-85 

5. ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์ . ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซนิซเีมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์กับ

เนื้อฟันในส่วนตัวฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(2):93-106. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุมนา  จิตติเดชารักษ์ 

ระดับชาติ 

1. ธารินทร์ เพียงสุข, กษาปณ์ พิเชฐโชติ, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, และคณะ. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะ

พื้นผิวและรูปร่างของวัสดุส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 

38(1):13-28. 

2. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, จุฑาทิพย์ ศรีริเกตุ, และคณะ. ผลของการปนเปื้อนจาก

ถุงมือที่ใช้ทางทันตกรรมต่อก าลังยึดของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันต-

แพทยสาร.  2560; 38(1):83-91. 

3. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา            

จิตติเดชารักษ์. ผลของระบบสารยึดติดต่อก าลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิด

คอมพอเมอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):91-100. 

4. ภวัต โลเกศเสถยีร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความคงทน

ของแรงยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  

2559; 37(2):49-60. 

5. ณัฐพงษ์ นันโท, สุมนา จิตติเดชารักษ์, ยุทธนา คูวุฒยากร. ผลของการปนเปื้อนสารห้ามเลือดชนิดอลูมินัม

คลอไรด์ต่อก าลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซเีมนต์กับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  

2557; 35(1):87-98 

6. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจาก

เมล็ดองุ่นต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วย

โซเดียมไฮโปคลอไรท.์ เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2557; 35(1):63-74. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนิดา  ศรีสุวรรณ 

ระดับนานาชาติ 
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ระดับชาติ 

3. ปัทมา กิติกุศล, ธนิดา ศรีสุวรรณ. การประเมินการหายของโรคจากการรักษาคลองรากฟัน. เชียงใหม่-

ทันตแพทยสาร  2557; 1(35):13-24. 

4. อาณัติ เดวี, ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากุล. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายใน

คลองรากฟันด้วยยาปฏิชีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2): 27-38. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทวศีักดิ์  ประสานสุทธพิร 

ระดับนานาชาติ 

1. Prasansuttiporn T, Thanatvarakorn O, Tagami J, Foxton RM, Nakajima M. Bonding Durability of a Self-

etch Adhesive to Normal Versus Smear-layer Deproteinized Dentin: Effect of a Reducing Agent 
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2. Thanatvarakorn O, Prasansuttiporn T, Takahashi M, et al. Effect of Scrubbing Technique with Mild Self-

etching Adhesives on Dentin Bond Strengths and Nanoleakage Expression.  J Adhes 
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3. Thanatvarakorn O, Nakajima M, Prasansuttiporn T, Ichinose S, Foxton R.M., Tagami J. Effect of smear 
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ระดับชาติ 
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พอเมอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2):91-100. 

5. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, จุฑาทิพย์ ศรีริเกตุ, และคณะ. ผลของการปนเปื้อนจาก

ถุงมือที่ใช้ทางทันตกรรมต่อก าลังยึดของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันต-

แพทยสาร. 2560; 38(1):83-91 

6. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา   

จิตติเดชารักษ์. ผลของระบบสารยึดติดต่อก าลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิด

คอมพอเมอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 91-99. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ 

ระดับนานาชาติ 
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potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-activated protein 

kinases Peptides.  2017; :S0196-978. 

2. Aung WPP, Chotjumlong P, Pata S, et al. Inducible expression of A Disintegrin and Metalloproteinase 8 

in chronic periodontitis and gingival epithelial cells. J Periodontal Res..  2017; 52(3):582-593. 
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5.  Okonogi S, Kaewpinta A, Khongkhunthian S, Yotsawimonwat S. Effect of rice variety on the 

physicochemical properties of the modified rice powders and their derived mucoadhesive 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.จิตจิโรจน์  อิทธเิจรญิชัย 

ระดับนานาชาติ 

1. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Dipeptidyl 

peptidase-4 inhibitor enhances restoration of salivary glands impaired by obese-insulin 

resistance. Arch Oral Biol.  2018; 85:148-153. 

2. Apaijai N, Charoenphandhu N, Ittichaichareon J, et al. Estrogen deprivation aggravates cardiac 

hypertrophy in non-obese type 2 diabetic Goto-kakizaki (GK) rats.  Biosci 

Rep. 2017; :BSR201708. 

3. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Impaired 
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ระดับชาติ 

3. อาณัติ เดวี, ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากุล. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายใน
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พื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต.                             

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1):71-81. 

4. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑติคุณานนต์, สิทธิชัย วนจันทรรักษ.์ ผลของการฉีดยายับยั้งเส้นประสาทขากรรไกรล่างด้วย

ยาชาอาติเคน 4 เปอร์เซ็นต์ผสมอิพิเนฟริน 1:100,000 ต่อสัญญาณการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อ

ในด้วยเคร่ืองมือเลเซอรด์อปเปลอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(2):131-137. 

5. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, นพคุณ วงษ์สวรรษ์. ผลของด้ายแยกเหงือกต่อ

สัญญาณการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเคร่ืองมือเลเซอรด์อปเปลอร์: ในสิ่งมีชีวติ. วิทยาสาร

ทันตแพทยศาสตรม์หิดล. 2556; 33(1):1 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ  จาติเกตุ 

ระดับชาติ 

1. กุลนันทน์ พุ่มไม, ปิยะนารถ จาติเกตุ. กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้

แบบจ าลองโน้มน้าวใจ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):139-150. 

2. วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก, ปิยะนารถ จาติเกตุ. การศึกษาเชิงปรมิาณของข้อผิดพลาด

ในการจัดต าแหน่งผู้ป่วยในภาพรังสีปริทัศน์ชนิดดิจิทัล :การศึกษาย้อนหลัง. เชียงใหม่ทันตแพทย-

สาร. 2559; 37(2):113-122. 

3. ธนพรรณ วัฒนชัย, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ฆฤณ ถนอมกิตติ, ธนพล แสงอาสภวิริยะ, นมิตา หวังซื่อกุล, 

ประภาสินี ศรีสุคนธมิตร. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์เพื่อ

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน ส าหรับวัยรุ่น: กรณีศึกษาในนักเรียน 2 โรงเรียนในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2):135-144. 

4. อังค์วรา อินทรสมพันธ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมิน

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกดิโรคฟันผุส าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 

2559; 37(2):145-158. 

5. ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิกุล วิสาลเสสถ์, วาสนา ใจค าแปง. การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสูบใน

นักศึกษาทันตแพทย์ไทย ระหว่างปีการศึกษา 2549 กับ 2554 : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการส ารวจ

การบรโิภคยาสูบส าหรับ นศ. วิชาชีพสุขภาพระดับโลก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1):41-

51.                                       

6. ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิรัช พัฒนาภรณ์, ธนพรรณ  วัฒนชัย. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพึงพอใจของ

นักศึกษาทันตแพทย์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้2 วิธี ในการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันต

แพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2558; 36(2):131-143. 

7. วสุนธรี ขันธรรม, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. ประสิทธิผลของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ าหมู่บ้านที่ใช้ชุดดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับการเยี่ยมบ้านในเด็กอายุ 0-2 ปี. เชียงใหม่ทันต-

แพทยสาร 2557; 35(1):119-130 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช 

ระดับนานาชาติ 

1. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an equation for 

estimating age from mandibular third molar development in a Thai population. Imaging Sci Dent. 

2016; 46(1):1-7. 

2. Srisilapanan P, Korwanich N, Jienmaneechotchai S, et al. Estimate of Impact on the Oral Health-Related 

Quality of Life of Older Thai People by the Provision of Dentures through the Royal Project. Int J 

Dent. 2016; :1976013. 
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3. Srisilapanan P, Korwanich N, Lalloo R. Associations between social inequality and tooth loss in a 

household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. Gerodontol 2016; 33(2):201-8.                                            

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยารัตน์  คอวนิช 

ระดับชาติ 

1. กันยารัตน์ คอวนิช, สุภาพร แสงอ่วม, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ภูดิท เตชาติวัฒน์, ชญานินท์ ประทุมสูตร. 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรมในผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย. 

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):53-61. 

2. กันยารัตน์ คอวนิช. การออกแบบคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพิการ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558 ; 

36(2):37-45. 

3. Korwanich K. Evaluation of Oral Health Promotion and Service Deliverry Project in Primary School, 

Bangkratum District, Phitsanulok Province, Education Years 2014-2016. J Health Science 2017; 

26: 1039-1051. 

 

อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พิสัยศิษฎ์  ชัยจรีนนท์ 

ระดับนานาชาติ 

1. Paepoemsin T, Reichart PA, Chaijareenont P, Strietzel FP, Khongkhunthian P. Removal torque evaluation 

of three different abutment screws for single implant restorations after mechanical cyclic 

loading. Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4):213-221. 

2. Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K,, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit M. Effect of 

surface pretreatments on resin composite bonding to PEEK. Dent Mater J.2016; 35(4):668-74. 

ระดับชาติ 

3. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. การไหลแผ่ของน้ ากลั่นบนแผ่นเซรามิกที่ถูกปรับปรุง

พืน้ผิวด้วยสารละลายคูค่วบไซเลนชนิดต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3):103-109. 

4. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของการปรับสภาพพืน้ผิวโพ

ลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐาน

วิทยา. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):77-88.  

5. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ, และคณะ. ผลของการปรับสภาพ

อนุภาคนาโนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน 

อะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยความรอ้น. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):97-110. 

6. สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิรยิะ ยาวิราช, มารสิา สุขพัทธี, และคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพ

พื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีขอ งพอลิเมทิลเมทาคริ

เลต. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-78. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=1
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http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1076&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1076&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1169&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1169&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1167&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1167&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1167&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1156&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1156&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1156&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1105&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1105&page=1
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7. ณัฐพล เตชูปกรณ์, สิทธิเดช นิลเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. คุณสมบัติดัดขวางของพอลิ

เมทิลเมทาคริเลตที่เสรมิความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้วก้านสั้นทางอุตสาหกรรม ที่ผา่นการปรับสภาพ

พืน้ผิวด้วยวิธีต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2): 61-70 

8. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, สิทธิเดช นิลเจริญ, พีรานุช ประหยัดทรัพย์, รินเดช ขจรนิติกุล, แมนสรวง อักษรนุ

กิจ. การศึกษาความแข็งแรงยึดดึงระหว่างฐานฟันเทียมเมทาคริเลตดัดแปลงกับซี่ฟันเทียมชนิด

ต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2):111-121. 

9. วิทวัส ผลดี, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, แมนสรวง อักษรนุกิจ. การศึกษาความแข็งแรงยึดดึงระหว่างฐานฟัน

เทียมที่ ไม่ เสริมและเสริมวัสดุอัดแทรกอลูมินา  ปริมาณต่างกัน .  เ ชียงใหม่ทันตแพทย

สาร.  2558; 36(2):99-110. 

 

อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธรีะพงษ์  ม้ามณี 

ระดับนานาชาติ 

1. Mamanee T, Takahashi M, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Initial and long-term bond strengths of 

one-step self-etch adhesives with silane coupling agent to enamel-dentin-composite in 

combined situation. Dent Mater J.  2015; 34(5):663-670. 

2. Noda Y, Nakajima M, Takahashi M, et al. The effect of five kinds of surface treatment agents on the 

bond strength to various ceramics with thermocycle aging. Dent Mater J.  2017; 36(6):755-761. 

ระดับชาติ 

3. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, สุรศักดิ์ บุญแก้ว, ธารนิทร ์เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี. ก าลังแรงยึดเฉือนของสาร

ยึดติด  สก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรไีลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซเีมนต์กับเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิ

เกต. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):71-80. 

4. ธีระพงษ์ ม้ามณี, ธารินทร์ เพียงสุข, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน. การ

ปรั บสภาพพื้ น ผิ ว เ ซอ ร์ โ ค เ นี ย เ พื่ อ ก า รยึ ด ด้ ว ย เ รซิ น ซี เ ม นต์ .  เ ชี ย ง ใ หม่ ทั น ต แพทย

สาร.  2560; 38(1):29-41. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วีระพันธ์  อุ่นเมืองทอง 

ระดับนานาชาติ 

1. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative Clinical Study 

of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular Overdentures: A 

Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res.  2017; 19(2):328-340. 

2. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three different 

mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite element analysis 

study. Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4):202-212. 
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3. Khongkhunthain P, Khongkhunthian S, Weerawatprachya W, Pongpat K, Aunmeungtong 

W. Comparative study of torque resistance and microgaps between a combined Octatorx-cone 

connection and an internal hexagon implant-abutment connection. J Prosthet 

Dent..  2015; 113(5):420-4. 

ระดับชาติ 

4. วรุตม์ ตรบีุรุษ, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. การใช้รากเทียมขนาดเล็กเพื่อช่วยในการยึดติดของ

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดให้รับแรงทันที : ผลเบือ้งต้นของการศึกษาทางคลินิกแบบไป

ข้างหน้า . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):75-85. 

5. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. รากเทียมขนาดเล็ก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1):13-

25. 

6. กิตติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากคร่อม

รากเทียมขนาดเล็กสองรากหลังการผ่าตัดทันทีในขากรรไกรล่างผู้ป่วยที่มีภาวะปากเล็ก จากโรค

ผิ วหนั ง แข็ งสั มพั นธ์ กั บ โ รคลูปั สทางระบบ  :รายงานผู้ ป่ วย.  เ ชี ย ง ใหม่ทั นตแพทย -

สาร.  2558; 37(1):155-161. 

 

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์ 

ระดับนานาชาติ 

1. Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K,, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit M. Effect of 

surface pretreatments on resin composite bonding to PEEK. Dent Mater J. 2016; 35(4):668-74. 

ระดับชาติ 

2. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรนีนท์. ผลของการปรับสภาพพืน้ผิวโพ

ลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา. 

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3):77-88. 

 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงมารศรี  ชัยวรวิทยก์ุล 

ระดับชาติ 

1. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล . เครื่องมือปรับโครงสรา้งจมูกและขากรรไกรบน CMU-NAM I. เชียงใหม่ทันตแพทย-

สาร.  2555; 33(1):71-75. 

2. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล. อุบัติการณ์ สาเหตุ การป้องกันการเกิดภาวะปากแหว่งและ/หรือเพดานโหว่.   

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2555; 33(2):45-55. 
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http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=987&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1154&page=1
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงวุฒ ิ ตวงรัตนพันธ์ 

ระดับชาติ 

1. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ และคณะ. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: 

การสะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 131-140 

2. ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, สุจิตรา ชาตา. วิถีชีวติของปู่ ย่า ตา ยายผู้ดูแลหลัก ที่สัมพันธ์กับสุขภาพชอ่งปากเด็ก

อายุ 1-3 ปี ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 

35(1): 107-117. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศศิธร  ไชยประสิทธิ์ 

ระดับชาติ 

1. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒนคุณูปการณ์, พัชราวรรณ      

ศรีศิลปนันทน์, วิชัย วิวัฒนคุณูปการณ์, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การ

สะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่     

ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):131-140.                                                 

2. ศศิธร ไชยประสิทธิ์,ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา. บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฎิบัติงานจรงิในโรงพยาบาล

ชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดล าปาง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 

36(2):145-158. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนารัตน์  ขอดแก้ว 

ระดับชาติ 

1. กติติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากครอ่มราก

เทียมขนาดเล็กสองรากหลังการผ่าตัดทันทีในขากรรไกรล่างผู้ป่วยที่มีภาวะปากเล็ก จากโรคผิวหนัง

แข็งสัมพันธ์กับโรคลูปัสทางระบบ : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558 ; 37(1):155-

161. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธกิร  คุณวโรตม์ 

ระดับชาติ 

1. ภวัต โลเกศเสถยีร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความคงทน

ของแรงยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559 ; 

37(2): 49-60. 

2. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจาก

เมล็ดองุ่นต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโป

คลอไรท.์ เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):63-74. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช  

ระดับชาติ 

1. มินตรา นาคธร, ปิยะนุช เพิ่มพานิช, สุพัตรา แสงอินทร์, นิตยา โชติกเสถียร. ประสิทธิผลของการขูดหิน

น้ าลายต่อผิวรากฟันด้วยหัวขูดหินน้ าลายอัลตราโซนิกส์ 3 ชนิดและเครื่องมือขูด. เชียงใหม่ทันต-

แพทยสาร.  2556; 34(1):107-115. 

 

4. ผลงานทางวชิาการ ของอาจารย์พเิศษ 

รองศาสตราจารย ดร. อ านาจ มีเวท ี

ระดับนานาชาต ิ

1 .  Tananuvat N, Bumroongkit K, Tocharusa C, Mevatee U, Kongkaew A, Ausayakhun S. Limbal stem cell 

and oral mucosal epithelial transplantation from ex vivo cultivation in LSCD-induced rabbits: 

histology and immunologic study of the transplant epithelial sheet. Int Ophthalmol. 2 0 1 7 

Dec;37(6):1289-1298. doi: 10.1007/s10792-016-0402-5. Epub 2016 Dec 2. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกนาฏ  จนิตกานนท์ 

ระดับนานาชาต ิ

1.Chintakanon Kanoknart & Türker, Kemal & Sampson, Wayne & Townsend, Grant & M Wilkinson, T. 

(2000). A method for protrusive mandibular force measurement in children. Archives of oral 

biology. 45. 113-21. 10.1016/S0003-9969(99)00121-1. 

 

ทันตแพทย์หญิงญาศนิี แสงเจริญ 

ระดับนานาชาต ิ

1. Yasinee Sangcharearna; Christopher Hob.  Effect of Incisor Angulation on Overjet and Overbite in Class 

II Camouflage Treatment. Angle Orthodontist, Vol 77, No 6, 2007 

 

รองศาสตราจารย(์พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ 

ระดับนานาชาต ิ

1. Somchai Satravaha.Early treatment of Class III malocclusion. Chapter 8 In: Julia Harfin, Somchai 

Satravaha, Kurt Faltin Jr. Clinical cases in early orthodontic treatment. An atlas of when, how 

and why to treat. Springer. 2017: 135-214. 
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รองศาสตราจารย์นติา วิวฒันะทปีะ 

ระดับนานาชาต ิ

1. Mohamed EL-Sheikh M, Godfrey K, Manosudprasit M, Viwattanatipa N.Force-deflection characteristics 

of the fatigue-resistant device: An in vitro study. World J Orthod 2007;8:30-36 

 

ดร.จันทร์จิรา  สินทนะโยธนิ 

ระดับนานาชาต ิ

1. Chanjira Sinthanayothin.Computerized 3D digital model setup and planning with simulation of teeth and 

brackets movement. ICSP2008 Proceedings. DOI: 10.1109/ICOSP.2008.4697398 · Source: 

IEEE Xplore 

 

Dr.Marit  Midtbø 

ระดับนานาชาต ิ

1. Marit Midtbø,Daehlin MS, Hage K, Bunaes DF, Berg E, Leknes KN. Interdisciplinary treatmenr of 

gingival recession, J Clin Orthod, 2016, Feb;50(2):97-102 

 

ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สทิธิเสรีประทปี 

ระดับนานาชาต ิ

1. Pruksakorn D, Chantarapanich N, Arpornchayanon O, Leerapun T, Sitthiseripratip K, et al. Rapid-

prototype endoprosthesis for palliative reconstruction of an upper extremity after resection of 

bone metastasis., Int J Comput Assist Radiol Surg, 2015 Mar;10(3):343-50. 

 

ดร.เสาวภาคย์  ธงวิจิตรมณี 

ระดับนานาชาต ิ

1. Saowapak S. Thongvigitmanee, Suthasinee Kasemsarn, Pasu Sirisalee, Sorapong Aootaphao, Jartwat 

Rajruangrabin,et al. DentiiScan: The first cone-beam CT scanner for dental and maxillofacial 

imaging developed in Thailand. Proc.of IEEE Nuclear Scirnce Symposium and Medical Imaging 

Conference, November 2013. 

 

ผศ.ทพ.วรพงษ์ ปญัญายงค ์

ระดับนานาชาต ิ

1.Charoonpatrapong-Panyayong K, Chanchayanon B, Panyayong W. Heat stress induces both apoptosis 

and necrosis in normal human osteoblasts without heat shock protein-60 (HSP60) release, 

Songklanakarin J. Sci. Technol, 2013, Mar-Apr;35(2);123-129. 
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Prof. Peter A Reichart 

ระดับนานาชาต ิ

1.Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P, Comparative Clinical Study 

of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular Overdentures: A 

Randomized Clinical Trial, Clin Implant Dent Relat Res. 2017 Apr;19(2):328-340. 

2.Tirachaimongkol C, Pothacharoen P, Reichart PA, Khongkhunthian P, Relation between the stability of 

dental implants and two biological markers during the healing period: a prospective clinical 

study, Int J Implant Dent. 2016 Dec;2(1):27. Epub 2016 Dec 8. 

3.Paepoemsin T, Reichart PA, Chaijareenont P, Strietzel FP, Khongkhunthian P, Removal torque 

evaluation of three different abutment screws for single implant restorations after mechanical 

cyclic loading, Oral Implantol (Rome). 2016 Nov 16;9(4):213-221.
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา 

     1.1 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

               สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

               สาขาวิชาโอษฐวทิยา (หลักสตูรนานาชาติ) 

- ปรับช่ือหลักสูตร (สาขาวิชา ) เนือ่งจากได้มีการ

ปรับคุณสมบัติผูเ้ข้าศึกษา โดยเปิดกว้างให้ผูท้ี่

ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ

สุขภาพชอ่งปาก สามารถเข้าศึกษาในหลักสตูร

แบบ 1.1 และ 1.2 

ภาษาองักฤษ : Doctor of Philosophy Program in Dentistry 

 

ภาษาองักฤษ : Doctor of Philosophy Program in 

OralScience (International Program) 

 

     1.2 ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

                        สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

               ชื่อย่อ  ปร.ด.(ทนัตแพทย์) 

ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 

                         สาขาวิชาโอษฐวิทยา 

               ชื่อย่อ  ปร.ด.(โอษฐวิทยา) 

 

ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Dentistry) 

                   ชื่อย่อ  Ph.D. (Dentistry) 

ภาษาองักฤษ : ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy  

 (Oral Science) 

                   ชื่อย่อ  Ph.D. (Oral Science) 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     1. รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศรีศลิปนันทน์ 

     2. รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ 

     3. รศ.ทพญ.ดร.สิริพร  ฉตัรทพิากร 

     4. ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา  ปัทมพันธุ์ 

     5. รศ.ทพญ.ดร.บุญศิวา  ซูซูกิ 

     1. รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์ 

     2. รศ.ทพ.ดร.ปฐว ี คงขุนเทียน 

     3. ผศ.ทพญ.ดร.เกษรา  ปัทมพันธุ์ 

 

- ปรับให้สอดคลอ้งตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ.2558 

2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

     หลักสูตร แบบ 1.1 

      1. เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขา            

ทันตแพทยศาสตร์ หรอืสาขาที่เกี่ยวข้อง* ที่คณะกรรมการ

บรหิารหลักสตูรประจ าสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์

เห็นชอบ ที่ได้ล าดับขัน้เฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.50 

 

     2. มีผลงานวิจัยอยูใ่นเกณฑ์ดี และไดน้ าเสนอในที่

ประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง* ในระดับชาติ หรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

     3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 

 

 

 

     1 .  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา          

ทันตแพทยศาสตรห์รอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง                                       ที่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา     

โอษฐวิทยาเห็นชอบและได้ล าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.50

  

     2. มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ได้รับการเผยแพรใ่น

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือรูปแบบ

อื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง 

     3. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบ

มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี ้TOEFL ไม่ต่ ากวา่ 450 (paper-based) 

ห รื อ  1 3 3  ( computer-based) ห รื อ  4 5  (internet-

based)หรือ IELTS Overall band ไม่ต่ ากว่า 4.0 หรือ

- เพื่อเปิดกวา้งทางการศึกษาจึงไดม้ีการเปิดรับ

นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

- ปรับให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ รื่ อ ง  เ งื่ อ น ไ ข

ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

     4.  ให้เปน็ไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

 

     5. การพจิารณาคุณสมบตัิโดยรวมที่ไม่เป็นไปตามนี้ให้

อยู่ในดลุยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประจ า

สาขาวิชา 

TEGS ของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ า

กว่า 45 หรือ CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่

ต่ ากว่า 500 หรอื  KU-EPT ไม่ต่ ากวา่ 50 

     4 .  คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน

แต่ละปีการศึกษา 

     5. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่

ก า ห น ด ข้ า ง ต้ น ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง คณ ะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร แบบ 1.2 

     1. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรใีนสาขาทนัต

แพทยศาสตรไ์ดล้ าดับขั้นเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.50 

     2. มีผลงานวิจัยอยูใ่นเกณฑ์ดีและได้น าเสนอในที่

ประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ง 1 เรื่อง 

     3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

     1 .  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา            

ทันตแพทยศาสตร์หรอืสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้ล าดับ

ขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25 

     2. มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ได้รับการเผยแพรใ่น

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือรูปแบบ

อื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง 

     3. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบ

มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้ งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี ้TOEFL ไม่ต่ ากวา่ 450 (paper-based) 

หรือ 133 (computer-based)หรือ 45 (internet-based) 

หรอื IELTS Overall band ไม่ต่ ากวา่ 4.0 หรอื TEGS ของ

 

 

 

 

 

 

- ปรับให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ รื่ อ ง  เ งื่ อ น ไ ข

ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 

หรอื  KU-EPT ไม่ต่ ากวา่ 50 

 4. คุณสมบั ติ อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน

แต่ละปีการศึกษา 

 5. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่

ก า ห น ด ข้ า ง ต้ น ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง คณ ะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

     หลักสูตรแบบ 2.1 

     1. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขาทันต

แพทยศาสตรห์รอืสาขาที่เกี่ยวข้อง* ที่คณะกรรมการ

บรหิารหลักสตูรประจ าสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์

เห็นชอบ ที่ได้ล าดับขัน้เฉลี่ย ไม่ต่ ากวา่ 3.25  

     2. มีผลงานวิจัยอยูใ่นเกณฑ์ดี และไดน้ าเสนอในที่

ประชุมวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับชาตหิรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

     3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 

     4. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

     1. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทในสาขา     ทันต

แพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาโอษฐ-วิทยาเห็นชอบ  

และได้ล าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25 

     2. มีผลงานวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี และได้น าเสนอในที่

ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์ในวารวิชาการในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

     3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประเทศไทย  

     4. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบ

มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

     5. การพจิารณาคุณสมบตัิโดยรวมที่ไม่เป็นตามนีใ้ห้อยู่

ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชา 

คะแนนขั้นต่ าดังนี ้TOEFL ไม่ต่ ากวา่ 450 (paper-based) 

หรือ 133 (computer-based)หรือ 45 (internet-based) 

หรอื IELTS Overall band ไม่ต่ ากวา่ 4.0 หรอื TEGS ของ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 

หรอื  KU-EPT ไม่ต่ ากวา่ 50 

     5 .  คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน

แต่ละปีการศึกษา 

     6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่

ก า ห น ด ข้ า ง ต้ น ใ ห้ อ ยู่ ใ น ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง คณ ะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

- ปรับให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ รื่ อ ง  เ งื่ อ น ไ ข

ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 

 หลักสูตรแบบ 2.2  

     1. ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรใีนสาขาทนัต

แพทยศาสตรท์ี่ไดล้ าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.25 

     2. มีผลงานวิจัยอยูใ่นเกณฑ์ดี และไดน้ าเสนอในที่

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติหรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

 

     3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 

     1. ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา          

ทันตแพทยศาสตรท์ี่ได้ล าดับขั้นเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่3.25  

     - ตัดออก- 

 

 

 

   2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ประเทศไทย 

 

 

- นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาตรี

ส่วนใหญ่ยงัไมไ่ดน้ าเสนอและไม่มีผลงานตีพมิพ์ 
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การพจิารณาคุณสมบตัิโดยรวมที่ไม่เปน็ตามนีใ้ห้อยู่ใน

ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประจ า

สาขาวิชา 

     5. ให้เปน็ไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 

 

     3. มีผลทดสอบสมรรถภาพทางภาษาอังกฤษที่สอบ

มาแล้วไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร โดยมี

คะแนนขั้นต่ าดังนี ้TOEFL ไม่ต่ ากวา่ 450 (paper-based) 

หรือ 133 (computer-based)หรือ 45 (internet-based) 

หรอื IELTS Overall band ไม่ต่ ากวา่ 4.0 หรอื TEGS ของ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ 

CU-TEP ไม่ต่ ากว่า 45 หรือ TU-GET ไม่ต่ ากว่า 500 

หรอื  KU-EPT ไม่ต่ ากวา่ 50 

     4 . คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ป ร ะ ก า ศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อใน

แต่ละปีการศึกษา 

     5. กรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ก าหนด

ข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจ าสาขาวิชา 

- ปรับให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ชี ย ง ใ ห ม่  เ รื่ อ ง  เ งื่ อ น ไ ข

ภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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6. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหวา่งโครงสร้างหลักสูตรเดมิกับโครงสร้างหลักสูตรปรัปปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

หลักสูตรแบบ 1.1 ส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    48 หน่วยกติ จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกติ  

ก. วิทยานิพนธ์                          48 หน่วยกติ ก. ปรญิญานิพนธ ์   

427898 ท.บศ.898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  

 48 หน่วยกติ 

427898 ท.บศ.898 ดุษฎนีิพนธ ์ 48 หน่วยกติ - เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ์” เป็น “ดุษฎี

นิพนธ์” เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง ขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติการท าปรญิญานิพนธ ์

ข. กจิกรรมทางวิชาการประกอบด้วย ข. กจิกรรมทางวิชาการประกอบด้วย 

     1. นักศึกษาต้องรว่มกจิกรรมการสัมมนาวิชาการ

เพื่อแลกเปลี่ยนและเพิม่พูนความรูร้ะหว่างอาจารย์และ

นักศึกษาอยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง ทุกภาค

การศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 

     1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

ทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้องน าเสนอหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และ

ความกา้วหน้าของดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงถงึความสามารถ

ในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถงึ

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

- ปรับรวมข้อความของข้อ 1 และ 2 ให้มี

ความกระชับและชัดเจนยิง่ขึน้ อีกทั้งเพื่อ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษา 

     2. นักศึกษาต้องรว่มสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานใน

หัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา โดย
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

ต้องน าเสนอผลงานในหัวข้อทีเ่ก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อ

ท าวิทยานิพนธ ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คร้ัง 

ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 

 

 

     2. ให้นักศึกษารายงานความกา้วหน้าในการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนาของ

ภาควชิา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 

จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอของสอบดุษฎีนิพนธ์ 

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ์” เป็น “ดุษฎี

นิพนธ์” เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง ขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติการท าปรญิญานิพนธ ์

3. นักศึกษาต้องเสนอผลงานหรอืบทความที่เกี่ยวข้อง

กับวทิยานิพนธ์ตอ่ที่ประชุมวิชาการระดับชาตหิรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และตีพมิพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรอือยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอืส่วน

หนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้ตีพมิพ์

ในวารสารหรอืสิง่พิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) กอ่นการ

ตีพมิพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่าง

น้อย 2 เรื่อง  

     3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยู่ใน

ฐ านข้ อ มู ล  ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรื อ  Web of 

Science โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่ง

ของผลงานดุษฎีนิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- ปรับให้สอดคลอ้งตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลยั เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ

เผยแพร่ผลงานปรญิญานิพนธ์ 

4. นักศึกษาตอ้งรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงาน

ผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา โดยผ่านความ

4. เหมือนเดิม  
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ า

คณะและรวบรวมส่งบัณฑติวทิยาลยัทุกภาคการศึกษา 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั   ภาษาต่างประเทศ 1.ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย - ภาษาต่างประเทศ  -   

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  กรณีที่คณะกรรมการที่

ปรกึษาพิจารณาเห็นว่า นักศกึษาควรลงทะเบียนบาง

กระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้นการท า

วิทยานิพนธ ์  

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่

ปรึกษาประจ าตั วพิ จารณาเห็ นว่ า  นักศึกษาควร

ลงทะเบียนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ใน

การท าดุษฎีนิพนธ์ 

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ์” เป็น “ดุษฎี

นิพนธ์” เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง ขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติการท าปรญิญานิพนธ ์

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ

1. นักศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรา่ง

วิทยานิพนธ ์

     1. นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมิน

ความพร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่าง

ดุษฎีนิพนธ์ภายใน 3 ปกีารศึกษา 

- ปรับแกไ้ขโดยก าหนดช่วงระยะเวลาของ

การเสนอโครงรา่งดุษฎนีิพนธใ์ห้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นมีสทิธิสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง 

โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบ

ให้เสร็จภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการ

สอบครัง้แรก 

     2. นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 

ครั้ง  โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้อง

สอบให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจาก

การสอบครัง้แรก 

- ปรับแกไ้ขโดยก าหนดระยะเวลาของการ

สอบแก้ตัวให้สอดคล้องตามขอ้บังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ว่าด้วยการศึกษา

บัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมตัิใหโ้อนยา้ยจะต้องท าการสอบ

วัดคุณสมบัตภิายในภาคเรียนที่ 1 หลงัการโอนย้าย 

     3. นักศึกษาที่ได้รับอนมุัตใิห้โอนยา้ยเข้าศึกษาจาก

หลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัตภิายในหนึ่ง

ภาคเรยีนหลังการโอนยา้ย 

- ปรับขอ้ความให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึน้ 

4. นักศึกษาทีส่อบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรบัณฑิตศึกษาประจ า

     4. เหมือนเดิม  
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

สาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโทได ้

หลักสูตรแบบ 1.2 ส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   72  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   72  หน่วยกิต  

วิทยานิพนธ ์    72  หน่วยกติ ปรญิญานิพนธ ์    

427897 ท.บศ.897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก  

                                                      72 หน่วยกิต 

427897 ท.บศ.897 ดุษฎนีิพนธ์                72 หน่วยกติ - เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น “ดุษฎี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง ขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติการท าปรญิญานิพนธ ์

ข. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย ข. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. นักศึกษาต้องรว่มกจิกรรมการสัมมนาวิชาการเพื่อ

แลกเปลี่ยนและเพิ่มพนูความรูร้ะหว่างอาจารย์และ

นักศึกษาอยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ 1  คร้ัง ทุกภาค

การศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 

     1. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการ

ทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศึกษา และต้องน าเสนอหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และ

ความกา้วหน้าของดุษฎีนิพนธ์ โดยแสดงถงึความสามารถ

ในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสม ตั้งแต่

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน

แผนการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอ

สอบดุษฎีนิพนธ์ 

- ปรับรวมข้อความของข้อ 1 และ 2 ให้มี

ความกระชับและชัดเจนยิง่ขึน้ อีกทั้งเพื่อ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษา 

     2. นักศึกษาต้องรว่มสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานใน

หัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานวิจยัเพื่อท าวิทยานิพนธ์อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา โดย

ต้องน าเสนอผลงานในหัวข้อทีเ่ก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อ

ท าวิทยานิพนธ ์เป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 คร้ัง 

ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

      2. ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ์ โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนาของ

ภาควิชา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่  1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา จนถงึ

ภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอสอบดุษฎีนิพนธ์ 

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น “ดุษฎี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง ขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติการท าปรญิญานิพนธ ์

3. นักศึกษาต้องเสนอผลงานหรอืบทความที่เกี่ยวข้อง

กับวทิยานิพนธ์ตอ่ที่ประชุมวิชาการระดับชาตหิรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และตีพมิพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรอื

ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้

ตีพมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพท์างวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer  review) กอ่นการ

ตพีิมพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่าง

น้อย  3  เรื่อง 

     3. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาติ อย่างน้อย 2 เรื่อง ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI, 

Scopus, IEEE, PubMed หรือ  Web of Science โดยมี ชื่ อ

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่องและนักศึกษาต้อง

เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ์ ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชา อย่างน้อย 1 เรื่อง 

- ปรับให้สอดคลอ้งตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลยั เรื่องเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ

เผยแพร่ผลงานปรญิญานิพนธ์ 

4. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงาน

ผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผา่นความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ า

คณะและรวบรวมส่งบัณฑติวทิยาลยัทุกภาคการศึกษา 

 4. เหมือนเดิม 

 

 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั   ภาษาต่างประเทศ 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย – ภาษาต่างประเทศ –  
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่

ปรกึษาพิจารณาเห็นว่า นักศกึษาควรลงทะเบียนบาง

กระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้นการท า

วิทยานิพนธ ์  

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณทีี่คณะกรรมการที่

ปรกึษาประจ าตัวพิจารณาเหน็ว่า นักศึกษาควร

ลงทะเบยีนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรู้ใน

การท าดุษฎีนิพนธ ์

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ์” เป็น”ดุษฏี

นิพนธ์” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ ง. การสอบวัดคุณสมบัติ 

1. นักศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงรา่ง

วิทยานิพนธ ์

1.นักศึกษาจะต้องสอบวัดคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พร้อมและความสามารถเพื่อมีสิทธิ์เสนอโครงร่างดุษฎี

นิพนธ์ ภายใน 3 ปีการศึกษา 

- ปรับแกไ้ขโดยก าหนดช่วงระยะเวลาของ

การเสนอโครงรา่งดุษฏนีิพนธ ์

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นมีสทิธิสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง 

โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบ

ให้เสร็จสิน้ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจาก

การสอบครัง้แรก 

2 นักศึกษาที่สอบไม่ผ่านมีสิทธิสอบแก้ตัวได้อีก 1 ครั้ง 

โดยต้องยื่นค าร้องขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบให้

เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษาปกติถัดไปนับจากการ

สอบครัง้แรก 

- ปรับแกไ้ขโดยก าหนดระยะเวลาของการ

สอบแก้ตัวให้สอดคล้องตามขอ้บังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่ด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 

3. นักศึกษาที่ได้รับอนุมตัิใหโ้อนยา้ยจะต้องท าการสอบ

วัดคุณสมบัตภิายในภาคการเรียนที่ 1 หลังการโอนย้าย 

3. นักศึกษาที่ ได้รับอนุมัติให้โอนย้าย เข้าศึกษาจาก

หลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัติภายในหนึ่ง

ภาคเรยีนหลังการโอนย้าย 

- ปรับขอ้ความให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึน้ 

4. นักศึกษาทีส่อบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัต ิ

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรบัณฑิตศึกษาประจ า

4. เหมือนเดมิ  
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สาขาวิชาอาจพิจารณาใหโ้อนเป็นนักศึกษาระดับ

ปรญิญาโทได ้

 

หลักสูตร แบบ2.1 ส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโท 

หน่วยกิต หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกวา่   48 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกวา่     48  

ก. กระบวนวิชาเรียน ก. กระบวนวิชาเรียน  

1. กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑติศึกษา  

   ไมน่้อยกวา่                                                 12 

1. กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑติศึกษา  

   ไมน่้อยกวา่                                                12 

 

   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่     12    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่    12  

     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                6 

เหมือนเดิม 

 

415811 ท.ป.811 ระเบยีบวิธีวจิัยขั้นสงูส าหรับสาขา                 

                     ทนัตแพทยศาสตร ์                      2 

 

415812 ท.ป. 812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขา 

                      ทันตแพทยศาสตร ์                     2 

 

427891 ท.บศ.891 สมัมนาความกา้วหน้าวิทยาการ 

                        ทันตแพทยศาสตร ์1                 1 

 

427892 ท.บศ.892 สัมมนาความกา้วหน้าวิทยาการ 

                       ทนัตแพทยศาสตร ์2                 1 
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                                                          หน่วยกติ                                                             หน่วยกติ  

     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                  6      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก โดยเลอืกกระบวนวิชาในกลุ่ม

กลุ่มหนึง่ไมน่้อยกวา่                                           6 

- เพื่อให้เกดิความจ าเพาะในสาขาความ

เช่ียวชาญ 

กลุ่มท่ี 1 ทันตสาธารณสุข กลุ่มท่ี 1 ทันตสาธารณสุข  

415881 ท.ป.881 หัวขอ้เลือกสรรในทาง 

                      ทันตสาธารณสุข                        2 

 

 

เหมือนเดิม 

 

415882 ท.ป.882 ห้วขอ้เลอืกสรรในทางทนัตกรรม 

                      ป้องกัน                                    2 

 

415883 ท.ป.883 หัวข้อเลือกสรรในทางส่งเสรมิ 

                       สุขภาพช่องปาก                        2 

 

415813 ท.ป.813 การดูแลสุขภาพชอ่งปากใน 

                      ผู้สงูอาย ุ                                 2 

 

กลุ่มท่ี 2 ชีววิทยาช่องปาก กลุ่มท่ี 2 ชีววิทยาช่องปาก  

405881 ท.วอ.881 หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของ 

                        เซลล์ต้นก าเนิด                        2 

เหมือนเดิม 

 

405882 ท.วอ.882 หัวขอ้เลอืกสรรทางชีววทิยาของ 

                        กระดูกและฟัน                         2 

 

405883 ท.วอ.883 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรม  
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                       เนือ้เยือ่ทางการแพทย์                2 

405891 ท.วอ.891 สมัมนาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 

คลินิกที่เก่ียวข้องกบัวิทยาเอ็นโดดอนต ์3 

 

หน่วยกิต หน่วยกิต  

422712 ท.ชช.712 ชีววทิยาชอ่งปากขั้นสูง               2   

422811 ท.ชช.811 ชีววทิยาของเนื้อเยือ่ในฟนั           3  

422881 ท.ชช.881 หัวข้อทีส่นใจในชีววทิยา 

                       เนือ้เยือ่ในฟัน                            3 

 

423891 ท.บค.891 สมัมนาประสาทสรรีวทิยาของ 

            ความเจ็บปวดบรเิวณในหนา้และชอ่งปาก    3 

 

กลุ่มท่ี 3 ทันตกรรมจัดฟัน กลุ่มท่ี 3 ทันตกรรมจัดฟัน  

 402709 ท.จฟ.709 ทนัตวัสดปุระยุกต์ทางทนัตกรรม 

จัดฟัน                                                              1 

- เพิ่มกระบวนวิชาใหน้ักศึกษาได้เลือก

เรียนมากขึน้ 

402791ท .จฟ. 791 สมัมนาทางทันตกรรมจัดฟนั 1       1 - เหมือนเดิม -   

402792ท .จฟ. 792 สัมมนาทางทันตกรรมจดัฟัน 2     1   - เหมือนเดิม -   

 402793 ท.จฟ.793 สัมมนาทางทันตกรรมจดัฟัน 3      1 - เพิ่มกระบวนวิชาใหน้ักศึกษาได้เลือก

เรียนมากขึน้  402794 ท.จฟ.794 สัมมนาทางทันตกรรมจดัฟัน 4       1 

 402751 ท.จฟ.751 ฝึกปฏิบตัคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1   1 

 402752 ท.จฟ.752 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน2  4 

 402753 ท.จฟ.753 ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันตกรรมจัดฟนั3  4 
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 402754 ท.จฟ.754 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน4  4 

 402755 ท.จฟ.755 ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันตกรรมจัดฟนั5  4 

 402756 ท.จฟ.756 ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันตกรรมจัดฟนั6  4 

หน่วยกิต หน่วยกิต  

402811 ท.จฟ.811 ดสิแทรกชันออสทีโอเจนีซีสในทาง 

    ทันตกรรม                                                  2 

- ตัดออก -  เนื้อหาของกระบวนวิชาใกล้เคียงกับ

กระบวนวิชา 402794 ที่เปิดสอนใน

หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาทนัตกรรมจัดฟัน (ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) 

402812 ท.จฟ.812 ความผดิปกติบริเวณโครงสรา้ง 

กระดูกศีรษะและใบหนา้แต่ก าเนิด                         2 

- ตัดออก -  เนื้อของกระบวนวิชาซ้ าซ้อนกบักระบวน

วิชา 402708 ที่เปิดสอนในหลักสูตรวทิยา

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันตกรรม

จัดฟัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

402813 ท.จฟ.813 วสัดุทางทันตกรรมจัดฟัน 

                       ประยุกต ์                                1 

- ตัดออก -  เนื้อของกระบวนวิชาซ้ าซ้อนกบักระบวน

วิชา 402709 ที่เปิดสอนในหลักสูตรวทิยา

ศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาทันตกรรม

จัดฟัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

402891 ท.จฟ.891 สมัมนาทางทันตกรรมจดัฟัน  

ช้ันสูง                                                           3 

เหมือนเดิม  

 หรอืกระบวนวิชาอื่นนอกเหนอืจากนีใ้ห้เป็นไปตามความ

เห็นชอบอาจารย์ที่ปรกึษา 

- เพิ่มข้อความเพื่อใหน้ักศึกษาได้เรยีน

กระบวนวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้
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ในหลักสูตรได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามความ

เห็นชอบของประธานคณะกรรมการ

ประจ าตัวนักศึกษา 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาเฉพาะ    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาเฉพาะ  

     1.2.1 กระบวนวิชาบงัคับ                        ไม่มี 

เหมือนเดิม      1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ให้เป็นไปตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าตัวนักศึกษา 

2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู               ไม่มี 2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู               ไม่มี 

 

 

 

ข. วิทยานิพนธ์                                               36 ข. ปรญิญานิพนธ ์                                             36  

427899 ท.บศ.899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก         36 427899 ท.บศ.899 ดุษฎีนิพนธ์                            36 - เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ์” เป็น”ดุษฏี

นิพนธ์” เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม  

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั -ภาษาต่างประเทศ- เหมือนเดิม  

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                       ไมม่ี 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่

ปรึกษาประจ าตั วพิ จารณาเห็ นว่ า  นักศึกษาควร

- เพิ่มข้อความเพื่อใหน้ักศึกษาได้เรยีน

กระบวนวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตรได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามความ
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

ลงทะเบียนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ใน

การท าดุษฎีนิพนธ์ 

เห็นชอบของประธานคณะกรรมการ

ประจ าตัวนักศึกษา 

 

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ  

1. นักศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถ เพื่อมีสิทธิเสนอโครงรา่ง

วิทยานิพนธ ์

     1. นักศึกษาจะต้องสอบวดัคุณสมบัติเพือ่ประเมิน

ความพรอ้มและความสามารถ เพื่อมีสิทธิเสนอโครงรา่ง

ดุษฎีนิพนธ ์ภายใน 3 ปกีารศกึษา 

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น”ดุษฏี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผา่น มสีทิธิสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง 

โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่ การสอบแก้ตัวต้องสอบ

ให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ

สอบครัง้แรก 

     2.เหมือนเดิม  

      3. นักศึกษาที่ได้รับอนมุัตใิห้โอนยา้ยเข้าศึกษาจาก

หลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัตภิายในหนึ่ง

ภาคการศึกษาหลงัการโอนยา้ย 

- ปรับให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลยั เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การยา้ยสาขาวชิา  

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน

หน่วยกิตของนักศึกษา 
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัติคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทได ้

 

 

     4.เหมอืนเดมิ  

จ. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  จ. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย   

1. นักศึกษาต้องรว่มกจิกรรมการสัมมนาวิชาการเพื่อ

แลกเปลี่ยนและเพิ่มพนูความรูร้ะหว่างอาจารย์และ

นักศึกษาอยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง ทุกภาค

การศึกษา ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 

     1. นักศึกษาจะต้องเข้ารว่มกจิกรรมสัมมนาวิชาการ

ทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา และต้องน าเสนอหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และ

ความกา้วหนา้ของดุษฎนีิพนธ ์โดยแสดงถงึความสามารถ

ในการน าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษได้อยา่งเหมาะสม ตัง้แต่

ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน

แผนการศึกษา จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษาเสนอขอ

สอบดุษฎีนิพนธ ์

-ปรับรวมข้อความของข้อ 1 และ 2 ให้มี

ความกระชับและชัดเจนยิง่ขึน้ อีกทั้งเพื่อ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 

2. นักศึกษาตอ้งรว่มสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ ์อยา่งน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา โดยตอ้ง

น าเสนอผลงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อท า

วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ตามที่

ก าหนดในแผนการศึกษา 

 

      2. ให้นักศึกษารายงานความกา้วหน้าในการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนาของ

ภาควชิา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น “ดุษฎี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่เรื่อง ขั้นตอนและ

แนวปฏิบัติการท าปริญญานิพนธ ์
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

แผนการศึกษา จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษาขอสอบ

ดุษฎีนิพนธ ์ 

3. นักศึกษาต้องเสนอผลงานหรอืบทความที่เกี่ยวข้อง

กับวทิยานิพนธ์ตอ่ที่ประชุมวิชาการระดับชาตหิรอื

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และตีพมิพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ ์หรอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอื

ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้

ตีพมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพท์างวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) กอ่นการ

ตีพมิพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

     3. ผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ หรอือย่างน้อย

ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาต ิอย่างน้อย 1 เร่ือง ที่อยู่ในฐานขอ้มลู ISI, 

Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of Science โดยมีช่ือ

นักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง และนักศึกษาตอ้ง

เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ ์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่เปน็ที่

ยอมรับในสาขาวิชา อยา่งนอ้ย 1 เรื่อง 

- ปรับให้สอดคลอ้งตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลยั เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ

เผยแพร่ผลงานปรญิญานิพนธ์ 

5. นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงาน 

ผลของบัณฑติวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาโดยผา่นความ

เห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑติศึกษาประจ า

คณะและรวบรวมส่งบัณฑติวทิยาลยัทุกภาคการศึกษา 

 

     4. เหมือนเดิม  

หลักสูตรแบบ 2.2 ส าหรับนกัศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

                                                         หน่วยกิต หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไมน่้อยกวา่    72 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกวา่        72  

ก. กระบวนวิชาเรียน                      ไมน่้อยกวา่    24 ก. กระบวนวิชาเรียน                     ไม่น้อยกวา่       24  

1. กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑติศึกษา 1. กระบวนวิชาเรยีนในระดับบัณฑติศึกษา  
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

   ไมน่้อยกวา่                                                 24    ไมน่้อยกวา่                                                   24 

   1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะไมน่้อยกวา่     24    1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะไมน่้อยกวา่        24  

     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               10      1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                 10  

415712 ท .วจ. 712 ระเบียบวิธวีิจัยส าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์2 

เหมือนเดิม 

 

415713ท .สต. 713 ชีวสถิตสิ าหรับสาขา 

ทันตแพทยศาสตร์                       2 

 

415811 ท.ป.811 ระเบยีบวิธีวจิัยขั้นสงูส าหรับ 

                     สาขาทันตแพทยศาสตร ์                2 

 

415812 ท.ป.812 ชีวสถติิขัน้สงูส าหรับสาขา 

                     ทนัตแพทยศาสตร ์                       2 

 

427891 ท .บศ. 891 สมัมนาความกา้วหน้าวิทยาการ 

                         ทนัตแพทยศาสตร์1                   1 

 

427892 ท .บศ. 892 สัมมนาความกา้วหน้าวิทยาการ 

                         ทนัตแพทยศาสตร์2                  1 

 

หน่วยกิต หน่วยกิต  

     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกวา่                14      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก โดยเลอืกกระบวนวิชาในกลุ่ม

ใดกลุ่มหนึง่ ไม่นอ้ยกวา่                                      14 

- เพื่อให้เกดิความจ าเพาะในสาขาความ

เช่ียวชาญ 

กลุ่มท่ี 1 ทันตสาธารณสุข กลุ่มท่ี 1 ทันตสาธารณสุข  

415701ท .ป. 701 ทันตกรรมป้องกันช้ันสงูและปัจจยั 

                     ก าหนดสุขภาพช่องปาก                 3 
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

415702ท .ป. 702 การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก1         2  

เหมือนเดิม 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

 

415703ท .ป. 703 การสง่เสรมิสุขภาพชอ่งปาก2        2  

415704ท .ป. 704 ระบาดวิทยาช่องปาก                   3  

415711ท .ป. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรม 

                    ส าหรับทันตแพทย์                         1 

 

415881 ท.ป.881 หัวขอ้เลือกสรรในทาง 

                      ทันตสาธารณสุข                         2 

 

415882 ท .ป. 882 หัวข้อเลอืกสรรในทางทนัตกรรม 

                      ป้องกัน                                    2 

 

415883 ท .ป. 883 หัวข้อเลือกสรรในทางส่งเสรมิ 

                       สุขภาพช่องปาก                        2 

 

415813 ท .ป. 813 การดูแลสุขภาพชอ่งปากใน 

                      ผู้สงูอาย ุ                                 2 

 

หน่วยกิต หน่วยกิต  

กลุ่มท่ี 2 ชีววิทยาช่องปาก กลุ่มท่ี 2 ชีววิทยาช่องปาก  

405721 ท .วอ. 721 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิัยทาง 

                        ทันตแพทยศาสตร์                     1 

 

 

 

 

 เหมือนเดมิ 

 

 

405722 ท .วอ. 722 การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ทาง 

                         ทนัตแพทยศาสตร์                    1 

 

405733 ท .วอ. 733 ปฏิบัติการการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ 

                         ทางทนัตแพทยศาสตร ์              1 
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

405895 ท .วอ. 895 ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนือ้เยือ่ 

                         ทางทนัตแพทยศาสตร์               1 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 

 

 

 

405881 ท .วอ. 881 หัวข้อเลือกสรรทางชีววทิยาของ 

                        เซลล์ต้นก าเนิด                         2 

 

 

405882 ท .วอ. 882 หัวขอ้เลอืกสรรทางชีววทิยาของ 

                         กระดูกและฟัน                        2 

 

405883 ท .วอ. 883 หัวข้อเลอืกสรรทางวิศวกรรม

เนื้อเยื่อทางการแพทย ์               2 

 

405891 ท.วอ.891 สมัมนาวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ 

                        คลินิกที่เก่ียวข้องกับวทิยาเอ็นโด-    

                        ดอนต์                                    3 

 

422811 ท .ชช. 811 ชีววทิยาของเนื้อเยือ่ในฟนั            3  

422881 ท .ชช. 881 หัวข้อทีส่นใจในชีววทิยาเนือ้เยื่อ 

                         ในฟนั                                   3      

 

422882 ท .ชช. 882 หัวข้อทีส่นใจของส่วนประกอบ 

                        เนือ้ฟันและเนือ้เยือ่ในฟนั             3 

 

 

เหมือนเดิม 

 

422891 ท .ชช. 891 สมัมนาระบบไหลเวยีนเลอืดของ 

                       เนือ้เยือ่ในฟัน                            3 

 

423891 ท .บค. 891 สมัมนาประสาทสรรีวทิยาของ 

                       ความเจ็บปวดบรเิวณใบหนา้และช่อง 
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

                      ปาก                                        3  

กลุ่มท่ี 3  ทันตกรรมจัดฟัน กลุ่มท่ี 3  ทันตกรรมจัดฟัน  

402701 ท .จฟ. 701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 

                        ของศีรษะและใบหน้ามนุษย ์        3 

 

เหมือนเดิม 

 

402702 ท .จฟ. 702 รังสีวทิยาประยุกตส์ าหรับ 

                         ทนัตกรรมจัดฟัน                      1 

 

402704 ท .จฟ. 704 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและ 

                         ชีวกลศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง             2 

 

402705 ท .จฟ. 705 ระบบบดเค้ียวประยุกต์              1   

402711 ท .จฟ. 711 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรม 

                       จดัฟัน                                     3             

ยกเลิก 

 

เป็นกระบวนวิชาเดิมทีอ่ยู่ในหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

ทันตกรรมจัดฟัน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

2537) และเป็นกระบวนวิชาทีไ่ม่ได้เปิด

สอนแล้ว 

402721 ท .จฟ. 721 ทันตกรรมจัดฟันคลนิิก               3             

402722 ท .จฟ. 722 ทันตกรรมจัดฟันคลนิิก2            3             

402723 ท .จฟ. 723 ทันตกรรมจัดฟันคลนิิก3            3    

402811 ท .จฟ. 811 ดสิแทรกชันออสทีโอเจนีซีสในทาง 

                      ทันตกรรม                                2            

402812 ท .จฟ. 812 ความผดิปกติบริเวณโครงสรา้ง 

                        กระดูกศีรษะและใบหนา้แต่ก าเนดิ 2 

402813 ท .จฟ. 813 วัสดุทางทันตกรรมจัดฟันประยุกต์ 1 

 402709 ท.จฟ.709 ทนัตวัสดปุระยุกต์ทางทนัตกรรม 
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

                        จัดฟนั                                      1 - เพิ่มกระบวนวิชาใหน้ักศึกษาได้เลือก

เรียนมากขึน้  402751 ท.จฟ.751 ฝึกปฏิบตัคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน     1 

 402752 ท.จฟ.752 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรม 

                         จดัฟัน 2                                  4 

 402753 ท.จฟ.753 ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันตกรรม 

                          จัดฟนั 3                                 4 

 402754 ท.จฟ.754 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรม 

                         จดัฟัน 4                                  4 

 402755 ท.จฟ.755 ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันตกรรม 

                          จัดฟนั 5                                 4 
 

 402756 ท.จฟ.756 ฝึกปฏิบตัิคลินิกทันตกรรม 

                         จดัฟัน 6                                  4 

- เพิ่มกระบวนวิชาใหน้ักศึกษาได้เลือก

เรียนมากขึน้ 

402791 ท .จฟ. 791 สัมมนาทางทันตกรรมจดัฟัน1      1 เหมือนเดิม  

402792 ท .จฟ. 792 สมัมนาทางทันตกรรมจดัฟัน2    1 เหมือนเดิม  

 402793 ท.จฟ.793 สัมมนาทนัตกรรมจัดฟัน 3           1 - เพิ่มกระบวนวิชาใหน้ักศึกษาได้เลือก

เรียนมากขึน้ 

 402794 ท.จฟ.794 สัมมนาทนัตกรรมจัดฟัน 4           1 - เพิ่มกระบวนวิชาใหน้ักศึกษาได้เลือก

เรียนมากขึน้ 

402891 ท .จฟ. 891 สมัมนาทางทันตกรรมจดัฟัน 

                         ช้ันสูง                                   3             

เหมือนเดิม  
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

 หรอืกระบวนวิชาอื่นนอกเหนอืจากนีต้ามความเห็นชอบ

ของอาจารย์ที่ปรกึษาหลัก 

- เพิ่มข้อความเพื่อใหน้ักศึกษาได้เรยีน

กระบวนวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตรได้ ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามความ

เห็นชอบของประธานคณะกรรมการ

ประจ าตัวนักศึกษา 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ    1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  

     1.2.1 กระบวนวิชาบงัคับ                         ไมม่ี 

เหมือนเดิม 

 

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก ให้เป็นไปตามความ

เห็นชอบของคณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าตัวนักศึกษา 

 

2. กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู            ไมม่ ี เหมือนเดิม  

ข. วิทยานิพนธ์                                               48 ข.ปรญิญานิพนธ์                                               48  

427898 ท.บศ.898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก        48 427898 ท.บศ.898 ดุษฎนีิพนธ์                            48 - เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น”ดุษฏี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

ค.กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกติสะสม ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม  

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั -ภาษาต่างประเทศ- 1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั  -ภาษาต่างประเทศ-  

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                       ไมม่ี 2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชากรณทีี่คณะกรรมการที่

ปรกึษาประจ าตัวพิจารณาเหน็ว่า นักศึกษาควร

- เพิ่มข้อความเพื่อใหน้ักศึกษาได้เรยีน

กระบวนวิชาอื่นนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้

ในหลักสูตรได้ ทัง้นี ้ให้เปน็ไปตามความ
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

ลงทะเบยีนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสรมิความรูใ้น

การท าดุษฎีนิพนธ ์

เห็นชอบของประธานคณะกรรมการ

ประจ าตัวนักศึกษา 

ง. การสอบวัดคุณสมบัต ิ ง. การสอบวัดคุณสมบัติ  

1. นักศึกษาจะตอ้งสอบวดัคุณสมบัติเพื่อประเมินความ

พรอ้มและความสามารถ เพื่อมีสิทธิเสนอโครงรา่ง

วิทยานิพนธ ์

     1. นักศึกษาจะต้องสอบวดัคุณสมบัติเพือ่ประเมิน

ความพรอ้มและความสามารถ เพื่อมีสิทธิเสนอโครงรา่ง

ดุษฎีนิพนธ ์ภายใน 3 ปีการศกึษา 

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น”ดุษฏี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

 

2. นักศึกษาที่สอบไม่ผา่น มสีทิธิสอบแก้ตัวไดอ้ีก 1 คร้ัง 

โดยต้องยื่นค ารอ้งขอสอบใหม่การสอบแก้ตัวตอ้งสอบ

ให้เสร็จสิน้ภายใน  1 ภาคการศึกษาถัดไปนับจากการ

สอบครัง้แรก  

     2.เหมือนเดิม  

      3. นกัศึกษาที่ได้รับอนมุัตใิห้โอนยา้ยเข้าศึกษาจาก

หลักสูตรอื่นจะต้องท าการสอบวัดคุณสมบัตภิายในหนึ่ง

ภาคเรยีนหลังการโอนยา้ย 

- ปรับให้เป็นไปตามประกาศบัณฑติ

วิทยาลยั เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การยา้ยสาขาวชิา  

การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอน

หน่วยกิตของนักศึกษา 

3. นักศึกษาที่สอบไม่ผา่นการสอบวัดคุณสมบัติคณะ

กรรมการบรหิารหลักสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา

อาจพิจารณาให้โอนเป็นนักศกึษาระดับปรญิญาโทได ้

     4. เหมือนเดิม  
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

จ. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย จ. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  

1. นักศึกษาต้องรว่มกจิกรรมการสัมมนาวิชาการเพื่อ

แลกเปลี่ยนและเพิ่มพนูความรูร้ะหว่างอาจารย์และ

นักศึกษาอยา่งนอ้ยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง ทุกภาค

การศึกษา  ตามที่ก าหนดในแผนการศึกษา 

     1. นักศึกษาจะต้องเข้ารว่มกจิกรรมสัมมนาวิชาการ

ทุกครัง้ตลอดระยะเวลาการศกึษา และต้องน าเสนอหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษา และ

ความกา้วหนา้ของดุษฎนีิพนธ ์โดยแสดงถงึความสามารถ

ในการน าเสนอเปน็ภาษาอังกฤษได้อยา่งเหมาะสม อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา ตามที่

ก าหนดในแผนการศึกษา จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษา

เสนอขอสอบดุษฎนีิพนธ์ 

-ปรับรวมข้อความของข้อ 1 และ 2 ให้มี

ความกระชับและชัดเจนยิง่ขึน้ อีกทั้งเพื่อ

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่

นักศึกษา 

 

2. นักศึกษาตอ้งรว่มสัมมนาเพื่อน าเสนอผลงานในหัวข้อ

ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อท าวิทยานิพนธ ์อยา่งน้อย

ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา โดยตอ้ง

น าเสนอในหัวข้อที่เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัเพื่อท า

วิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ตามที่

ก าหนดในแผนการศึกษา 

 

      2. ให้นักศึกษารายงานความกา้วหน้าในการท าวิจัย

เพื่อดุษฎีนิพนธ ์โดยให้น าเสนอในที่ประชุมสัมมนาของ

ภาควชิา อย่างน้อยภาคการศกึษาละ 1 คร้ัง ตั้งแต่ภาค

การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 อย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง ทุกภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน

แผนการศึกษา จนถงึภาคการศึกษาที่นักศึกษาขอสอบ

ดุษฎีนิพนธ ์

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น”ดุษฏี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

3. นักศึกษาต้องเสนอผลงานหรอืบทความที่เกี่ยวข้อง

กับวทิยานิพนธ์ตอ่ที่ประชุมวิชาการระดับชาตหิรอื

     3. ผลงานดุษฎีนิพนธ ์หรอืส่วนหนึ่งของผลงานดุษฎี

นิพนธ ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ หรอือย่างน้อย

- เปลี่ยนค าวา่ “วิทยานิพนธ”์ เป็น”ดุษฏี

นิพนธ”์ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
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โครงสร้างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ.2554)  โครงสร้างหลักสูตรปรับปรงุ(พ.ศ.2560) เหตุผลในการปรับปรุง 

นานาชาติ อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง และตีพมิพ์ผลงาน

วิทยานิพนธ์หรอือยา่งน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรอื

ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการยอมรับให้

ตีพมิพ์ในวารสารหรอืสิง่พิมพท์างวิชาการที่มีกรรมการ

ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer review) กอ่นการ

ตีพมิพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอยา่ง

น้อย 2 เรื่อง  

ต้องได้รับการตอบรับให้ตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ในวารสาร

ระดับนานาชาต ิอย่างน้อย 2 เรื่อง โดย 1 เรื่อง ต้องอยูใ่น

ฐานข้อมูล ISI, Scopus, IEEE, PubMed หรอื Web of 

Science โดยมีช่ือนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง

และนักศึกษาต้องเสนอผลงานดุษฎนีิพนธ ์หรอืส่วนหนึ่ง

ของผลงานดุษฎนีิพนธ ์ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติที่เป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการท าปรญิญา

นิพนธ ์

 

ฉ. การสอบวิทยานิพนธ ์  -ระบุไว้ในหมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลนักศึกษา ขอ้ 3 ว่าด้วยเกณฑ์

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     นักศึกษาต้องสอบวิทยานิพนธ์ โดยมีการน าเสนอ

ผลงานวิจัย และมีการสอบโดยคณะกรรมการตรวจและ

สอบวิทยานิพนธ์ 

ตัดออก 



165 

 

 

7. ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหวา่งแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศกึษาใหม่ 

หลักสูตรแบบ 1.1 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

สัมมนาวิชาการ สอบวัดคุณสมบัต ิ

สอบวัดคุณสมบัต ิ เสนอหัวขอ้โครงรา่งดุษฎนีิพนธ์ 

เสนอหัวขอ้โครงรา่งวิทยานิพนธ์  

รวม                                                        0  รวม                                                      0 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                   12 427898 ดุษฏีนิพนธ ์                                   12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

รวม                                                       12 รวม                                                       12 

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                  12 427898 ดุษฎีนิพนธ ์                                 12            

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

รวม                                                       12                             รวม                         12 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                   12 427898 ดุษฏีนิพนธ ์                                12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาทางวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

รวม                                                       12 รวม                                                      12 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                   12 427898 ดุษฎีนิพนธ ์                                  12            

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

รวม                                                       12                              รวม                          12 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2           หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั          0 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

สอบวิทยานิพนธ ์ สอบดุษฎีนิพนธ ์

รวม                                                        0 รวม                                                        0 

หลักสูตรแบบ 1.2  

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ 

สัมมนาวิชาการ  

                              รวม                          0  รวม                                                       0 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต 

ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 ลงทะเบยีนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั           0 

สอบวัดคุณสมบัต ิ สอบวัดคุณสมบัต ิ

สัมมนาวิชาการ น าเสนอโครงรา่งเพือ่ท าวิทยานิพนธ์ 

น าเสนอโครงรา่งเพือ่ท าวิทยานิพนธ์ สัมมนาวิชาการ 

 สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

                              รวม                          0                              รวม                           0 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1              หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                           หน่วยกิต 

427897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                  12 427897 ดุษฎนีิพนธ์                                  12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

                            รวม                           12                             รวม                          12 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                         หน่วยกิต 

427897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                    12 427897 ดุษฎนีิพนธ์                                 12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

                            รวม                          12                            รวม                          12 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

427897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                   12 427897 ดุษฎนีิพนธ์                                   12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

                             รวม                         12                             รวม                           12 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต 

427897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                   12 427897 ดุษฎนีิพนธ์                                   12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

                             รวม                         12                            รวม                           12 
ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1                             หน่วย
กิต 

ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

427897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                  12 427897 ดุษฎนีิพนธ์                             12 
สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 
สัมมนาความกา้วหนา้ทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาความกา้วหนา้ทางดุษฎีนิพนธ์ 
 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

                            รวม                          12                                  รวม                    12 

ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                           หน่วยกิต 

427897 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก                    12 427897 ดุษฎนีิพนธ์                                   12 

สัมมนาวิชาการ สัมมนาวิชาการ 

สอบวิทยานิพนธ ์ สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์ 

 รายงานความกา้วหน้าการท าวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์ 

 สอบดุษฎีนิพนธ ์

                               รวม                   12                                    รวม                   12 

หลักสูตร แบบ 2.1 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                            หน่วยกิต 

415811 ระเบียบวธิีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขา 
ทันตแพทยศาสคร์ 

2 415811 ระเบียบวธิีวจิัยขัน้สงูส าหรับ 
สาขาทนัตแพทยศาสคร์ 

2 

415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 2 415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 2  

427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 
ทันตแพทย์ศาสตร์1 

1 427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 
ทันตแพทย์ศาสตร์1 

1 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  

                                     รวม 5                                      รวม 5 

ภาคการศึกษาที่ 2                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                  หน่วยกิต 

427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

            ทันตแพทยศาสตร์  2 

1 427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

ทันตแพทยศาสตร์  2 

1 

วิชาเลือก  2 วิชาเลือก  2 

  สอบวัดคุณสมบัต ิ  

  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 3 รวม 3 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต 

427899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9 427899 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 

วิชาเลือก 2 วิชาเลือก 2 

น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  น าเสนอโครงรา่งดุษฎนีิพนธ์  

  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 11 รวม 11 

ภาคการศึกษาที่ 2                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                   หน่วยกิต 

427899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9 427899 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 

วิชาเลือก 2 วิชาเลือก 2 

สัมมนาความกา้วหนา้วิทยานพินธ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 11 รวม 11 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                หน่วยกิต 

427899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9 427899 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 

สัมมนาความกา้วหนา้วิทยานพินธ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 9 รวม 9 

ภาคการศึกษาที่ 2    หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                              หน่วยกิต 

427899 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 9 427899 ดุษฎนีิพนธ ์ 9 

สอบวิทยานิพนธ ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

  สอบดุษฎีนิพนธ ์  

รวม 9 รวม 9 
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หลักสูตรแบบ 2.2 

แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                   หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                   หน่วยกิต 

415712 ระเบยีบวิธีวิจยัส าหรบัสาขาทนัต-

แพทยศาสตร ์

2 415712 ระเบยีบวิธีวิจยัส าหรบัสาขาทนัต-

แพทยศาสตร ์

2 

415713 ชีวสถิตสิ าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ชีวสถิตสิ าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 

427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

           ทนัตแพทย์ศาสตร ์1 

1 427891 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

ทันตแพทย์ศาสตร์ 1 

1 

สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ  

                                     รวม 5                                      รวม 5 

ภาคการศึกษาที่ 2                                   หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                  หน่วยกิต 

415811 ระเบียบวธิีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขา 

          ทันตแพทยศาสตร์ 

2 415811 ระเบียบวธิีวจิัยขัน้สงูส าหรับสาขา 

          ทันตแพทยศาสตร์ 

2 

415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 2 415812 ชีวสถิติขัน้สูงส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 2 

427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

           ทนัตแพทยศาสตร ์2 
1 427892 สัมมนาความกา้วหนา้วิทยาการ 

           ทนัตแพทยศาสตร ์2 

1 

สอบวัดคุณสมบัต ิ  สอบวัดคุณสมบัต ิ  

  สัมมนาวิชาการ  
  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 5 รวม 5 
ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                   หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                   หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
วิชาเลือก 5 วิชาเลือก 5 
น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์  
  สัมมนาวิชาการ  
  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 13 รวม 13 
ภาคการศึกษาที่ 2                                   หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2     หน่วยกิต 
427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 
วิชาเลือก 5 วิชาเลือก 5 
สัมมนาความกา้วหนา้วิทยานพินธ์  สัมมนาวิชาการ  
  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 13 รวม 13 
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แผนการศึกษาเดมิ แผนการศึกษาใหม ่

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8 427898 ดุษฏีนิพนธ ์ 8 

วิชาเลือก 4 วิชาเลือก 4 

สัมมนาความกา้วหนา้วิทยานพินธ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 12 รวม 12 

ภาคการศึกษาที่ 2                            หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                              หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8 427898 ดุษฎีนิพนธ ์ 8 

สัมมนาความกา้วหนา้วิทยานพินธ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 8 รวม 8 

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                    หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8 427898 ดุษฏีนิพนธ ์ 8 

สัมมนาความกา้วหนา้วิทยานพินธ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

รวม 8 รวม 8 

ภาคการศึกษาที่ 2                                   หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                   หน่วยกิต 

427898 วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 8 427898 ดุษฏีนิพนธ ์ 8 

สอบประเมนิผลวิทยานิพนธ์  สัมมนาวิชาการ  

  สัมมนาความกา้วหนา้ดุษฎนีพินธ์  

  สอบประเมนิผลดุษฏีนิพนธ ์  

รวม 8 รวม 8 
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
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10. ประกาศบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ

ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนกัศึกษา และเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑติศกึษา 

 



197 

 

 



198 

 

 



199 

 

 



200 

 

 



201 
 

 



202 

 

 



203 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



204 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

 

11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ

เสนอให้ได้ปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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