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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย   

 และคณะทันตแพทยศาสตร์   
 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมส าหรับเด็ก  

  
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Orthodontics 

 
2. กลุ่มหลักสูตร  :  วิชาการ   

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน)     
  : ชื่อย่อ  วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน)    
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Master of Science (Orthodontics) 
  : ชื่อย่อ  M.S. (Orthodontics)    
 
4. วิชาเอก    -- 

 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  63  หน่วยกิต  

 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 3 ปี  และใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) บางส่วนในกระบวนวิชาบรรยาย สัมมนา การฝึกปฏิบัติและการ 
     ท าวิทยานิพนธ์ 
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 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ  (สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้) 
  

     6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
 

      6.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 13  เมื่อวันที่ 11 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2561 
 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่..........เดือน................  พ.ศ. ........................  
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา  2563 
 

9. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 ทันตแพทย์ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ   
 อาจารย์สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 ทันตแพทย์สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟันในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
 นักวิจัย 
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10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ประเทศ, ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัวประชาชน 

 
1. รศ. ทพญ. มารศรี  
ชัยวรวิทย์กุล 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
   ทันตแพทยสภา, 2545 
M.Med.Sci. (Orthodontics)   
   University of Sheffield, United  
   Kingdom, 1998 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

3-5099-00203-13-5 

2. ศ. ทพ. ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
   ทันตแพทยสภา, 2541 
M.D.Sc. (Orthodontics)   University   
   of  Bergen, Norway, 1989 
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 

3-1009-02735-95-4 

3. ศ.คลินิก ทพ. วิรัช พัฒนาภรณ์ อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
   ทันตแพทยสภา, 2541 
ท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน)           
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522 

3-5099-00284-84-4 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานทีต้ั่ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  ที่ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 
และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพ
การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
 มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุ ขภาวะที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความ
เหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคต 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 
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 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี มีจิต
สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ด้วยเหตุที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน (ASEAN community) สิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตอันใกล้คือ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และบริการการศึกษาอย่างอิสระ (free flow of work force and 
education service) ซึ่งส่งผลให้เกิด การศึกษาข้ามพรมแดน (cross-border education) และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาระดับนานาชาติ (international standard for higher education) การอุดมศึกษาต้องมีการพัฒนา
เพ่ือสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะการอุดมศึกษาเป็นกลไกที่ส าคัญในการน าประชาคม
อาเซียนให้บรรลุวิสัยทัศน์ 2020 ที่ก าหนดให้อาเซียนมีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และเป็นหุ้นส่วนใน
สิ่งแวดล้อมของประชาธิปไตยและอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน โดยให้ความส าคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้าและแข่งขันได้ในระดับ
สากล 
 
13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  การพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศไทยควรสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือด้านการศึกษาของประชาคมอาเซียน 
ควรมุ่งปรับมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคอย่างยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนา การอุดมศึกษา ควรประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและเสริมความพร้อมของ
สถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐาน และการพัฒนาบริการการศึกษา บุคลากร และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 ปัจจัยด้านอุดมศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ปัจจัยหลักและปัจจัยรอง  ปัจจัยหลักด้าน
อุดมศึกษาประกอบด้วย 3 ด้านที่ควรเป็นไปอย่างผสมผสานและกลมกลืนกันในประชาคมอาเซียน ได้แก่ 1) ระบบ
การโอนหน่วยกิตการศึกษา (credit transfer system) 2) การเคลื่อนย้ายตัวนักศึกษา (student mobility) 3) 
กลไกการควบคุมคุณภาพ (quality assurance framework) ส าหรับปัจจัยรองด้านอุดมศึกษาอีก 3 ด้านที่ควร
เป็นไปอย่างผสมผสานและกลมกลืนกันในประชาคมอาเซียน ได้แก่ 1) ระบบปฏิทินการศึกษา  (academic 
calendar) 2) การรับรองคุณวุฒิการศึกษา (curriculum accreditation)   3)  ความร่วมมือด้านการวิจัย 
(research collaboration) ในปัจจุบันได้มีการลงนาม mutual recognition agreement (MRA) ในสาขา
วิชาชีพที่ส าคัญ 7 ฉบับ คือ วิศวกรรม พยาบาล สถาปนิก การส ารวจ ทันตแพทย์ แพทย์ และบัญชี 

 ส าหรับวิชาชีพทันตแพทย์สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มาตรฐานที่ใช้ควรเป็นไปตามข้อก าหนดของ World 
Federation of Orthodontics (WFO) ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) 
นอกจากจะมุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ควบคู่คุณธรรม  จริยธรรมและการผลิตผลงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพ หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่หลากหลายและทันสมัย มีทิศ
ทางการท าวิจัยที่ชัดเจนและเข้มแข็ง  อันจะเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะในด้านการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  องค์
ความรู้ใหม่ขั้นสูงที่มีคุณภาพตั้งแต่การวิจัยพ้ืนฐานจนถึงการวิจัยประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาด้านทันตสาธารณสุข  
สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพ่ือที่หลักสูตรจะมีมาตรฐานเพ่ือเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
และของโลกต่อไป 
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13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) เป็นหลักสูตรที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
วิจัยเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของ
ชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือและประเทศ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ      
 

14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน  ในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน    
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

  
เป็นกระบวนวิชา

ของหลักสูตร
โดยตรง  

ภาควิชาและคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 หมาย
เหตุ 

กระบวนวิชา
บังคับ 

1.  415711 ไม่ใช่ ภาควิชาทันตกรรม
ครอบครัวและชุมชน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 2.  415712 ไม่ใช่ ภาควิชาทันตกรรม
ครอบครัวและชุมชน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 3.  415713 ไม่ใช่  ภาควิชาทันตกรรม
ครอบครัวและชุมชน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

กระบวนวิชาเลือก
ในสาขาวิชา
เฉพาะ 

ไม่มี    

กระบวนวิชาเลือก
นอกสาขาวิชา
เฉพาะ 

1.  422711 ไม่ใช่ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
และวิทยาการวินิจฉัยโรค
ช่องปาก   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 2.  422712 ไม่ใช่ ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
และวิทยาการวินิจฉัยโรค
ช่องปาก   
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

 
 

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ทีใ่ห้หลักสูตรอื่นมาเรียนด้วย 
  -ไม่มี- 

 

14.3 การบริหารจัดการ   
   -ไม่มี- 
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา     

  ทันตกรรมจัดฟันเป็นวิชาการสาขาหนึ่งทางทันตแพทยศาสตร์ที่ประกอบด้วยการดูแล การชี้น า 
(guidance)   และการแก้ไขโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้า และการสบฟัน ทั้งในช่วงเวลาที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการ และช่วงเวลาที่สิ้นสุดการเจริญเติบโตแล้ว โดยการเคลื่อนฟัน หรือการแก้ไข
ความสัมพันธ์ที่ผิดปรกติและลักษณะที่ผิดปรกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับ
ความสัมพันธ์ระหว่างฟันและกระดูกขากรรไกรที่รองรับฟัน รวมทั้งกะโหลกศีรษะและใบหน้าโดยการใช้การ
กระตุ้น (stimulation) และ/หรือการปรับเปลี่ยนทิศทาง (redirection) ของแรงที่กระท าต่อกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า การเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จะเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์
ทั่วไป ได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และการฝึกฝนการให้การดูแลรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอย่างถูกต้อง จะเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการทางทันตกรรมจัดฟันได้ดีขึ้น เพ่ือท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกาย
และจิตใจของประชาชนไปพร้อมกัน  

   
1.2 วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที:่ 

 

1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม วุฒิภาวะและจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ การวิจัยและวิชาการ
ทางทันตกรรมจัดฟัน 

1.2.2 มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในทักษะสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน 
สามารถประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาสุขภาพโดยการบูรณาการวิทยาการ
ร่วมสมัย มีความเป็นสากล และมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

1.2.3 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการอย่างมีเหตุและผล แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
สามารถสื่อสารไปยังผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.2.4 สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ในสังคมตาม
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างมีความสุข 

 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมิน 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ปี ใน
ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ
ได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท 
ที่ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ระบบรายปี 
   ระบบทวิภาค   

  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษา  ไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

   มีภาคการศึกษาพิเศษ 
   ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 

 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    
  -ไม่มี- 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร  
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
    ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน.................ถึง.......................) 

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

   ระบบทวิภาค 
       ภาคการศึกษาที่ 1 ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม   
       ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม   

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

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  (เดือน.................ถึง.......................) 
    ในเวลาราชการ 

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

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 

1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2. ส าเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
3. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของประเทศที่ส าเร็จการศึกษา และมีประสบการณ์

ท างานอย่างน้อย 1 ปี 
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4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
ทันตกรรมจัดฟัน 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

      ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้   
   อ่ืนๆ – ความรู้ในการท าวิจัยและการวิเคราะห์ทางสถิติข้ันสูงยังไม่เพียงพอ 

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน             

ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัยและสถิต ิ
   อ่ืนๆ ………………………………… 

 
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ           
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ 4 -  - - 4 - - - 4 - 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 
การศึกษา 

          

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) ภาคปกติ - - - - - 4 - - - 4 
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ  3  ปี    โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ   

 
 
 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
 2562   2563   2564  

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้

มหาวิทยาลยั 

งบประมาณเงิน
บ ารุงบริการ 
ทันตกรรม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้

มหาวิทยาลยั 

งบประมาณเงิน
บ ารุงบริการ 
ทันตกรรม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้

มหาวิทยาลยั 

งบประมาณเงิน
บ ารุงบริการ 
ทันตกรรม 

การเรยีนการสอน 154,415,800 16,757,000  145,415,800 15,963,200  139,415,800 16,000,000  

วิจัย  923,000   923,000   923,000  

บริการวชิาการแก่
สังคม 

2,500,000         

การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

  
 

360,000 

   
 

360,000 

   
 

360,000 

 

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

บริหารมหาวิทยาลัย 34,308,400 5,427,200  36,023,800 5,698,600  38,607,300 5,983,500  

แผนงานบริการ
สุขภาพ 

10,069,600  120,000,000 10,069,600  120,000,000 10,069,600  120,000,000 

รวม 201,632,800 23,627,200 120,000,000 191,848,200 23,104,800 120,000,000 188,431,700 23,426,500 120,000,000 

รวมทั้งสิ้น   345,260,000   334,953,000   331,858,200 

 
 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร   ……...854,249.......... บาท 



 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559    
2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยน

แผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา   

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต            

  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
                 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 
    ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  51    หน่วยกิต 
                          1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา ไมน่้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
              1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  44    หน่วยกิต 
              1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ  44    หน่วยกิต  
  

402701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 2 หน่วยกิต 
402702 รังสีวิทยาประยุกต์ส าหรับทันตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต 
402703 การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 1 หน่วยกิต 
402704 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 2 หน่วยกิต 
402705 ระบบการบดเคี้ยวประยุกต์ 1 หน่วยกิต 
402706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด 1 หน่วยกิต 
402707 การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต 
402708 การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติชนิดซับซ้อนบริเวณขากรรไกรและ

ใบหน้า 
 
1 หน่วยกิต 

402709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต 
402712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 4 หน่วยกิต 
402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  1 1 หน่วยกิต 
402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2 1 หน่วยกิต 
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402793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  3 1 หน่วยกิต 
402794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  4 1 หน่วยกิต 
402795 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  5 1 หน่วยกิต 
402751 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  1 1 หน่วยกิต 
402752 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  2 4 หน่วยกิต 
402753 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  3 4 หน่วยกิต 
402754 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  4 4 หน่วยกิต 
402755 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  5 4 หน่วยกิต 
402756 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  6 4 หน่วยกิต 
402757 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 1 1 หน่วยกิต 
402758 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 2 2 หน่วยกิต 

             
             1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   
                         -ไม่มี- 
 
                                1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า      7   หน่วยกิต                
                1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ        5    หน่วยกิต  
   

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 

 
               1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า      2      หน่วยกิต 
   

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 
422712 ชีววิทยาช่องปากขัน้สูง 2 หน่วยกิต 

 
            2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง     
      -ไม่มี- 
 
                      ข. ปริญญานิพนธ์ 
      

402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
 
             ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
                  1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
      2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา           -ไม่มี- 
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     ง.  กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์                          

ในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3          
ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา                       

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. การน าเสนอผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร 

  
 Degree Requirements               a minimum of          63   credits 
 A.  Coursework a minimum of 51 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 51 credits 
       1.1Field of Specialization a minimum of 44 credits 
    1.1.1 Required courses  44 credits 
    

402701 Human Growth and Development of Craniofacial 
Complex 

 
2 credits 

402702 Applied Radiology for Orthodontics 1 credit 
402703 Advanced Orthodontic Diagnosis and Treatment 

Planning 
 
1 credit 

402704 Orthodontic Treatment and Related Biomechanics 2 credits 
402705 Applied Dental Occlusion 1 credit 
402706 Surgical Orthodontics 1 credit 
402707 Corrective Orthodontics 1 credit 
402708 Treatment in Craniofacial Deformities 1 credit 
402709 Applied Orthodontic Materials  1 credit 
402712 Advance Orthodontic Principles and Techniques 4 credits 
402791 Seminar in Orthodontics  1 1 credit 
402792 Seminar in Orthodontics  2 1 credit 
402793 Seminar in Orthodontics  3 1 credit 
402794 Seminar in Orthodontics  4 1 credit 
402795 Seminar in Orthodontics  5 1 credit 
402751 Clinical Orthodontic Practice  1 1 credit 
402752 Clinical Orthodontic Practice  2 4 credits 
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402753 Clinical Orthodontic Practice  3 4 credits 
402754 Clinical Orthodontic Practice  4 4 credits 
402755 Clinical Orthodontic Practice  5 4 credits 
402756 Clinical Orthodontic Practice  6 4 credits 
402757 Advanced Clinical Orthodontic Practice  1 1 credits 
402758 Advanced Clinical Orthodontic Practice  2 2 credits 

     
    1.1.2 Elective courses 
           -None-                       

          
       1.2 Other courses  a minimum of      7    credits  
        1.2.1   Required courses  5 credits 
   

415711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 credit 
415712 Research Methodology in Dentistry 2 credits 
415713 Biostatistics in Dentistry 2 credits  

 
1.2.2   Elective courses     a minimum of 2    credits 
   

422711 Biomedical Science for Dentist 2 credits 
422712 Advanced Oral Biology 2 credits 

 
2.  Advanced Undergraduate Courses   
        -None- 

    B. Thesis    
402799 Master’s Thesis 12 credits 

 C.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - English language  -  
 2.  Program requirement         - None - 
 
 D.  Academic Activities 

1. A student has to organize seminar and present paper on the topic related to 
his/her thesis for 1 time(s) in every semester for at least 3 semesters and 
students have to attend seminar every semester that the course is offered. 

2. The Master’s thesis work or a part of Master’s thesis work must be published or 
at least accepted to publish in a national journal listed in TCI Tier1 database or 
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published and presented in the international conference with the Proceedings 
which have an editorial board and accepted in that academic field and the first 
author must be the student at least one published. 
2. A student has to organize and has to present at least one national or 

intentional academic presentation on the topic related to his/her thesis during 
the curriculum 

  
 3.1.3 กระบวนวิชา   
 (1) หมวดวิชาบังคับ           หน่วยกิต 
402701   การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 

(Human Growth and Development of Craniofacial Complex) 
2(2-0-4) 

402702 รังสีวิทยาประยุกต์ส าหรับทันตกรรมจัดฟัน 
(Applied Radiology for Orthodontics) 

1(1-0-2) 

402703 การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 
(Advanced Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning) 

1(1-0-2) 

402704 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
(Orthodontic Treatment and Related Biomechanics) 

2(2-0-4) 

402705 ระบบการบดเคี้ยวประยุกต์ 
(Applied Dental Occlusion) 

1(1-0-2) 

402706 การจดัฟันร่วมกับการผ่าตัด 
(Surgical Orthodontics) 

1(1-0-2) 

402707 การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 
(Corrective Orthodontics) 

1(1-0-2) 

402708 การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติชนิดซับซ้อนบริเวณขากรรไกรและ
ใบหน้า     
(Treatment in Craniofacial Deformities) 

 
1(1-0-2) 

402709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจัดฟัน 
(Applied Orthodontic Materials) 

1(1-0-2) 

402712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 
(Advanced Orthodontic Principles and Techniques) 

4(1-9-8) 

402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  1 
(Seminar in Orthodontics 1) 

1(1-0-2) 

402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2 
(Seminar in Orthodontics  2) 

1(1-0-2) 

402793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  3 
(Seminar in Orthodontics  3) 

1(1-0-2) 

402794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  4 
(Seminar in Orthodontics  4) 

1(1-0-2) 
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402795 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  5 
(Seminar in Orthodontics  5) 

1(1-0-2) 

402751 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  1 
(Clinical Orthodontic Practice  1) 

1(0-3-2) 

402752 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  2 
(Clinical Orthodontic Practice  2) 

4(0-12-8) 

402753 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  3 
(Clinical Orthodontic Practice  3) 

4(0-12-8) 

402754 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  4 
(Clinical Orthodontic Practice  4) 

4(0-12-8) 

402755 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  5 
(Clinical Orthodontic Practice  5) 

4(0-15-10) 

402756 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  6 
(Clinical Orthodontic Practice  6) 

4(0-18-12) 

402757 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 1 
(Advanced Clinical Orthodontic Practice 1) 

1(0-3-2) 

402758 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 2 
(Advanced Clinical Orthodontic Practice 2) 

2(0-6-4) 

 

(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   
          -ไม่มี- 
 

(3) หมวดวิชาบังคับนอกสาขาวิชาเฉพาะ                                                     หน่วยกิต 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavior Science and Ethics for Dentists) 
1(1-0-2) 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
(Research Methodology in Dentistry) 

2(2-0-4) 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
(Biostatistics in Dentistry) 

2(2-0-4) 

 

(4) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ                                                      
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentist) 
2(2-0-4) 

422712 ชีววิทยาช่องปากข้ันสูง 
(Advanced Oral Biology) 

2(2-0-4) 

   
(5) หมวดปริญญานิพนธ์ 
402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

(Master’s Thesis) 
 12 หน่วยกิต 
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(6) หมวดวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 -ไม่มี- 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   
  รหัสกระบวนวิชาที่ใช้ก าหนดเป็นตัวเลข 6  หลัก  ดังต่อไปนี้ 
 1. เลข 3 ตัวแรก  แสดงถึง คณะ  และภาควิชา/สาขาวิชาที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
 2. เลขหลักร้อย  แสดงถึง  กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
 3. เลขหลักสิบ     แสดงถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
       “2” , “1” , “0          หมายถึง         กระบวนวิชาบรรยาย 
  “3”      หมายถึง กระบวนวิชาปชิบัติในห้องปชิบัติการ 
  “5“ , ”6”     หมายถึง กระบวนวิชาปชิบัติในคลินิก 
  “7 ”, “8“ , ”9”        หมายถึง กระบวนวิชาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
 4. เลขหลักหน่วย  แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา   
 

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
3.1.4.1  แบบ 2  (แผน ก แบบ ก 2) 

ปีท่ี 1  
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

402701 
 
 

การเจรญิเติบโตและพัฒนาการ
ของศีรษะและใบหน้ามนุษย ์

 
2 
 

402704 
 
 

การรักษาทางทันตกรรมจดัฟัน
และชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
2 
 

402702 
 

รังสีวิทยาประยุกตส์ าหรับ 
ทันตกรรมจัดฟัน 

 
1 

402705 
 

ระบบการบดเคีย้วประยุกต ์ 1 
 

402703 
 
 

การวินิจฉัยและการวางแผนการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันข้ันสูง 

 
1 
 

402709 
 
 

ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรม
จัดฟัน 

 
1 
 

402712 
 

หลักการและเทคนคิทาง         
ทันตกรรมจัดฟันข้ันสูง 

 
4 

   

415712 
 

ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขา   
ทันตแพทยศาสตร ์

 
2 

402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1 1 

415713 
 

ชีวสถิติส าหรับสาขา            
ทันตแพทยศาสตร ์

 
2 

402706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตดั 1 

วิชาเลือก 
422711 

 
422712 

 
ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์
หรือ 
ชีววิทยาช่องปากข้ันสูง 

 
2 
 
2 

   

402751 
 

ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
1 

 
1 

402752 
 

ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน  
2 

 
4 

 เข้าร่วมสัมมนา   เข้าร่วมสัมมนา  
 สอบผ่านเงื่อนไข

ภาษาต่างประเทศ 
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

 รวม 15  รวม 10 
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ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

402707 
 

การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัด
ฟัน 

 
1 

402708 
 

การรักษาผู้ป่วยท่ีมีความผิดปรกติ
ชนิดซับซ้อนบริเวณขากรรไกรและ
ใบหน้า 

 
 
1 

402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 2 1 402793 
 

สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 3 1 
 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรม
ส าหรับทันตแพทย ์

1 
 

   

402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 
402753 

 
ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน  
3 

 
4 

402754 
 

ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน  
4 

 
4 

      
 รวม 10  รวม 9 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

402794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 4 1 402795 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 5 1 
402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 3 
402755 

 
ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน  
5 

4 402756 
 

ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 
6 

4 

402757 ฝกึปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ขัน้สูง 1 

1 402758 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ขัน้สูง 2 

2 

 เข้าร่วมสัมมนา/น าเสนอผลงาน   สอบวิทยานิพนธ์  
 รวม 9  รวม 10 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 63 หน่วยกิต 

 
3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ อาจารย์ประจ าหลักสูตร / อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 5 

ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 รศ. ทพญ. มารศรี             
ชัยวรวิทย์กุล* 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
  ทันตแพทยสภา, 2545 
M.Med.Sci. (Orthodontics)   
  University of Sheffield,   
  United Kingdom, 1998 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534 

4.2 12.0 5.0 16.2 8(3) 

2 ศ. ทพ. ธีระวัฒน์           
โชติกเสถียร* 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
   ทันตแพทยสภา, 2541 
M.D.Sc. (Orthodontics)            
   University of  Bergen,  
   Norway, 1989 
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 

4.2 11.6 5.0 18.0 27(10) 

3 ศ.คลินิก ทพ. วิรัช  
พัฒนาภรณ์* 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
  ทันตแพทยสภา, 2541 
ท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน)           
  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2526 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2522 

4.2 11.5 5.0 18.0 11(6) 

4 ผศ. ทพญ. จรรยา  
อภิสริยะกุล 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
  ทันตแพทยสภา, 2558 
M.D.S. (Orthodontics) University   
   of Bergen, Norway, 2004 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

7.2 10.0 7.2 12.0 7(4) 

5 ผศ. ทพญ. สุภัสสรา  
ศิรบรรจงกราน 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
  ทันตแพทยสภา, 2558 
วท.ม. (ทันตกรรมจดัฟัน)   
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

7.2 10.0 7.2 12.0 8(4) 

6 ศ. ทพ. พีรนิธ  
กันตะบุตร 

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

ป.บัณฑิตชั้นสูง (Pediatric Dentistry) 
University of Minnesota U.S.A., 
1990 

ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2529 
 
 

9.00 9.00 9.00 9.00 37(19) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 5 

ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

7 ศ. ทพญ. ดร. สิริพร  
ฉัตรทิพากร 

Ph.D (Oral Biology) Dental 
Research Center,  University of 
North Carolina at Chapel Hill, 
U.S.A., 1999                     

ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2535 

5.00 3.00 12.00 9.00 174(89) 

8 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ทพ. ดร. สุทธิชัย 
กฤษณะประกรกิจ 

Ph.D. (Oral Biology) University of 
Washington, U.S.A., 2001                                  

M.S. (Oral Biology) University of 
Washington, U.S.A., 1997                      

ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 

3.00 3.00 12.00 9.00 53(17) 

9 ผศ. ทพ. ดร.  
นฤมนัส  คอวนิช 

ท.ด. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554               
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่  2541   
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534                                
นิเทศศาสตรบณัฑิต (นิเทศศาสตร)์ 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533 

9.50 2.00 18.00 3.00 17(3) 

10 ผศ. ทพญ. ดร. 
กันยารัตน์  คอวนิช 

อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 
   ทันตแพทยสภา, 2560 
ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์) (นา

นานาชาติ) มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 
2007 

วท.ม. (ทันตกรรมป้องกัน) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2545 

ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 3(3) 

11 รศ. ทพญ. สั่งสม  
ประภายสาธก 

อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโล   
เฟเชียล)  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 
Radiolog, 1996          

ท .บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534 
 
 

9.00 3.00 9.00 3.00 29(6) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 5 

ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

12 ผศ. ทพญ. ดร.
อภิรุม จนัทน์หอม 

อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,   
  นิติทันตวิทยา)  
 ทันตแพทยสภา, 2556 
Ph.D (Oral Radiology) Acadamic 
Center for Dentistry 
Amsterdam, 2001 

M.Sc. (Oral and Maxillofacial 
Radiology) University of North 
Carolina at Chapel Hill, USA, 
1996 

Diplomate American Board of 
Oral and Maxillofacial 
Radiology, The American Board 
of Oral and Maxillofacial 
Radiology, 1995 

ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534 

- - 12.00 3.00 25(3) 

13 ผศ. ทพ. ดร. 
ทรงวุฒิ   
ตวงรัตนพันธ์ 

ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์)   
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) ทันตแพทยสภา,  
   2541 
M.P.H Dental Public Health,  
   University of Alabama at  
   Bermingham, U.S.A., 2531 
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) 
   มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524 

9.00 9.00 18.00 5.00 11(2) 

14 ผศ. ทพญ. วิกันดา  
เขมาลีลากุล 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  
  ทันตแพทยสภา, 2558 
วท.ม. (ทันตกรรมจดัฟัน) และ         
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน)   
   มหาวิทยาลัยมหดิล, 2543 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2538 

7.2 5.5 7.2 12.0 8(2) 

15 อ. ทพ. ดร. พลภัทธ์  
ตรีภูวพฤทธิ์ 

Ph.D. (Oral Biology) University of 
Bergen, Norway, 2013 
ว.ท. (ทันตกรรมจดัฟัน)  
   ทันตแพทยสภา, 2561 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2549 
 
 

3.2 4.6 7.0 12.0 3(1) 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวนผลงาน 

ทางวิชาการรวม                           
(ผลงานในระยะ 5 

ปีล่าสุด) 

ปัจจุบนั เมื่อปรับปรุงหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

16 ผศ. ทพญ. 
ภัทริยาภรณ์ 
บุญญวงศ์ 

วท.ม.(ทันตกรรมบดเค้ียว) จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2554 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

15.00 5.00 15.00 5.00 4(1) 

17 อ. ทพ. ชนธีร์   
ชิณเครือ 

ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล 
  โลเฟเชียล) ทันตแพทยสภา, 2545 
ป.บัณฑิต (ศลัยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซลิโลเฟเชียล) 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542 

ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

9.00 9.00 9.00 9.00 2(2) 

หมายเหตุ   1. * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  2. อาจารย์ล าดับที่    1 – 12    คือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  3. อาจารย์ล าดับที่  13 – 17    คือ  อาจารย์ประจ า 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา  

(สาขา), ประเทศ, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด จ านวนผลงาน
ทางวิชาการใน

ระยะ 5 ปี 
1 รศ.ดร. อ านาจ   

มีเวที 
Dr. rer. Nat. (Biology) magna cum laude, Johanes   
  Gutenberg University, Mainz, Germary 
M.Sc. (Anatomy) Mahidol University, Thailand 
B.Sc. (Physical Therapy) Mahidol University, Thailand 

ข้าราชการบ านาญ 
 

1 

2 ผศ. ทพญ. ดร.  
กนกนาฏ   
จินตกานนท ์

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน) ทนัตแพทยสภา 
Ph.D. (dent) University of Adelaide, Australia 
MDS. (Orthodontics) University of Adelaide,   
  Australia 
ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

ศูนย์เทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมขั้นสูง 

1 

3 รศ. (พิเศษ) ทพญ.
ดร. สมใจ   
สาตราวาหะ 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน) ทนัตแพทยสภา 
Dr.med.dent   Anerkennung, Zanmaerztin fuer  
  Kierferorthopaedie Landeszahnaeztekammer  
  Baden-Wuerttemberg, Germany 
ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สมาคมทันตแพทย์
จัดฟันแห่งประเทศ
ไทย     
 

1 

4 รศ. ทพญ. นิตา 
วิวัฒนทปีะ 

อ.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)  ทนัตแพทยสภา 
Diplomate, of the American Board of Orthodontics,  
  M.S.D. (Orthodontics) , St Louis University, USA 
Certificate, NYU, USA 
ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 
 

1 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา  
(สาขา), ประเทศ, 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

สังกัด จ านวนผลงาน
ทางวิชาการใน

ระยะ 5 ปี 
5 ดร. จันทร์จิรา   

สินทนะโยธิน 
Ph.D. Physics (Imaging), King’s College, University of  
  London, United Kingdom 

ศูนย์เทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมขั้นสูง 

1 

 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
     -ไม่มี-  

 
4.2 ช่วงเวลา  

 -ไม่มี-  
 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
 -ไม่มี-  
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานหรือท าวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ในหัวข้อทางทันตแพทยศาสตร์ โดยหัวข้อ
ในการท าวิจัยนั้นจะต้องมีความเหมาะสมและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   
คุณธรรมและจริยธรรม 
ตั้งแต่เริ่มวางแผนงานวิจัยจนกระทั่งถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้น นักศึกษาจะได้รับการ

ฝึกฝนให้มีวินัย  ตรงต่อเวลา  เคารพกฎระเบียบของภาควิชา  คณะ  และหน่วยงานต่าง ๆ  อย่างเคร่งครัด  
สามารถที่จะท างานเป็นกลุ่มและมีแนวทางที่จะแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และยอมรับในข้อตกลงหลังจาก
ที่มีความตกลงของกลุ่ม และนักศึกษาจะได้รับการอบรมชี้แนะในด้านจริยธรรมของผู้วิจัยทั้งเรื่องด าเนินการ
วิจัย และน าเสนอผลงานวิจัยและมุ่งเน้นที่จะใช้งานวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 ความรู้  
 ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏี

ส าคัญในเนื้อหาที่จะศึกษา สามารถที่จะชี้ให้เห็นถึงที่มาของปัญหาที่จะวิเคราะห์และความจ าเป็นที่ต้องท า
วิจัย   อีกท้ังต้องติดตามวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน าเอาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ใน
การท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  ทักษะทางปัญญา 
    นักศึกษาสามารถที่จะวางแผนงานวิจัย จากนั้นจึงออกแบบและด าเนินการวิจัยอย่างมีคุณภาพ  เมื่อ

ได้ผลการทดลองแล้วนักศึกษาสามารถอภิปรายผลการทดลองแล้วสามารถสรุปและวิจารณ์ผลงานวิจัยที่ได้
ท าขึ้น   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ  อีกทั้งสามารถทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือวาง
แผนการทดลองในอนาคตได้  

    ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ในระหว่างที่นักศึกษาท าการวิจัยนั้น นักศึกษาจะมีโอกาสที่จะร่วมมือในด้านความรู้ เครื่องมือและ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งจะท าให้มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและสามารถสื่อสาร
กับกลุ่มคนได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการวิเคราะห์ผลของงานวิจัยนั้น  นักศึกษาจะเพ่ิมพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

รับหรือส่งข้อมูล  อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านสื่อสารสนเทศ หรือใช้หลักการทางสถิติมาอภิปรายความ
น่าเชื่อถือของผลการทดลองได้อย่างเหมาะสม  และหลังจากที่ได้ผลการทดลองที่น่าเชื่อถือแล้ว  นักศึกษาจะ
มีการน าเสนอในที่ประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกทั้งยังต้องเผยแพร่ผลงานในวารสารที่เป็นที่
ยอมรับตามเงื่อนไขของหลักสูตร 

ทักษะพิสัย 
ความสามารถในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ   

ทันตกรรม  โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ  
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์  บนพ้ืนฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิต   และ
วัฒนธรรม 

 
5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2  ของปีการศึกษาที่ 2 และ 3 
 
5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท จ านวน 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
 การเตรียมนักศึกษา 

นักศึกษาต้องผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ 
 -  นักศึกษาต้องสอบผ่านเงื่อนไขภาษาต่างประเทศ 
 -  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทันต  
    กรรมจัดฟัน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
     การเตรียมพร้อมของทุนและสิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษา 

-  คณะ ฯ จัดสรรทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ และทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานทางวิชาการ
แก่นักศึกษา 
-  คณะ ฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือให้ค าแนะน าในการเรียนแก่นักศึกษา  
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 
-  คณะ ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ค าชี้แนะในด้านการวิจัยและด้านอ่ืน ๆ  
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หรือติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่สามารถเป็นแหล่งเครื่องมือที่จ าเป็นแก่นักศึกษา  
-  คณะ ฯ มีห้องสมุด ห้องท างานนักศึกษา รวมทั้งจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือที่จ าเป็น เพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการท าวิจัยอย่างเหมาะสม 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

1.  งานวิจัยที่ท าต้องได้รับการเผยแพร่ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อย

ได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็น 
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
2.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาทันต 
กรรมจัดฟันและสาขาที่เก่ียวข้อง 
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หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
วิชาชีพทันตกรรมจัดฟัน -มีการด าเนินการให้นักศึกษาเรียนรู้ตามแผนการเรียนของหลักสูตร 

เพ่ือให้เป็นมหาบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ฯ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่เห็นประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  
-มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองให้พร้องกับการเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน โดยการสนับสนุนให้สอบอนุมัติบัตรเพ่ือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และเตรียมผลงานตีพิมพ์เพ่ือประกอบการปรับ
คุณวุฒิเพิ่มนอกเหนือจากงานวิจัยที่ต้องท าตามหลักสูตรปรกติ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

- มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรม  และจรรยาบรรณนักวิจัย 
- ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส การออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกับคณะทันต
แพทยศาสตร์ การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติของขากรรไกรและ
ใบหน้า ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ตั้งแต่แรกเกิด เพ่ือให้มีแนวคิดของการ
ให้และช่วยเหลือผู้อื่นมากข้ึน ท าประโยชน์ต่อสังคม 

ด้ านทักษะและการสื่ อสาร  
การถ่ายทอดความรู้  

-  มีการฝึกฝนวิธีการพูด/น าเสนอข้อมูลในชั่วโมงเรียนและสัมมนาอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา โดยมีอาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นักศึกษา 
-  ก าหนดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการทั้งใน
และต่างประเทศ ทั้งในลักษณะการน าเสนอโดยปากเปล่า และการ
น าเสนอด้วยสื่อโปสเตอร์ ท าให้นักศึกษาสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดี 
และเรียนรู้การด าเนินชีวิตในต่างประเทศ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการท างาน
ในอนาคต 

ด้านภาวะผู้ น า   และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยใน
ตนเอง 

-  ก าหนดให้มีกระบวนวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม  และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท างาน ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น าและ
การเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 
-  มีกติกาสร้างวินัยในตนเอง  เช่นการเข้าเรียน สัมมนาตรงเวลาสม่ าเสมอ 
-  มีส่วนร่วมในสัมมนา  เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม      
1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ 
ล าดับความส าคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
ความเป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาต้องอาศัยแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา

จะได้รับอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์ผู้สอน และ /หรือ
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  เช่น  การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี 
ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ 
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลรักษาเครื่องมือ  
การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 
-  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การเตรียมการสัมมนา การส่งงาน 
ตามก าหนดเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ 
-  ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
-  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
-  ประเมินจากการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์  
-  ประเมินจากกระบวนการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ 
แก้ไขปัญหา 
3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 
เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  นักศึกษาต้อง
ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านหลักการทางทฤษฎี และในด้านการประยุกต์ใช้
จริงในห้อง ปฏิบัติการ  โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
กระบวนวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของกระบวนวิชานั้น ๆ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และอาจารย์ผู้สอนอ่ืน ๆ  นอกจากนี้นักศึกษาจะมี
โอกาสได้รับประสบการณ์การท าวิจัย หรือท างานวิจัยในต่างประเทศ  หรือเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่
มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
 -  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 -  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 -  ประเมินจากการสัมมนา 
 -  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 -  การสอบวัดคุณสมบัติ 
 -  ผลงานตีพิมพ์ 
 
     2.3 ทักษะทางปัญญา    

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา    
1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

       2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข 
       ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
       3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
      1) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
      2) ให้นักศึกษาท าการวิจัย 
      3) การอภิปรายกลุ่มในห้องเรียนร่วมกับนักวิจัยอ่ืน 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

     การประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น  ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่ม  โดยตั้งค าถามเชิงประยุกต์ให้
นักศึกษาแก้ปัญหา  อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา  และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่ได้เรียนมา 

 
     2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ   
1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  
ใช้การสอนที่ก าหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับ

ผู้ อ่ืน ทั้ งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน และให้มีการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอ่ืน  หรือผู้ มี
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ประสบการณ์  โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 
 -  มีภาวะผู้น า และสามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 -  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 -  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 -  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 -  มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวทันตแพทย์ กับผู้ป่วย ผู้ปกครอง รวมถึงบุคลากรในคลินิก 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น 

เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ก าหนด 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
       สารสนเทศ   
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 
        ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่าง ๆ  ให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์และน าเสนอการ

แก้ปัญหาที่เหมาะสม  และเรียนรู้ เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอนในชั้นเรียน  ที่ประชุมวิชาการและกิจกรรม

สัมมนา  โดยการประเมินจากรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน และความสามารถในการ
อธิบายข้อมูลทางคณิตศาสตร์และเหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือทางสถิติ  โดยอาจให้นักศึกษา
แก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
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2.6 ทักษะพิสัย 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

1) มีความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพื้นฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
  2) มีความสามารถในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นใจ ตระหนักใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาของหลักสูตร  ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในการ
รักษาผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟัน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมและทักษะการท างานเฉพาะทางทันตกรรมจัดฟัน
ตั้งแต่ก่อนเริ่มปีการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม เพ่ือให้พร้อมรับดูและผู้ป่วยในช่วงเดือนกันยายน ตั้งแต่การ
ตรวจ การเก็บข้อมูล การเตรียมข้อมูลประวัติผู้ป่วย การให้การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาท่ีเหมาะสม
และเป็นประโยชน์แกผู่้ป่วยมากท่ีสุด  การให้การรักษาผู้ป่วยตามแผนการรักษาและมีการย้อนประเมิน
ความก้าวหน้าในการรักษาเป็นระยะเพ่ือปรับวิธีการรักษาให้เหมาะสม การดูแลติดตามและให้ค าแนะน าแก่
ผู้ป่วยในระยะสิ้นสุดการรักษา  ซึ่งทักษะเหล่านี้จะเกิดผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างรอบคอบในแต่ละ
ขั้นตอนไปพร้อม ๆ กัน 
 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
 มีการประเมินผลในช่วงตลอดระยะเวลาของการศึกษาในหลักสูตรในวิชาคลินิก ซึ่งประเมินโดย
คณาจารย์ผู้สอน จากการปฏิบัติในคลินิก การน าเสนอรายงานผู้ป่วยและแผนการรักษา การปฏิบัติและให้
การรักษาต่อผู้ป่วยเมื่ออยู่ในคลินิก การตรงต่อเวลา การน าเสนอความก้าวหน้าในการรักษาเป็นระยะ ผล
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษาจากการ
สัมมนาคลินิกและการฝึกปฏิบัติในคลินิก 
 



 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

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 
ท.จฟ. 701 
(402701) 

การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะ
และใบหน้ามนุษย์ 

 
 

    
 

 
 

  
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 702 
(402702) 

รังสีวิทยาประยุกต์ส าหรับ ทันตกรรมจัดฟัน  
 

    
 

 
 

  
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 703 
(402703) 

การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทาง  
ทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 

 
 

    
 

 
 

  
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 704 
(402704) 

กา รรั กษ าท า งทั น ตก รรมจั ดฟั นแ ล ะ              
ชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 705 
(402705) 

ระบบการบดเค้ียวประยุกต์  
 

    
 

 
 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

  

ท.จฟ. 706 
(402706) 

การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด  
 

    
 

 
 

  
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 707 
(402707) 

การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  
 

    
 

 
 

  
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 708 
(402708) 

การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติชนิด
ซับซ้อนบริเวณขากรรไกรและใบหน้า 

 
 

    
 

 
 

  
 

  
 

    
 

 
 

  

ท.จฟ. 709 
(402709) 

ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจัดฟัน  
 

    
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

   
 

 
 

  

 
                  ความรบัผิดชอบหลกั                    ความรับผิดชอบรอง 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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. 712 
(402712) 

หลักการและเทคนิคทางทันต 
กรรมจัดฟันขั้นสูง 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

   
 

 
 

 

ท.จฟ. 791 
(402791) 

สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1    
 

  
 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  

ท.จฟ. 792 
(402792) 

สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 2    
 

  
 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  

ท.จฟ. 793 
(402793) 

สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 3    
 

  
 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  

ท.จฟ. 794 
(402794) 

สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 4    
 

  
 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  

ท.จฟ. 795 
(402795) 

สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 5    
 

  
 

  
 

  
 

 
 

   
 

 
 

   
 

  

ท.จฟ. 751 
(402751) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.จฟ. 752 
(402752) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.จฟ. 753 
(402753) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 3  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.จฟ. 754 
(402754) 

คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
                  ความรบัผิดชอบหลกั                    ความรับผิดชอบรอง 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
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. 755 
(402755) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 5  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.จฟ. 756 
(402756) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 6  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.จฟ. 757 
(402757) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 
1 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.จฟ. 758 
(402758) 

คลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ท.ป. 711  
(415711) 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
จริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

   
 

  

ท.ป. 712  
(415712) 

ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขา
ทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

ท.ป. 713 
(415713) 

ชี วสถิ ติ ส าหรับสาขาทันต
แพทยศาสตร์ 

 
 

    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

ท.ชช. 711 
(422711) 

ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์  
 

 
 

   
 

 
 

  
 

  
 

    
 

   
 

  

ท.ชช. 712 
(422712) 

ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง    
 

   
 

     
 

  
 

 
 

   
 

  

ท.จฟ. 799 
(402799) 

วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
                  ความรบัผิดชอบหลกั                    ความรับผิดชอบรอง 
หมายเหตุ ทักษะพิสัย มีการก าหนดผลการเรียนรู้เฉพาะวิชาคลินิกและวิชาที่มปีชิบัติการเท่านั้น คอื 402712, 402751, 402752, 402753, 402754, 402755 และ 402756



 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้    
คุณธรรม จริยธรรม          

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

ความรู้ 
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ทักษะพิสัย 
 (6.1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพื้นฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
 (6.2) ความสามารถในการรักษาและส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิ์ของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นใจ ตระหนักใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา              
โดยแบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่า
ล าดับขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  

  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น     ความหมาย   ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good) 3.50 
    B ดี  (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 อักษรผลการศึกษาท่ีไม่มีค่าล าดับขั้นให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมินผลหรือยังไม่มีการประเมินผล ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T ปริญญานิพนธ์   (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ             

 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า C หรือ 
S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่กระบวนวิชา 
402791, 402792, 402793, 402794, 402795, 402799 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาทันต 
กรรมจัดฟัน ประเมินความเหมาะสม และมาตรฐานของการสอบ และการวัดผลการเรียนรู้ตามที่  
ก าหนดไว้ในแผนการสอน 

     2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร  
1. ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  

  ประเมินจากบัณฑิตท่ีจบ 
  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

         หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
1. สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3.00  และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย   

ในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4. สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ

การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือเผยแพร่เป็น 
บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ
ศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ               
การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
     2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล   

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน             
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ระดับปริญญาโท 
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและความก้าวหน้าทางวิชาการ มา
ประกอบการพิจารณา 
 
  

2.  บัณฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้

บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา   
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ เผยแพร่เป็นบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุม
วิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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3.  นักศึกษา  
 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้

สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามีความ
พร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย ์ 

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และ
มีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของ
อาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง

วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
และการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพ่ือช่วยเหลือ                  
ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 
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 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)     
  

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รบัผดิชอบ
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างนอ้ย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการ
ประชุมทุกคร้ัง 

x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวชิา 

x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิด
ภาคการศึกษา   

x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา  
 

x x x x 



 

 

 

41 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

 x x x 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน า
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

x x x x 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

x x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

N/A N/A N/A N/A 

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x 

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x 

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 8 9 10 11 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1-5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 8 9 

 

เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผ่านเกณฑป์ระเมินดังนี้           

ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้                                     
ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.  5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการบริหาร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตร
ต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา   
 
402701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 

Human Growth and Development of Craniofacial Complex 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
          หลักการและวิธีการเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะ ใบหน้า ฟัน และอวัยวะข้างเคียงของมนุษย์ มนุษย
พันธุศาสตร์และคัพภวิทยาของศีรษะ ใบหน้า และฟันของมนุษย์ ความผิดปรกติของศีรษะและใบหน้า ลักษณะทาง
กายวิภาคและหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร กลไกการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของใบหน้า และช่องปากที่เกี่ยวข้องกับ
การบดเคี้ยว การกลืน การพูด และการหายใจที่ปรกติและผิดปรกติ รูปแบบโครงสร้างของใบหน้าแบบต่ าง ๆ ตาม
เชื้อชาติและความสัมพันธ์ของโครงสร้างใบหน้ากับการสบฟันที่ปรกติและผิดปรกติ และพัฒนาการของร่างกายที่
เก่ียวข้องกับพัฒนาการของศีรษะ ใบหน้า และฟัน 
         Concepts and processes of human craniofacial growth and development, genetics  and 
craniofacial embryology; craniofacial abnormalities,  anatomic  variations and function of 
temporomandibular joint (TMJ), orofacial physiology related to the function of mastication, 
deglutition, speech and respiration in normal  and abnormal conditions, structural basis for facial 
form variations and  ethnic variations, relationships of facial form to anatomical basis  of 
malocclusion, and somatic development related to  craniofacial  and  dental development 
 
 
402702 รังสีวิทยาประยุกต์ส าหรับทันตกรรมจัดฟัน 

Applied Radiology for Orthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
         หลักการและวิธีการถ่ายภาพรังสีชนิดต่าง ๆ วินิจฉัยสภาวะผิดปกติและพยาธิสภาพจากภาพรังสี  หลักและ
เทคนิคการถ่ายภาพรังสีศีรษะ ลักษณะโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ที่ส าคัญของศีรษะและใบหน้าจากภาพรังสีกะโหลก
ศีรษะ เทคนิคการลอกภาพลายเส้นของศีรษะจากภาพรังสีศีรษะ การวิเคราะห์ภาพรังสีศีรษะโดยเทคนิคต่าง ๆ  การ
ตั้งเป้าหมายการรักษา  การวางแผนการรักษา   คาดการณ์การเจริญเติบโตและการรักษา  ประเมินผลการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟัน เทคนิกการซ้อนทับลายเส้น ปัญหาและขอบเขตของเทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ภาพรังสีศีรษะ 
         Principles and methods of radiology, radiographic diagnosis of abnormalities and 
pathological conditions, principles and techniques of cephalometric radiography, radiographic 
identification of anatomical craniofacial structures, cephalometric tracing techniques, 
cephalometric analysis, goal of treatment, treatment planning, growth and treatment prediction, 
evaluation of the effects of orthodontic treatment, superimpositions, problems and limitations of 
cephalometric techniques 
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402703 การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจดัฟันขั้นสูง 
Advanced Orthodontic Diagnosis and Treatment Planning 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
           สาเหตุของการสบฟันผิดปรกติและการจ าแนก การรวบรวมและบันทึกข้อมูลทางทันตกรรมจัดฟัน การ
วิเคราะห์ข้อมูล การวินิจฉัย การคาดการณ์การเจริญเติบโตและพัฒนาการของใบหน้าและฟันก่อน  ระหว่าง และหลัง
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การตั้งเป้าหมายการรักษา การวางแผนการรักษา พร้อมทั้งวิธีการต่างๆในการรักษา 
ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา   และการคงสภาพหลังการรักษาส าหรับความผิดปรกติของการสบฟันและ
ความผิดปรกติของใบหน้าชนิดต่างๆ 
           Etiology  of  malocclusion, classification of malocclusions, orthodontic data and records, 
data  analysis, orthodontic diagnosis, prediction of the effects of treatment  on 
growth  and  development  of face and dentition before, during and after orthodontic 
treatment,  objectives  of  orthodontic treatments, treatment planning for various types of 
malocclusions, treatment procedures, timing of treatment and retention                                                                                   
 
 
402704 การรักษาทางทันตกรรมจดัฟันและชีวกลศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

Orthodontic Treatment and Related Biomechanics 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและชีวกลศาตร์ที่เกี่ยวข้อง ประวัติทางทันตกรรมจัดฟันรักษา ชีววิทยาของ
การเคลื่อนฟันและปัจจัยที่มีผลเกี่ยวข้อง  แรงทางทันตกรรมจัดฟันที่ใช้ในการเคลื่อนฟัน   และหลักการทางชีวกล
ศาสตร์ในการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน   เทคนิคการแก้ไขความผิดปรกติของการสบฟันและความผิดปรกติของ
ใบหน้าด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดต่างๆ หลักยึดทางทันตกรรมจัดฟันและการเตรียมหลักยึด    วิธีการรักษาทางทันต 
กรรมจัดฟันส าหรับการสบฟันผิดปรกติชนิดต่าง ๆ      
         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  kinds  of  orthodontic techniques 
and  appliances,  orthodontic anchorage and anchorage preparation, orthodontic treatment 
procedures for various types of malocclusions 
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402705 ระบบการบดเคี้ยวประยุกต ์
Applied Dental Occlusion 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          พื้นฐานของการสบฟัน  การท างานของระบบบดเคี้ยวในภาวะปกติและผิดปรกติ  หลักการสบฟันปรกติ การ
ท างานของระบบบดเคี้ยวในสภาวะปรกติและผิดปรกติ การวิเคราะห์การสบฟันทางทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์
การสบฟัน การวางแผนการรักษา  และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบการบดเคี้ยวที่
จ าเป็นต้องรับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การตรวจและการรักษาผู้ป่วย TMD การแก้ไขปัญหาของระบบบดเคี้ยว
โดยวิธีการต่าง ๆ ทางทันตกรรมบูรณะและทางทันตกรรมจัดฟัน 
          Basic principles of dental occlusion, functioning of  masticatory system in normal and 
abnormal conditions;  principles of normal occlusion, analysis  of  occlusion  in   orthodontics, 
analysis, planning and evaluation of treatment in orthodontic patients with  problems  of 
masticatory system, clinical examination and treatment of temporomandibular joint disorder (TMD) 
patients, and restorative as well as orthodontic methods of  masticatory  problem correction 
 
 
402706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด 

Surgical Orthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          การบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ขากรรไกรและการสบฟัน ในสามมิติ 
ซึ่งแก้ไขโดยใช้การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด การเลือกผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาพร้อมทั้ง
ขั้นตอนการรักษาอย่างละเอียด การเตรียมผู้ป่วยในแต่ละระยะของการรักษา ลักษณะการผ่าตัดแบบต่าง ๆ การดูแล
ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด การคงสภาพการสบฟันและความสัมพันธ์ของขากรรไกรภายหลังการรักษา รวมทั้ง
ภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
          Principles of treatment of patients with abnormalities of craniofacial complex, jaws and 
occlusion in three dimensions using orthodontic treatment in combination with surgical 
intervention, case selection, case examination and meticulous treatment planning, steps in 
treatment approach, patient preparation for surgery in each steps of treatment, type of surgical 
intervention, post-operation care of patient, retention management and possible complications 
 
 
402707 การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

Corrective Orthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
         ทฤษฎีและหลักการบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดต่าง ๆ  เทคนิกการรักษาทางทัน
ตกรรมจัดฟันร่วมสมัย รวมถึงเทคนิควิธีต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นมาให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพและสะดวกในการท างาน
เพื่อให้เกิดผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการรักษาที่เหมาะสม 
         Principles of corrective orthodontic treatment with various kinds of orthodontic appliances, 
contemporary orthodontic treatment and advances in treatment modalities to achieve efficient 
treatment results and optimal treatment duration 
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402708 การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติชนิดซับซ้อนบริเวณขากรรไกรและใบหน้า 
Treatment in Craniofacial Deformities 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
         หลักการพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกดิของกะโหลกศีรษะ ขากรรไกร และใบหน้าตั้ง แต่ก าเนิด 
สาเหตุและลักษณะของความผิดปรกดิที่พบ การตรวจ การวิเคราะห์ และการวางแผนการรักษา รวมถึงการวางแผน
ร่วมกันเป็นสหสาขา  เพื่อให้ได้แผนการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงอายุของผู้ป่วย โดยเน้นการรักษาและการ
ประเมินผลการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันเป็นหลัก ร่วมกับการแก้ไขปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย เช่น การพูดออก
เสียง ปัญหาการได้ยิน ปัญหาทางจิตวิทยา เป็นต้น 
         Fundamental concepts of treatment modalities in patients with congenital craniofacial 
deformities, causes, characteristics, examination, diagnosis and treatment planning, including 
multidisciplinary approach at each patient age.  This is based on concepts of orthodontic 
treatment and treatment evaluation as well as treatment of other related problem e.g. speech, 
hearing and psychological problems 
 
 
402709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจัดฟัน 

Applied Orthodontic Materials 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลโดยทัว่ไปของทันตวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน   ส่วนประกอบ คุณสมบัติและ
กลไกการท างานของวัสดุทางทันตกรรมจัดฟันชนิดต่าง ๆ ได้แก่ แบนด์ แบร็กเกต ลวดทางทันตกรรมจัดฟันและ
ส่วนประกอบเสริมอ่ืน ๆ หมุดทางทันตกรรมจัดฟัน วัสดุยึดเคร่ืองมือจัดฟันกับผิวฟัน เป็นต้น 
          General physical and mechanical properties of dental materials, compositions, properties, 
mechanics and uses of common used orthodontic materials, i.e. bands, brackets, orthodontic 
wires, auxiliaries, orthodontic miniscrews and fixative materials 
 
 
402712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 

Advanced Orthodontic Principles and Techniques 
4(1-9-8) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          หลักการและวิธีการใช้วสัดุและอุปกรณ์เครื่องมือทางทนัตกรรมจัดฟัน การฝึกปฏบิัติเก่ียวกับการเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยทางทนัตกรรมจัดฟัน การสร้างแบบจ าลองฟัน การใช้อปุกรณ์ และการท าเครื่องมือจัดฟันชนดิต่าง ๆ ในแบบ
มาตรฐาน รวมถึงการฝึกการใช้เครื่องมือที่มีวิวัฒนาการสมยัใหม่ นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกดดัลวดเพื่อแก้ไขการสบ
ฟันผิดปรกติชนิดตา่ง ๆ ในแบบจ าลองฟันและการฝึกท าเครื่องมือคงสภาพฟันภายหลังการรักษา  
           Principles and use of orthodontic instruments and appliances, materials used in 
orthodontics, laboratory techniques, management of data records, various types of orthodontic 
appliances construction, exercises in wire bending for orthodontic treatment in typodont and also 
fabrication of retentive appliances 
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402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1 
Seminar in Orthodontics 1 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
           หลักการรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือชนิดถอดได้แบบต่าง ๆ และเครื่องมือฟังชันนอลออร์โธปิดิกส์ รวมถึงการ
วิเคราะห์วินิจฉัยและเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการรักษา 
          Principles and treatment with removable appliances and functional orthopedic appliances, 
data analysis and treatment planning for case selection  
 
 
402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 2 

Seminar in Orthodontics 2 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          การทบทวน   น าเสนอ  และวิจารณ์บทความทางวิชาการ   หรืองานวิจัยที่มีความส าคัญ  หรือเป็นพื้นฐานใน
การรักษาทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
          Review, discussion and presentation on important literature or classic orthodontic literature 
which support a sound philosophy of orthodontic practice 
 
 
402793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 3 

Seminar in Orthodontics 3 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
          การทบทวน   น าเสนอ  และวิจารณ์บทความทางวิชาการ   หรืองานวิจัยที่มีความส าคัญ  หรือเป็นพื้นฐานใน
การรักษาทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
          Review, discussion and presentation on important literature or classic orthodontic literature 
which support a sound philosophy of orthodontic and interdisciplinary practice 
 
 
402794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 4 

Seminar in Orthodontics 4 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
          การน าเสนอและวิจารณ์บทความความก้าวหน้าทางวิชาการในเรื่องทันตวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน เทคนิคทาง
ทันตกรรมจัดฟันสมัยใหม่ และการวางแผนทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอื่นๆ 
          Updated knowledge of dental materials in orthodontics, modern orthodontic techniques 
and interdisciplinary of orthodontic treatment plan and other dental treatments 
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402795 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 5 
Seminar in Orthodontics 5 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
          การน าเสนอและวิจารณ์บทความความก้าวหน้าทางวิชาการทางทนัตกรรมจัดฟัน เทคนิคทางทันตกรรมจัดฟัน
สมัยใหม่ และการวางแผนทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอื่นๆ 
          Updated knowledge in orthodontics, modern orthodontic techniques and interdisciplinary 
of orthodontic treatment plan and other dental treatments 
 
 
402751 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนั 1 

Clinical Orthodontic Practice 1 
1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ไม่มี 
          การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก รวมถึงการรับผู้ป่วยกลุ่มต่าง  ๆ  ที่มีและไม่มีการเจริญเติบโต   การซักประวัติทาง
การแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติมาพบทันตแพทย์เพื่อการจัดฟัน การตรวจ
ทางคลินิก การวิเคราะห์แบบฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาที่
เหมาะสม 
         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 
 
 
402752 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนั 2 

Clinical Orthodontic Practice 2 
4(0-12-8) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402751 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1” เพื่อให้การรักษา
ต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้องในระยะแรกของการรักษาทางทันต 
กรรมจัดฟัน เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 
         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 
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402753 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนั 3 
Clinical Orthodontic Practice 3 

4(0-12-8) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402752 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2” เพื่อให้การรักษา
ต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการประเมินผลการรักษาและการ
รายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย 
          A continuing clinical practice of “Clinical Orthodontic Practice 2” for patients with various 
type of malocclusions in orders, evaluation of treatment results and progress in each case, 
including re-evaluation of treatment planning 
 
 

 
 
402755 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนั 5 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402754 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4” เพื่อให้การรักษา
ต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง มีการประเมินผลการรักษาและการ
รายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย 
          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 
 
 
 
 

402754 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนั 4 
Clinical Orthodontic Practice 4 

4(0-12-8) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402753 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 3” เพื่อให้การรักษา
ต่อเนื่องกับผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่าง ๆ ตามล าดับขั้นตอนที่ ถูกต้อง มีการประเมินผลการรักษาและการ
รายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงแผนการรักษาให้เหมาะสมกับผู้ป่วย
แต่ละราย 
         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  
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402756 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนั 6 
Clinical Orthodontic Practice 6 

4(0-12-8)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402755 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่ต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 5” เพื่อให้การรักษา
ต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่างๆ ในระยะสุดท้ายของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน   รวมถึงการ
ออกแบบและท าเครื่องมือคงสภาพฟันหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยแต่ละราย  ประเมินผลและ
เตรียมการรายงานผลการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด  
         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 
 
 
402757 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนัขั้นสูง 1 

Advanced Clinical Orthodontic Practice 1 
 1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402754 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4” 
เพื่อให้การรักษาต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน มีการประเมินผลการรักษาและ
การรายงานความก้าวหน้าการรักษาผู้ป่วยทุกรายที่ก าลังรักษา ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงแผนการรักษาให้เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยแต่ละราย 
         A continuing advanced clinical practice from the course of “Clinical Orthodontic Practice 4” 
for patients with complex 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 
 
 
402758 ฝึกปชิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟนัขั้นสูง 2 

Advanced Clinical Orthodontic Practice 2 
 2(0-6-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  402757 
          การฝึกปฏิบัติทางคลินิกที่มีความซับซ้อนต่อเนื่องจากกระบวนวิชา “ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 
1” เพื่อให้การรักษาต่อเนื่องแก่ผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปรกติชนิดต่างๆ ที่มีความซับซ้อน ในระยะสุดท้ายของการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟัน   รวมถึงการออกแบบและท าเครื่องมือคงสภาพฟันหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันใน
ผู้ป่วยแต่ละราย  ประเมินผลและเตรียมการรายงานผลการรักษาผู้ป่วยทั้งหมด  
         A continuing advanced clinical practice from the course of “Advanced Clinical Orthodontic 
Practice 1” for patients with complex 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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402799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

12 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการน าเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อโครงร่าง 

 

 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
Behavior Science and Ethics for Dentists  

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม และ
วิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์ และการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างทันตแพทย์กับผู้ป่วย วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมที่
เรียนมา 
         Concepts in ethics. Ethics in dentistry. Relationship of religions, ethics and dentistry. Patient’s 
rights and rules of Thai dental council. Basic factors of human behaviors. Doctor-patient 
interrelationship. Analytical discussion of ethical problems in dentistry using the knowledge gained 
from this course 
 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 
Research Methodology in Dentistry 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
          การศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ การน าขบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัยเทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
การเสนอผลงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และการวิจารณ์ผลงานวิจัย 
         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 
appraisal and the critique of research findings 
 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
Biostatistics in Dentistry 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
          แนวคิดและการน าวิธีทางสถิติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยทางทันตแพทย์ การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการเลือกตัวอย่างและการ
ก าหนดขนาดตัวอย่าง  การทดสอบค่าความถูกต้องและค่าความเชื่อถือได้ การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย
ทางทันตแพทย์ การเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารในการขอค าปรึกษาทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
        Statistical concepts and methods in developing dental research proposals. 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. Presentation of necessary information used to communicate in statistical 
consultation  
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422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
Biomedical Science for Dentist 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
          พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับงานทางทันตกรรม  รวมถึงกายวิภาคศาสตร์    
และสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ บริเวณศีรษะและคอ การประยุกต์ความรู้ในเรื่องหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบการบดเคี้ยว   และระบบการกลืนอาหาร    กลไกการเกิดความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก
และการควบคุม พื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่ เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม ชีวเคมี
ประยุกต์ของเนื้อเยื่อที่สะสมแร่ธาตุและพยาธิวิทยาของการอักเสบและการติดเชื้อบริเวณใบหน้าและช่องปาก อณู
ชีววิทยาของมะเร็งช่องปาก เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 
         Relevant basic knowledge in Biomedical Science related to dentistry, including anatomy and 
physiology of various organs in the head and neck region. Applied knowledge in the function of 
musculature, nervous, mastication, and deglutition systems. Mechanisms of nociception around 
the orofacial region and its control. The basic molecular genetics and the related genetic disorders 
applicable to dentistry. Applied biochemistry of mineralized tissue and pathology of inflammation 
and infection in the orofacial region. Molecular biology of oral cancer and dental pharmacology. 
 
422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง 

Advanced Oral Biology 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
          ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในสาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและ
พัฒนาของกะโหลกศีรษะ เพดาน ใบหน้า ฟันและอวัยวะปริทันต์  ชีววิทยาของกระดูกและเซลล์เยื่อบุผิว โครงสร้าง
ของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน กลไกการขึ้นของฟัน การหายของแผลในช่องปาก และการรับรส  
โครงสร้างทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของน้ าลาย และบทบาทของขบวนการอักเสบและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก  
ทบทวนการจ าแนกชนิดของเชื้อจุลชีพในช่องปากโดยเฉพาะแบคทีเรียและกลไกทางพิษวิทยาของเชื้อจุลชีพ การเกิด
แผ่นคราบจุลินทรีย์และส่วนประกอบ ความส าคัญของแผ่นคราบจุลินทรีย์และเชื้อจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจงต่อการเกิด
โรคฟันผุและปริทันต์ การน าความรู้ทางอณูชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์   
          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 roles of 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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2.   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
3.1 อาจารย์ประจ า 

 
1) รศ. ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล 
    งานวิจัย-ชาติ 
1. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล.  เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน CMU-NAM III.                      

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2560;  53-58. 
2. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล.  เครื่องมือปรับโครงสร้างจมูกและขากรรไกรบน CMU-NAM II.  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 

ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2560;  47-52. 
3. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์.  ปัจจัยท่ีมีผลต่อการจดัการเบื้องต้นแกผู่้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่

ของทันตแพทย์ภายหลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ.  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ปีท่ี 38 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม 2560;  87-96. 

 
2) ศ. ทพ. ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร 
1. งานวิจัย-นานาชาติ 
1. Werinpimol Kosumarl, Virush Patanaporn , Dhirawat Jotikasthira, Apirum Janhorm.  Distances 

from the root apices of posterior teeth to the maxillary sinus and mandibular canal in 
patients with skeletal open bite: A cone-beam computed tomography study. Imaging Science 
in Dentistry. 2017;47(3):157-164. 

2. Limsiriwong S, Khemaleelakul W, Sirabanchongkran S, Jotikasthira D, Pothacharoen P, 
Kongtawelert P, Ongchai S. Biochemical and clinical comparisons of segmental maxillary 
posterior tooth distal movement between two different force magnitudes. Europ J Orthod 
(EJO-2017-OA-0297.R2/cjx092/Accepted 20171106) 

3. Tasanapanont J, Apisariyakul J, Wattanachai T, Patiyut Sriwilas P, Midtbø M, Jotikasthira D. 
Comparison of 2 root surface area measurement methods: 3-dimensional laser scanning and 
cone-beam computed tomography. Imaging Sci Dent 2017;47:117-22.  

4. Tasanapanont J, Wattanachai T, Apisariyakul J, Pothacharoen P, Ongchai S, Kongtawelert P, 
Midtbø M, Jotikasthira D. Biochemical and Clinical Assessments of Segmental Maxillary 
Posterior Tooth Intrusion. Hindawi Publishing Corporation International Journal of Dentistry 
Volume 2017, Article ID 2689642, 7 pages https://doi.org/10.1155/2017/2689642.  

5. Kosumarl W, Patanaporn V, Jotikasthira D, Janhom A. Distances from the root apices of 
posterior teeth to the maxillary sinus and mandibular canal in patients with skeletal open 
bite: A CBCT study. Imaging Sci Dent Imaging Sci Dent 2017;47:157-164. 

6. Khumsarn N, Patanaporn V, Apirum 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;46:117-25.  

7. Khongkhunthian S, Kongtawelert P, Siriwan Ongchai S, Peraphan Pothacharoen P, Sastraruji T, 
Jotikasthira D, Krisanaprakornkit S. Comparisons between two biomarkers in evaluating 
periodontal disease severity: a cross-sectional study. BMC Oral Health 2014:14;107. 
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8. 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. European J Orthod 2014;36:39-
46. 

   งานวิจัย – ชาติ 
1. Suteerapongpan P, Jotikasthira D, Janhom A, Wattanachai T. Palatal Cortical Bone Thickness 

in Thai Patients with Open Vertical Skeletal Configuration,Using Cone-beam Computed 
Tomography. CM Dent J 2018; 39(1): 85-93. 
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               บีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(1): 103-114    
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                ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 1(35): 25-33. 
 
13) ผศ. ทพ. ดร. ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์  
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                การสะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่                 
               ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 131-140 
2.            ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, สุจิตรา ชาตา. วิถีชีวิตของปู่ ย่า ตา ยายผูดู้แลหลัก ที่สมัพันธ์กับสขุภาพช่องปากเด็กอายื 1- 
               3 ปี ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 107-117. 
 
14) ผศ. ทพญ. วิกันดา  เขมาลีลากุล 
1. งานวิจัย – นานาชาติ 
1. Limsiriwong S, Khemaleelakul W, Sirabanchongkran S, Jotikasthira D, Pothacharoen P, 

Kongtawelert P, Ongchai S. Biochemical and clinical comparisons of segmental maxillary 
posterior tooth distal movement between two different force magnitudes. Europ J Orthod 
(EJO-2017-OA-0297.R2/cjx092/Accepted 20171106) 

   งานวิจัย – ชาติ 
1. Apisariyakul J, Khemaleelakul W, Promma N, Pongsuseenee N, Damang T, Nuntasak N, 

Thanasarnpoonpol P, Saksit P, Chullapak P. Comparison of frictional resistance of various 
orthodontic ligation methods in wet conditions. J Dent Assoc Thai 2018; 68(2): 144-52. 

 
15) อ. ทพ. ดร. พลภัทธ์  ตรีภูวพฤทธิ์ 
1. งานวิจัย-นานาชาติ 
1. 

 
 

 

Suteerapongpun P, Wattanachai T, Janhom A, Tripuwabhrut P, Jotikasthira. Quantitative 
evaluation of palatal bone thickness in patients with normal and open vertical skeletal 
configurations using cone-beam computed tomography. Imaging Science in Dentistry 2018; 
48:51-7. 
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16) ผศ. ทพญ. ภัทริยาภรณ์  บุญญวงศ์ 
1. งานวิจัย – ชาติ 
1.               ภัทริยาภรณ์ บญุญวงศ์. อาการปวดฟันนอกแบบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 13-26. 
 
17) อ. ทพ. ชนธีร์  ชิณเครือ 
1. งานวิจัย – ชาติ 
1.             ชนธีร์ ชิณเครือ, หัทยา เนติวรานนท์, ยสนันท์ จันทรเวคิน, ทองนารถ ค าใจ. การจ่ายยาต้าน จุลชีพป้องกัน 
                ส าหรับการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามลา่งคุดที่ไมม่ีอาการ:การส ารวจในทันตแพทย์. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิ 
                โลเฟเชียล.  2559; 30: 13-22 
2.             สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรณุ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศร,ี สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย,์ จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์.  
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3.2 อาจารย์พิเศษ 
1) รศ.ดร. อ านาจ  มีเวที 
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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. 2017 
Dec;37(6):1289-1298. Doi: 10.1007/s10792-016-0402-5. Epub 2016 Dec 2. 

 

2) ผศ. ดร. กนกนาช  จินตกานนท ์
1. งานวิจัย – นานาชาติ 
1. Hayes S, Shoocongdej R, Pureepatpong N, Sangvichien S, Chintakanon K. A late Pleistocene 

woman from Tham Lod, Thailand: The influence of today on a face from the past. Antiquity 
2017; 91(356): 289-303. http://dx.doi.org/10.15184/aqy.2017.18 
 

3) รศ.(พิเศษ) ทพญ. ดร. สมใจ สาตราวาหะ  
1. งานวิจัย – นานาชาติ 
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. 

 

4) รศ. ทพญ. นิตา วิวัฒนทีปะ 
1. งานวิจัย – นานาชาติ 
1. Viwattanatipa N, Charnchairerk S. The effectiveness of corticotomy and piezocision on canine 

retraction: A systematic review. Korean J Orthod 2018;48(3)200-11. 
 

5)  ดร. จันทร์จิรา  สินทนะโยธิน 
1. งานวิจัย – นานาชาติ 
1.  Horkaew P, Sinthanayothin C. Curvilinear hole filling for 3D Digital Dental Models. Inter J 

Med Engineering and Informatics 2016;8(1):76-84.  



 

 

 

  
 

4. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 

หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เหตุผลในการปรับปรุง 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                              60  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า     63 หน่วยกิต  
ก.กระบวนวิชาเรียน                                 60  หน่วยกิต ก.กระบวนวิชาเรียน                              ไม่น้อยกว่า  63 หน่วยกิต  
  1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา                48  หน่วยกิต   1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา             ไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต  
   1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ      41 หน่วยกิต    1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า  44 หน่วยกิต  
    1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               41  หน่วยกิต     1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                               44  หน่วยกิต  

ปรับหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเนื้อหากระบวนวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

ปรับแผนการศึกษาให้
เหมาะสม 

 
 
 
 
 

ปรับปรุงเนื้อหาและปรับ
แผนการศึกษาให้ เหมาะสม 

 
 

402701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้ามนุษย์ 3 หน่วยกิต 402701 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหน้า

มนุษย์ 

2 หน่วยกิต 

402702 รังสีวิทยาประยุกต์ส าหรับทันตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต  

402703 การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ขั้นสูง 

1 หน่วยกิต                           
                     เหมือนเดิม 

402704 การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันและชีวกลศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 2 หน่วยกิต  

402705 ระบบการบดเค้ียวประยุกต์ 1 หน่วยกิต  

402706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด 1 หน่วยกิต 402706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด 1 หน่วยกิต 

402707 การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต  

402708 การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปรกติชนิดซับซ้อนบริเวณ

ขากรรไกรและใบหน้า 

 

1 หน่วยกิต 

                       
                      เหมือนเดิม 

402709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจัดฟัน 1 หน่วยกิต  

402712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 4 หน่วยกิต 402712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 4 หน่วยกิต 

402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  1 1 หน่วยกิต 402791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1 1 หน่วยกิต 

402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2 1 หน่วยกิต 402792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  2 1 หน่วยกิต 

402793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  3 1 หน่วยกิต 402793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  3 1 หน่วยกิต 
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หลักสูตร พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

402794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  4 1 หน่วยกิต 402794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  4 1 หน่วยกิต ปรับเน้ือหาและแผนการศึกษา 
 

เปิดเพื่อกระบวนวิชาใหม่ให้
เนื้อหาทันสมัยและครอบคลุม 

 
 
 
 
 

 
 
เปิดกระบวนวิชาใหม่เพือ่ให้
เทียบเคียงกับหลักสูตรสากล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มกระบวนวิชาเพื่อให้มี
เนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น และ
เหมาะกับงานวิจัยแต่ละราย 

 
 

 

   402795 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน  5 1 หน่วยกิต 

402751 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  1 1 หน่วยกิต  

402752 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  2 4 หน่วยกิต             

402753 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  3 4 หน่วยกิต                   เหมือนเดิม 

402754 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  4 4 หน่วยกิต              

402755 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  5 4 หน่วยกิต    

402756 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟัน  6 4 หน่วยกิต    

   402757 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 1 1 หน่วยกิต 

   402758 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 1 2 หน่วยกิต 

     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก               -ไม่มี-       1.1.2  กระบวนวิชาเลือก                 -ไม่มี- 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาฉพาะ                                           7 หน่วยกิต 

     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ 

   1.2 กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า              7 หน่วยกิต 
     1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                 5  หน่วยกิต 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์         1 หน่วยกิต 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์             2 หน่วยกิต 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์                    2 หน่วยกิต 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง 2 หน่วยกิต ย้ายไปกระบวนวิชาเลือก 

     1.2.2 กระบวนวิชาเลือก   -ไม่มี-    1.2.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า             2 หน่วยกิต 

 422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                   2 หน่วยกิต 

 422712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                                        2 หน่วยกิต 

  2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง          -ไม่มี- เหมือนเดิม 
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ข. วิทยานิพนธ์                                                     12 หน่วยกิต 
 

ข. ปริญญานิพนธ์                                                       12    หน่วยกิต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 
ปรับตามแนวทางการปรับปรุ่ง
หลักสูตรทุก 5 ปี และปรับ
เพื่อใหส้อดคล้องกับข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 

 
 
 
 

402799 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 402799      วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                 12    หน่วยกิต 

  ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
      1)   ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย:ภาษาต่างประเทศ 

    2)   ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา   -ไม่มี- 

 
เหมือนเดิม 

   
  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
  (1) การเข้าร่วมหรือน าการสัมมนาและการน าเสนอผลงานการสัมมนาในหัวข้อท่ี

เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และต้องเข้าร่วมตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 

  (2) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่
ได้รับการยอมรับในสาขาวิชาระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการที่มี
รายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม 
(full paper) ท่ีสามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตร หรือสิทธิบัตร โดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก
จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 (3) การรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มี
การรับรองโดยประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 (4) การน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร 

 

   
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
 (1) นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและน าเสนอผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ใน

การสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ภาค
การศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา                       

 (2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ท่ีอยู่ ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier1 หรือ เผยแพร่เป็น บทความฉบับเต็ม (Full Paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 

  
(3) การน าเสนอผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้งตลอดหลักสูตร 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่   
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

402701 ท.จฟ. 701 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหนา้
มนุษย ์

3 402701 ท.จฟ. 701 การเจรญิเติบโตและพัฒนาการของศีรษะและใบหนา้
มนุษย ์

2 

402702 ท.จฟ. 702 รังสีวิทยาประยุกตส์ าหรับทันตกรรมจัดฟัน 1 402702 ท.จฟ. 702 รังสีวิทยาประยุกตส์ าหรับทันตกรรมจัดฟัน 1 
402703 ท.จฟ. 703 การวินิจฉัยและการวางแผนการรกัษาทางทันตกรรม

จัดฟันข้ันสูง 
1 402703 ท.จฟ. 703 การวินิจฉัยและการวางแผนการรกัษาทางทันตกรรม

จัดฟันข้ันสูง 
1 

402712 ท.จฟ. 712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 4 402712 ท.จฟ. 712 หลักการและเทคนิคทางทันตกรรมจัดฟันขั้นสูง 4 
415712 ท.ป. 712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.ป. 712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.ป. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415713 ท.ป. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
    422711 ท.ชช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  หรือ 2 
    422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากข้ันสูง 2 
402751 ท.จฟ. 751 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1 402751 ท.จฟ. 751 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1 
  เข้าร่วมสัมมนา/น าเสนอผลงาน     เข้าร่วมสัมมนา  
  สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ    สอบผ่านเงื่อนไขภาษาตา่งประเทศ   
  รวม 14   รวม 15 

ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  
402704 ท.จฟ. 704 การรักษาทางทันตกรรมจดัฟันและชีวกลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 
2 402704 ท.จฟ. 704 การรักษาทางทันตกรรมจดัฟันและชีวกลศาสตร์ที่

เกี่ยวข้อง 
2 

402705 ท.จฟ. 705 ระบบการบดเคีย้วประยุกต ์ 1 402705 ท.จฟ. 705 ระบบการบดเคีย้วประยุกต ์ 1 
402709 ท.จฟ. 709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจดัฟัน 1 402709 ท.จฟ. 709 ทันตวัสดุประยุกต์ทางทันตกรรมจดัฟัน 1 
    402706 ท.จฟ. 706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตดั 1 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากข้ันสูง 2 702791 ท. จฟ. 791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1 1 
402752 ท.จฟ. 752 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 4 402752 ท.จฟ. 752 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 4 
  เข้าร่วมสัมมนา/น าเสนอผลงาน     เข้าร่วมสัมมนา  
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  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์    เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์  
  รวม 10   รวม 10 
   

 
     

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
402706 ท.จฟ. 706 การจัดฟันร่วมกับการผ่าตดั 1     
402707 ท.จฟ. 707 การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 1 402707 ท.จฟ. 707 การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 1 
402753 ท.จฟ. 753 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 3 4 402753 ท.จฟ. 753 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 3 4 
402791 ท.จฟ. 791 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 1 1 402792 ท.จฟ. 792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 2 1 
402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธ ์ 3 402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 3 
415711 ท.ป. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์ 1 415711 ท.ป. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
  รวม 11   รวม 10 
        

ภาคการศึกษาท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2  
402708 ท.จฟ. 708 การรักษาผู้ป่วยท่ีมีความผิดปรกตชินิดซับซ้อนบริเวณ

ขากรรไกรและใบหน้า 
1 402708 ท.จฟ. 708 การรักษาผู้ป่วยท่ีมีความผิดปรกตชินิดซับซ้อน

บริเวณขากรรไกรและใบหน้า 
1 

402754 ท.จฟ. 754 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4 4 402754 ท.จฟ. 754 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 4 4 
402792 ท.จฟ. 792 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 2 1 402793 ท.จฟ. 793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 3 1 
402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธ ์ 3 402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 3 
  รวม 9   รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
402755 ท.จฟ. 755 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 5 4 402755 ท.จฟ. 755 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 5 4 
402793 ท.จฟ. 793 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 3 1 402757 ท.จฟ. 757 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟันข้ันสูง 1 1 
402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธ ์ 3 402794 ท.จฟ. 794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 4 1 
  เข้าร่วมสัมมนา/น าเสนอผลงาน  402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 3 
      เข้าร่วมสัมมนา/น าเสนอผลงาน  
  รวม 8   รวม 9 

ภาคการศึกษาท่ี 2   ภาคการศึกษาท่ี 2   
402756 ท.จฟ. 756 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 6 4 402756 ท.จฟ. 756 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟัน 6 4 
402794 ท.จฟ. 794 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 4 1 402758 ท.จฟ. 758 ฝึกปฏิบัตคิลินิกทันตกรรมจัดฟันข้ันสูง 2 2 
402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธ ์ 3 402795 ท.จฟ. 795 สัมมนาทันตกรรมจัดฟัน 5 1 
  สอบวิทยานิพนธ ์  402799 ท.จฟ. 799 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 3 
      สอบวิทยานิพนธ ์  
  รวม 8   รวม 10 
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6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจาณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้ได้รับปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550  
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8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปชิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การ 
   ย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับท่ี    ๐๑๒/๒๕๕๕ 
เรื่อง  แนวปชิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา 

และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐     ข้อ ๑๔  
และข้อ  ๑๕   พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ้ ๑๕ และ ข้อ ๑๖ ก าหนดให้การเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การ
รับโอนนักศึกษา และการเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย นั้น   
 เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการ
เทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  มีแนวปฏิบัติและข้ันตอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๕ เมื่อวันที่  ๙  
พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๕   จึงเห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ให้ยกเลิกประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ฉบับที่  ๐๐๐๙/๒๕๕๑  เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา   การย้ายสาขาวิชา   การรับโอนนักศึกษาและ        การเทียบโอนหน่วย
กิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา    ลงวันที่ ๑๒  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๑  และให้ใช้ประกาศนี้แทน 
 ๒.  การเปลี่ยนแผนการศึกษา 
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา  หมายถึง  การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/หรือแบบการศึกษาใน
หลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดิม ระหว่างแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญาโท  
หรือระหว่างแบบ  ๑  และ   แบบ  ๒  ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ทั้งนี้ การเปลี่ยนแผนการศึกษา และ/
หรือแบบการศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
       ๒.๑ นักศึกษาผู้ที่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของ         
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ตามท่ีระบุในข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๖  คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา  รวมทั้งมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือแบบการศึกษาท่ี
ต้องการเปลี่ยนใหม่นั้น 
  ๒.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอเปลี่ยนแผนการศึกษาโดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นักศึกษาปริญญาเอก ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
  ๒.๓ กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้แล้วให้โอนมาได้เท่าที่นักศึกษาต้องการ  และ
น ามาค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย 
  ๒.๔ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจากหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  เป็นหลักสูตร
นานาชาติ  หรือหลักสูตรนานาชาติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภาคพิเศษ  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ า
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ส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบและบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  การเปลี่ยนแผนการศึกษาลักษณะนี้จะกระท าได้
เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
  ๒.๕ การเปลี่ยนแผนการศึกษาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มี
การช าระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแผนการศึกษา    
  การเปลี่ยนแผนการศึกษา จากหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตรภาคพิเศษ หรือหลักสูตรภาคพิเศษ
เป็นหลักสูตรปกติ  จะมีการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
 
๓. การย้ายสาขาวิชา 
    การย้ายสาขาวิชา   หมายถึง  การย้ายสาขาวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันภายในส่วนงานเดิม
หรือระหว่างส่วนงาน  ทั้งนี้การย้ายสาขาวิชาจะต้องสอดคล้องกับหลักสูตร  โดยที่ 
   ๓.๑ นักศึกษาท่ีประสงค์ขอย้ายสาขาวิชา  จะต้อง 
   ๑)  มีคุณสมบัติตามท่ีสาขาวิชาใหม่ก าหนดไว้ 
   ๒) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ใน 

หลักสูตรสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสม
เฉลี่ยของกระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชา เดิมไม่น้อยกว่า  ๒.๗๕ 

   ๓) มีหน่วยกิตสะสมจากกระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดไว้ใน 
                               หลกัสูตร สาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  และได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยของ
   กระบวนวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ ไม่น้อยกว่า ๓.๐๐  
   ส าหรับการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่มีเฉพาะ 
  วิทยานิพนธ์  ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาทั้งสาขาวิชาเดิมและสาขาวิชาใหม่ 
   ๓.๒ ขั้นตอนด าเนินการ  ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอย้ายสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโทหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนักศึกษาปริญญา
เอกผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและประธานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเดิม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่
และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน 
ใหม่เพ่ือพิจารณา และน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ   
  ๓.๓  การย้ายสาขาวิชาจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา  รวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่ 
  ๓.๔ การย้ายสาขาวิชากรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติเป็นราย ไป 
  ๓.๕  การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 
  ๑) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิม  ซึ่งเป็นกระบวน 
  วิชาเดียวกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ให้โอนหน่วยกิต   

กระบวนวิชาดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่
ได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา  ทั้งนี้กระบวนวิชาที่ได้รับการพิจารณาให้เทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้
อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น  S 

๒) กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชา
เดียวกับกระบวนวิชาใดในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่ แต่อาจมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับบางกระบวนวิชา
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ในหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  ให้พิจารณาเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาใหม่จะเป็นผู้พิจารณากระบวนวิชาที่สมควรจะเทียบโอนมาเป็นหน่วยกิตกระบวนวิชา
ตามหลักสูตรสาขาวิชาใหม่  และกระบวนวิชา  ที่ได้รับการพิจารณาเทียบโอนจะต้องมีผลการศึกษาได้
อักษรล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรืออักษรล าดับขั้น S 

 ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องท าการช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของหลักสูตรสาขาวิชานั้นๆ 
ใหม่  และการย้ายสาขาวิชาจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเรียบร้อยแล้ว 
 
๔. การโอนนักศึกษา 
 การโอนนักศึกษา  หมายถึง  การโอนนักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนหลักสูตรต่างระดับในสาขาวิชา
เดยีวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ/หรือการรับโอนนักศึกษาในหลักสูตรระดับ
เดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
   ๔.๑ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
   ๑) คุณสมบัติของนักศึกษา  ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและ
เรียนกระบวนวิชาต่างๆตามที่สาขาวิชาก าหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่างน้อย  ๑๒  หน่วย
กิต และมีคา่ล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย ๓.๗๕ ขึ้นไป หรือมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
   ๒) ขั้นตอนการด าเนินการ ให้นักศึกษายื่นค าร้องขอโอน โดยความเห็นชอบ
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษาปริญญาโท ผ่านคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ า
สาขาวิชา ที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่จะให้โอนและรับโอนเพ่ือ 
พิจารณาและน าเสนอบัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติ 
   ๓) การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นระดับปริญญาเอกจะสมบูรณ์เม่ือ
ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยและได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอนรวมทั้งได้รับการเปลี่ยนรหัสประจ าตัว
นักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
   ๔) การโอนกระบวนวิชา และการโอนหน่วยกิต  นักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิ
ตกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนมาในหลักสูตรปริญญาโทไปเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญาเอกได้
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน และบัณฑิตวิทยาลัย   
  ๔.๒ การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเดียวกัน  
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันนักศึกษาปริญญาเอก อาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาปริญญาโทได้ 
หาก 
 ๑) นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกแล้ว  แต่สอบไม่ผ่านการสอบวิทยานิพนธ์   หรือ 
 ๒) นักศึกษาสอบไม่ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ตาม
เงื่อนไขของหลักสูตรนั้น  หรือ 
 ๓) นักศึกษาคาดว่าจะไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  หรือ 
 ๔) กรณีอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ ๑) – ๓)   ให้เสนอพิจารณาเป็นรายๆ ไป 
 การโอนนักศึกษากรณีนี้  หากเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี  อาจ
ได้รับการพิจารณาให้โอนเพื่อส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทได้  แต่ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท นักศึกษาอาจแสดงความจ านงขอโอนเพ่ือส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทใน
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หลักสูตรที่ศึกษาอยู่อีกปริญญาหนึ่งได้  ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหลักสูตร  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพ่ือเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 

๔.๓ การโอนนักศึกษา 
   ๔.๓.๑  การโอนนักศึกษาจากระดับปริญญาเอกเป็นระดับประกาศนียบัตร 
ชั้นสูงในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน   นักศึกษาปริญญาเอกอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง ในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเพื่อเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๒ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาโท 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน  เพื่อเสนอให้
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ๔.๓.๓ การโอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นระดับปริญญาเอก 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงอาจได้รับการพิจารณาให้โอนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาเดิมและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาใหม่ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงาน เพ่ือเสนอให้
บัณฑิตวิทยาลัยอนุมัติการโอนดังกล่าว 
   ทั้งนี้การโอนใน ข้อ ๔.๓.๒,  และ  ๔.๓.๓  จะโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน   ร้อยละ ๔๐ 
ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา  
  ๔.๕  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

๑) คุณสมบัติของผู้ที่จะขอโอน ต้องมีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันของสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันของ
สถาบันใดสถาบันหนึ่งที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 
และมีค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ 

๒) การเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอน  แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วย
กิต กระบวนวิชาเรียน (coursework) ในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่รับโอน
เฉพาะกระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาและได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวัน
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา  กระบวนวิชาที่อาจได้รับการพิจารณาจะต้องได้อักษร
ล าดับขั้นไม่ต่ ากว่า B หรือเทียบเท่า หรืออักษรล าดับขั้น S  ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าส่วนงานทีร่ับโอนได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว     

   ๓)  ในกรณีที่ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น 
   แตกต่างจากของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้ 
   เข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาที่รับโอนและ 
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   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานที่รับโอนแล้ว 
   ๔) ในกรณีที่เป็นการโอนระหว่างหลักสูตรที่มีเฉพาะวิทยานิพนธ์  การเทียบโอน 

หน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตามการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ประจ าส่วนงานที่รับโอน แต่จะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 

ทั้งหมด  และต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ 
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรที่รับโอน 
๕) การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืนจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิต

 วิทยาลัย  และได้มีการช าระค่าธรรมเนียมการโอน รวมทั้งได้รับการออกรหัส 
ประจ าตัวนักศึกษาให้ใหม่แล้ว 
 

๕. การโอนกระบวนวิชาและการเทียบโอนหน่วยกิตส าหรับนักศึกษาใหม่   ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเคย
ศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ว  มีเงื่อนไขดังนี้ 
   ๕.๑ ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ สามารถเทียบโอนกระบวนวิชาเรียนและหน่วยกิตท่ีได้
ศึกษาแล้วมาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้ จะต้องศึกษามาแล้วไม่เกิน ๕ ปีนับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้
พิจารณาเห็นชอบแล้ว   
   ๕.๒  ในกรณีที่นักศึกษาส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของ
สถาบันอุดม ศึกษาอ่ืน   นักศึกษาจะเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตได้ตามการพิจารณาของส่วนงาน
ที่รับโอน แต่ต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชาในโครงสร้างหลักสูตรของสาขาวิชาที่ได้รับ
การคัดเลือกเข้า  และได้ศึกษามาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณา
เห็นชอบแล้ว 
  ๕.๓ ในกรณีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
(Honor Program)  และได้เคยศึกษากระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  เมื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ  
บัณฑิตศึกษา หากนักศึกษาประสงค์จะขอโอนกระบวนวิชาดังกล่าวมาใช้ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สามารถด าเนินการเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิตท่ีได้ศึกษาแล้ว มาใช้ใหม่ได้   ทั้งนี้จะต้องศึกษา
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี  นับจากวันที่ลงทะเบียนกระบวนวิชา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว 
 
๖. การเทียบโอนหน่วยกิตที่นักศึกษาไปศึกษากระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
  ๖.๑ นักศึกษาบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ที่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียน
ในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนขณะที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจขอโอนหน่วยกิตมา
เป็นหน่วยกิตสะสมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้  หากกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน
เป็นกระบวนวิชาที่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะและบัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบ 
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  ๖.๒  ค่าล าดับขั้นของกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอ่ืน  ซึ่งจะน ามา 
ค านวณค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ย จะต้องได้รับการพิจารณาปรับให้เข้าสู่ระบบค่าล าดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจ าสาขาวิชาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าส่วนงานแล้ว 
 
๗.  การนับระยะเวลาการศึกษาในทุกกรณีให้เริ่มนับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาคการศึกษาที่ขึ้นทะเบียน
เป็นนักศึกษาครั้งแรก   กรณีการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับจากวันเข้าชั้นเรียนของภาค
การศึกษาท่ีขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาครั้งแรกในสถาบันเดิม  
   
๘.  การปรับรหัสประจ าตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี ให้ใช้รหัส ๒  ตัวแรกตามปี
การศึกษาแรกที่ลงทะเบียนตามข้อ ๗ 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่     ๑๑   ธันวาคม    พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
        (ลงนาม)  สุรศักดิ์  วัฒเนสก์ 
                                                                   (รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วัฒเนสก์) 
                                                                              คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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