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 เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง หลักสูตร 1 ป ี และใช้เวลาศึกษา 

อย่างมากไม่เกนิ 3 ปีการศึกษา  
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 ภาษาไทย  
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 ให้ปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดียว และเปน็ปรญิญาของแต่ละสถาบัน 

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

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556  

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชมุครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 8 เดอืนมีนาคม พ.ศ.2556 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสตูร ในการประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 เดอืนเมษายน พ.ศ.2556 

7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

       ทันตแพทย์ในระบบราชการ 

        อาจารยใ์นมหาวิทยาลัยของรฐัและเอกชน 

        ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
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        ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑท์างทันตกรรม 

        ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 
 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่ง

วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว 

ประชาชน 

รศ.ทพ.สุรวุฒน์    

พงษ์ศิริเวทย ์

- อนุมตัิบัตร (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 2546 

- M.D.Sc. (Oral Medicine), The University of Western Australia, 

1997 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535 

 

ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา    

จิตติเดชารักษ ์

- Dr. Med. Dent. (Operative Dentistry),  

Johammes Gutenberg Universitant , Germany, 1989 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2527 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2525 

 

อ.ทพ.ดร.ชยารพ 

สุพรรณชาติ 

-Dr.Med.Dent (Dentariae) Charite Medical , University of Berlin, 

Germany, 2009 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตัง้  

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

  การพัฒนาทางด้านเศรษฐกจิท าให้ประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึน้  ท าให้เกดิความใส่ใจใน 

สุขภาพช่องปากมากขึ้น  ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ทันตแพทย์ต้องมีความรู้และความ

ช านาญไม่เพียงแต่ทางทันตกรรมเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิกเท่านั้น  ทันตแพทย์ใน

ปัจจุบันจะต้องเรียนรูว้ิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในช่องปาก  รวมทั้งการบูรณาการ

ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตรส์ุขภาพชอ่งปากขั้นสูงและความรู้วทิยาศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เก่ียวข้องมาอธิบายสาเหตุ

ของการเกิดโรคในช่องปาก หรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบ าบัดรักษาและการป้องกันโรคในช่องปาก

อย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลกัฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน  ซึ่งจะท าให้ทันตแพทย์มีศักยภาพในการบ าบัดรักษา

และป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมและวัฒนธรรมไปสู่สงัคมเมืองและสังคมผู้สงูวัย  การ 

เปลี่ยนแปลงเหล่านีส้่งผลตอ่การศึกษาทางคลินิก  วิทยาการระบาดและวิทยาศาสตรส์ุขภาพชอ่งปาก ซึ่ง

จ าเป็นต้องมีการบูรณาการปจัจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึน้ เพื่อสรา้งงานวิจยัที่ให้ผลลัพธต์่อ

การปฏิบัติงานของทนัตแพทยใ์นสายงานต่าง ๆ  ทัง้ในระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชนที่สอดคลอ้งกับ 

บรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจของ  

สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบดังกล่าวข้างตน้ การพัฒนาหลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสูงทาง

วิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลนิิก  สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร ์ พ.ศ. 2550 จึงได้มุง่เน้นการจัดการศึกษาที ่

 เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก  เพื่อการดูแลรกัษาผู้ปว่ยทางทันตกรรมได้อย่างมี

มาตรฐานและเป็นองคร์วม     

 เน้นประยุกต์ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์  และความรู้ทางดา้นคลนิิก   น ามาตัดสินใจใน

การเลือกวิธีดูแลผู้ปว่ยทนัตกรรมได้เหมาะสม   มีหลักเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้และได้มาตรฐาน  

ค านึงถึงความต้องการและสทิธิพื้นฐานของผู้ปว่ย 

 เน้นการพัฒนาทักษะในการสือ่สารกับผู้ปว่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใหม้ีความรู ้ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพือ่หาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิกเพื่อ

การดูแลผู้ปว่ย 

 เน้นการจัดการเรียนในกระบวนวิชาวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู ้และทักษะในการ

ให้บรกิารด้านทันตสุขภาพอยา่งเป็นองคร์วมและครบถว้นทกุมิติ ทั้งการส่งเสรมิสุขภาพ การป้องกัน

โรค การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ  และสามารถให้บรกิารสุขภาพที่มีความเคารพต่อความ

หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของผู้รับบรกิารและชุมชน 

 เน้นการผลิตบัณฑติทันตแพทย์ที่สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ และรูเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็วขององคค์วามรู้และเทคโนโลยี 

 เน้นการผลิตบัณฑติทันตแพทย์ที่มีภูมิคุม้กนัที่ดีตอ่กระแสการไหลบา่ของคา่นิยม มีความสมดลุ

ระหว่างมิติทางวัตถุกับจติใจ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถใน

การแขง่ขันในเวทีโลกและสังคมอาเซยีน 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน  

ผลกระทบจากสถานการณห์รือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกจิของ 

มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑติมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

และรอบรูคู้คุ่ณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึพันธกจิในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จากสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อ

แนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา  การพัฒนาหลักสู ตรจึงมุ่งให้ความส าคัญด้าน

คุณธรรม จรยิธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  มีความใฝ่รู ้

สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ รูเ้ทา่ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้  

อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน    

13.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

   - ไม่ม ี- 

13.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหสั

กระบวนวิชา) 

  

สาขาวิชาทีเ่รียนกระบวนวิชานี้ 

  

  

วิชาบังคับ 1. 403701  

 

      หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

      สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

2. 405781 

3. 410791 

4. 415711 

5. 422711 

6. 422712 

วิชาเลือกใน 

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. ไมม่ี  

2.  

วิ ช า เ ลื อ ก น อ ก

สาขาวิชาเฉพาะ 

1. ไมม่ี  

2.  

 

13.3 การบริหารจัดการ  

     การบรหิารจัดการหลักสูตรเป็นแบบสาขาวิชารว่มภายในคณะ (Interdisciplinary) ก าหนดให้

นักศึกษาลงทะเบยีนเรียนตามโครงสรา้งหลักสตูร ซึ่งได้ระบกุระบวนวิชาแต่ละหมวดวิชาไว้ชัดเจน และ

ก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา  

 สุขภาพชอ่งปากเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญยิ่งของสุขภาพรา่งกาย  การมีสุขภาพชอ่งปากที่ดีของ 

ประชาชนคอืสิ่งที่บ่งชี้คุณภาพชวีิต วิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการให้บริการ 

ทันตสุขภาพ  ทั้งการส่งเสรมิสุขภาพ  ป้องกันโรค  การบ าบัดรักษาเมื่อเจ็บปว่ย  ตลอดจนการฟื้นฟู 

สมรรถภาพของอวัยวะในช่องปาก การพัฒนาคุณภาพของการบรกิารทันตสุขภาพดังกล่าว ทันตแพทย์ 

ในฐานะผู้ให้บริการต้องมีความรู ้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  สามารถประยุกต์ 

องคค์วามรู้ และทฤษฎีจากศาสตรต์่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและมาตรฐานสูง 

1.2 วัตถุประสงค์     เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี : 

1. ความรู้  ความสามารถ ประยกุต์ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์และความรู้ทางคลนิิก 

       ให้เกดิประโยชนต์่อมาตรฐานการดูแลผู้ปว่ยทางทันตกรรม 

2. ทักษะ ความสามารถ ความเช่ียวชาญทางทันตกรรมเฉพาะแขนงวิชาในการดูแลปอ้งกัน รักษา 

       และฟืน้ฟูสมรรถภาพชอ่งปากของผู้ปว่ยทันตกรรมอยา่งเหมาะสม 

3.    ความรู ้ ความสามารถ  ในการตดิตาม  คน้คว้าความรูแ้ละวิทยาการทางทันตกรรมและ 

       วิทยาศาสตรส์ุขภาพ เพือ่ประยุกต์ใชใ้นการดูแลรักษาผู้ป่วยทันตกรรมอย่างเหมาะสม  

4.  คุณธรรม  จรยิธรรม  และเจตคติที่ดีตอ่วิชาชพี ตลอดจนเป็นผู้มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี

  สามารถท างานรว่มกับบุคลากรอื่นได้เปน็อย่างดี 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสตูร

ทุก  5 ป ี

รวบรวมติดตามผลการประเมนิ  QA 

ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ีในด้าน

ความพึงพอใจ และภาวะการได้งาน

ของบัณฑติ 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับ ประกาศนียบตัร

บัณฑติช้ันสูง ที่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 รอ้ยละความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ

หลักสูตร 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบรายป ี

  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ 

 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูรอ้น       

  ไมม่ีภาคฤดูรอ้น 

1.3 การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค   

  - 

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

 ระบบการศึกษาตลอดป ี

  ในเวลาราชการ 

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

ระบบทวภิาค 

  ในเวลาราชการ 

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

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

   ในเวลาราชการ 

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

2.2 คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา  

 1.   ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่  เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแตล่ะ 

                 ปีการศึกษา 

 2.   ส าเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 3.   ได้ขึ้นทะเบยีนและได้รับอนุญาตให้เปน็ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว 

 4.   มีประสบการณใ์นการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี  นับถงึวนัเปิดเรยีน 

 5.   เป็นผู้มีสัญชาตไิทย หรือสัญชาติอืน่ที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
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 6.   คุณสมบัติอื่นใดทีไ่ม่เป็นไปตามขอ้ 3 - 5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิาร 

       หลักสูตรประจ าสาขาวชิา 

 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

  ความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศไม่เพยีงพอ 

 ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพยีงพอ 

  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สงูขึน้  

 นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 

 อื่นๆ ………………………………… 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรยีมความรู้พื้นฐานกอ่นการเรียน 

  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่แนะน าการวางเปา้หมายชีวติ เทคนิคการเรียนใน 

      มหาวิทยาลยั และการแบ่งเวลา 

  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรกึษาให้แกอ่าจารย์ทุกคนท าหนา้ที่สอดส่องดูแล  

ตักเตือน ให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา 

 จัดกจิกรรมเสรมิความรู้เก่ียวกับการท าวิจัย 

                 อืน่ๆ   -  จดัโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 

ปีการศึกษา 2556 2557 2557 2558 2559 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรบั 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ 

การศึกษา 

- 30 - 30 - 30 - 30 - 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานขอ้มลูงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปขี้างหน้า โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตัง้งบประมาณ 

 

 

      แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2556 2557 2558 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 137,918,100 10,195,000 159,984,000 10,283,000 181,984,000 11,283,000 

วิจัย 766,200 4,801,600 - 4,801,600 950,000 5,034,600 

บรกิารวิชาการ 

แก่สงัคม 

- - 500,000 - 500,000 - 

การศาสนา ศิลปะ  

วัฒนธรรม และ 

สิ่งแวดล้อม 

- 270,000 - 270,000 - 270,000 

สนับสนุนวิชาการ 356,700 160,000 356,700 160,000 160,000 160,000 

บรหิารมหาวิทยาลัย 31,733,200 4,391,400 33,319,800  4,391,400 37,355,700  4,828,400 

รวม 170,774,200 19,818,000 191,160,500 19,906,000 220,949,700 21,576,000 

รวมท้ังสิ้น 190,592,200 214,066,500 242,525,700 

 
หมายเหตุ    งบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นขอ้มลูงบประมาณที่ใชส้ าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

      ระดับปรญิญาตร ีจ านวน 1   หลักสูตร  และระดับบณัฑติศึกษา  5     หลักสตูร 
 

       2. คา่ใช้จา่ยต่อหัว (ขอ้มูลจากกองแผน) 

                50,000  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสือ่แพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนกิส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 

 อื่นๆ (ระบุ)  
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2.8 การเทยีบโอนหนว่ยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขา้มมหาวิทยาลัย (ถา้มี) 
 -  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 และ
   ประกาศบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  
               การย้ายสาขาวิชา  การรับโอนนักศึกษาและการเทยีบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหนว่ยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกวา่  26 หน่วยกติ  

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

        ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกวา่  26 หน่วยกิต 

                   (1) กระบวนวชิาในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกวา่  26 หน่วยกิต 

          1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกวา่  26 หน่วยกิต 

       1.1.1  กระบวนวชิาบงัคับร่วม  5 หน่วยกิต  

ได้แก่กระบวนวิชาดงัต่อไปนี้ 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology)                                                                   

2(2-0-4) 

1.1.2  กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา       ไม่น้อยกวา่    21 หน่วยกิต 

1) แขนงวิชาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก                 จ านวน 22 หน่วยกิต 

403702 ท.รว. 702 ทันตรังสีวทิยาขัน้สูง 

(Advanced Oral Radiology) 

2(2-0-4) 

403703 ท.รว. 703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังส ี

(Radiographic Differential Diagnosis) 

1(1-0-2) 

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

410711 ท.วฉ.  711 วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Diagnosis) 

2(2-0-4) 

410751 ท.วฉ. 751 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี1 

(Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 1) 

2(0-12-0) 

410752 ท.วฉ. 752 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี2 

(Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 2) 

2(0-12-0) 
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410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา 

(Seminar in Clinico-Radio-Pathology) 

2(2-0-4) 

410796 ท.วฉ. 796 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 2 

(Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2) 

3(0-9-0)    

412781 ท.วช. 781 สัมมนาคลินิกเวชศาสตรช่์องปาก 

(Seminar in Clinical Oral Medicine) 

2(2-0-4) 

413701 ท.พช. 701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Pathology) 

2(2-0-4) 

413731 ท.พช. 731 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปากขัน้สูง 

(Advanced Laboratory in Oral Pathology) 

1(0-3-0) 

423707 ท.บค. 707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 

(Advanced Occlusion) 

2(2-0-4) 

2) แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล           จ านวน 21 หน่วยกิต 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

408705 ท.ศป. 705 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู  5 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5) 

3(3-0-6) 

408706 ท.ศป. 706 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู 6 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

2(2-0-4) 

408765 ท.ศป. 765 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง 5 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5) 

4(0-24-0) 

408766 ท.ศป. 766 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง  6 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

5(0-30-0) 

408796 ท.ศป. 796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล  2 

(Special Problems in Oral and Maxioolofacial Surgery 2) 

3(0-9-0) 

413701 ท.พช. 701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Pathology) 

 

 

 

 

 

2(2-0-4) 
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3) แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ                                           จ านวน 21 หน่วยกิต 

407715 ท.บ. 715 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5 

(Advanced Restorative Dentistry 5) 

2(2-0-4) 

407716 ท.บ. 716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6 

(Advanced Restorative Dentistry 6) 

2(2-0-4) 

407725 ท.บ. 725 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 5 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5) 

1(1-0-2) 

407726 ท.บ. 726 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 6 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6) 

1(1-0-2) 

407757 ท.บ. 757 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 7 

(Advanced Clinical Restorative  Dentistry 7) 

5(0-30-0) 

407758 ท.บ. 758 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 8 

(Advanced Clinical Restorative  Dentistry 8) 

5(0-30-0) 

407792 ท.บ  792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2 

(Seminar in  Restorative Dentistry 2) 

1(1-0-2) 

407793 ท.บ. 793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3 

(Seminar in  Restorative Dentistry 3) 

1(1-0-2) 

407796 ท.บ. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบรูณะ  2 

(Special Problems in Restorative Dentistry 2) 

3(0-9-0) 

4)   แขนงวิชาวิทยาเอน็โดดอนต์                                     จ านวน 23 หน่วยกิต 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion  Diagnosis) 

1(1-0-2) 

405712 ท.วอ. 712 วิทยาเอ็นโดดอนต ์ 

(Endodontics) 

2(2-0-4) 

405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวทิยาเอ็นโดดอนตข์ั้นสูง 

(Advanced Laboratory Endodontics) 

1(1-3-2) 

405753 ท.วอ. 753 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สงู 1 

(Advanced Clinical Endodontics 1) 

5(0-30-0) 

405754 ท.วอ. 754 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สงู 2 

(Advanced Clinical Endodontics 2) 

6(0-36-0) 

405781 ท.วอ. 781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผูป้ว่ยทางวิทยาเอน็โดดอนต์ 

(Seminar in Endodontic Case Analysis) 

1(1-0-2) 

 



13 

 

405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

(Seminar in Endodontics 1) 

2(2-0-4) 

405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

(Seminar in Endodontics 2) 

2(2-0-4) 

405797 ท.วอ. 797 ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์2 

(Special Problems in Endodontics 2) 

3(0-9-0) 

5)   แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก                                 จ านวน 23 หน่วยกิต 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

414711  ท.ด. 711 ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู 1 

(Advanced  Pediatric  Dentistry 1) 

2(2-0-4) 

414712 ท.ด. 712 ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู  2 

(Advanced  Pediatric  Dentistry 2) 

2(2-0-4) 

414751  ท.ด. 751 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 1 

(Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 1) 

4(0-24-0) 

414752  ท.ด. 752 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 2 

(Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 2) 

4(0-24-0) 

414753  ท.ด. 753 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 1 

(Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 1) 

2(0-12-0) 

414754  ท.ด. 754 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 2 

(Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 2) 

3(0-18-0) 

414791  ท.ด. 791 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 

(Seminar in Pediatric Dentistry 1) 

1(1-0-2) 

414792  ท.ด. 792 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

(Seminar in Pediatric Dentistry 2) 

1(1-0-2) 

414796 ท.ด. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

(Special Problems in Pediatric Dentistry 2) 

3(0-9-0) 

6) แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ์                                    จ านวน 23 หน่วยกิต 

421711  ท.ปร. 711 ฟันเทยีมตดิแนน่ประยุกต์ 

(Applied Fixed Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421712  ท.ปร. 712 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้

(Removable Partial Prosthodontics) 

1(1-0-2) 
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421713  ท.ปร. 713 ฟันเทยีมทั้งปาก 

(Completed Denture Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421714  ท.ปร. 714 ฟันเทยีมทับราก 

(Removable Overlay Denture) 

1(1-0-2) 

421716  ท.ปร. 716 ปรทิันต์-ทันตกรรมประดิษฐ ์

(Perio-Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421721  ท.ปร. 721 ทันตกรรมประดิษฐส์ าหรับรากเทียม 

(Prosthodontics Implantology) 

1(1-0-2) 

421722  ท.ปร. 722 วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 

(Maxillofacial Prosthetics) 

1(1-0-2) 

421751  ท.ปร. 751 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1 

(Advanced Clinical Prosthodontics 1) 

6(0-36-0) 

421752  ท.ปร. 752 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 2 

(Advanced Clinical Prosthodontics 2) 

6(0-36-0) 

421717  ท.ปร. 717 หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร 

(Principles of Gnathology) 

1(1-0-2) 

421796 ท.ปร. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ ์2 

(Special Problems  in Prosthodontics 2) 

3(0-9-0) 

7) แขนงวิชาปริทันตวิทยา                                                                                         จ านวน 23 หน่วยกิต 

401701 ท.ปว. 701 ปรทิันตวิทยาขัน้สงู 

(Advanced Periodontology) 

1(1-0-2) 

401702 ท.ปว. 702 ปรทิันต์บ าบัดด้วยวธิีไม่ผ่าตดั 

(Non-surgical Periodontal Therapy) 

1(1-0-2) 

401703 ท.ปว. 703 ศัลยกรรมปรทิันต ์

(Periodontal Surgery) 

2(2-0-4) 

401704 ท.ปว. 704 การรักษาโรคปรทิันต์แบบสหสาขา 

(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy) 

1(1-0-2) 

401705 ท.ปว. 705 การถา่ยภาพทางปรทิันต์ 

(Periodontal Photography) 

1(1-0-2) 

401706 ท.ปว. 706 การเขยีนบทความทางวิชาการทางปรทิันตวิทยา 

(Scientific Paper Writing in Periodontology) 

1(1-0-2) 

401761 ท.ปว. 761 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 1 

(Advanced Clinical Periodontal Therapy 1) 

4(0-24-0) 
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401762 ท.ปว. 762 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 2 

(Advanced Clinical Periodontal Therapy 2) 

4(0-24-0) 

401763 ท.ปว. 763 การฝึกสอนทางปรทิันตวิทยา 

(Teaching Practice  in Periodontology) 

1(0-3-0) 

401791 ท.ปว. 791 สัมมนาปรทิันตวิทยา 

(Seminar in Periodontology) 

1(1-0-2) 

401792 ท.ปว. 792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปรทิันต์ 

(Seminar in Periodontal Treatment Planning) 

1(1-0-2) 

401796 ท.วป. 796 ปัญหาพิเศษทางปรทิันตวิทยา 2 

(Special Problems in Periodontics 2) 

3(0-9-0) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและวินิจฉยัรอยโรคในช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

8) แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป                                         จ านวน 23 หน่วยกิต 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

426701  ท.ทป. 701 ทันตกรรมพรอ้มมูล 1 
(Comprehensive Dentistry 1)   

3(3-0-6) 

426702 ท.ทป. 702 ทันตกรรมพรอ้มมลู 2 

(Comprehensive Dentistry 2) 

3(3-0-6) 

426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 1 

(Clinical Comprehensive Dentistry 1) 

4(0-24-0) 

426762 ท.ทป. 762 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 2 

(Clinical Comprehensive Dentistry 2) 

4(0-24-0) 

426763 ท.ทป. 763 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลูส าหรับเด็ก 

(Clinical Comprehensive Dentistry for Children) 

2(0-6-0) 

426764 ท.ทป. 764 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 

(Clinical Oral Surgery for General Practitioner) 

2(0-12-0) 

426791 ท.ทป. 791 สัมมนาทันตกรรมพร้อมมลู 

(Seminar in Comprehensive Dentistry) 

1(1-0-2) 

426796 ท.ทป. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทัว่ไป 2 

(Special Problems in General Dentistry 2) 

3(0-9-0) 
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9) แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม                                         จ านวน 21 หน่วยกิต 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

423707 ท.บค. 707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 

(Advanced Occlusion) 

2(2-0-4) 

429711  ท.รท. 711 ทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Dental Implantology 1) 

1(1-0-2) 

429712 ท.รท. 712 ทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Dental Implantology 2) 

1(1-0-2) 

429731 ท.รท. 731 ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทยีม  1 

(Laboratory Dental Implantology 1) 

1(0-3-0) 

429751 ท.รท. 751 คลินิกทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Clinical  Dental Implantology 1) 

5(0-30-0) 

429752 ท.รท. 752 คลินิกทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Clinical  Dental Implantology 2) 

5(0-30-0) 

429781 ท.รท. 781 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม  1 

(Seminar in Dental Implantology 1) 

1(1-0-2) 

429782 ท.รท. 782 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Seminar in Dental Implantology 2) 

1(1-0-2) 

429796 ท.รท. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมรากเทียม 1 

(Special Problems in Dental Implantology 1) 

3(0-9-0) 

 

 

       หมายถงึกระบวนวิชาปรับปรุง                        หมายถงึกระบวนวิชาเปิดใหม่ 

 

       1.1.3  กระบวนวิชาเลือก -  ไมม่ี – 

        1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ  - ไมม่ ี- 

     (2) กระบวนวิชาระดับปรญิญาตรขีั้นสงู    - ไมม่ ี– 

 

    ข. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 

     1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวทิยาลยั       - ไมม่ ี- 

                  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา          - ไมม่ ี– 

             ค. กิจกรรมทางวชิาการ ประกอบด้วย การจัดสัมมนาวิชาการรว่มระหวา่งแขนงวิชา 

                 และการน าเสนอผลงานในการสัมมนา  อยา่งน้อย  1  คร้ัง 
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3.1.2 Curriculum Structure            

 A.  Coursework a minimum of 26 credits 

  (1) Graduate Courses a minimum of 26 credits 

       1.1  Field of concentration courses a minimum of 24 credits 

    1.1.1 Common Required courses  5 credits 

415711  DBEH 711  Behavioral Science and Ethics for Dentists 1(1-0-2) 

422711  DBM  711  Biomedical Science for Dentists 2(2-0-4) 

422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2(2-0-4) 

  1.1.2  Field of concentration courses  a minimum of   21     credits 

     1) Track of Oral  Diagnostic Sciences  22   credits  

403702 DROE 702  Advanced Oral Radiology 2(2-0-4) 

403703 DROE 703 Radiographic Differential Diagnosis 1(1-0-2) 

408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry 1(1-0-2) 

410711 DDIA  711 Advanced Oral Diagnosis 2(2-0-4) 

410751 DDIA  751 Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 1 2(0-12-0) 

410752 DDIA  752 Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 2 2(0-12-0) 

410791 DDIA  791 Seminar in Clinico-Radio-Pathology 2(2-0-4) 

410796 DDIA  796 Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2 3(0-9-0)    

412781 DMED 781 Seminar in Clinical Oral Medicine 2(2-0-4) 

413701 DPAT  701 Advanced Oral Pathology 2(2-0-4) 

413731 DPAT  731 Advanced Laboratory in Oral Pathology 1(0-3-0) 

423707 DOCC 707 Advanced Occlusion 2(2-0-4) 

            2) Track of  Oral  and  Maxillofacial Surgery 21   credits 

403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis 1(2-0-2) 

408704 DOS  704 Applied General Medicine in Dentistry 1(1-0-2) 

408705 DOS  705 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5 3(3-0-6) 

408706 DOS  706 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6 2(2-0-4) 

408765 DOS  765 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5 4(0-24-0) 

408766 DOS  766 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6 5(0-30-0) 

408796 DOS  796 Special Problems in Oral and Maxillofacial Surgery 2 3(0-9-0) 

413701 DPAT  701 Advanced Oral Pathology 2(2-0-4) 
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     3) Track of  Restorative  Dentistry    21    credits 

407715 DRES  715 Advanced Restorative Dentistry 5 2(2-0-4) 

407716 DRES  716 Advanced Restorative Dentistry 6 2(2-0-4) 

407725 DRES 725 Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5 1(1-0-2) 

407726 DRES 726 Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6 1(1-0-2) 

407757 DRES 757 Advanced Clinical Restorative  Dentistry 7 5(0-30-0) 

407758 DRES 758 Advanced Clinical Restorative  Dentistry 8 5(0-30-0) 

407792 DRES 792 Seminar in  Restorative Dentistry 2 1(1-0-2) 

407793 DRES 793 Seminar in  Restorative Dentistry 3 1(1-0-2) 

407796 DRES 796 Special Problems in Restorative Dentistry 2 3(0-9-0) 

     4) Track of  Endodontics    23   credits 

403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion  Diagnosis 1(1-0-2) 

405712 DEND 712 Endodontics 2(2-0-4) 

405732 DEND 732 Advanced Laboratory Endodontics 1(1-0-2) 

405753 DEND 753 Advanced Clinical Endodontics 1 5(0-30-0) 

405754 DEND 754 Advanced Clinical Endodontics 2 6(0-36-0) 

405781 DEND 781 Seminar in Endodontic Case Analysis  1(1-0-2) 

405794 DEND 794 Seminar in Endodontics 1 2(2-0-4) 

405796 DEND 796 Seminar in Endodontics 2  2(2-0-4) 

405797 DEND 797 Special Problems in Endodontics 2 3(0-9-0) 

     5) Track of  Pediatric  Dentistry    23    credits 

403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 1(1-0-2) 

414711  DPED 711 Advanced  Pediatric  Dentistry 1 2(2-0-4) 

414712 DPED 712 Advanced  Pediatric  Dentistry 2 2(2-0-4) 

414751 DPED 751 Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 1 4(0-12-0) 

414752 DPED 752 Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 2 4(0-12-0) 

414753 DPED 753 Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 1 2(0-12-0) 

414754  DPED 754 Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 2  3(0-18-0) 

414791  DPED 791 Seminar in Pediatric Dentistry 1 1(1-0-2) 

414792  DPED 792 Seminar in Pediatric Dentistry 2 1(1-0-2) 

414796 DPED 796 Special Problems in Pediatric Dentistry 2 3(0-9-0) 

     6) Track of Prosthodontics    23   credits 

421711  DPRO 711 Applied Fixed Prosthodontics 1(1-0-2) 

421712  DPRO 712 Removable Partial Prosthodontics 1(1-0-2) 
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421713  DPRO 713 Completed Denture Prosthodontics 1(1-0-2) 

421714  DPRO 714 Removable Overlay Denture 1(1-0-2) 

421716  DPRO 716 Perio-Prosthodontics 1(1-0-2) 

421721  DPRO 721 Prosthodontics Implantology 1(1-0-2) 

421722 DPRO 722 Maxillofacial Prosthetics 1(1-0-2) 

421751  DPRO 751 Advanced Clinical Prosthodontics 1 6(0-36-0) 

421752  DPRO 752 Advanced Clinical Prosthodontics 2 6(0-36-0) 

421717  DPRO 717 Principles of Gnathology 1(1-0-2) 

421796 DPRO 796 Special Problems  in Prosthodontics 2 3(0-9-0) 

     7) Track of Periodontics    23   credits 

401701 DPER 701 Advanced Periodontology 1(1-0-2) 

401702 DPER 702 Non-surgical Periodontal Therapy 1(1-0-2) 

401703 DPER 703 Periodontal Surgery 2(2-0-4) 

401704 DPER 704 Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy 1(1-0-2) 

401705 DPER 705 Periodontal Photography 1(1-0-2) 

401706 DPER 706 Scientific Paper Writing in Periodontology 1(1-0-2) 

401761 DPER 761 Advanced Clinical Periodontal Therapy 1 4(0-24-0) 

401762 DPER 762 Advanced Clinical Periodontal Therapy 2 4(0-24-0) 

401763 DPER 763 Teaching Practice  in Periodontology 1(0-3-0) 

401791 DPER 791 Seminar in Periodontology 1(1-0-2) 

401792 DPER 792 Seminar in Periodontal Treatment Planning 1(1-0-2) 

401796 DPER 796 Special Problems in Periodontics 2 3(0-9-0) 

403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 1(1-0-2) 

408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry 1(1-0-2) 

     8) Track of General  Dentistry    23   credits 

403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 1(1-0-2) 

426701 DGEN 701 Comprehensive Dentistry 1 3(3-0-6) 

426702 DGEN 702 Comprehensive Dentistry 2 3(3-0-6) 

426761 DGEN 761 Clinical Comprehensive Dentistry 1 4(0-24-0) 

426762 DGEN 762 Clinical Comprehensive Dentistry 2 4(0-24-0) 

426763 DGEN 763 Clinical Comprehensive Dentistry for Children 2(0-12-0) 

426764 DGEN 764 Clinical Oral Surgery for General Practitioner 2(0-6-0) 

426791 DGEN 791 Seminar in Comprehensive Dentistry 1(1-0-2) 

426796 DGEN 796 Special Problems in General Dentistry 2 3(0-9-0) 
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     9) Track of Dental  Implantology    21    credits 

403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 1(1-0-2) 

423707 DOCC 707 Advanced Occlusion 2(2-0-4) 

429711  DDI  711 Dental Implantology 1 1(1-0-2) 

429712 DDI  712 Dental Implantology 2)  1(1-0-2) 

429731 DDI  731 Laboratory Dental Implantology 1 1(0-3-0) 

429751 DDI  751 Clinical  Dental Implantology 1 5(0-30-0) 

429752 DDI  752 Clinical  Dental Implantology 2 5(0-30-0) 

429781 DDI  781 Seminar in Dental Implantology 1 1(1-0-2) 

429782 DDI  782 Seminar in Dental Implantology 1(1-0-2) 

429796 DDI  796 Special Problems in Dental Implantology 2 3(0-9-0) 
 

    1.1.3  Elective  courses  None 

       1.2 Other courses   

        1.2.1     Required courses                        None  

        1.2.2  Elective  courses                        None  

 

   หมายถงึกระบวนวิชาเปิดใหม่                         หมายถงึกระบวนวิชาปรับปรุง 

 

 (2) Advanced Undergraduate Courses (if any)                        None 

 B.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: - None - 

 2.  Program requirement - None - 

    C. Academic activities : A students has to organize and present his/her special topic at  
        least one paper at an academic meeting. 
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3.1.3 กระบวนวิชา   
(1) หมวดวิชาบังคับ  
 

1. แขนงวิชาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก จ านวน 27  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

413701 ท.พช. 701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Pathology) 

2(2-0-4) 

410711 ท.วฉ.  711 วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Diagnosis) 

2(2-0-4) 

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

403702 ท.รว. 702 ทันตรังสีวทิยาขัน้สูง 

(Advanced Oral Radiology) 

2(2-0-4) 

403703 ท.รว. 703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังส ี
(Radiographic Differential Diagnosis) 

1(1-0-2) 

423707 ท.บค. 707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 

(Advanced Occlusion) 

2(2-0-4) 

413731 ท.พช. 731 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปากขัน้สูง 

(Advanced Laboratory in Oral Pathology) 

1(0-3-0) 

412781 ท.วช. 781 สัมมนาคลินิกเวชศาสตรช่์องปาก 

(Seminar in Clinical Oral Medicine) 

2(2-0-4) 

410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา 

(Seminar in Clinico-Radio-Pathology) 

2(2-0-4) 
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410751 ท.วฉ. 751 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี1 

(Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 1) 

2(0-12-0) 

410752 ท.วฉ. 752 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี2 

(Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 2) 

2(0-12-0) 

410796 ท.วฉ. 796 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 2 

(Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2) 

3(0-9-0)    

 

2. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จ านวน 26  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

408705 ท.ศป. 705 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู  5 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5) 

3(3-0-6) 

408706 ท.ศป. 706 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู 6 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

2(2-0-4) 

408765 ท.ศป. 765 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง 5 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5) 

4(0-24-0) 

408766 ท.ศป. 766 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง  6 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

5(0-30-0) 

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis) 

1(2-0-2) 

413701 ท.พช. 701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Pathology) 

2(2-0-4) 
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3. แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ จ านวน 26  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

407715 ท.บ. 715 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5 

(Advanced Restorative Dentistry 5) 

2(2-0-4) 

407716 ท.บ. 716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6 

(Advanced Restorative Dentistry 6) 

2(2-0-4) 

407725 ท.บ. 725 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 5 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5) 

1(1-0-2) 

407726 ท.บ. 726 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 6 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6) 

1(1-0-2) 

407757 ท.บ. 757 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 7 

(Advanced Clinical Restorative  Dentistry 7) 

5(0-30-0) 

407758 ท.บ. 758 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 8 

(Advanced Clinical Restorative  Dentistry 8) 

5(0-30-0) 

407792 ท.บ  792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2 

(Seminar in  Restorative Dentistry 2) 

1(1-0-2) 

407793 ท.บ. 793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3 

(Seminar in  Restorative Dentistry 3) 

1(1-0-2) 
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4. แขนงวิชาวิทยาเอน็โดดอนต์ จ านวน 28  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

405712 ท.วอ. 712 วิทยาเอ็นโดดอนต ์ 

(Endodontics) 

2(2-0-4) 

405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวทิยาเอ็นโดดอนตข์ั้นสูง 

(Advanced Laboratory Endodontics) 

1(1-3-0) 

405753 ท.วอ. 753 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สงู 1 

(Advanced Clinical Endodontics 1) 

5(0-30-0) 

405754 ท.วอ. 754 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สงู 2 

(Advanced Clinical Endodontics 2) 

6(0-36-0) 

405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

(Seminar in Endodontics 1) 

2(2-0-4) 

405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

(Seminar in Endodontics 2) 

2(2-0-4) 

405781 ท.วอ. 781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผูป้ว่ยทางวิทยาเอน็โดดอนต์ 

(Seminar in Endodontic Case Analysis) 

1(1-0-2) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion  Diagnosis) 

1(1-0-2) 

   

5. แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก จ านวน 28  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

414711  ท.ด. 711 ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู 1 

(Advanced  Pediatric  Dentistry 1) 

2(2-0-4) 
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414712 ท.ด. 712 ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู  2 

(Advanced  Pediatric  Dentistry 2) 

2(2-0-4) 

414751  ท.ด. 751 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 1 

(Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 1) 

4(0-24-0) 

414752  ท.ด. 752 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 2 

(Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 2) 

4(0-24-0) 

414753  ท.ด. 753 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 1 

(Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 1) 

2(0-12-0) 

414754  ท.ด. 754 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 2 

(Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 2) 

3(0-18-0) 

414791  ท.ด. 791 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 

(Seminar in Pediatric Dentistry 1) 

1(1-0-2) 

414792  ท.ด. 792 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

(Seminar in Pediatric Dentistry 2) 

1(1-0-2) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

 

6. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ์ จ านวน 28  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

421711  ท.ปร. 711 ฟันเทยีมตดิแนน่ประยุกต์ 

(Applied Fixed Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421712  ท.ปร. 712 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้

(Removable Partial Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421713  ท.ปร. 713 ฟันเทยีมทั้งปาก 

(Completed Denture Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421714  ท.ปร. 714 ฟันเทยีมทับราก 

(Removable Overlay Denture) 

1(1-0-2) 

421751  ท.ปร. 751 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1 

(Advanced Clinical Prosthodontics 1) 

6(0-36-0) 
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421721  ท.ปร. 721 ทันตกรรมประดิษฐส์ าหรับรากเทียม 

(Prosthodontics Implantology) 

1(1-0-2) 

421722  ท.ปร. 722 วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 

(Maxillofacial Prosthetics) 

1(1-0-2) 

421752  ท.ปร. 752 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 2 

(Advanced Clinical Prosthodontics 2) 

6(0-36-0) 

421717  ท.ปร. 717 หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร 

(Principles of Gnathology) 

1(1-0-2) 

421716  ท.ปร. 716 ปรทิันต์-ทันตกรรมประดิษฐ ์

(Perio-Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

 

7. แขนงวิชาปริทันตวิทยา จ านวน 28  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

401701 ท.ปว. 701 ปรทิันตวิทยาขัน้สงู 

(Advanced Periodontology) 

1(1-0-2) 

401702 ท.ปว. 702 ปรทิันต์บ าบัดด้วยวธิีไม่ผ่าตดั 

(Non-surgical Periodontal Therapy) 

1(1-0-2) 

401703 ท.ปว. 703 ศัลยกรรมปรทิันต ์

(Periodontal Surgery) 

2(2-0-4) 

401704 ท.ปว. 704 การรักษาโรคปรทิันต์แบบสหสาขา 

(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy) 

1(1-0-2) 

401705 ท.ปว. 705 การถา่ยภาพทางปรทิันต์ 

(Periodontal Photography) 

1(1-0-2) 

401706 ท.ปว. 706 การเขยีนบทความทางวิชาการทางปรทิันตวิทยา 

(Scientific Paper Writing in Periodontology) 

1(1-0-2) 

401761 ท.ปว. 761 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 1 

(Advanced Clinical Periodontal Therapy 1) 

4(0-24-0) 

401762 ท.ปว. 762 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 2 

(Advanced Clinical Periodontal Therapy 2) 

4(0-24-0) 
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401763 ท.ปว. 763 การฝึกสอนทางปรทิันตวิทยา 

(Teaching Practice  in Periodontology) 

1(0-3-0) 

401791 ท.ปว. 791 สัมมนาปรทิันตวิทยา 

(Seminar in Periodontology) 

1(1-0-2) 

401792 ท.ปว. 792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปรทิันต์ 

(Seminar in Periodontal Treatment Planning) 

1(1-0-2) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและวินิจฉยัรอยโรคในช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

 

8. แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป จ านวน 28  หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

426701 ท.ทป. 701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 
(Comprehensive Dentistry 1)   

3(3-0-6) 

426702 ท.ทป. 702 ทันตกรรมพรอ้มมลู 2 

(Comprehensive Dentistry 2) 

3(3-0-6) 

426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 1 

(Clinical Comprehensive Dentistry 1) 

4(0-24-0) 

426762 ท.ทป.762 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 2 

(Clinical Comprehensive Dentistry 2) 

4(0-24-0) 

426763 ท.ทป.763 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลูส าหรับเด็ก 

(Clinical Comprehensive Dentistry for Children) 

2(0-6-0) 

426764 ท.ทป. 764 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 

(Clinical Oral Surgery for General Practitioner) 

2(0-12-0) 

426791 ท.ทป. 791 สัมมนาทันตกรรมพรอ้มมลู 

(Seminar in Comprehensive Dentistry) 

1(1-0-2) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 
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9. แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม                                         จ านวน 26 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

423707 ท.บค.707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 

(Advanced Occlusion) 

2(2-0-4) 

429711  ท.รท. 711 ทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Dental Implantology 1) 

1(1-0-2) 

429712 ท.รท. 712 ทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Dental Implantology 2) 

1(1-0-2) 

429731 ท.รท. 731 ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทยีม  1 

(Laboratory Dental Implantology 1) 

1(0-3-0) 

429751 ท.รท. 751 คลินิกทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Clinical Dental Implantology 1) 

5(0-30-0) 

429752 ท.รท.752 คลินิกทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Clinical Dental Implantology 2) 

5(0-30-0) 

429781 ท.รท. 781 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Seminar in Dental Implantology 1) 

1(1-0-2) 

429782 ท.รท.782 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Seminar in Dental Implantology 2) 

1(1-0-2) 

429796 ท.รท.796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมรากเทียม 1 

(Special Problems in Dental Implantology 1) 

3(0-9-0) 

 
 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   - ไม่ม ี– 
 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ - ไม่ม ี- 
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หมายเหตุ    

1.  ความหมายของรหัสและเลขประจ ากระบวนวิชา  

        รหัสวิชาของคณะทนัตแพทยศาสตรก์ าหนดเป็นระบบตัวเลข  6  หลัก  ดงันี้ 

1.1 ความหมายของตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถงึ  ภาควิชา/แขนงวิชาที่เปิดสอนวิชานั้น  จะมีรหัสตั้งแต ่

401–426   ภาควิชา/แขนงวิชาต่าง ๆ ของคณะที่กล่าวอ้างอิงในหลักสูตรนี ้ ได้แก่ 

  401   หมายถงึ แขนงวิชาปรทิันตวิทยา 

  403 หมายถงึ แขนงวิชาแขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ทันตรังสีวทิยา) 

  405 หมายถงึ แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์

  407 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 

  408 หมายถงึ ภาควิชาศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

  410 หมายถงึ แขนงวิชาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก (วินิจฉัยโรคช่องปาก) 

  412 หมายถงึ แขนงวิชาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตรช่์องปาก) 

  413 หมายถงึ แขนงวิชาแขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวทิยาช่องปาก) 

  414 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเดก็ 

  415 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมชุมชน 

  421 หมายถงึ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ์

  422 หมายถงึ แขนงวิชาแขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ชีววทิยาช่องปาก) 

  423 หมายถงึ แขนงวิชาแขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ทันตกรรมบดเค้ียว) 

  426 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 

  429 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมรากเทยีม 

 

    1.2  ตัวเลขที่  4 – 6  มีความหมายดังนี ้

 ตัวเลขตัวที ่ 4   หมายถงึ   ระดับการจัดการศึกษา 

           “7”  “8”  “9”   หมายถงึ กระบวนวิชาระดับบัณฑติศึกษา  

  ตัวเลขตัวที ่ 5 หมายถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

 “0” , “1”, “2” หมายถงึ กระบวนวิชาบรรยาย 

 “3” หมายถงึ กระบวนวิชาปฏิบัติในห้องปฏบิัติการ 

 “5” , “6” หมายถงึ กระบวนวิชาปฏิบัติในคลินิก 

 “8” , “9” หมายถงึ กระบวนวิชาสัมมนา และปญัหาพิเศษ 

 ตัวเลขตัวที ่ 6 หมายถงึ อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.1 แสดงแผนการศึกษา  

1.  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

413701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 
(Advanced Oral Pathology) 

2(2-0-4) 

410711 วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 
(Advanced Oral Diagnosis) 

2(2-0-4) 

408704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

403702 ทันตรังสีวทิยาขัน้สูง 
(Advanced Oral Radiology) 

2(2-0-4) 

423707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 
(Advanced Occlusion) 

2(2-0-4) 

410751 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี1 
(Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 1) 

2(0-12-0) 

 รวม 14 
   

 

 ภาคการศึกษาท่ี 2  
422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced  Oral  Biology) 
2 (2-0-4) 

413731 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปากขัน้สูง 
(Advanced Laboratory in Oral Pathology) 

1(0-3-0) 

403703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังส ี
(Radiographic Differential Diagnosis) 

1(1-0-2) 

412781 สัมมนาคลินิกเวชศาสตรช่์องปาก 
(Seminar in Clinical Oral Medicine) 

2(2-0-4) 

410791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา 
(Seminar in Clinico-Radio-Pathology) 

2(2-0-4) 

410752 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี2 
(Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 2) 

2(0-12-0) 

410796 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 2 
(Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 13 
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2. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

408705 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู  5 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5) 

3(3-0-6) 

408765 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง 5 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery) 

4(0-24-0) 

408704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

413701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced Oral Pathology) 

2(2-0-4) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis) 

1(2-0-2) 

 รวม 14 

   

ภาคการศึกษาท่ี  2 

422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced  Oral  Biology) 

2 (2-0-4) 

408706 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู 6 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

2(2-0-4) 

408766 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง  6 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

5(0-30-0) 

408796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล  2 

(Special Problems in Oral and Maxioolofacial Surgery 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 12 
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3. แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

407715  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5 

(Advanced Restorative Dentistry 5) 

2(2-0-4) 

407725 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 5 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5) 

1(1-0-2) 

407757 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 7 

(Advanced Clinical Restorative  Dentistry 7) 

5(0-30-0) 

407792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2 

(Seminar in  Restorative Dentistry 2) 

1(1-0-2) 

 รวม 12 

   

ภาคการศึกษาท่ี  2 

422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced  Oral  Biology) 

2 (2-0-4) 

407716  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6 

(Advanced Restorative Dentistry 6) 

2(2-0-4) 

407726 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 6 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6) 

1(1-0-2) 

407758 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 8 

(Advanced Clinical Restorative  Dentistry 8) 

5(0-30-0) 

407793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3 

(Seminar in  Restorative Dentistry 3) 

1(1-0-2) 

407796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบรูณะ 2 

(Special Problems in Restorative Dentistry 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 14 
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4. แขนงวิชาวิทยาเอน็โดดอนต์ 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

405712  วิทยาเอ็นโดดอนต ์ 

(Endodontics) 

2(2-0-4) 

405732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนตข์ั้นสูง 

(Advanced Laboratory Endodontics) 

1(1-3-0) 

405753 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สงู 1 

(Advanced Clinical Endodontics 1) 

5(0-30-0) 

405794 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

(Seminar in Endodontics 1) 

2(2-0-4) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion  Diagnosis) 

1(1-0-2) 

 รวม 14 

   

ภาคการศึกษาท่ี  2 

422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced  Oral  Biology) 

2 (2-0-4) 

405754 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สงู 2 

(Advanced Clinical Endodontics 2) 

6(0-36-0) 

405781  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผูป้ว่ยทางวิทยาเอน็โดดอนต์ 

Seminar in Endodontic Case Analysis 

1(1-0-2) 

405796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

(Seminar in Endodontics 2) 

2(2-0-4) 

405797 ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

(Special Problems in Endodontics 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 14 
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5. แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

414711  ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู 1 

(Advanced  Pediatric  Dentistry 1) 

2(2-0-4) 

414751 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 1 

(Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 1) 

4(0-24-0) 

414753 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 1 

(Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 1) 

2(0-12-0) 

414791 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 

(Seminar in Pediatric Dentistry 1) 

1(1-0-2) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

 รวม 13 

   

ภาคการศึกษาท่ี  2 

422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced  Oral  Biology) 

2 (2-0-4) 

414712 ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู  2 

(Advanced  Pediatric  Dentistry 2) 

2(2-0-4) 

414752 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 2 

(Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 2) 

4(0-24-0) 

414754 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 2 

(Clinical Pediatric Dentistry for Special  Children 2) 

3(0-18-0) 

414792 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

(Seminar in Pediatric Dentistry 2) 

1(1-0-2) 

414796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

(Special Problems in Pediatric Dentistry 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 15 
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6. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ์ 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

421711 ฟันเทยีมตดิแนน่ประยุกต ์
(Applied Fixed Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421712 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ 
(Removable Partial Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421713 ฟันเทยีมทั้งปาก 
(Completed Denture Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421714 ฟันเทยีมทับราก 
(Removable Overlay Denture) 

1(1-0-2) 

421751 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1 
(Advanced Clinical Prosthodontics 1) 

6(0-36-0) 

421717 หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร 
(Principles of Gnathology) 

1(1-0-2) 

 รวม 14 
   

ภาคการศึกษาท่ี  2 
422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced  Oral  Biology) 
2 (2-0-4) 

421721 ทันตกรรมประดิษฐส์ าหรับรากเทียม 
(Prosthodontics Implantology) 

1(1-0-2) 

421722 วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
(Maxillofacial Prosthetics) 

1(1-0-2) 

421752 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 2 
(Advanced Clinical Prosthodontics 2) 

6(0-36-0) 

421716 ปรทิันต์-ทันตกรรมประดิษฐ ์
(Perio-Prosthodontics) 

1(1-0-2) 

421796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ ์2 
(Special Problems  in Prosthodontics 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 14 
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7. แขนงวิชาปริทันตวิทยา 
  

ภาคการศึกษาท่ี  1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

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

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

401701 ปรทิันตวิทยาขัน้สงู 
(Advanced Periodontology) 

1(1-0-2) 

401702 ปรทิันต์บ าบัดด้วยวธิีไม่ผ่าตดั 
(Non-surgical Periodontal Therapy) 

1(1-0-2) 

401703  ศัลยกรรมปรทิันต ์
(Periodontal Surgery) 

2(2-0-4) 

401761 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 1 
(Advanced Clinical Periodontal Therapy 1) 

4(0-24-0) 

401705  การถา่ยภาพทางปรทิันต์ 
(Periodontal Photography) 

1(1-0-2) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและวินิจฉยัรอยโรคในช่องปาก 
(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

408704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

 รวม 14 
   

ภาคการศึกษาท่ี  2 
422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  

(Advanced Oral Biology) 
2 (2-0-4) 

401762 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 2 
(Advanced Clinical Periodontal Therapy 2) 

4(0-24-0) 

401704 การรักษาโรคปรทิันต์แบบสหสาขา 
(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy) 

1(1-0-2) 

401706 การเขยีนบทความทางวิชาการทางปรทิันตวิทยา 
(Scientific Paper Writing in Periodontology) 

1(1-0-2) 

401791 สัมมนาปรทิันตวิทยา 
(Seminar in Periodontology) 

1(1-0-2) 

401792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปรทิันต์ 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning) 

1(1-0-2) 

401763 การฝึกสอนทางปรทิันตวิทยา 
(Teaching Practice  in Periodontology) 

1(0-3-0) 

401796 ปัญหาพิเศษทางปรทิันตวิทยา 2 
(Special Problems in Periodontics 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 14 
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8. แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentistry) 

2 (2-0-4) 

415711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

426701 ทันตกรรมพรอ้มมลู 1 

(Comprehensive Dentistry 1)   

3(3-0-6) 

426702 ทันตกรรมพรอ้มมลู 2 

(Comprehensive Dentistry 2) 

3(3-0-6) 

426761 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 1 

(Clinical Comprehensive Dentistry 1) 

4(0-24-0) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

 รวม 14 

   

ภาคการศึกษาท่ี  2 

422712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง  
(Advanced  Oral  Biology) 

2 (2-0-4) 

426762 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 2 
(Clinical Comprehensive Dentistry 2) 

4(0-24-0) 

426763 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลูส าหรับเด็ก 
(Clinical Comprehensive Dentistry for Children) 

2(0-12-0) 

426764 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 
(Clinical Oral Surgery for General Practitioner) 

2(0-12-0) 

426791 สัมมนาทันตกรรมพรอ้มมลู 
(Seminar in Comprehensive Dentistry) 

1(1-0-2) 

426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทัว่ไป 2 
(Special Problems in General Dentistry 2) 

3(0-9-0) 

 รวม 14 
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9. แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม                                         จ านวน 26 หน่วยกิต 

     

ภาคการศึกษาท่ี  1 

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1(1-0-2) 

422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 

423707 ท.บค.707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 

(Advanced Occlusion) 

2(2-0-4) 

429711  ท.รท. 711 ทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Dental Implantology 1) 

1(1-0-2) 

429751 ท.รท. 751 คลินิกทันตกรรมรากเทยีม 1 

(Clinical  Dental Implantology 1) 

5(0-30-0) 

429731 ท.รท. 731 ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทยีม  1 

(Laboratory Dental Implantology 1) 

1(0-3-2) 

429781 ท.รท. 781 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม  1 

(Seminar in Dental Implantology 1) 

1(1-0-2) 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

422712 ท.วช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง 

(Advanced  Oral  Biology) 

2(2-0-4) 

429712 ท.รท. 712 ทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Dental Implantology 2) 

1(1-0-2) 

429752 ท.รท.752 คลินิกทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Clinical Dental Implantology 2) 

5(0-30-0) 

429782 ท.รท.782 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม 2 

(Seminar in Dental Implantology 2) 

1(1-0-2) 

429796 ท.รท.796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมรากเทียม 1 

(Special Problems in Dental Implantology 1) 

3(0-9-0) 

 

3.1.5 ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสตูร   

 

 

 

ล าดับ 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),

สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/

สัปดาห ์

จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

 

1 

รศ.ทพ.สุรวุฒน ์      

พงษ์ศิริเวทย ์

 

- อนุมตัิบัตร (วิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก),  

ทันตแพทยสภา, 2546 

- M.D.Sc. (Oral Medicine), 

The University of Western  

Australia, Australia, 1997 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535 

8 4 8 4 49(7) 

 

2 

ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา    

จิตติเดชารักษ ์

 

- Dr. Med. Dent. (Operative 

Dentistry), Johammes 

Gutenberg 

Universitant,Germany, 1989 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2527 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2525 

7 5.5 7 6 13(2) 
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ล าดับ 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),

สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

 

3 

อ.ทพ.ดร.ชยารพ 

สุพรรณชาติ 

 

-Dr.Med.Dent (Dentariae) Charite 

Medical , University of  

Berlin, Germany 2009 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2543 

2.64 0.83 2.64 0.83 10(6) 

 

4 

ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ   

ยาวิราช 

 

- ท.ด., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

2552 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2541 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529 

4.21 9.48 4.21 9.48 12(5) 

 

5 

รศ.ทพญ.วัชราภรณ ์  

ทศพร 

 

 

                                                                                                                           

- อนุมตัิบัตร (วิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก),   

ทันตแพทยสภา, 2546 

- Master of Medical Science, 

University of Sheffield, UK, 

1994 

- ท.บ.,มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 

2524 

6 3 6 3 21(3) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  

 

 

 

ล าดับ 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 รศ.ทพ.สุรวุฒน ์      

พงษ์ศิริเวทย ์

 

- อนุมตัิบัตร (วิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก),  

ทันตแพทยสภา, 2546 

- M.D.Sc. (Oral Medicine), 

The University of Western  

Australia, Australia, 1997 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต,  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2535 

8 4 8 4 49(7) 

2 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา    

จิตติเดชารักษ ์

 

- Dr. Med. Dent. (Operative 

Dentistry), Johammes 

Gutenberg 

Universitant,Germany, 1989 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2527 

- วิทยาศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2525 

7 5.5 7 6 13(2) 

3 อ.ทพ.ดร.ชยารพ 

สุพรรณชาติ 

 

-Dr.Med.Dent (Dentariae) Charite 

Medical , University of  

Berlin, Germany 2009 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2543 

2.64 0.83 2.64 0.83 10(6) 
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ล าดับ 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

4 ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ   

ยาวิราช 

 

- ท.ด.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 

2552 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  2541 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529 

4.21 9.48 4.21 9.48 12(5) 

5 รศ.ทพญ.วัชราภรณ ์  

ทศพร 

 

- อนุมตัิบัตร (วิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก),   

ทันตแพทยสภา, 2546 

- Master of Medical Science, 

University of Sheffield, 

UK,1994 

-ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

 2524 

6 3 6 3 21(3) 

6 รศ.ทพ.ดร.ปฐวี 
คงขุนเทยีน 

 

-Dr.Med.Dent.(Oral Surgery), 

Humboldt University(Berlin), 

Germany, 1998  

-German Board in Oral 

Surgery,Humboldt University 

(Berlin), Germany, 1998 

-ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

 2536 

7.5 7.5 7.5 10.5 19(4) 
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ล าดับ 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

  7 ผศ.ทพญ.สั่งสม    

ประภายสาธก 

 

- Diplomate  ABOMR  (Oral and 

Maxillofacial Radiology),  Indiana 

University, USA, 1997. 

- M.S. (Dental Diagnotic Science, 

Indiana University, USA., 1997 

-ท.บ.,มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 

 2534 

10.5 7.5 10.5 7.5 32(3) 

8 ผศ.ทพญ.ดร .อภิรุม 
จันทนห์อม 

 

- Diplomate American Board of 

Oral and Maxillofacial Radiology 

(Oral and Maxillofacial 

Radiology),  Academic Center for 

Dentistry, Netherlands, 2001 

- M.S.(Oral Maxillofacial  

Radiology) University of North 

Carolina at Chapel Hill, USA., 

1995 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 

2534 

11 4.25 11 4.25 19(3) 

9 อ.ทพญ.ดร. 

แสงอุษา 

เขมาลลีากุล  

 

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (จุล

ชีววทิยา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2549 

-ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

 2534 

7 8 7 8 7(5) 
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ล าดบั 

ท่ี 

 

 

ชื่อ-นามสกุล 

 

 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวน

ผลงาน 

วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง

ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

10 ผศ.ทพญ.ดร. 

สาครรัตน ์

คงขุนเทยีน 

 

-Dr.Med.Dent.(Oral Surgery) 

Humboldt University(Berlin), 

Germany, 1998  

-German Board in Oral 

Surgery,Humboldt University 

(Berlin), Germany, 1998 

-ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

 2536 

3.21 10.91 3.21 10.91 17(9) 

11 ผศ.ทพญ.สุวรรณี 

ตวงรัตนพนัธ ์ 

 

- อนุมตัิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป), 

ทันตแพทยสภา,2541 

- M.P.H. (DENT), School of 

Nursing University of Alabama 

at Birmingham United States, 

1988 

5.54 4.36 5.54 4.36 20(3) 

12 ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ 

ขอดแก้ว 

 

- วทิยาศาสตรดุษฎบัีณฑิต  

(ทันตชวีวัสดุศาสตร์),  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2552 

- วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(ทันตกรรมประดิษฐ์) 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,2544 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,2538 

7.22 10.52 7.22 10.52 11(7) 

13 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิศุทธิ 
แก่นจันทร์ 
 

- Dr.Med.Dent  (Fixed 

Prosthodontics), Deutscher 

Akademischer Austanschdienst, 

Germany 1992, 

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2530 

7.75 6.75 7.75 6.75 11(7) 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ  

 

ล าดับท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 Prof. Dr. M. Kevin O Carroll Diplomate ABOMR เอกชน 

2 ทพญ.มัลลิกา    ศุขเกษม อ.ท.  (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก), 

ทันตแพทยสภา 

ข้าราชการบ านาญ 

3 ทพ.ทะนง    ฉตัรอุทัย อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป), 

ทันตแพทยสภา 

ข้าราชการบ านาญ 

4 ทพ.ดร.ปราโมทย ์  ลมิกุล Ph.D. (Dental Materials Science), 

Tokyo, Dental College, Japan, 1995 

ข้าราชการบ านาญ 

5 ทพญ.ณัฐปภัสร ์ สิรบรพิันธกลุ อ.บ.(ทันตกรรมประดิษฐ์),  

ทันตแพทยสภา 

ข้าราชการบ านาญ 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

1.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ฝึกปฏิบัตงิาน/ฝึกภาคสนาม 

   - ไม่มี - 

1.2  ช่วงเวลา 

   - ไม่มี - 

 1.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   - ไม่มี - 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

 5.1  ค าอธบิายโดยย่อ 

   - ไม่มี - 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

   - ไม่มี - 

 5.3  ช่วงเวลา 

   - ไม่มี – 

 5.1  จ านวนหน่วยกิต 

   - ไม่มี - 

 5.5  การเตรยีมการ 

   - ไม่มี - 

5.6  กระบวนการประเมนิผล 

   - ไม่มี - 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. การเรียนรูแ้ละวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจุบันด้วย

ตนเอง  

 

1. มีกระบวนการเรียน การสอนที่เน้นให้นักศึกษา คดิ วิเคราะห์ และ

สรา้งสมมติฐาน รวมถงึการแกป้ัญหา โดยเปดิกวา้งให้มีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนความเห็นในหัวขอ้ที่หลากหลายที่นักศึกษาสนใจโดยอยู่

บนพืน้ฐานวิชาการ ผ่านการสมัมนา การเรียนการสอน งานที่

มอบหมาย  

2. มีคุณธรรม จรยิธรรม และตระหนักใน

จรรยาบรรณวิชาชีพและความเป็นไปในสงัคม 

และโลกแวดลอ้ม 

1. มีกระบวนเรียนการสอนทีส่อดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ  และ

ผลกระทบต่อสังคมโลกเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดงักล่าว 

2. มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านคุณธรรม จรยิธรรมในการเรยีน

การสอนและผ่านกจิกรรมนักศึกษา 

3. สามารถท างานรว่มกับผู้อืน่ และท างาน

เป็นทีมได ้

1. เป็นการวางแผน และให้การรักษารว่มกันในระหว่างสาขา จากการ

น าเสนอรายงานผู้ปว่ย 

2. มีกระบวนวิชาที่สง่เสริมใหน้ักศึกษาได้ท าความเข้าใจตนเองและ

ผู้อื่นโดยมีกิจกรรมที่สง่เสริมการมีมนุษยสัมพนัธ์และการท างาน

รว่มกับผู้อื่น 

3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม เพื่อเป็น

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้แกน่ักศึกษา 

4. สนับสนนุการท ากิจกรรมนอกหลักสตูรร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1)  ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทาง 

วิชาการและวิชาชีพ 

(2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ 

ต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้และ 

ล าดับความส าคัญ 
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(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น

มนุษย ์

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

 การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมให้แกน่ักศึกษาตอ้งอาศยัแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผูส้อน ซึ่ง

พิสูจน์ได้จากผลงานวิจยัที่ตีพมิพ์ในวารสารระดับสากลที่มี  peer reviewer และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชา 

ทันตแพทยศาสตร ์  นักศึกษาจะได้รับอบรมเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์

ผู้สอนผูส้อน และ/หรือวิทยากรผู้เช่ียวชาญ  รวมทัง้มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม  เช่น  การ

ยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสยีสละมีความซื่อสตัยโ์ดยต้องไมก่ระท าการทุจริตในการ

สอบ เป็นตน้  นอกจากนี ้  นักศึกษาต้องมีความรับผดิชอบและท างานรว่มกับผู้อืน่ในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย  

เช่น  การดูแลรักษาเครื่องมือ  การท าความสะอาดห้องปฏบิัติการ เป็นตน้ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

(1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขา้ช้ันเรยีน  การเตรยีมการสมัมนา การส่งงาน

ตามก าหนดเวลาทีม่อบหมายและการรว่มกิจกรรมอื่น ๆ 

(2)  ประเมินจากการมีวนิัยและพรอ้มเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกจิกรรมเสรมิหลักสูตร 

(3)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(4)  ประเมินจากการเขียนโครงร่างวิจัย 

(5)  ปรมิาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

 

2.2 ความรู ้

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

(1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ 

แกไ้ขปัญหา 

(3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

ใช้การเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนน้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง  นักศึกษาตอ้งศึกษา  

ค้นคว้าข้อมูลและเรียนรูด้้วยตนเอง ทั้งในดา้นหลักการทางทฤษฎี และในด้านการประยกุต์ใชจ้รงิในหอ้ง 

ปฏิบัติการ  โดยทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ี ทั้งนีใ้ห้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชา  ตลอดจน

เนือ้หาสาระของกระบวนวิชานั้น ๆ ทั้งนีน้ักศึกษาสามารถขอค าแนะน าจากอาจารยท์ี่ปรึกษา และอาจารย์

ผู้สอนอื่นๆ  นอกจากนี้นักศึกษาจะมีโอกาสไดเ้รียนรูจ้ากผูเ้ช่ียวชาญที่มีประสบการณต์รงมาเป็นวิทยากรพิเศษ

เฉพาะเรื่อง   
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คอื 

 (1)  การสอบกลางภาคเรยีนและปลายภาคเรยีน 

 (2)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

 (3)  ประเมินจากการสมัมนา 

 (4)  ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

(1)  คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

(2)  สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 

อย่างสรา้งสรรค์ 

(3)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

(1)  กจิกรรมสมัมนาทางวิชาการ 

(2)  ใหน้ักศึกษาท าการวิจัยจรงิ 

(3)  การอภิปรายกลุ่มในห้องเรยีน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

 การวัดมาตรฐานในข้อนีส้ามารถท าได้จากการประเมินตามสภาพจรงิจากผลงานและการปฏิบัติของ

นักศึกษา ได้แก่  ประเมนิจากการน าเสนอรายงานในช้ันเรยีน  การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่ม  โดยตั้ง

ค าถามเชิงประยุกต์ให้นักศึกษาแกป้ัญหา  อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา  และวธิกีารแก้ปัญหาโดยการ

ประยุกต์ความรู้ที่ได้เรยีนมา 

 

2.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ  

(1)  มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่ง

มีประสิทธภิาพ 

(2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นใน 

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม่ 

(3)  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2.1.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

          และความรับผิดชอบ  

ใช้การสอนที่ก าหนดใหม้ีกิจกรรมที่ต้องท างานเปน็กลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกบัผู้อื่น 

ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน และให้มีการสอบถามขอ้มูลจากบุคคลอื่น  หรือผู้มีประสบการณ ์ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรยีนรูด้้านทักษะความสัมพนัธ์ความสัมพันธ์ระหวา่งตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผดิชอบดังนี ้

 (1)  มีภาวะผู้น า และสามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

 (2)  มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

 (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณแ์ละวัฒนธรรมองคก์รที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

 (4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองคก์รและกับบุคคลทั่วไป 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรยีน   

และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ก าหนด 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(1)  มีทักษะในการใช้เคร่ืองมอืที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศ 

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

(2)  สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรือน าสถติิมาประยุกต์ใชใ้นการ 

แกป้ัญหาที่เกี่ยวข้องอยา่งสรา้งสรรค์ 

(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 

น าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดกจิกรรมการเรียนรูใ้นกระบวนวิชาต่าง ๆ  ให้นักศกึษามีโอกาสวิเคราะห์และน าเสนอการ 

แกป้ัญหาที่เหมาะสม  และเรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเอทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

การวัดมาตรฐานนีอ้าจท าได้ในระหว่างการสอนในช้ันเรยีน  ที่ประชุมวิชาการและกจิกรรมสัมมนา   

โดยการประเมินจากรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน และความสามารถในการอธิบายข้อมูลทาง

คณิตศาสตร์และเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ  โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์
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ประสิทธิภาพของวิธีแกป้ัญหา และน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอาจมี

การวิจารณใ์นเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

2.6  ทักษะพิสัย 

        2.6.1  ความสามารถทางวิชาชีพ 

      ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

(1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม  และเป็นพืน้ฐานเพือ่ทักษะทางวิชาชีพ 

(2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม  โดยเห็นแกป่ระโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ 

ตระหนักในคุณคา่ความเป็นมนุษย์  บนพืน้ฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวติและวัฒนธรรม 

2.6.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใชใ้นการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

(1)  ฝึกทักษะเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย ์โดยการท างานใน 

ห้องปฏิบตัิการและในแบบจ าลองผู้ปว่ย 

      (2)  ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผา่นการให้การรักษาผู้ปว่ยในคลินิกและการ 

ท างานส่งเสรมิสุขภาพในชุมชน 

(3) ฝึกทักษะในการท างานในวชิาชีพทันตแพทย์ผ่านการท างานในคลินิก และโรงพยาบาล 

2.6.3  กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวชิาชีพ 

(1) ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึก

ปฏิบัติงานชนิดต่าง ๆ  ในแตล่ะสถานที ่
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
 

 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1. กระบวนวิชาบังคับร่วม 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.พจ.711 (415711)   พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์                    

ท.ชว. 711  (422711)  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                    
ท.ชช. 712 (422712)   ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                    
2. กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา                    
2.1 แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก                    
ท.พช. 701 (413701)  พยาธวิิทยาช่องปากขั้นสูง     ⚫               

ท.วฉ. 711 (410711) วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง     ⚫               

ท.วป. 704 (408704) เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม                    
ท.รว. 702 (403702)  ทันตรังสีวิทยาขั้นสูง     ⚫ ⚫              

ท.รว. 703 (403703)  การวินิจฉยัแยกโรคทางภาพรังสี     ⚫ ⚫  ⚫   ⚫         

ท.บค. 701 (423701) ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง     ⚫               

ท.พช. 731 (413731) ปฏิบัติการพยาธวิิทยาชอ่งปากขั้นสูง  ⚫   ⚫             ⚫  

ท.วช. 781  (412781) สัมมนาคลินกิเวชศาสตร์ช่องปาก     ⚫  ⚫   ⚫   ⚫       

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

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.วฉ. 791 (410791) สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธวิิทยา  O   ⚫ ⚫ O O O ⚫   O  O  ⚫   

ท.วฉ. 796 (410796)  ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินจิฉยัโรคช่องปาก 2  O   ⚫  ⚫   ⚫   O    ⚫   

ท.วฉ. 751 (410751) คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี 1 O O   ⚫  ⚫   O  ⚫    O   ⚫ 
ท.วฉ. 752 (410752) คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี 2 O  O   ⚫  ⚫    O ⚫    O   ⚫ 
2.2 แขนงวิชาศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชยีล                    
ท.ศป. 705 (408705)  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  5  O   ⚫ O ⚫ ⚫ O O O    O  O   

ท.ศป. 706 (408706)  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6  O    ⚫ O ⚫ ⚫ O O O    O  O   

ท.ศป. 765 (408765)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5                            ⚫ ⚫   ⚫      O ⚫  O ⚫    ⚫ 
ท.ศป. 766 (408766)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6                    ⚫ ⚫   ⚫      O ⚫  O ⚫    ⚫ 
ท.วป. 704 (408704)  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม  O   ⚫ O ⚫ ⚫ O O O   O O  O   

ท.รว.  701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก   O   ⚫ ⚫  ⚫ O     O   O   

ท.พช. 701 (413701)  พยาธวิิทยาช่องปากขั้นสูง  O   ⚫         O O     

ท.ศป.796 (408796) ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2                            O   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O ⚫ O   O ⚫ ⚫ ⚫   
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คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

 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 
2.3 แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ                    
ท.บ. 715 (407715) ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5   O   ⚫ ⚫   O     O O     

ท.บ. 716 (407716)  ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6  O   ⚫ ⚫   O     O O     

ท.บ. 725 (407725)  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5  O   ⚫ ⚫   O     O O     

ท.บ. 726 (407726)  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6  O   ⚫ ⚫   O     O O     

ท.บ. 757 (407757)  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 7    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   O  O   ⚫ 
ท.บ. 758 (407758)  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 8    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫   O  O   ⚫ 
ท.บ  792 (407792)  สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2   O  ⚫ ⚫ ⚫   O O  ⚫    O   

ท.บ. 793 (407793)  สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3   O  ⚫ ⚫ ⚫   O O  ⚫    O   

ท.บ. 796 (407796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2 O    ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   O   ⚫   
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ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

 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 
2.4  แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์                    
ท.วอ. 712 (405712)  วิทยาเอ็นโดดอนต์  O   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O O   O O     

ท.วอ. 732 (405732)  ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง  O   ⚫ ⚫ ⚫ O  O O   O O   ⚫  

ท.วอ. 753 (405753)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 O O O O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O O   O O    ⚫ 
ท.วอ. 754 (405754)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 O O O O ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O O O   O O    ⚫ 
ท.วอ. 794 (405794)  สัมมนาวิทยาเอน็โดดอนต์ 1  O   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O    O  O  O   

ท.วอ. 796 (405796)  สัมมนาวิทยาเอน็โดดอนต์ 2  O   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O    O  O  O   

ท.วอ. 797 (405797)  ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์2 O    ⚫ ⚫   O O    O O  O   

ท.วอ. 781 (405781)  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O    O  ⚫  ⚫   

ท.รว. 701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก   O  ⚫    O     O O     
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คุณธรรมจริยธรรม 
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ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.5  แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 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.ด. 711 (414711)  ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง 1   O   ⚫ ⚫    ⚫    O   ⚫   

ท.ด. 712 (414712) ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง  2   O   ⚫ ⚫    ⚫    O   ⚫   

ท.ด. 751 (414751) ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขั้นสูง 1  O   ⚫ ⚫     O   O O    ⚫ 
ท.ด. 752 (414752) ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขั้นสูง 2  O   ⚫ ⚫     O   O O    ⚫ 
ท.ด. 753 (414753) ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพิเศษ 1  O   ⚫ ⚫     O   O O    ⚫ 
ท.ด. 754 (414754) ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพิเศษ 2   O   ⚫ ⚫     O   O O    ⚫ 
ท.ด. 791 (414791) สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1   O   ⚫ ⚫    ⚫   O    ⚫   

ท.ด. 792 (414792) สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2   O   ⚫ ⚫    ⚫   O    ⚫   

ท.รว. 701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก O O O O ⚫ ⚫ ⚫ O O   O   O     

ท.ด. 796 (414796) ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2  O   ⚫ ⚫    ⚫    O O     
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คุณธรรมจริยธรรม 
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ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.6  แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ ์ 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.ปร.  711 (421711)  ฟันเทียมติดแน่นประยุกต ์  O   ⚫     O    O O     

ท.ปร.  712 (421712) ฟันเทียมบางส่วนถอดได้  O   ⚫     O    O O     

ท.ปร.  713 (421713) ฟันเทียมทั้งปาก  O   ⚫     O    O O     

ท.ปร.  714 (421714) ฟันเทียมทับราก  O   ⚫     O    O O     

ท.ปร.  751 (421751) คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1 O O  O ⚫ O  O O O O   O O    O 
ท.ปร.  721 (421721) ทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทียม  O   ⚫   O O O    O O   O O 
ท.ปร.  722 (421722) วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร  O   ⚫     O    O O     

ท.ปร.  752 (421752) คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 2 O O  O ⚫ O  O O O O O  O O    O 
ท.ปร.  717 (421717 ) หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร  O   ⚫     O    O O   O O 
ท.ปร.  716 (421716) ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์  O   ⚫     O    O O     

ท.ปร. 796 (421796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2  O O  ⚫  O   O    O O O O   
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บุคคลและความ
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ทักษะการ
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เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.7  แขนงวิชาปริทันตวิทยา 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.ปว. 701 (401701)   ปริทันตวิทยาขัน้สูง  O   ⚫    O     O O     

ท.ปว. 702  (401702)  ปริทันต์บ าบัดดว้ยวธิีไม่ผ่าตัด  O   ⚫    O     O O     

ท.ปว. 703 (401703)   ศัลยกรรมปริทนัต์  O   ⚫    O     O O     

ท.ปว. 704 (401704)   การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา  O   ⚫    O     O O     

ท.ปว. 705 (401705)   การถา่ยภาพทางปริทันต์  O   ⚫    O     O O     

ท.ปว. 706 (401706)   การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา  O   ⚫    O     O O     

ท.ปว. 761 (401761)   คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 1  O   ⚫ ⚫    O    ⚫ O    ⚫ 
ท.ปว. 762 (401762)   คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 2  O   ⚫ ⚫    O    ⚫ O    ⚫ 
ท.ปว. 763 (401763)   การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา  O   ⚫      O  O  O     

ท.ปว. 791 (401791)   สัมมนาปริทันตวิทยา  O   ⚫     O   O    ⚫   

ท.ปว. 792 (401792)   สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันต์  O   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   O    ⚫   

ท.ปว. 704 (408704)   เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม  O   ⚫ O ⚫ ⚫ O O O   O O  O   

ท.ปว. 796 (401796)   ปัญหาพิเศษทางปริทันตวิทยา 2  O   ⚫     O   O    ⚫   
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ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
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ทักษะ
พิสัย 

2.8  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 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.ทป. 701 (426701)   ทันตกรรมพร้อมมูล 1 O O   ⚫ ⚫    O O O  O O     
ท.ทป. 702 (426702)   ทันตกรรมพร้อมมูล 2 O O   ⚫ ⚫    O O O  O O     
ท.ทป. 761 (426761)  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1  O   ⚫ ⚫    O    O O    ⚫ 
ท.ทป. 762 (426762)  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2  O   ⚫ ⚫    O    O O    ⚫ 
ท.ทป. 763 (426763)  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรับเด็ก  O  O ⚫ ⚫    O    O O    ⚫ 
ท.ทป. 764 (426764)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับทันตแพทย์ทัว่ไป  O  O ⚫ ⚫    O  O  O O    ⚫ 
ท.ทป. 791 (426791)  สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล O O O  ⚫ ⚫     O    O O    
ท.ทป. 796 (426796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2 O O   ⚫ ⚫     O    O O    

 

 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.9  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม 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.รว. 701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  O   ⚫    O     O O     

ท.บค. 701 (423701) ทันตกรรมบดเคีย้วขั้นสูง  O   ⚫    O     O O     

ท.รท. 711  (429711) ทันตกรรมรากเทียม 1  O   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O     O O     

ท.รท. 712 (429712)  ทันตกรรมรากเทียม 2  O   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ O     O O     

ท.รท. 731  (429731)  ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม  1  O   ⚫ ⚫ ⚫ O O     O O   ⚫  

ท.รท. 751  (429751)  คลินิกทันตกรรมรากเทียม 1 O    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  O  O   O    ⚫ 
ท.รท. 752  (429752)  คลินิกทันตกรรมรากเทียม 2 O    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  O  O   O    ⚫ 
ท.รท. 781 (429781) สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 1    O ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   O  O  O   

ท.รท. 782 (429782)  สัมมนาทางทนัตกรรมรากเทียม 2    O ⚫ ⚫  ⚫  ⚫   O    O   

ท.รท. 796  (429796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมรากเทียม 1 O    ⚫ ⚫   O O    O O  O   
 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
หมายเหต:ุ กระบวนวิชาบรรยายไม่สามารถก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพิสัยได้ เนื่องจากเป็นผลการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในห้องปฏิบัติการ และความสามารถเกี่ยวกับการรักษา

ผู้ป่วย ซึ่งใช้ส าหรับกระบวนวิชาปฏิบัติการและกระบวนวิชาฝึกปฏิบตัิงานคลินิกเท่านั้น 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 (1.1) ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ 

       วิชาชีพ 

 (1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบและข้อบงัคับต่าง ๆ  

       ขององคก์รและสงัคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขข้อขัดแยง้และล าดับ   

       ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ 

ความรู ้

(2.1)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2.2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข 

        ปัญหา 

 (2.3) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกวา้งของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให ้

        เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 

(3.1) คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

(3.2) สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแกไ้ขปัญหาอย่าง 

       สรา้งสรรค์ 

(3.3)  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

(4.1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอ้ยา่งมี 

        ประสิทธิภาพ 

 (4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสงัคมในประเด็นทีเ่หมาะสม และเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นในการ 

        แกไ้ขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม พรอ้มทั้งแสดงจดุยนือย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของ 

        กลุม่ 

 (4.3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

(5.1) มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบนัตอ่การท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศและ        

        เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(5.2) สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์หรือน าสถติมิาประยุกต์ใชใ้นการแก้ปัญหาที่ 

        เก่ียวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
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(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 

        อย่างเหมาะสม 

ทักษะพิสัย 

(6.1)  ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทนัตกรรม  และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 

(6.2)  ความสามารถในการรักษา และส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปากตามเกณฑม์าตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 

        ทันตกรรม  โดยเห็นแกป่ระโยชน์และสิทธิของผู้ปว่ยเป็นส าคัญ  ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ 

        ตระหนักในคุณคา่ความเป็นมนุษย์  บนพืน้ฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวติและ 

        วัฒนธรรม 
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หมวดท่ี 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล ำดับขัน้และคำ่ล ำดับขั้นในกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำในแตล่ะกระบวนวิชำ  โดยแบ่งกำร

ก ำหนดอักษรล ำดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คอื อักษรล ำดับขัน้ที่มคีำ่ล ำดับขัน้  อักษรล ำดับขั้นที่ไม่มีค่ำล ำดับขัน้  และอักษร

ล ำดับขัน้ที่ยงัไมม่ีกำรประเมินผล  

  1.1 อักษรล ำดับขัน้ที่มีค่ำล ำดับขัน้  ให้ก ำหนด  ดังนี้ 

   อักษรล ำดับขัน้     ควำมหมำย          คำ่ล ำดับขั้น 

    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 

    B+ ดีมำก (very good)  3.50 

    B ด ี (good)  3.00 

    C+ ดีพอใช้ (fairly good)  2.50 

    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 

    D อ่อนมำก (very poor)  1.00 

    F ตก (failed)  0.00 

 

 1.2 อักษรล ำดับขัน้ที่ไมม่ีคำ่ล ำดับขั้น  ให้ก ำหนด  ดังนี้ 

  อักษรล ำดับขัน้  ควำมหมำย 

   S เปน็ที่พอใจ (satisfactory) 

   U ไม่เป็นที่พอใจ  (unsatisfactory) 

   V เข้ำรว่มศึกษำ  (visiting) 

   W ถอนกระบวนวิชำ  (withdrawn) 

 

 1.3 อักษรล ำดับขัน้ที่ยังไมม่ีกำรประเมินผล  ให้ก ำหนด ดงันี้ 

  อักษรล ำดับขัน้  ควำมหมำย 

   I กำรวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์ (incomplete) 

   P กำรเรียนกำรสอนยังไมส่ิน้สดุ (in progress) 

   T วิทยำนิพนธ/์กำรค้นควำ้แบบอิสระยงัอยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 

    (thesis/independent study in progress) 

  กระบวนวิชำบังคับของสำขำวชิำทันตแพทยศำสตร์ นักศึกษำจะต้องได้ค่ำล ำดับขั้นไมต่่ ำกว่ำ C หรือ S 

มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ ำอีก 
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  กระบวนวิชำที่ก ำหนดให้วดัและประเมนิผลด้วยอักษรล ำดบัขั้น S หรือ U  ได้แก่กระบวนวิชำ 

ท.ปว. 796 (401796),  ท.วฉ 796 (410796), ท.วอ. 797 (405797), ท.บ. 792 (407792),  ท.บ. 793 (407793),   

ท.บ. 796 (407796), ท.ด. 796 (414796),  ท.ทป. 796 (426796),  ท.ปร.796 (421796), ท.ศป. 796 (408796) 

  กระบวนวิชำที่ก ำหนดให้วดัและประเมนิผลด้วยอักษร P   ได้แก่     กระบวนวิชำ 

ท.ปว. 761 (401761), ท.วอ. 753 (405753),  ท.บ. 792 (407792),  ท.บ. 793 (407793), ท.บ. 796 (407796),    

ท.บ. 757 (407757),   ท.บ. 758 (407758),  ท.ด. 751 (414751),   ท.ด. 752 (414752),   ท.ด. 753 (414753),  

ท.ด. 754 (414754),   ท.ปร. 751 (421751),  ท.ปร. 752 (421752), ท.ทป. 761 (426761) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

กำรทวนสอบในระดับรำยวิชำ มีกำรประเมินทัง้ในภำคทฤษฎีและปฏิบตัิ และมีคณะกรรมกำร 

ผู้ทรงคุณวุฒภิำยในคณะทนัตแพทยศำสตรพ์ิจำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบในกำรวดัผลกำรเรียนรูต้ำมที่

ก ำหนดไว้ในแผนกำรสอน 

   กำรทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพื่อใช้ในกำรทวนสอบ

มำตรฐำนผลกำรเรียนรูข้องนกัศึกษำ 

  มีกำรประเมินกำรสอนของผู้สอนโดยนักศึกษำ เพื่อเพิม่ประสิทธิภำพกำรเรียนรูข้องนักศกึษำ 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูข้องนักศึกษำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ เพื่อน ำมำใชป้รับปรุง

กระบวนกำรเรียนกำรสอนและหลักสตูร ก ำหนดไว้ดงันี้ 

1.  ภำวะกำรณไ์ดง้ำนท ำของบัณฑติ โดยประเมนิจำกบัณฑิตแต่ละรุน่ทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำนของ

ระยะเวลำในกำรหำงำนท ำ ควำมเห็นต่อควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมมั่นใจของบัณฑิตในกำรประกอบกำรงำน

อำชีพ 

  2. กำรทวนสอบจำกผูป้ระกอบกำรทัง้ภำครัฐ และเอกชน เพื่อประเมินควำมพงึพอใจในบัณฑติที่จบ 

กำรศึกษำและเข้ำท ำงำนในสถำนประกอบกำรนั้น ๆ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่วำ่ด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑติศึกษำ พ.ศ. 2554 กล่ำวคือ 

1.  ศึกษำกระบวนวิชำต่ำง ๆ ครบตำมหลักสูตรและเงื่อนไขของสำขำวิชำทันตแพทยศำสตร์ 

2.  มีผลกำรศึกษำได้ค่ำล ำดบัขั้นสะสมเฉลีย่ทั้งหมดไม่นอ้ยกวำ่ 3.00 และคำ่ล ำดับขั้นสะสมเฉลีย่ใน      

     สำขำวิชำเฉพำะไม่นอ้ยกว่ำ 3.00 

3.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมขอ้บังคับมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรพจิำรณำ  เกียรติและ 

     ศักดิ์ของนักศึกษำ พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย ์

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวกำรเป็นครูแกอ่ำจำรย์ใหม่ ให้มีควำมรู้และเข้ำใจนโยบำยของสถำบัน คณะตลอดจน

ในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำง

ต่อเนื่อง กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองคก์ร 

ต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพื่อเพิ่มพูน 

ประสบกำรณ ์

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้ สร้ำงเสริมประสบกำรณ์เพื่อส่งเสริมกำรสอนและกำรวิจัยอย่ำง

ต่อเนื่อง กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพในองค์กรต่ำง ๆ กำร

ประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรอืต่ำงประเทศ หรือกำรลำเพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ 

(2) กำรเพิ่มพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) กำรมีส่วนร่วมในกจิกรรมบรกิำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และคุณธรรม 

(2) มีกำรกระตุ้นอำจำรย์ท ำผลงำนทำงวิชำกำรสำยตรงในสำขำวิชำ 

(3) ส่งเสรมิกำรท ำวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและมีควำมเช่ียวชำญ

ในสำขำวิชำชพี 

 



65 

 

หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร  

  เป็นไปตำมระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

1. มีคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรประจ ำสำขำวิชำทนัตแพทยศำสตรท์ ำหน้ำที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเปิด-ปิด  กำรปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชำ และรับผิดชอบกำร

จัดกำรเรยีนกำรสอน 

2. มีกำรจัดท ำแผนกำรสอน   และเกณฑก์ำรวัดและประเมินผล 

3. มีกำรจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนำทักษะและควำมรู้แก่นักศึกษำ 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรยีนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะ ฯ ได้จัดสรรงบประมำณทั้งงบประมำณแผน่ดนิ  และงบประมำณเงินรำยได้ เพือ่สนบัสนุนกำรเรียนกำร 

สอน และกำรวิจัย ได้แก่ กำรจัดซือ้ต ำรำทั้งรูปแบบสิง่พมิพ์ และอิเล็กทรอนิกส ์ กำรให้ทุนอดุหนนุกำรวิจัย  กำร

น ำเสนอผลงำนวิจยั  กำรปรบัปรุงห้องปฏิบัติกำรวจิัย  กำรจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑท์ี่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน

และกำรวิจัย  นอกจำกนี้คณำจำรย์ยงัได้รับทุนสนับสนุนกำรวจิัยอยำ่งต่อเนือ่งจำกหน่วยงำนภำยนอกสถำบัน อำทิเช่น 

โครงกำรปรญิญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนนุกำรวิจัย (สกว.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัย

แห่งชำติ  (วช.)  เป็นต้น 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 

คณะ ฯ มีควำมพรอ้มด้ำนหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบคน้ผ่ำนฐำนข้อมูล โดยมีส ำนักหอสมุดที่มีหนังสือด้ำน 

วิทยำศำสตรส์ุขภำพชอ่งปำกและด้ำนอื่น ๆ รวมถงึฐำนข้อมูลที่จะสืบคน้  ส่วนระดับคณะ มีหนังสือต ำรำเฉพำะทำง  มี

แหล่งเรยีนรูอ้ื่น ๆ ผ่ำนระบบเครอืข่ำยคอมพิวเตอร์ นอกจำกนี้คณะ ฯ ยังมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติกำร  ศูนย์วิจัยพร้อม

เครื่องมือวิจัย  อุปกรณก์ำรศึกษำ และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไรส้ำย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 คณะ ฯ  มีคณะกรรมกำรจำกคณำจำรย์ที่เป็นผู้แทนจำกทุกสำขำวิชำในกำรพิจำรณำจัดซื้อหนังสือ ต ำรำ 

อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์งำนวิจัยเพิ่มเติม  ซึ่งคณะ ฯ เปิดโอกำสให้อำจำรย์เสนอรำยกำร /ต ำรำ/

วำรสำรวิชำกำร/วำรสำรวิจัยใหม่ ๆ ที่ทันสมัย น่ำสนใจ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งวัสดุครุภัณฑ์งำนวิจัยที่ เป็น

ประโยชน์ต่อกำรเรยีนกำรสอน กำรวิจัย เป็นประจ ำทุกป ี

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 คณะ ฯ  มีคณะกรรมกำรจำกคณำจำรย์ที่เป็นผู้แทนจำกทุกสำขำวิชำในกำรติดตำม ประเมินควำมเพียงพอ

ของหนังสือ ต ำรำ อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์งำนวิจัย โดยประเมินจำกคณำจำรย์ และนักศึกษำ 
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3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม ่

 อำจำรยใ์หม่ประจ ำหลักสูตรต้องมีวุฒิปริญญำเอกหรือเทยีบเทำ่ในสำขำทันตแพทยศำสตร ์หรอืสำขำที่

สัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับพันธกจิ และทิศทำงกำรวิจัยของคณะทันตแพทยศำสตร ์และมหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 

ตลอดจนระเบยีบและหลักเกณฑ์ของมหำวิทยำลยัเชียงใหม่ โดยกระบวนกำรรับอำจำรย์ใหม่จะมีคณะกรรมกำรที่

แต่งตั้งโดยคณะทันตแพทยศำสตร ์ มีกำรประกำศรับอยำ่งเปิดเผยและกวำ้งขวำง และมีกำรประเมินคุณสมบตัิและ

ควำมสำมำรถตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลักสูตร  

คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมรว่มกันในกำรวำงแผนจัดกำรเรียนกำร 

สอน กำรประเมินผลและให้ควำมเห็นชอบกำรประเมินผลทุกรำยวิชำ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส ำหรับกำร

ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตำม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงคโ์ดยควำมเห็นชอบของคณะและมหำวิทยำลัย 

 

3.3 การแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ  

กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ มุ่งให้เกดิกำรพัฒนำประสบกำรณก์ำรเรียนรูแ้กน่ักศึกษำ  นอกเหนือไปจำกควำมรู้ 

ตำมทฤษฎี  เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณก์ำรท ำงำนในวชิำชีพจริง  โดยคณำจำรย์เป็นผู้เสนอข้อมลูของอำจำรย์พิเศษต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรประจ ำแขนงวิชำพิจำรณำ ได้แก่  วุฒิกำรศึกษำ  คุณสมบัติ  ประสบกำรณ์ เหตุผลควำม

จ ำเป็นในกำรแต่งตั้งเป็นอำจำรย์พิเศษ เมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้ว จะน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร

บัณฑติศึกษำประจ ำคณะ ฯ พิจำรณำ เพื่อเสนอมหำวิทยำลัยแต่งตั้ง   

 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

มีกำรก ำหนดคุณสมบัติบุคลำกรให้ครอบคลุมภำระหน้ำที่ที่ต้องรับผดิชอบ โดยคณะกรรมกำรคัดเลือก 

บุคลำกร กอ่นรับเข้ำท ำงำน  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 

มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีพัฒนำกำรเพิ่มพูนควำมรู ้สรำ้งเสริมประสบกำรณใ์นภำระงำนที่รับผิดชอบ  

สำมำรถสนับสนุนบุคลำกรสำยวิชำกำรหรือหน่วยงำนให้เกดิกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรอบรม ดูงำน ทัศนศึกษำ 

และกำรวิจัยสถำบัน  

5. การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้แก่นักศึกษำทุกคน โดยนักศึกษำสำมำรถปรกึษำ 

กับอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรวำงแผนกำรเรยีน กำรแนะน ำแผนกำรเรยีนในหลักสูตร กำรเลือกและวำงแผนส ำหรับอำชีพ 

และกำรใช้ชีวิตในมหำวิทยำลัย โดยอำจำรย์ที่ปรึกษำต้องก ำหนดช่ัวโมงให้ค ำปรึกษำ (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษำ

เข้ำปรกึษำได้ นอกจำกนี้ ต้องมีที่ปรึกษำกิจกรรมเพื่อให้ค ำปรกึษำแนะน ำในกำรจัดท ำกิจกรรมแก่นักศึกษำ 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

นักศึกษำที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรอุทธรณ์ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันรับทรำบค ำสั่ง

ลงโทษ โดยค ำร้องต้องท ำเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่ำนงำนวินัย กองพัฒนำนักศึกษำ และให้

คณะกรรมกำรอุทธรณ์ พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค ำวินิจฉัยของ

คณะกรรมกำรอุทธรณถ์อืเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรอืความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 

 มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณ์ทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก เพื่อศึกษำ

ทิศทำงของตลำดแรงงำนทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติกอ่นกำรปรับปรุงหลักสูตร 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  1 ปีที่ 2 

1) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 00   มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อวำงแผน 

ติดตำม และทบทวนกำรด ำเนินงำนหลักสูตร 
  

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ มคอ. 2   ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

แห่งชำติ หรอื มำตรฐำนคุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำ (ถำ้มี) 
  

3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี)  ตำม

แบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำให้ครบทุก

รำยวิชำ 

  

4) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ

ประสบกำรณ์ภำคสนำม  (ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ . 5 และ มคอ. 6 ภำยใน 30   วัน หลัง

สิน้สุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้ครบทุกรำยวิชำ 

  

5) จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร ตำมแบบ   มคอ. 7 ภำยใน 60 วัน  

หลังสิน้สุดปีกำรศึกษำ 
  

6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่ก ำหนดใน มคอ. 

3 และ มคอ. 4  (ถำ้ม)ี อย่ำงน้อยรอ้ยละ 25  ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
  

7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผล

กำรเรียนรู ้จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 
  

8) อำจำรย์ใหม่ (ถำ้ม)ี ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศหรอืค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอน 

  

 

 



68 

 

 

 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่  1 ปีที่ 2 

9) อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร และ /หรือวิชำชีพ อย่ำงน้อยปีละ 1   

คร้ัง 

  

10) จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (ถำ้ม)ี ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ /หรือ

วิชำชีพ ไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 50   ต่อปี 

  

11) ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย /บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ย

ไม่น้อยกวำ่ 3.5  จำกคะแนนเต็ม 5.0 

  

12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5   จำก

คะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่ำนรวม (ข้อ) 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 

หมวดท่ี 8  กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.  การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

    1.1 กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์โดยนักศึกษำ และน ำผลกำรประเมินมำวิเครำะห์เพื่อหำจดุออ่น 

     และจดุแข็งในกำรสอนของอำจำรย์ผูส้อน เพือ่ปรับกลยทุธ์กำรสอนให้เหมำะสม โดยอำจำรย์แต่ละทำ่น 

 มีกำรประเมินผลกำรเรียนรูข้องนักศึกษำโดยกำรสอบ  

  มีกำรประเมนิผลกำรเรียนรูข้องนักศึกษำโดยกำรปฏิบตัิงำนกลุ่ม 

  วิเครำะห์เพื่อหำจุดอ่อนและจุดแข็งในกำรเรียนรูข้องนักศึกษำ เพื่อปรับกลยุทธ์กำรสอนให้เหมำะสม  

      กับนสิิต แต่ละช้ันปี โดยอำจำรย์แต่ละทำ่น 

     1.2 กระบวนการประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษำได้ประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในทุกด้ำน ทั้งในดำ้นทักษะ กลยุทธก์ำรสอน และกำรใช้สื่อใน

ทุกรำยวิชำ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษำปีสดุท้ำย 

 ประเมินโดยบัณฑติทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑิต/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีอืน่ๆ 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ตำมดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมกำรประเมินอย่ำงน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำวิชำอย่ำงน้อย 1 คน ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก

มหำวิทยำลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

ให้กรรมกำรวชิำกำรประจ ำสำขำวิชำ/ภำควิชำ รวบรวมข้อมูลจำกกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 

นักศึกษำ บัณฑติ และผู้ใชบ้ัณฑติ และข้อมูลจำก มคอ.5,6,7 เพื่อทรำบปัญหำของกำรบริหำรหลักสูตรทั้งในภำพรวม

และในแต่ละรำยวิชำ และน ำไปสู่กำรด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนวิชำและหลักสูตรต่อไป ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตร

นั้นจะกระท ำทุก ๆ 5 ปี ทั้งนีเ้พื่อให้หลักสูตรมีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 
 

401701                               ปรทิันตวิทยาขั้นสูง 

                          Advanced Periodontology 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรศกึษำทั้งในแนวกว้ำงและแนวลึกเกี่ยวกับกำยวิภำคศำสตร์ของอวัยวะปริทันต์ ระบำดวิทยำ 

สำเหตุและกระบวนกำรเกิดโรคของอวัยวะปริทันต์   กำรจ ำแนกชนดิของโรคปริทันต์  กำรตรวจและพเิครำะห์

โรคปริทันต์ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรคปริทันต์กับโรคทำงระบบ  บทบำทของกำรสบฟันต่อโรคปริทันต์  กำร

พยำกรณ์โรค และเนือ้เยื่อรอบรำกเทียม 

 A study in general and indepth about anatomy of periodontium, epidemiology, etiology and progression 

of periodontal diseases, classification of periodontal diseases, examination and diagnosis of periodontal diseases, 

relationship between periodontal diseases and systemic diseases, prognosis role of occlusion on periodontal 

diseases prognosis and perio-implant tissues. 

 

401702 ปริทันต์บ าบัดด้วยวิธีไม่ผ่าตัด 

Non-surgical Periodontal Therapy 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรศึกษำเก่ียวกับหลักกำรของปรทิันต์บ ำบัด กำรวำงแผนกำรรักษำโรคปรทิันต์ ปริทันตบ์ ำบัดด้วยวิธไีม่

ผ่ำตัด ภำวะเสยีวฟัน  กำรยึดเฉพำะกำลทำงปรทิันต ์เลเซอรใ์นปรทิันต์บ ำบดัด้วยวิธไีม่ผำ่ตัด  กำรรักษำโรคปรทิันตใ์น

ผู้ปว่ยเด็ก ผูสู้งอำย ุและผู้ปว่ยที่มีโรคทำงระบบ    กำรคงสภำพอวยัวะปรทิันต์หลังกำรรักษำ 

 A study about principle periodontal therapy, periodontal treatment planning, non surgical periodontal 

therapy, tooth hypersensitivity, periodontal splints, lasers in non surgical periodontal therapy, periodontal therapy 

in children, elderly and patients with systemic diseases and supportive periodontal therapy. 

 

401703  ศัลยกรรมปริทันต์ 

Periodontal Surgery 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรศึกษำเกี่ยวกับเหตุผลของกำรท ำศัลยกรรมปรทิันต์ หลกักำรเบื้องต้นของศัลยกรรมปรทิันต์ ลักษณะทำง

กำยวิภำคศำสตรท์ี่ควรค ำนึงถงึในกำรท ำศลัยกรรมปรทิันต์ ชนิดของศลัยกรรมปรทิันต ์ กำรหำยของแผลของอวัยวะ

ปรทิันต์   หลักกำรและวธิีศัลยกรรมรำกเทยีม  รำกเทยีมระบบต่ำงๆ และเกณฑ์กำรเลือกศัลยกรรมปรทิันต ์
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 A study about rationale of periodontal surgery, basic principles of periodontal surgery, anatomical 

considerations in periodontal surgery, types of periodontal surgery, periodontal wound healing, principle and 

methods in implant surgery, different implant systems and selective criteria of periodontal surgery. 

 

401704  การรักษาโรคปรทิันต์แบบสหสาขา 

Interdisciplinary  Treatment  for Periodontal  Therapy 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรศึกษำเก่ียวกับหลักกำรและเหตุผลของกำรรักษำโรคปรทิันต์แบบสหสำขำ ควำมสัมพันธ์ของกำรรักษำ

ทำงปรทิันต์กับรอยโรคในช่องปำก  ควำมสัมพนัธ์ของกำรรกัษำทำงปรทิันต์กับทันตกรรมเอ็นโดดอนต ์ควำมสัมพนัธ์

ของกำรรักษำโรคปรทิันต์กับทันตกรรมบูรณะ      ควำมสมัพันธ์ของกำรรักษำโรคปรทิันต์กับทันตกรรมประดิษฐ์ 

ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรรักษำโรคปรทิันต์กับทันตกรรมจดัฟัน กำรคงสภำพอวัยวะปรทิันต์หลังกำรรักษำแบบสห

สำขำ   กำรวำงแผนกำรรักษำโรคปรทิันต์แบบสหสำขำ  

 Principle and rational of interdisciplinary treatment for periodontal patients, interrelationship between 

periodontal treatment and oral lesions, interrelationship between periodontal treatment and endodontics, 

interrelationship between periodontal treatment and restorative dentistry, interrelationship between periodontal 

treatment and prosthodontics, interrelationship between periodontal treatment and orthodontics, and treatment 

planning of interdisciplinary treatment for periodontal patients. 

 

401705 การถ่ายภาพทางปรทัินต ์

Periodontal Photography 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรศึกษำเก่ียวกับกำรถ่ำยภำพทำงปรทิันต ์ซึ่งรวมถงึ กล้องถำ่ยภำพ เลนส์และอุปกรณท์ี่ใชเ้สริมในกำร

ถำ่ยภำพทำงปรทิันต ์  กำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำกลอ้งถำ่ยภำพ    เทคนิคกำรถำ่ยภำพทำงปรทิันต ์ กำรแก้ไขและกำร

น ำเสนอ  

 A study about periodontal photography which included cameras, lens and others equipments used in 

periodontal photography, camera used and maintenance, techniques of periodontal photography, editing and 

presentation. 

 

401706 การเขียนบทความทางวิชาการทางปรทัินตวิทยา 

Scientific Paper Writing in Periodontology 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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 กำรศึกษำเก่ียวกับ กำรเตรยีมบทควำมวิชำกำรทำงปรทิันต์ กำรเขียนเอกสำรอำ้งอิงและบรรณำนุกรม กำร

เตรียมตำรำงและภำพประกอบ กำรเตรยีมต้นฉบับ กำรส่งเพื่อกำรตีพิมพ์และกระบวนกำรพจิำรณำบทควำม และกำร

เสนอบทควำมทำงปรทิันต ์

 A study about prepare a scientific paper in periodontology, writing reference and bibliographer, prepare 

tables and illustrating, organizing the document, submission and review processes, and paper presentation. 

 

401761 คลนิิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 1 

Advanced Clinical Periodontal Therapy 1 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 ฝึกปฏิบัติกำรบันทึกขอ้มลูผู้ปว่ยปรทิันต์   กำรตรวจและบนัทึกข้อมูลลงในแฟม้ประวตัิผูป้่วย   กำรถำ่ยภำพ

ในช่องปำก กำรท ำแบบจ ำลองฟัน  กำรถำ่ยภำพรังส ีกำรวำงแผนกำรรักษำผู้ปว่ยขัน้ต้น กำรสอนผู้ปว่ยดูแลอนำมัย

ช่องปำก และกำรให้กำรรักษำขั้นด้วยกำรขูดหนิน้ ำลำยและเกลำรำกฟัน กำรให้กำรวนิิจฉัยและกำรรักษำในผู้ปว่ย

ฉุกเฉิน  กำรรักษำผู้ป่วยโรคปรทิันต์ที่มีโรคทำงระบบร่วมด้วย   กำรคงสภำพอวัยวะปรทิันต์หลังกำรรักษำและ

ประเมินผลหลังกำรรักษำ 

Practice of patient information recording, examination and data recording in patient chart, taking intra-

oral photographs, making study models, radiography, initial periodontal treatment planning, oral hygiene 

instructions and initial phase of treatment by scaling and root planning, diagnosis and emergency periodontal 

treatment, periodontal treatment in patients with systemic diseases, supportive periodontal treatment and 

evaluation after treatment.  

 

401762 คลนิิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 2 

Advanced Clinical Periodontal Therapy 2 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 ฝึกปฏิบัติในคลนิิกในกำรรักษำผู้ปว่ยโรคปริทันต์อักเสบช้ันปำนกลำง และขั้นรุนแรง ตำมล ำดับขั้นตอนที่

เหมำะสม กำรวำงแผนกำรรักษำขั้นแกไ้ขซึ่งรวมถงึกำรปรับดุลกำรสบฟนั กำรท ำเฝอืกฟัน กำรรักษำโรคปรทิันต์

รว่มกับทันตแพทย์เฉพำะทำงต่ำงสำขำ กำรท ำศลัยกรรมปรทิันต์ ได้แก่ กำรตดัแต่งเหงือก กำรเปิดแผ่นเหงอืก กำรตดั

แต่งกระดูก ศลัยกรรมปรทิันต์เพื่อเหนีย่วน ำให้เกดิกำรสรำ้งใหม่ของเนือ้เยือ่ปริทันต ์ศัลยกรรมเหงือกและเยื่อเมือก   

ศัลยกรรมปรทิันต์เพือ่ควำมสวยงำม     กำรคงสภำพอวยัวะปรทิันต์ในผู้ปว่ยหลังกำรท ำศัลยกรรมปรทิันต์ 

Periodontal clinical practice in  treatment of periodontal patients with moderate and severe periodontitis 

by following the sequence of complete treatment. Corrective treatment planning including occlusal adjustment, 

splint, periodontal treatment with dental specialists. Periodontal surgery including gingivectomy, flap operation, 

osseous surgery, surgical periodontal tissue regeneration, mucogingival surgery, periodontal surgery for esthetics 

and maintenance periodontium after periodontal surgery. 

 



73 

 

401763 การฝึกสอนทางปรทัินตวิทยา 

Teaching Practice  in Periodontology 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรฝึกฝนประสบกำรณใ์นกำรสอนปรทิันตวิทยำในหอ้งปฏบิัติกำรและคลินิกของนักศึกษำ 

ทันตแพทยศำสตรบัณฑิต 

Students will have experience of teaching about periodontology in laboratory and undergraduate  

dental student’s clinic.  

 

401791 สัมมนาปริทันตวิทยา 

Seminar in Periodontology 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 ทบทวน น ำเสนอและวิจำรณ ์บทควำมทำงวิชำกำร บทควำมปรทิัศน์และบทควำมวิจัยในแขนงวิชำ 

ปรทิันตวิทยำ  

 Review, presentation and discussion of issues, literature and research in periodontology. 

 

401792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปรทัินต์ 

Seminar in Periodontal Treatment Planning 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรวำงแผนกำรรักษำผู้ปว่ยโรคปรทิันต์อักเสบขั้นปำนกลำงและขั้นรนุแรง  โดยมีกำรน ำเสนอรำยงำนผู้ปว่ย 

ได้แก่ ประวัติทำงกำรแพทย์และทำงทันตกรรม อำกำรส ำคญัที่ผู้ปว่ยรอ้งทุกข ์  ลักษณะอำกำรที่ตรวจพบ กำร

พิเครำะห์โรค   กำรวิเครำะห์สำเหตุและปัจจยัที่เกี่ยวข้องของกำรเกิดโรค     เปำ้หมำยของกำรรักษำ   แผนกำรรักษำ

เบื้องต้น กำรประเมินผลกำรรกัษำขั้นต้นและแผนกำรรักษำขั้นต่อ ๆ ไป พรอ้มเหตุผลในกำรเลือกวธิีกำรรักษำนัน้ ๆ 

โดยมีพืน้ฐำนอยู่บนหลักฐำนทำงกำรวิจัยในสำขำ  ปรทิันตวิทยำในเวลำนั้น ๆ ในกรณีที่ต้องท ำศัลยกรรมปรทิันต์ตอ้งมี

กำรอธิบำยเก่ียวกับกำรพเิครำะห์กำรผ่ำตัด วัตถุประสงคข์องกำรผ่ำตดัเพื่อให้บรรลุแผนกำรรักษำที่เหมำะสม 

 Treatment planning for patients with moderate and severe periodontitis. Case presentation including the 

following information: medical and dental history, patient’s chief complaint, clinical findings, diagnosis, analysis of 

etiology and contributing factors in each case, goals of treatment, initial treatment plan, initial treatment re-

evaluation and adjusted treatment plan. Rationale in treatment selection based on current evidence in 

periodontics. In case of periodontal surgery, goals and detail of surgical techniques will be discussed. 

 

401796  ปัญหาพิเศษทางปริทันตวิทยา 2 

Special Problems in Periodontics 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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 กำรทบทวนวรรณกรรม บทควำมปัจจุบันทำงวิชำกำร บทควำมปรทิัศน ์และบทควำมวิจยั หรือกำรวจิัย

ขนำดเล็ก หรอืรำยงำนผู้ปว่ยในสำขำปรทิันตวิทยำ และสำขำที่เกี่ยวข้อง    กำรรวบรวม เรียบเรยีงเป็นรูปเล่ม ภำยใต้

กำรก ำกับดูแลของอำจำรย์ทีป่รกึษำ  

 Literature review of the current issues, literature and research in periodontology or related fields and 

report of these knowledge under supervision of the instructions. 
 

403701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

เทคนิคกำรถำ่ยภำพรังสีและหลักกำรพื้นฐำนส ำหรับกำรอำ่นภำพรังสี ภำพรังสีของโรคที่เกี่ยวข้องกับเนือ้เยือ่

ฟันที่พบได้บอ่ย ภำพรังสีของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้ำและรอยโรคที่พบ กำรวนิิจฉัยแยกโรคทำงภำพรังสีของ

รอยโรคในกระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ ภำพรังสีของทันตกรรมรำกเทยีม กำรถำ่ยภำพรังสีและภำพชนิดต่ำง ๆ ของ

กระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ด้วยวิธีกำรที่กำ้วหนำ้ในปัจจบุัน เช่น  คอมพิวเท็ตโทโมกรำฟฟี่  แม็กเนติกเรโซแนนซ ์  

อัลทรำซำวน์  เวชศำสตรน์ิวเคลียร ์ และภำพรังสีดิจติอล   รอยโรคของเนือ้เยือ่ออ่นที่พบบ่อยในช่องปำก   กำรตรวจ

วินิจฉัยและกำรจดักำรรักษำ   อำกำรที่แสดงในช่องปำกของผู้ปว่ยที่มโีรคทำงระบบ 

 Radiographic technique and basic principle of  film interpretation,  radiography of  common  dental 

diseases;  radiography of skull and facial bones  and  their  lesions;  radiographic  differential  diagnosis of intra-

osseous lesion;  implant radiology and advanced imaging modalities for oral and  maxillofacial lesions such as 

computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound,  nuclear medicine, digital radiography.  

Common oral soft tissue lesions : diagnosis and management;  oral  manifestrations  of  systemic  diseases. 

 

403702  ทันตรังสีวิทยาขั้นสงู 

Advanced Oral Radiology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

พืน้ฐำนของกำรสรำ้งภำพรังสใีนและนอกชอ่งปำก     กำรถ่ำยภำพรงัสีของกระดูกขำกรรไกร และใบหนำ้ด้วย

วิธีกำรต่ำง ๆ ในปัจจุบัน  รังสฟีิสิกส์และรงัสีชีววทิยำ  ศึกษำกำรแปลผลภำพรังสีของโรคฟันและอวยัวะปรทิันต์ กำร

ติดเชื้อในกระดูกขำกรรไกร ถุงน้ ำในกระดูกขำกรรไกร  เนือ้งอกชนิดรำ้ยแรงและไม่ร้ำยแรง และรอยโรคอื่น ๆ ที่

ปรำกฏกำรเปลี่ยนแปลงในกระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ     กำรแตกหักของฟนัและกระดูกขำกรรไกร ภำพรังสีของขอ้

ต่อขำกรรไกร โพรงอำกำศแมก๊ซิลลำร ีและตอ่มน้ ำลำย  ภำพรังสีทันตกรรมรำกเทยีม   กำรใช้รังสีรักษำเนื้องอกใน

ช่องปำกและกำรดูแลรักษำรวมถึงภำวะควำมผิดปกตใินช่องปำกที่พบในผู้ปว่ยที่ได้รับรังสีรักษำ  

 Study of intraoral and extraoral radiography, advanced imaging modalities of oral and maxillofacial 

lesions, radiation physics and biology, radiographic interpretation of diseases of teeth, and periodontium; infection 

of jaw bone; cyst, benign and malignant tumors; diseases that cause changes in jaw and facial bones; teeth and 
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jaw fracture; radiography of temporomandibular joint, maxillary sinus, and salivary gland; implant radiography; 

radiation oncology and management of  irradiated patients 

 

403703  การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี 

Radiographic Differential Diagnosis 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ท.รว. 702  (403702) 

กำรใช้ภำพรังสีและกำรประยกุต์ใชภ้ำพรังสีชนดิตำ่ง ๆ ในกำรแปลผลรอยโรคที่เกิดในช่องปำก กระดูก

ขำกรรไกรและใบหนำ้ รวมถงึกำรให้กำรวนิิจฉัยแยกโรคจำกภำพรังสี   

 Using and applying various type of radiographs for radiographic interpretation of oral and maxillofacial 

diseases and giving a differential diagnosis  

 

405712  วิทยาเอ็นโดดอนต ์

Endodontics 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

วิทยำศำสตรพ์ืน้ฐำนในกำรรกัษำคลองรำกฟัน  โรคและพยำธิสภำพของเนือ้เยื่อในโพรงฟันและเนือ้เยือ่รอบ

ปลำยรำกฟนั หลักกำรและวธิีกำรตลอดจนขัน้ตอนตำ่งๆ ในกำรรักษำคลองรำกฟัน กำรรักษำฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ และ

กำรรักษำฟันที่มีปัญหำซับซอ้น 

 Basic sciences of Endodontics, disease of pulp and periapical tissue, methodology of root canal treatment, 

problem-solving in complicated endodontic problems and treatment of traumatized teeth. 

 

405732                       ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสงู 

Advanced Laboratory Endodontics 

1(1-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฝึกหัดรักษำคลองรำกฟันมนุษย์ที่มีควำมโค้งของรำกฟันระดับต่ำงๆในห้องปฏิบัติกำร กำรฝึกใช้เครื่องมือ

ขยำยคลองรำกฟันและกำรอุดคลองรำกฟันแบบต่ำงๆ และกำรฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมในงำนรักษำคลองรำกฟัน 

 Endodontic laboratory practice in extracted human teeth with any curved roots using various endodontic 

instrumentation and obturation techniques, accompanied by dental operating microscope.  

 

405753 คลนิิกวิทยาเอน็โดดอนตข์ัน้สูง 1 

Advanced Clinical Endodontics 1 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรวินิจฉัยโรคของเนือ้เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบปลำยรำกฟัน โดยผ่ำนกระบวนกำรทดสอบทำงคลินิก

ต่ำง ๆ  กำรรักษำคลองรำกฟันในผู้ป่วยโดยเลือกรักษำฟันหลำยรำก ซึ่งสำมำรถใช้เครื่องมือและเทคนิคกำรรักษำ
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ตำมปกติได้ กำรบ ำบัดฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มีอำกำรเนื่องมำจำกโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบรำกฟัน ซึ่ง

สำมำรถบ ำบัดได้ด้วยวิธีกำรที่ไม่ยุ่งยำกมำก และกำรรักษำคลองรำกฟันซ้ ำในฟันที่รักษำคลองรำกฟันล้มเหลว 

 Making diagnosis of pulpal and periapical diseases by using clinical tests,  practicing root canal treatment 

in multiple-root teeth, retreatment of failure cases and emergency treatment of acute pulpal and periapical 

disease. 

 

405754 คลนิิกวิทยาเอน็โดดอนตข์ัน้สูง 2 

Advanced Clinical Endodontics 2 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรรักษำคลองรำกฟันในผู้ป่วย โดยเลือกรักษำฟันที่มีปัญหำซับซ้อนในด้ำนรูปร่ำงของคลองรำกฟัน หรือมี

กำรด ำเนินโรคที่ต่ำงไปจำกปกติ เนื่องจำกผูป้่วยมีโรคทำงระบบ หรือมีปัญหำโรคปริทันต์ร่วมด้วย กำรบ ำบัดฉุกเฉินฟัน

ที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอำกำรปวดบวมอย่ำงรุนแรง กำรท ำศัลยกรรมปลำยรำก รวมไปถึงกำรบูรณะฟันที่ได้รับกำร

รักษำคลองรำกฟันแล้ว 

 Practicing root canal treatment in complicated cases; such as, difficult tooth anatomy, combination of 

endodontic and periodontic problems, treating patients with systemic diseases, and emergency treatment of 

traumatic cases or patients with severe pain and swelling. Apical surgery may be needed.  

 
405781 สัมมนาการวเิคราะห์กรณผีู้ป่วย 

Seminar in Endodontic Case Analysis 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  :  ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์ผูส้อน 

 กำรน ำเสนอ และอภิปรำยกำรรักษำผู้ป่วยงำนรักษำคลองรำกฟันที่รักษำด้วยวิธีอนุรักษ์ และ /หรือร่วมกับวิธี

ศัลยกรรมปลำยรำก โดยกำรใช้ทันตกรรมฐำนเหตุประจักษส์นับสนุน วิเครำะห์และวิจำรณถ์งึกำรรักษำที่ให้กับผูป้่วย  

 Presentation and discussion on non-surgical or surgical endodontic-treated cases based on evidence-

based dentistry to support a given endodontic treatment plan. 

 

405794 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

Seminar in Endodontics 1 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรทบทวน   น ำเสนอ  และวิจำรณบ์ทควำมทำงวิชำกำร   หรืองำนวิจัยที่มีควำมส ำคัญ  หรือเป็นพื้นฐำนใน

กำรรักษำทำงเอ็นโดดอนติกส์ 

 Review, discussion and presentation on important literature or classic endodontic literature which support 

a sound philosophy of endodontic practice. 
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405796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

Seminar in Endodontics 2 

2(2-0-4) 

 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรทบทวน น ำเสนอ และวิจำรณบ์ทควำมทำงวิชำกำร งำนวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสำขำเอ็นโดดอน

ติกส์ หรอืสำขำที่เกี่ยวข้อง 

 Review, discussion and presentation on current endodontic and endodontic-related research topics. 

 

405797 ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

Special Problems in Endodontics 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรศึกษำคน้คว้ำด้วยตนเองในหัวข้อที่นักศึกษำสนใจในขอบเขตของวิชำวิทยำเอ็นโดดอนต์ ภำยใต้กำรแนะน ำ 

ก ำกับดูแลจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ      มีกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำต่อที่ประชุมรวมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส ำหรับเป็น

เอกสำรอ้ำงอิง 

 A self-study course in areas of special interest under the supervision and guidance of individual staff 

member. Presentation and report of the study are required. 

 

407715 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5 

Advanced Restorative Dentistry 5 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

วิทยำโรคฟันผุ ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกับงำนทันตกรรมบูรณะขั้นสูง หลักกำรบูรณะฟันด้วยวสัดุบูรณะส ี

เหมือนฟนัและไม่เหมือนฟันโดยวิธตีรง   หลักกำรบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสไีม่เหมือนฟันโดยวิธอี้อม และวิธกีำร

บูรณะฟันที่รักษำคลองรำกฟนัแล้ว 

 Cariology, factors related to advanced restorative dentistry, clinical examination diagnosis and treatment 

planning for restorative dentistry, direct restorative procedures for badly broken down teeth, restorative dentistry 

for endodontically treated teeth and badly broken down teeth by full coverage and fixed prosthodontics. 

407716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6 

Advanced Restorative Dentistry 6 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

วิทยำกำรดำ้นควำมสวยงำมในทำงทันตกรรม กำรบูรณะฟันด้วยวสัดุบูรณะสีเหมือนฟนั โดยวิธอี้อมส ำหรับ

งำนทันตกรรมขั้นสงู ทนัตกรรมบูรณะที่เก่ียวข้องกับทันตกรรมรำกเทยีม  ควำมล้มเหลวในงำนทันตกรรมบูรณะขั้นสงู   

รวมทั้งทันตวิทยำกำรสำขำอืน่ที่เกี่ยวข้องกับงำนทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 
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 Aesthetic dentistry, indirect restorations using tooth-colored restorative materials in advanced restorative 

dentistry, restorative dentistry related to dental implantology, failures in advanced restorative dentistry and 

interdisciplinary issues related to restorative dentistry. 

 

407725  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5 

Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

วิทยำศำสตรพ์ืน้ฐำนและวิทยำศำสตรป์ระยุกต์ของทันตวัสดุที่ใชส้ ำหรับงำนทันตกรรมหตัถกำรขัน้สูง   

 Basic and applied science of advanced dental operative materials 

 

407726 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6 

Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

วิทยำศำสตรพ์ืน้ฐำนและวิทยำศำสตรป์ระยุกต์ของทันตวัสดุที่ใชส้ ำหรับงำนทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 

 Basic and applied science of advanced dental restorative materials 

 

407757  คลนิิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง  7 

Advanced Clinical Restorative  Dentistry 7 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนในคลนิิกทันตกรรมบูรณะ  เพื่อรักษำผู้ป่วยทีม่ีเนื้อฟันถูกท ำลำยหรือเสยีหำยมำก โดย 

โพรงประสำทฟนัยงัปกติและได้รับกำรรักษำรำกฟันแล้ว ไดแ้ก ่  กำรอุดฟัน  กำรปักหมดุเสริมตอฟัน  กำรใส่เดือยฟนั

กำรครอบฟัน   กำรใส่ฟนัปลอมชนิดติดแนน่ที่ฟันหลักเสยีหำยมำก    

 Clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged teeth with or 

without endodontic treatment. The advanced restorations with interdisciplinary treatment include post and core 

with crowns, fixed partial dentures.  

 

 

407758  คลนิิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง  8 

Advanced Clinical Restorative  Dentistry 8 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนในคลนิิกทันตกรรมบูรณะ  เพื่อรักษำผู้ปว่ยที่มีฟันผหุรือฟันแตกหัก เนือ้ฟันถูกท ำลำยหรือ

เสียหำยมำก กำรรักษำครอบคลุมถงึ กำรอดุฝัง อุดครอบ ครอบฟันบำงส่วนและครอบฟัน  กำรอดุฟัน กำรอดุปดิ

ช่องว่ำง กำรอุดปิดผิวฟันหน้ำเพื่อแก้ไขสีฟัน โดยเนน้กำรบูรณะฟันให้เกดิควำมสวยงำม รวมทั้งกำรฟอกสีฟัน    
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 Clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged teeth with or 

without endodontic treatment. The advanced restorations with interdisplinary treatment include fillings,  inlays, 

onlays, pin-retained cores, and esthetic dental treatment which are diastema restorations, direct veneer 

restorations and bleaching.   

 

407792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2 

Seminar in  Restorative Dentistry 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ทบทวน น ำเสนอ และวิจำรณ ์บทควำมทำงวิชำกำรปัจจุบัน บทควำมปรทิัศน ์และบทควำมวิจัยใน 

สำขำทนัตกรรมบูรณะ 

          Review, presentation and discussion of current issues, literature and original  articles in restorative 

dentistry. 

 

407793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3 

Seminar in  Restorative Dentistry 3 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ทบทวน  น ำเสนอ  และวิจำรณ์   บทควำมทำงวิชำกำรปัจจุบัน   บทควำมปรทิัศน์ รำยงำนผู้ปว่ยและบทควำม

วิจัยในสำขำวิชำทนัตกรรมบูรณะ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้กำรรักษำทำงทันตกรรมบูรณะแกผู่้ปว่ย 

          Students will be able to investigate and analyze current issues, literature and original  articles in 

restorative dentistry treatment. 

 

407796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2 

Special Problems in Restorative Dentistry 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

วิจัยขนำดเล็ก ทบทวนวรรณกรรม หรือรำยงำนผู้ปว่ยในขอบเขตของวิชำทนัตกรรมบูรณะ เพื่อจดัท ำรำยงำน

และ น ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร 

Small  research project, literature review or case report and analysis on students’ individual topics in 

restorative dentistry, report writing and oral presentations  

 

408704 เวชศาสตร์ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 

Applied General Medicine in Dentistry 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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กำรซักประวัติ  กำรตรวจรำ่งกำย  กำรตรวจทำงหอ้งปฏบิัติกำร โรคทำงระบบต่ำง ๆ ของรำ่งกำยที่มอีำกำร

และปัญหำเก่ียวกับทำงทนัตแพทย์ รวมถงึภำวะฉุกเฉินทำงอำยุรกรรมบำงอยำ่งที่ทันตแพทย์ควรทรำบ 

 History taking, Physical examination and Laboratory investigations.  Some important emergency 

conditions in general related to dentistry.  Systemic diseases and their related dental problems. 

 

408705 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขัน้สูง  5 

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

หลักกำรท ำศลัยกรรม    กำรวินิจฉัยแยกโรคและกำรตัดชิน้เนือ้เพื่อสง่ตรวจทำงจุลพยำธิวทิยำ กำรจัดกำร

ผู้ปว่ยกอ่นและหลังผ่ำตัดทำงศัลยกรรม กำรระงับควำมรูส้ึกทั่วรำ่งกำยและเฉพำะที ่ หลักกำรกำรตรวจและรักษำ

ภยันตรำยบรเิวณกระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ กำรจัดกำรผู้ปว่ยที่มีภำวะตดิเชือ้ของกระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ กำร

จัดกำรพยำธิสภำพของกระดกูขำกรรไกรและใบหน้ำทำงศลัยกรรม กำรจดักำรและรักษำผู้ป่วยที่มีรูปรำ่งผดิปกติของ

กระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ ศัลยกรรมกระดูกรอบรำกฟัน กำรจัดกำรผู้ป่วยปำกแหวง่และเพดำนโหว่ กำรจัดกำรทำง

ทันตกรรมในผู้ปว่ยที่ได้รับรังสีรักษำและเคมีบ ำบดั 

Principles of general surgery , differential diagnosis of the oral and maxillofacial diseases and biopsy, 

perioperative management of the surgical patient, general and local anesthesia, principles of management of oral 

and maxillofacial trauma, management of oral and maxillofacial infections, surgical management of oral and 

maxillofacial pathology, management and correction of dentofacial deformities, dentoalveolar surgery, 

management of cleft lip and cleft palate, dental management of radiotherapy and chemotherapy. 

 

408706 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขัน้สูง  6 

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ท.ปศ 705 (400705) 

กำรจัดกำรควำมผิดปกติของขอ้ต่อขำกรรไกร กำรจัดกำรพยำธสิภำพของโพรงอำกำศข้ำงจมูก กำรรักษำ

ผู้ปว่ยโดยกำรผ่ำตดักอ่นกำรใส่ฟัน  กำรรักษำโรคของต่อมน้ ำลำย กำรผ่ำตัดเสรมิสรำ้งเนือ้เยื่อและสิ่งประดิษฐ์บริเวณ

กระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้  กำรผ่ำตดัเสริมสรำ้งกระดกูใหม่โดยวธิีกำรใชเ้ครื่องมือยดืกระดูกอวัยวะฝังเทยีมในงำน

ศัลยกรรมชอ่งปำกและแม็กซลิโลเฟเชียล 

Management of temporomandibular disorders, management of paranasal sinus diseases,  preprothetic 

surgery, treatment of   salivary gland diseases, reconstructive surgery and maxillofacial prosthesis, distraction 

osteogenesis, implantology in oral and maxillofacial surgery. 

 

408765 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขัน้สงู 5 

Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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ฝึกปฎิบัติทำงคลนิิกเพื่อให้กำรรักษำผู้ปว่ยทำงทันตกรรมที่มีปัญหำโรคทำงระบบ กำรผ่ำตัดเก่ียวกับฟันและ 

กระดูกรองรับรำกฟันโดยเฉพำะกำรผ่ำตดัฟันคุดทียุ่่งยำกซับซอ้น รวมถงึศัลยกรรมเพื่อเตรยีมช่องปำกส ำหรับกำรใส่

ฟันปลอม  ฝึกปฏิบัติกำรรักษำผู้ปว่ยที่มีพยำธิสภำพในช่องปำก กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ  ตั้งแต่กำรตรวจ วินิจฉัย 

กำรผ่ำตัดเพื่อน ำชิน้เนือ้สง่ตรวจ   กำรผ่ำตัดรักษำถุงน้ ำ  กำรผ่ำตดัรักษำเนือ้งอก  กำรผำ่ตัดปดิรูติดต่อชอ่งปำกกับ

โพรงอำกำศขำกรรไกรบน  กำรให้กำรรักษำโดยใช้อวยัวะฝงัเทยีม 

Clinical practice in the management of patients with systemic, dentoalveolar surgery especially the 

complicated tooth impaction, preprosthetic surgery, Clinical practice in treatment for patients with oral and 

maxillofacial pathology using appropriate sequence :- examination, diagnosis, biopsy and surgical treatment of 

cyst and tumor,  closure of oro-antral  communication, implantology. 

 

408766 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขัน้สงู  6 

Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ให้กำรรักษำผู้ปว่ยที่มีกำรติดเชือ้บริเวณช่องปำกและใบหนำ้ที่มีสำเหตุจำกฟัน กำรรักษำโรคของโพรงอำกำศ

ขำกรรไกรบนที่มีสำเหตุจำกฟนั กำรผ่ำตัดนิ่วในทอ่น้ ำลำย  กำรรักษำน้ ำเมือกคั่งในเยื่อบุช่องปำกและพืน้ช่องปำก 

รวมถงึเนือ้งอกที่ไม่ร้ำยแรงของต่อมน้ ำลำย  กำรรักษำภยันตรำยในบรเิวณกระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ที่ไม่ซับซอ้น 

ฝึกปฏิบัติกำรรักษำผู้ปว่ยที่มคีวำมผิดปกติของกระดูกขำกรรไกรและใบหนำ้ เช่น กำรแก้ไขภำวะปำกแหวง่ เพดำนโหว ่

กำรแก้ไขกำรสบฟันที่ผดิปกตโิดยวธิีทำงศัลยกรรมร่วมกับกำรรักษำทำงทันตกรรมจัดฟนั 

Clinical practice in treatment for patients with odontogenic infection, management of maxillary sinus 

diseases from dental origin, removal of sialolith, mucocele, ranula and benign tumors of salivary glands, treatment 

for patients with uncomplicated maxillofacial trauma, Management and correction of dentofacial deformities such 

as cleft lip and cleft palate, orthognathic surgery. 

 

408796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล  2 

Special Problems in Oral and Maxillofacial  Surgery 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ทบทวนวรรณกรรม  หรือรำยงำนผู้ปว่ยเก่ียวกับรำยละเอยีดต่ำงๆของโรค วิธีกำรรักษำผู้ป่วย และ 

ควำมก้ำวหนำ้ทำงวิทยำกำรในสำขำศัลยศำสตรช่์องปำกและแม็กซลิโลเฟเชียล ตำมหัวข้อที่นักศึกษำสนใจเปน็พิเศษ 

จัดท ำเป็นรำยงำน และบทควำมปรทิัศน ์รวมทั้งน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร 

  Literature review or case report on diseases, treatments of the patients and advance knowledge in the 

field of oral and maxillofacial surgery which are interesting topics for the students, including report and 

presentation. 
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410711  วินิจฉัยโรคช่องปากขัน้สูง 

Advanced Oral Diagnosis 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรตรวจ กำรประเมินปญัหำผู้ปว่ย กำรบันทึกประวัติผูป้่วยทำงกำรแพทย ์ และทันตกรรม กำรตรวจทำง

ห้องปฏิบตัิกำร และกำรใช้ควำมรู้พื้นฐำนทำงวิทยำกำรวนิจิฉัยโรคในกำรวินิจฉัยโรค และวำงแผนกำร 

รักษำ    รวมทัง้ศึกษำเกี่ยวกบักำรตรวจรอยโรคของเยือ่เมอืกชอ่งปำก  กำรให้กำรวินิจฉัยโรค   และกำรรักษำรอยโรค

ในช่องปำกด้วยกำรใชย้ำ 

Examination, clinical evaluation, medical and dental records, laboratory examination, principle diagnostic 

method in diagnosis and treatment planning and medical consultation and referral. Moreover, the study covering 

oral examinations, diagnosis and medical management of oral mucosal lesions is included.  

 

410751  คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสี  1 

Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 1 

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฝึกปฏิบัติงำนในคลนิิกพิเครำะห์โรคช่องปำกและคลินกิทันตรังส ี เพื่อตรวจ และให้กำรวินิจฉัย พิเครำะห์

โรคแกผู่้ปว่ยทำงทันตกรรมทัว่ไป ผู้ปว่ยทีม่ีรอยโรคของเยื่อเมือกในช่องปำก ผู้ปว่ยที่มีโรคของกระดูกใบหน้ำและ

ขำกรรไกร และผู้ปว่ยที่เป็นโรคทำงระบบที่มีอำกำรแสดงในช่องปำก โดยกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้จำกทฤษฎีจำกที่เรยีน

มำจำกวชิำบรรยำย มำฝึกปฏบิัติเพื่อกำรซักประวัติใหไ้ด้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ละเอยีด สมบูรณ์  

Clinical practice in Oral Diagnosis and Oral Radiology clinic for oral examination, diagnostic for general, 

oral lesion, facial and jaw bone diseases and systemic disease patient who have oral manifestation by applying 

their knowledge what their have learn from lecture to draw the accurate detail for clinical diagnosis. 

 

410752  คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังส ี 2 

Clinical Oral Diagnosis and Oral Radiology 2 

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนในคลนิิกพิเครำะห์โรคช่องปำก และคลนิิกทันตรังสี เพือ่ตรวจ และให้กำรวนิิจฉัย พิเครำะหโ์รค 

แกผู่้ปว่ยทำงทันตกรรมทั่วไป ผู้ปว่ยทีม่ีรอยโรคของเยือ่เมอืกในช่องปำก ผู้ปว่ยที่มีโรคของกระดูกใบหน้ำและขำกรรไกร 

และผู้ปว่ยที่เป็นโรคทำงระบบที่มีอำกำรแสดงในช่องปำก โดยกำรประยุกต์ใชค้วำมรูจ้ำกทฤษฎีจำกที่เรยีนมำจำกวิชำ

บรรยำย มำฝึกปฏิบตัิเพื่อกำรซักประวัติให้ได้ขอ้มลูที่ถูกตอ้ง ละเอยีด สมบูรณ ์ กำรวนิิจฉัยโรคไดอ้ย่ำงถูกต้อง กำร

วำงแผนกำรรักษำได้เหมำะสม และกำรให้กำรรักษำด้วยยำส ำหรับผู้ปว่ยที่มโีรคทำงระบบเพื่อกำรจัดกำรทำงทนัตก

รรมได้อย่ำงเหมำะสม  

Clinical practice in Oral Diagnosis and Oral Radiology clinic for oral examination, diagnostic for general, 

oral lesion, facial and jaw bone diseases and systemic disease patient who have oral manifestation by applying 
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their knowledge what their have learn from lecture to draw the accurate detail for clinical diagnosis. Practice to 

plan for dental treatment and management the patient who has systemic diseases    

 

410791  สัมมนาคลนิิกรงัสีวิทยา พยาธวิิทยา 

Seminar in Clinico-Radio-Pathology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

สัมมนำกรณีศึกษำของรอยโรคและควำมผิดปกตติ่ำงๆของช่องปำก กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำ โดย

ท ำกำรศึกษำทั้งข้อมูลลักษณะทำงคลนิิก ลักษณะทำงภำพรังสีและลักษณะเนือ้เยื่อทำงพยำธิวทิยำเพื่อน ำไปสู่กำร

วินิจฉัยแยกโรคและกำรรักษำ โดยครอบคลุมถึงรอยโรคในช่องปำก กระดูกขำกรรไกรและใบหน้ำทีม่ีกำรเปลี่ยนแปลง

ทำงภำพรังส ี

 Presentation and discussion of case studies related to diseases and disorders of oral and maxillofacial 

regions using information from clinical appearance, radiological features and histopathology in order to provide a 

list of differential diagnosis and proper treatment plans. The study cases including lesions with radiographic 

change. 

 

410796  ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  2 

Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกหัดใหน้ักศึกษำเกิดควำมรู ้ ควำมเข้ำใจเกีย่วกับหลักกำรในกำรศึกษำคน้คว้ำ และรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ   

กำรรำยงำนผู้ปว่ย   และกำรเขียนรำยงำนทำงวิชำกำรในสำขำวิทยำกำรวินิจฉัยโรคช่องปำก  โดยกำรเปิดโอกำสให้

นักศึกษำไดส้ ำรวจและทดลองเลือกเรื่องทำงวิชำกำรที่ตนสนใจแล้วค้นควำ้และน ำเสนอในที่ประชุมสมัมนำจำกเอกสำร

ทำงวิชำกำรต่ำง ๆ   น ำข้อมูลที่รวบรวมได้มำเรียบเรียงเขียนรำยงำนทำงวิชำกำร 

 This course provides the study for training the students to understand the principles relating to the 

collection of various data, reporting cases and writing scientific reports in oral diagnostic science and gives the 

opportunity for the students  to  consider  and  select topics of  interest from various technical documents and to 

use  the  data  complied for writing reports. 

 

412781  สัมมนาคลนิิกเวชศาสตร์ช่องปาก 

Seminar in Clinical Oral Medicine 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรสัมมนำเก่ียวกับกำรตรวจรำ่งกำยทั่วไป โรคในช่องปำก อำกำรปวดบริเวณช่องปำกและใบหน้ำ อำกำร

แสดงในช่องปำกของโรคทำงระบบ กำรตรวจวินิจฉัย กลไกกำรเกดิโรค กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำรเพื่อใหไ้ด้กำร

วินิจฉัยโรค  กำรวำงแผนกำรรักษำ  กำรรักษำ  และกำรตดิตำมกำรรักษำ 
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The seminar in general examination, oral diagnostic, oral mucosal lesions, orofacial pain, oral 

manifestations of systemic diseases, pathogenesis of oral disease, laboratory aids in oral diagnosis, treatment 

planning, treatment and maintenance. 

 

413701  พยาธวิิทยาช่องปากขั้นสูง 

Advanced Oral Pathology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

พยำธิวทิยำช่องปำกขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วย ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับถุงน้ ำในช่องปำก และบรเิวณใกล้เคยีง เนือ้

งอกซึ่งเกดิจำกเนือ้เยื่อทีส่รำ้งฟัน โรคผวิหนงั เนือ้เยือ่ใต้ผวิหนัง และเส้นประสำท โรคตดิเชือ้แบคทีเรยี เชือ้รำ และเชือ้

ไวรัส โรคของกระดูก และเนือ้งอกของกระดูกชนิดทีไ่ม่ได้เกดิจำกเนือ้เยือ่ที่สรำ้งฟัน โรคและเนือ้งอกของต่อมน้ ำลำย 

Advanced oral pathology including basic knowledge of the cysts of oral region and adjacent area; 

odontogenic tumors; disease of skin, subcutaneous tissue and nerves; bacterial, fungal and viral infection; 

diseases of bone and non-odontogenic tumor; diseases and tumor of salivary gland. 

 

413731  ปฏิบัติการพยาธวิิทยาช่องปากขั้นสงู 

Advanced Laboratory in Oral Pathology 

1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรตรวจทำงห้องปฏิบตัิกำรทำงพยำธิวทิยำคลินิก โดยเนน้หลักวธิีกำรเก็บและสง่สิ่งส่งตรวจ  ตลอดจนกำร 

แปลผล กำรทดสอบ รวมทัง้กำรประยุกต์ใชค้วำมรู้ทำงพยำธิวทิยำคลินิก เพือ่ช่วยในกำรวินิจฉัยโรค กำรติดตำมผล 

และกำรรักษำ 

Laboratory techniques in clinical pathology emphasizing in specimen collecting and sending in methods, 

interpretation and also application the knowledge for diagnosis, follow up and treatment. 

414711  ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง 1 

Advanced Pediatric Dentistry 1 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรศึกษำเรื่องพัฒนำกำร พฤติกรรม และจติวิทยำในเด็ก ทั้งเด็กปกติและเด็กกลุ่มพิเศษ รวมทั้งควำมรู้

พืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตร ์และกำรน ำไปใช้ทำงคลินิก ในเรื่องโรคฟันผุและโรคในช่องปำก 

 The education of development, behavior, psychology of normal and special children 

If covers the basic science and clinical application of dental carries and other oral diseases. 

 

414712  ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง 2 

Advanced Pediatric Dentistry 2 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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วิทยำกำรที่ก้ำวหน้ำในกำรรักษำทำงทันตกรรมส ำหรับเด็ก กำรรักษำทำงทันตกรรมในเดก็ที่ป่วยด้วย 

โรคทำงระบบและโรคทำงพันธุกรรม 

 The advanced education in clinical pediatric dentistry including the dental management for 

Children with systemic and genetic disease. 

  

414751  ทันตกรรมคลนิิกส าหรับเดก็ขั้นสูง 1 

Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 1 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนคลินิกทันตกรรมส ำหรับเด็กให้แก่เด็กปกต ิกำรจัดกำรเพื่อปรับพฤติกรรมให้เด็กยอมรับกำร 

รักษำโดยวธิีไมใ่ช้ยำ ตดิตำมผลกำรรักษำและดูแลสุขภำพช่องปำกเด็กอยำ่งต่อเนือ่ง   พรอ้มทั้งน ำเสนอรำยงำน 

ผู้ปว่ยที่น่ำสนใจ  

Clinical pediatric dental practice for normal children; Behavior management in dental practice using non-

pharmacologic behavior management;  Follow ups and continuous oral health care; Case presentation of 

interesting patients. 

 

414752  ทันตกรรมคลนิิกส าหรับเดก็ขั้นสูง 2 

Advanced  Clinical  Pediatric Dentistry 2 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนคลินิกทันตกรรมส ำหรับเด็กให้แกเ่ด็กปกต ิ กำรจัดกำรเพื่อปรับพฤติกรรมให้เด็กยอมรับกำร 

รักษำโดยวธิีไมใ่ช้ยำ ตดิตำมผลกำรรักษำและดูแลสุขภำพช่องปำกเด็กอยำ่งต่อเนือ่ง ใหก้ำรรักษำทำงทันตกรรมโดย 

สมบูรณอ์ยำ่งน้อย 1 รำยพรอ้มทั้งน ำเสนอรำยงำนผู้ปว่ยทีน่่ำสนใจ  

 The pediatric dentistry clinical practice for normal children using non-pharmacological behavior 

manangement techniques; Follow ups and continuous oral health care; Complete dental treatment at least 1 

case; Case presentation of interesting patients. 

 

414753  ทันตกรรมคลนิิกส าหรับเดก็พิเศษ 1 

Clinical  Pediatric Dentistry for Special Children 1 

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนคลินิกทันตกรรมส ำหรับเด็กให้แก่เด็กกลุม่พิเศษ  ซึ่งได้แก่ เด็กเล็ก  เด็กที่ปว่ยด้วยโรคทำง

ระบบ  เด็กทีม่ีควำมบกพร่องทำงรำ่งกำยหรือสติปัญญำหรอืพัฒนำกำร  พรอ้มทั้งมีกำรน ำเสนอรำยงำนผู้ปว่ย  

Pediatric dental practice for special children including very small children, children with systemic 

diseases, children with delayed development physically and mentally. Case presentation of interesting patients is 

required. 
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414754  ทันตกรรมคลนิิกส าหรับเดก็พิเศษ 2 

Clinical  Pediatric Dentistry for Special Children 2 

3(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

จัดให้ผูเ้รียนมีประสบกำรณม์ำกยิ่งขึน้ในงำนทนัตกรรมส ำหรับเด็กในเด็กกลุม่พิเศษ  มีกำรรักษำทันตกรรม

โดยสมบูรณแ์ละมีกำรประเมนิติดตำมผลกำรรักษำและติดตำมดูแลสุขภำพชอ่งปำกเด็กอย่ำงต่อเนื่องพรอ้มทั้งมีกำร

น ำเสนอรำยงำนผู้ปว่ย 

 The course provides the students with more experience in dental management for special children; 

Complete patient care; Follow ups and continuous oral hygiene instruction and patient motivation of oral health 

care. 

 

414791  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  

Seminar in Pediatric Dentistry 1  

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์ผูส้อน 

 น ำเสนอและวิจำรณบ์ทควำมทำงวิชำกำรปัจจุบัน  บทควำมปรทิัศน์ และบทควำมวิจยัในสำขำวิชำทันตกรรม

ส ำหรับเด็ก และสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

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

pediatric dentistry and related fields. 

 

414792 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  

Seminar in Pediatric Dentistry 2  

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน : ตำมควำมเห็นชอบของผู้สอน 

 น ำเสนอและวิจำรณบ์ทควำมทำงวิชำกำรปัจจุบัน  บทควำมปรทิัศน์ และบทควำมวิจยัในสำขำวิชำทันตกรรม

ส ำหรับเด็ก และสำขำวิชำอื่นที่เกี่ยวข้อง 

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

pediatric dentistry and related fields. 

 

414796  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

Special Problems in Pediatric Dentistry 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรทบทวนวรรณกรรม  บทควำมปัจจุบันทำงวิชำกำร บทควำมปรทิัศน์ และบทควำมวจิัย  หรือกำรวิจัย

ขนำดเล็ก  หรอืรำยงำนผู้ปว่ยในสำขำทันตกรรมส ำหรับเด็ก และสำขำที่เกีย่วข้อง และรวบรวม เรียบเรยีงเป็นรูปเล่ม 

ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 
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 Literature review of the current issues, literature  and research work in Pediatric Dentistry or related 

fields  and report of these knowledge under supervision of the instructors. 

 

415711  พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral Science and Ethics for Dentists 

1 (1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

แนวคิดจรยิศำสตร ์จรยิธรรมที่เกี่ยวข้องกับวชิำชีพทันตแพทย์  ควำมสมัพันธ์ของศำสนำ  จรยิธรรม และ 

วิชำชีพสิทธิของผู้ปว่ยและข้อบังคับของทันตแพทยสภำ  ปัจจัยพืน้ฐำนของพฤติกรรมของมนุษย์   และกำรปฎสิัมพันธ ์

ระหว่ำงทนัตแพทย์และผู้ปว่ย วิเครำะห์ปัญหำจรยิธรรมของทันตแพทยโ์ดยใช้พื้นฐำนควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในจรยิธรรมที่ 

เรียนมำ 

 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. 

 

421711  ฟันเทียมติดแนน่ประยุกต ์

Applied Fixed Prosthodontics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรรักษำด้วยฟันเทยีมตดิแนน่   กำรบูรณะด้วยครอบฟันกระเบื้องเคลือบโลหะ และเทคนิคพิเศษในกำรรักษำ 

ด้วยฟันเทยีมตดิแนน่ในรำยทียุ่่งยำก 

 Fixed prosthodontics therapy, ceramo-metal  restorations and special techniques of complicated fixed 

Prosthodontics therapy. 

 

421712  ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 

Removable Partial Prosthodontics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรวำงแผนกำรรักษำ กำรออกแบบ ข้อบ่งใช้ในกำรเลอืกตะขอ เซมิพริซิช่ัน และฟรซีช่ัิน  แอตแทชเมนต์ 

ส ำหรับฟันเทยีมบำงส่วนถอดได้  ชนิดรับแรงโดยฟนัธรรมชำติ และชนิดไมม่ีฟันธรรมชำตทิำงดำ้นท้ำยเหลืออยู่ 

ควำมรู้เก่ียวกับกำรรักษำสภำพเนือ้เยื่อที่เหลืออยู่ 

 Treatment plan, design, indications for clasp, semiprecision and precision attachment of the tooth and 

Tissue-borne removable partial denture and residual tissue maintenance. 
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421713  ฟันเทียมท้ังปาก 

Completed Denture Prosthodontics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรตรวจ พิเครำะห ์ประเมิน กำรวำงแผนกำรรักษำ  และกำรออกแบบฟันเทียมทั้งปำกและชุดฟัน

เทียมเดี่ยวในรำยปกติ และซับซ้อน   กำรสบฟัน และกำรออกเสียงกับกำรประดิษฐ์ฟันเทียมทั้งปำก 

 Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning, design for complete dentures and single complete 

dentures in general and complicated cases  and  phonetic  in  construction. 

 

421714  ฟันเทียมทับราก 

Removable Overlay Denture 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฟันปลอมถอดได้ที่มฟีันธรรมชำติเหลอือยู่น้อยซี่ วัตถุประสงค์ เทคนิค เหตุผลในกำรบูรณะดว้ยฟัน

ปลอมทั้งปำกวำงบนรำกฟันธรรมชำติ 

 Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning and design for removable overlay dentures in 

general and complicated cases, occlusion and articulators used in removable overlay denture construction. 

 

421716  ปริทันต์-ทันตกรรมประดษิฐ์ 

Perio-Prosthodontics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปรทิันต์ในผู้ปว่ยที่ใส่ฟันปลอม กำรบำดเจ็บจำกกำรบดเคี้ยว  ปัจจัยที่ควร

พิจำรณำก่อนกำรเลอืกฟันหลัก กำรออกแบบฟันปลอมในผู้ปว่ยที่มโีรคปริทันต์ กำรคงสภำพอวยัวะปรทิันต์ภำยหลัง

กำรใส่ฟันปลอม 

 Periodontal change in prosthodontic patients, trauma from occlusion, factors that must be considered 

before abutment selection, prosthodontic design for periodontal patients and maintenance of periodontal tissue 

after denture insertion. 

 

421717  หลักการของการบดเคี้ยวและขากรรไกร 

Principles of Gnathology 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ชีวกลศำสตรข์องระบบไทรจมิินอล และอิทธิพลต่อแนวคิดเรื่องกำรสบฟัน  หลักกำรทำงวิศวกรรมของกำร 

เคลื่อนไหวของขำกรรไกรท่ีใชใ้นกำรออกแบบกลอุปกรณข์ำกรรไกรจ ำลอง รวมถงึกำรท ำงำนของระบบกำรบดเคีย้ว 

และอวยัวะที่เกี่ยวข้อง 
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 Biomechanioc of the trigeminal system and its effect on the concepts of occlusion.  Enginering principles 

of mandibular movement used in articulator design including the function of gnathologic system. 
 

421721    ทันตกรรมประดษิฐ์ส าหรับรากเทียม   1(1-0-2) 

    Prosthodontics Implantology  

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรตรวจ พิเครำะห์ ประเมิน กำรวำงแผนกำรรักษำ และกำรออกแบบเพื่อท ำฟันเทยีม รำกเทียม หลักกำร 

วัสดุ อุปกรณส์ ำหรับกำรฝังปลูกรำกเทียมและกำรบูรณะดว้ยฟันเทยีมรำกเทียม ควำมลม้เหลวของฟันเทยีมรำกเทียม 

 Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning and design for implant prostheses. 

Principles, materials, equipment for implantation and restoring with implant prostheses and failures of 

implant prostheses. 
 

421722  วิชาประดษิฐ์ใบหนา้และขากรรไกร 

Maxillofacial Prosthetics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

หลักกำร วิธีกำรประดิษฐ์อวยัวะเทยีมของใบหน้ำและขำกรรไกร เพื่อฟื้นฟูสภำพควำมบกพร่องของใบหน้ำและ

ขำกรรไกรท่ีมีมำแต่ก ำเนดิหรอืไดม้ำ เครื่องใช้ที่ใชส้นับสนุนกำรรักษำ หรือป้องกันเนือ้เยื่อข้ำงเคียงจำกกระบวนกำร

ผ่ำตัด หรือรังสีรักษำ 

 Principles and techniques of maxillofacial prosthesis to rehabilitate congenital and acquired maxillofacial 

defects.  Appliance used in promoting or protecting adjacent tissue from surgical process or  radiotherapy.  
 

421751  คลนิิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1 

Advanced Clinical Prosthetics 1 

6(0-36-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฝึกปฏิบัติในคลนิิกของกำรรักษำทำงทันตกรรมประดิษฐ์ในรำยที่ยุ่งยำกด้วยฟันปลอมติดแนน่ และฟัน

ปลอมบำงส่วน รวมถงึกำรใช้วัสดุ วธิีวชิำกำร และเครื่องมอืในรำยต่ำง ๆ 

 A Clinical practices of prosthodontic treatment in complicated cases with fixed and removable partial 

denture including the use of materials, techniques and instruments in various cases. 
 

421752  คลนิิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 2 

Advanced Clinical Prosthetics 2 

6(0-36-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฝกึปฏิบัติในคลนิิกของกำรรักษำทำงทันตกรรมประดิษฐ์ในรำยที่ยุ่งยำกด้วยฟันปลอมทั้งปำก ฟนัปลอมที่

ใส่ทันทหีลังถอนฟัน ฟนัปลอมในขำกรรไกรข้ำงใดขำ้งหนึ่ง ทันตกรรมรำกเทยีม ใบหน้ำ และขำกรรไกรประดิษฐ ์ กำร

รักษำผู้ป่วยที่มีปัญหำทำงระบบบดเค้ียว และรำยงำนผลกำรรักษำผู้ปว่ย 
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 A clinical practice in prosthodontic treatment of complicated case.  The practice involves the complicated 

case of complete denture, immediate denture, single denture, dental implant, maxillofacial prosthesis, occlusal 

therapy and case presentation. 

 

421796  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดษิฐ์  2 

Special Problems  in Prosthodontics 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรรำยงำนผลกำรรักษำผู้ป่วยทำงทนัตกรรมประดิษฐ ์   รวมทั้งศึกษำคน้คว้ำและทดลองในหัวขอ้ที่เกี่ยวข้อง

กับวชิำกำรทำงทันตกรรมประดิษฐ ์เพื่อเขียนรำยงำนเปน็บทควำมปรทิันต์ และน ำเสนอในที่ 

ประชุมสัมมนำ 

         Case presentation of the result of prosthodontic treatment, including prosthodontic experimentation and 

written literature review and presenting their works. 

 

422711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

Biomedical Science for Dentists 

2 (2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

พืน้ฐำนวิทยำศำสตรก์ำรแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพนัธ์กับงำนทำงทนัตกรรม รวมถงึกำยวิภำค-ศำสตร ์   

และสรรีวทิยำของอวัยวะต่ำงๆ บรเิวณศีรษะและคอ กำรประยุกต์ควำมรู้ในเรื่องหน้ำที่ของระบบกล้ำมเนือ้ ระบบ

ประสำท ระบบกำรบดเคี้ยว   และระบบกำรกลนือำหำร    กลไกกำรเกดิควำมเจ็บปวดบรเิวณใบหน้ำและช่องปำกและ

กำรควบคุม พืน้ฐำนทำงอณูพนัธุศำสตรแ์ละโรคที่ถำ่ยทอดทำงพันธุกรรมที่เก่ียวข้องกับทำงทันตกรรม ชีวเคมีประยุกต์

ของเนือ้เยื่อทีส่ะสมแร่ธำตุและพยำธิวทิยำของกำรอักเสบและกำรตดิเชือ้บริเวณใบหนำ้และช่องปำก อณูชีววทิยำของ

มะเร็งช่องปำก เภสัชวิทยำทำงทันตกรรม  

 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 to dentistry. Applied biochemistry of mineralized 

tissues 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) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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ควำมก้ำวหนำ้ใหม ่ๆ ในสำขำชีววทิยำของเซลล์และโมเลกลุในช่องปำกที่เก่ียวข้องกับกำรเจรญิ  และ 

พัฒนำของกะโหลกศีรษะ เพดำน ใบหน้ำ ฟัน และอวัยวะปรทิันต์  ชีววทิยำของกระดกูและเซลล์เยื่อบุผิว โครงสรำ้ง

ของเนือ้เยื่อเก่ียวพนัและเนือ้เยื่อโพรงประสำทฟนั กลไกกำรขึ้นของฟนั กำรหำยของแผลในช่องปำก และกำรรับรส  

โครงสรำ้งทำงสรรีวทิยำและชีวเคมีของน้ ำลำย และบทบำทของกระบวนกำรอักเสบและระบบภมูิคุม้กันในช่องปำก  

ทบทวนกำรจ ำแนกชนิดของเชือ้จุลชีพในช่องปำกโดยเฉพำะแบคทีเรยีและกลไกทำงพิษวทิยำของเชือ้จุลชีพ กำรเกิด

แผ่นครำบจุลินทรยี์และส่วนประกอบ ควำมส ำคัญของแผน่ครำบจุลินทรยี์และเชือ้จุลนิทรยี์ที่เฉพำะเจำะจงต่อกำรเกดิ

โรคฟันผุและโรคปริทันต ์ กำรน ำควำมรู้ทำงอณูชีววทิยำไปประยุกต์ใชใ้นงำนวิจัยในสำขำทันตแพทยศำสตร์ 

 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. 

 

423707 ทันตกรรมบดเคี้ยวขั้นสงู 

Advanced Occlusion 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำยวิภำคศำสตรด์้ำนกำรท ำหน้ำที่ของระบบบดเค้ียวและกำรศึกษำกำรท ำหนำ้ที่ของระบบบดเค้ียว ซึ่งเกิด

จำกกำรท ำงำนประสำนสมัพนัธ์กันระหวำ่งอวัยวะต่ำง ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง   ได้แก่   ฟัน    อวยัวะปรทิันต ์ขำกรรไกร ข้อตอ่

ขำกรรไกร กล้ำมเนือ้ลิน้ และรมิฝีปำก และระบบประสำทของอวยัวะเหล่ำนีใ้นสภำพปกติและผิดปกติ ระบำดวิทยำ

และแนวคิดเกี่ยวกับสำเหตุของกำรเกิดควำมผิดปกติของระะบบบดเค้ียว  กำรจัดจ ำแนกกลุ่มของควำมผดิปกติที่

เกิดขึ้นในระบบบดเค้ียว หลกักำรตรวจพเิครำะห์ และแนวคิดกำรบ ำบัดรักษำกำรท ำหน้ำที่ผดิปกติของระบบบดเคีย้ว

รวมทั้งวิธีปอ้งกันบ ำบดั และบูรณะระบบบดเค้ียวให้กลับท ำหน้ำทีไ่ด้เปน็ปกติ เพือ่ท ำให้เกดิกำรเรียนรูภ้ำคทฤษฏใีน

กำรจัดกำรผู้ป่วยที่มีปัญหำในกำรท ำหน้ำที่ของระบบบดเค้ียว 

Basic knowledge of function of occlusion which is correlated to other related structures, such as teeth, 

periodontium, jaw bones, temporo-mandibular joints, muscle of tongue, and lips and nervous system during 

normal function, malfunction together with prevention, treatment, and restoration of the occlusion problems and 

learn the theory for management of patient who has malfunction of occlusion. 

 

426701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 

Comprehensive Dentistry 1 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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แนวคิดกำรดูแลทันตสุขภำพแบบพรอ้มมูลเพือ่กำรรักษำ กำรคงสภำพ กำรป้องกันและกำรสร้ำงเสรมิสุขภำพ

ช่องปำกที่เหมำะสม กำรตวจ กำรพิเครำะห์และวำงแผน กำรเข้ำดูแลทนัตสุขภำพโดยค ำนึงถึงองคร์วม หลักกำรของ

ทันตกรรมป้องกันในคลินิก กำรรักษำทำงทันตกรรมอนุรักษ์ ทั้งกำรรักษำทำงปรทิันต์ กำรบูรณะฟันโดยวิธีทำงทนัตก

รรมหัตถกำรที่ไม่ซับซอ้น และกำรรักษำทำงวิทยำเอ็นโดดอนต์ 

 Introduction to comprehensive dental care concept for treatment, maintenance, prevention and promotion 

in order to reach optimum oral health.  Holistic approach in examination, diagnosis and treatment planning, 

together with  principle of clinical prevention  and conservative dental treatments, such as periodontal treatment, 

uncomplicated restoration, and endodontic treatment. 

 

426702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Comprehensive Dentistry 2 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฟื้นฟูสภำพในช่องปำกโดยกำรบูรณำกำร      กำรบูรณะฟันให้เหมำะสมกับสภำพปริทันต์และสภำพฟัน   

ทันตกรรมบูรณะเพื่อควำมสวยงำม  กำรใส่ฟันปลอม กำรจัดฟันเพื่อกำรป้องกันกำรสบฟันผิดปกติและกำรจัดฟัน

เฉพำะที่  กำรท ำศัลยกรรมในช่องปำก   รวมทั้งกำรดูแลรักษำทำงทันตกรรมพรอ้มมูลในผู้ปว่ยเด็ก 

   Reconstruction of oral condition through integration of various dental procedures considered appropriate 

for existing periodontal condition. Relevant topics such as esthetic and restorative dentistry, dental prosthesis, oral 

surgery, interceptive orthodontics, minor tooth movement and  comprehensive dental care for children. 

 

426761 คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 

Clinical Comprehensive Dentistry 1 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกเกี่ยวกับกำรให้กำรรักษำทำงทันตกรรมพร้อมมูลโดยค ำนึงถึงสุขภำพองค์รวม  

ประกอบด้วยกำรตรวจ  วินิจฉัยสุขภำพชอ่งปำก  กำรบ ำบัดฉุกเฉินทำงทันตกรรม  กำรวำงแผนกำรรักษำที่เหมำะสม   

กำรบูรณำกำรควำมรู้ของสำขำวิชำต่ำง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย      กำรส่งเสริมสุขภำพช่องปำกและกำร

ป้องกันโรค กำรบ ำบัดรักษำและเตรียมสภำพชอ่งปำกเพื่อกำรฟื้นฟู  รวมทั้งกำรน ำเสนอแผนกำรรักษำ  ทำงเลือกของ

กำรรักษำ  และกำรน ำเสนอควำมกำ้วหน้ำของกำรรักษำ  กำรอภิปรำยถงึปัญหำและอุปสรรคในกำรรักษำ 

 Clinical practice in comprehensive dentistry. The scope of practice includes oral examination and 

diagnosis, management of dental emergencies, appropriate treatment planning, integration of various dental 

specialties concerning patient context, oral health promotion and prevention, dental treatment and mouth 

preparation for reconstruction, ideal and alternative treatment plan presentation, progress report, treatment 

problems and difficulties discussion. 
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426762 คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Clinical Comprehensive Dentistry 2 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกเกี่ยวกับกำรให้กำรรักษำทำงทันตกรรมพรอ้มมูล    กำรบ ำบัดรักษำทำงทันตกรรม

ที่ซับซ้อน  กำรฟื้นฟูสภำพในช่องปำกให้เหมำะสม  และกำรพัฒนำทักษะผู้ป่วยให้สำมำรถดูแลสุขภำพช่องปำกของ

ตนเองได้ต่อไป  กำรน ำเสนอผลกำรรักษำที่เสร็จสมบูรณร์วมทั้งอภิปรำยถงึปัญหำและอุปสรรค 

 Clinical practice in comprehensive dental treatment in more complex cases, reconstruction of oral 

condition,   promote oral self care skill to maintain oral health, and presentation of complete cases. 

 

426763 คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรับเด็ก 

Clinical Comprehensive Dentistry for Children 

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนทันตกรรมพรอ้มมูลในผู้ปว่ยเด็ก โดยฝึกตรวจ วินิจฉัย วำงแผนกำรรักษำให้กำรส่งเสรมิสุขภำพ

ช่องปำก  กำรป้องกันโรค กำรบ ำบัดรักษำและปรับพฤตกิรรมเด็กให้เหมำะสมโดยค ำนึงถึงสุขภำพองคร์วม  รวมทั้ง

กำรน ำเสนอผลกำรรักษำที่เสร็จสมบูรณ์ 

 Practicing of comprehensive dentistry in pediatric patients including examination, diagnosis, treatment 

planning, oral health promotion and prevention leading to comprehensive treatment and behavior management 

that appropriate to the holistic health of the patients. The complete treatment will also be presented to all the 

faculties. 

 

426764 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับทันตแพทย์ท่ัวไป 

Clinical Oral Surgery for General Practitioner 

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติงำนในผู้ปว่ย โดยกำรท ำศัลยกรรมในช่องปำกชนิดต่ำง  ๆ ได้แก่  กำรผ่ำฟันคุด กำรท ำศัลยกรรมปริ

ทันต์เพื่อรักษำโรคปริทันต์อักเสบระดับเล็กน้อยถึงปำนกลำง ศัลยกรรมกำรเพิ่มควำมยำวของตัวฟันด้วยวิธีต่ำงๆ  

ศัลยกรรมตกแต่งกระดูก และสันเหงือกเพื่อรองรับฟันปลอม  เป็นต้น 

 Practicing various types of intra-oral surgery such as surgical removal of impacted teeth, periodontal 

surgery for  treatment of mild to moderate periodontal disease,  crown lengthening and pre-prosthesis surgery. 

 

426791 สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล 

Seminar in Comprehensive Dentistry 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 
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กำรทบทวน  น ำเสนอ  และวิจำรณบ์ทควำมทำงวิชำกำร  งำนวิจัย  และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสำขำวิชำ 

ทันตกรรมทั่วไป หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง 

 Review,  discussion  and  presentation on current general dentistry  and  general dentistry related  

research  topics. 

 

426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมท่ัวไป 2 

Special Problems in General Dentistry 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 กำรทบทวนวรรณกรรม บทควำมปัจจุบันทำงวิชำกำร บทควำมปรทิัศน์ และบทควำมวิจยั  หรือกำรวิจัยขนำด

เล็ก  หรอืรำยงำนผู้ปว่ยในสำขำทันตกรรมทั่วไป และสำขำที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม ภำยใต้กำร

ก ำกับดูแลของ  อำจำรย์ที่ปรึกษำ 

 Literature review of the current issues, literature  and research work in general dentistry or related fields  

and report of these knowledge under supervision of the instructors. 

 

429711   ทันตกรรมรากเทียม 1 

Dental Implantology 1 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

   วิทยำศำสตรพ์ืน้ฐำนทำงชีววทิยำของเนือ้เยื่อกระดูก และกระบวนกำรหำยของกระดูกรอบ ๆ รำกเทยีม    

กำยวิภำคที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำทำงทันตกรรมรำกเทียม  ส่วนประกอบและเครื่องมือทำงทันตกรรมรำกเทียม    

ชีววทิยำกลไกกำรรับแรงบดเค้ียวของรำกเทยีม  พืน้ฐำนกำรวำงแผนกำรรักษำและกำรวำงแผนกำรรักษำทำง 

ทันตกรรมรำกเทยีม 

Basic science of bone biology and healing of bone around dental implant  anatomy of the maxillofacial 

organs which is involved the dental implant treatment The dental implant system and instrumentations 

biomechanic of chewing load on dental implant Basic treatment planning for dental implant 
 

 

429712  ทันตกรรมรากเทียม 2 

Dental Implantology 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

   กำรรักษำทำงทันตกรรมรำกเทียม วิธีกำรผ่ำตัดฝังรำกเทียมทั้งรำกเดียวและหลำยรำก   กำรบูรณะด้วย

กำรใส่ฟันทั้งซี่เดียวและหลำยซี่   กำรฝังรำกฟันเทียมเพื่อเป็นที่ยึดของฟันเทียมทั้งปำก  ชีววิทยำของกำรปลูกกระดูก  

ชีววัสดุที่ใชใ้นกำรปลูกกระดูก  กำรผ่ำตัดปลูกกระดูกเบื้องต้น ควำมรู้พื้นฐำนของกำรปลูกกระดูกในโพรงอำกำศแมก

ซิลลำ   กำรจัดกำรกับเนื้อเยื่ออ่อนรอบรำกเทียม  ควำมรู้พื้นฐำนของกำรรักษำทำงทันตกรรมรำกเทียมกับควำม

สวยงำม    ภำวะแทรกซ้อนของกำรรักษำทำงทันตกรรมรำกเทยีมและวิธีรักษำ 
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Dental implant treatment surgical dental implantation both single tooth and multiple teeth.  Prosthodontic 

treatment single tooth and multiple teeth overdenture dental implant retained Biology of bone grafting Biomaterial 

for bone substitution Basic surgical bone grafting Basic knowledge sinus elevation bone grafting technique Soft 

tissue around dental implant management Basic knowledge of esthetic dental implant treatment complications 

and managements 
 

 

429731 ท.รท. 731 ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม  1 

Laboratory Dental Implantology 1 

1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

     กำรฝึกหัดวำงแผนกำรรักษำผ่ำตดัฝังรำกเทยีมและกำรใส่ฟันบนรำกเทยีมในแบบจ ำลอง  และเรียนรู้

ระบบรำกเทยีมชั้นน ำทีใ่ช้กันอย่ำงแพร่หลำย ไมน่อ้ยกวำ่  4  ระบบ 

The practicing of treatment plan, surgical implantation, and prosthodontics treatment on model. The 

learning of leading dental implant system at least 4 systems 
 

429751  คลนิิกทันตกรรมรากเทียม 1 

Clinical Dental Implantology 1 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติในคลนิิกทันตกรรมรำกเทยีม  เพื่อรักษำผู้ป่วยที่ต้องได้รับกำรรักษำโดยกำรใส่ฟันเทียมบนรำกเทยีม

ชนิดซี่เดียว  กำรผ่ำตัดฝงัรำกเทยีมแบบซี่เดียวในกรณีที่ไมซ่ับซอ้น  กำรผำ่ตดัฝังรำกเทยีมเพื่อใช้เป็นหลักของฟันเทยีม

ทั้งปำกช้ินล่ำง 

Clinical practice of dental implant treatment for single tooth replacement Basic surgical implantation for 

single tooth Surgical implantation for lower single overdenture 
 

 

429752  คลนิิกทันตกรรมรากเทียม 2 

Clinical Dental Implantology 2 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

ฝึกปฏิบัติในคลนิิกทันตกรรมรำกเทยีม  เพื่อรักษำผู้ป่วยทีต่้องได้รับกำรรักษำโดยกำรใส่ฟันเทยีมบนรำกเทยีม

หลำยรำก  กำรผำ่ตดัฝังรำกเทยีมแบบหลำยรำก  กำรผำ่ตดัฝังรำกเทยีมและใส่ฟันเทยีมรว่มกับกำรปลูกกระดูกชนิดที่

ไม่ซับซอ้น  กำรผ่ำตัดฝงัรำกเทยีมและใส่ฟนัเทยีมร่วมกับกำรผ่ำตัดยกไซนสัแบบจำกดำ้นใน 

Clinical practice of dental implant treatment for multiple teeth replacement Surgical implantation for 

multiple teeth Surgical implantation with basic bone grafting Basic implantation with internal sinus floor elevation 
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429781  สัมมนาทันตกรรมรากเทียม 1 

Seminar in Dental Implantology 1 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

 ทบทวน น ำเสนอและวิจำรณ ์บทควำมทำงวิชำกำร บทควำมปรทิัศน์และบทควำมวิจัยในแขนงวิชำ 

ทันตกรรมรำกเทยีม รวมทั้งวรรณกรรมคลำสสิกทำงทันตกรรมรำกเทยีม 

 Review, presentation and discussion of issues, literature and research in dental implantology including 

classic literatures in dental implantology 
 

429782  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2 

Seminar in Dental Implantology 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขทีต่้องผำ่นกอ่น:   ตำมควำมเห็นชอบของอำจำรย์ผูส้อน 

 ทบทวน น ำเสนอและวิจำรณ ์บทควำมทำงวิชำกำร บทควำมปรทิัศน์  บทควำมวิจยั และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ในแขนงวิชำทนัตกรรมรำกเทยีม  

 Review, presentation and discussion of issues, literature research and new technology in dental 

implantoly 
 

429796  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมรากเทียม 1 

Special Problems in Dental Implantology 1 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน:   ตำมควำมเหน็ชอบของอำจำรยผ์ู้สอน 

กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองในหัวข้อที่นักศึกษำสนใจในขอบเขตของวิชำทันตกรรมรำกเทียม ภำยใต้กำร

แนะน ำ ก ำกับดูแลจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำ มีกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำต่อที่ประชุมรวมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส ำหรับเป็น

เอกสำรอ้ำงอิง 

A self-study course in areas of special interest under the supervision and guidance of individual staff 

member. Presentation and report of the study are required. 
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2. ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย ของอาจารยป์ระจ า   

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย ์

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Pongsiriwet S, Verochana K. Diagnostic performance of  

cone-beam computed tomography on detection of mechanically-created artificial secondary caries 

Imaging Sci Dent.  2011; 41(4):143-150. 

2. Thongprasom k, Youngnak-Piboonratanakit P, Pongsiriwet S, et al.,  A Multicenter Study of Oral  

Lichen Planus in Thai Patients.  Journal of Investigative and clinical Dentistry.  2010:29-36. 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ , ธีรยุทธ กุณทรนีรำนันต์, วัชรำภรณ ์ทศพร. ดิสคอยด ์ลูปสั อีริทีมำโตซัสใน 

ช่องปำก.   เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2553,  31:21-11. 

2. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์,  กอบกำญจน์  ทองประสม.  แผลรอ้นใน.  เวชศาสตรช่์องปากขัน้สูง.  2553  

หน้ำ 223-250. 

3. กำนต์สดุำ อนิทจักร์, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย,์ นพดล อคัรธรรม, พจนำ ศรีบุรี, อะนฆั เอี่ยมอรุณ.  

รอยโรคในช่องปำกและสภำวะฟันผุในเด็กติดเชือ้เอชไอวีจำกแม่สู่ลูก  :กำรศึกษำทำงระบำดวิทยำที่  

โรงพยำบำลสันป่ำตอง จังหวดัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร.  2552, 30:07-0. 

4. จิตจิโรจน ์อิทธิชัยเจริญ, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย,์ สิริพร โชยมะโน, สุฤด ีฉนิทกำนนัท,์ ณัฐพล จมูศร,ี  

วัชรำภรณ ์ ทศพร. กำรประเมินคำ่ควำมดันโลหติของผู้ปว่ยที่มำรับบริกำรที่คลินิกพเิครำะห์โรคช่อง 

ปำก คณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2552,  30:85-8. 

5. สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย,์ วัชรำภรณ ์ทศพร, ธีรยุทธ กุณทรนีรำนันต์.   แพมฟิกัสวัลกำรสิในช่องปำก.  

เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร.  2551, 29:15-11. 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา จิตตเิดชารักษ์ 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. ศิรนิำถ ชวีะเกรยีงไกร, สุมนา จิตตเิดชารักษ,์ ยุทธนำ คูวุฒยำกร. กำรศึกษำเปรียบเทียบกำรร่ัวซึมตำม 

ขอบของวสัดุบูรณะนำโนคอมโพสิตเรซนิ ที่ใชส้ำรยึดติดชนดิมีวัสดุอดัแทรกและไม่มีวัสดอุัดแทรก.  

เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร.  2552, 30:61-10. 

2. พมิพิน ีเอี่ยมสะอำด, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสำรลดอำกำรเสียวฟนัชนิดออกซำเลทต่อคำ่แรงยึด 

เฉือนระดับไมโครของระบบยดึติดต่อเนือ้ฟัน. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร.  2552, 30:71-10. 
 

อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชยารพ  สุพรรณชาต ิ

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Khongkhunthain S, Techasatian P, Supanchart C, et al. Elevated Levels of A Disintegrin and  

Metalloproteinase 8 in Gingival Crevicular Fluid of Patients With Periodontal Diseases  

J Periodontal.  2012 

2. Supanchart C, Thawanaphong S, Makeudom A,, et al. The Antimicrobial Peptide, LL-37, Inhibits  

in vitro Osteoclastogenesis. J Dent Res.  2012  
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3. Weinert S, Jabs S, Supanchart C, et al. Lysosomal Pathology and Osteopetrosis upon Loss of H+- 

Driven Lysosomal Cl- Accumulation. Science.  2010; 328(598):1401-1403.  

4. Neutzsky-Wulff AV, Sims NA, Supanchart C, et al. Severe developmental bone phenotype in ClC-7  

 deficient mice Dev Biol.  2010; 334(2):1001-1010.  

5. Supanchart C, Kornak U. Ion channels and transporters in osteoclasts Archives of Biochemistry and  

Biophysics.  2008; 473(2):161-165.  

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. สุทธิชัย กฤษณะประกรกจิ, ชยารพ สุพรรณชาต,ิ สำครรัตน์ คงขุนเทยีน.  The Role of Antimicrobial  

Peptides in Periodontal Diasease(Part II): Biological Action and Clinical Significance. วำรสำร 

ปรทิันตวิทยำ. 2553; 1(1):45-57.   [no abtract available]  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร. พิรยิะ  ยาวิราช 

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Piriya Yavirach, Pisaisit Chijareenont, Dheerawan Boonyawan, Kassara Patamapun, Somruthai Tunma, 

 Hidekazu Takahashi and Mansuang Arksornnukit.  Effects of Plasma Treatment on the Shear  

Bond Strength Between Fiber-Reinforced Composite Posts and resin Composite for Core  

Build-up. Dent Mater J 2009; 28(6):686-692. 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. พิรยิะ ยาวิราช,  สดุำพร ดวงสุรยิะ,  อุบลวรรณ  เสรมิชัยวงศ์.  แรงยึดเฉอืนระหว่ำงเรซนิอะคริลิกชนิดบ่ม 

ด้วยที่ปรับสภำพพื้นผิวแบบตำ่ง ๆ กับเรซินอะคลินิกชนิดบม่ด้วยตัวเอง.  เชียงใหม่ทนัตแพทยสำร. 

2554, 32: 93-101 

2. พิรยิะ  ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์  ชัยจรนีนท์,  เกษรำ  ปัทมพันธ์ และคณะ.  ผลของระยะเวลำที่ปรับสภำพด้วย 

พลำสมำตอ่แรงดงึเฉือนระหวำ่งเดือยคอมโพสติเสรมิเสน้ใยกับเรซนิคอมโพสิตก่อแกน.   

เชียงใหม่ทนัตแพทยสำร.   2553; 31:67-76  

3. ชวัลลักษณ ์ เครอืบุญมำ,  ชฎำทิพย ์ พิชยำพันธ์,  พิรยิะ  ยาวิราช.  แรงยึดเฉอืนของเดือยคอมโพสิตเสรมิ 

เส้นใยควอทซ์ที่ปรับสภำพพื้นผิวด้วยเคลื่อนไมโครเวฟ.  เชียงใหม่ทันตแพทยสำร. 2552; 30:75-83 

4. อตลี  วิจัตรพันธ์,  ปัญญำ  เขมน้กำร,  พิรยิะ  ยาวิราช.  กำรเปรียบเทียบกำรติดอยู่ระหว่ำงแขนยดึ 

อะซทิอลเรซินและแขนยึดลวดดัดเหล็กกลำ้ไรสนิม.  เชียงใหม่ทันตแพทยสำร.   2552; 30:81-86  
 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวัชราภรณ์  ทศพร 

ระดับชาต ิ

1. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ , ธีรยุทธ กุณทรนีรำนันต์, วัชราภรณ์ ทศพร. ดสิคอยด์ ลูปัส อีริทีมำโตซัส  

ในช่องปำก. เชียงใหม่ทันตแพทยสำร.  2553; 31(1):21-31.  

2. จติจิโรจน ์ อิทธิชัยเจริญ   ,สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์  ,สิริพร  ไชยมะโม  ,สุฤด ี ฉนิทกำนนัท์  ,ณฐัพล  จมศูรี ,  

วัชราภรณ์  ทศพร . กำรประเมินคำ่ควำมดันโลหติของผูป้่วยที่มำรับบริกำรที่คลินิกพเิครำะห์โรค 

ช่องปำก คณะทันตแพทยศำสตร ์ มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ .เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร  .2552;30(2) 

3. สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย ์ ธีรยุทธ  กุณทรนีรำนนัต์  ,วชัราภรณ์  ทศพร.  แพมฟิกสัวัลกำริสในช่องปำก  . 

      เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร  .2551;29(2):15-25. 
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รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี  คงขุนเทียน 

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Khongkhunthian S, Phimphilai M, Pothacharoen P, Thitaram N, Thongkorn K, Wanachantararak P,  

Kongtawelert P, Khongkhunthian P. Biomarkers’ profile around implant during different osseointegration 

periods. (Poster) The 9th Asian Pacific Society of Periodontology Meeting. Multi-disciplinary management 

of periodontal diseases. Hong Kong 9-10 Sept 2011.  

2. K. Khuanphet, S. Khongkhunthian, P. Khongkhunthian. Surface Topography of Thai Dental Implant.  

(Poster) The 9th Asian Pacific Society of Periodontology Meeting. Multi-disciplinary  

management of periodontal diseases. Hong Kong 9-10 Sept 2011.  

3. Pennapa Kijartorn,Sakornrat  Khongkhunthian, Pathawee  Khongkhunthian,Peraphan Pothacharoen,   

Yongyudh  Vajaradul.   Level of BMP-2 and BMP-7 in autolysed antigen-extracted allogeneic bone 

developed by Bangkok Tissue Bank. (Oral) The 13th International Conference of Asia Pacific Association of 

Surgical Tissue Banks (APASTB), Indonesia, August 2010. 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาต ิ

1. ออนอง มั่งคั่ง, ปฐวี คงขุนเทยีน, พนำรัตน ์ขอดแกว้,วิจติร ธรำนนท,์ ปิยวัฒน ์พันธุ์โกศล. กำรศึกษำมิติของ

กระดูกเบ้ำตำส ำหรับรองรับสิง่ปลูกฝังบริเวณขำกรรไกร-ใบหน้ำจำกภำพรังสสี่วนตัดอำศัยคอมพิวเตอร์ทำง

ทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตสำร 2554; 32: 23-31 

2. รำงวัลประดิษฐ์คิดค้น ประจ ำปี 2552 ระดับชมเชย เรื่อง “เดนตีแ้พลน: ซอฟต์แวร์ช่วยวำงแผนกำรผำ่ตัด 

รำกฟันเทียม )DentiPlan: Dental Implant Planning Software(” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภำพันธ์  2552 

3. สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ “ตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวใน” เลขที่ค ำขอ 0601002048 

4. สิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ “ตัวฝังยึดในกระดูกแบบเกลียวนอกที่แตกต่ำงกันสำมแบบบนรำกฟันเทียมตัว 

เดียวกัน” เลขที่ค ำขอ  0901001377 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม ประภายสาธก 

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Pongsiriwet S, Verochana K. Diagnostic performance of  

cone-beam computed tomography on detection of mechanically-created artificial secondary caries 

Imaging Sci Dent.  2011; 41(4):143-150. 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. อภิรุม จนัทนห์อม, สั่งสม ประภายสาธก,แสงอุษำ เขมำลีลำกุล, ภัทรำนนัท์ มหำสันติปยิะ,กำรุณ เวโรจน์.  

กำรเปรียบเทียบกำรใชข้ั้นตอนปรับแต่งภำพชนดิตำ่งๆในกำรระบุต ำแหน่งของตะไบคลองรำกฟัน. เชียงใหม่

ทันตแพทยสำร.  2554; 32(2):33-43.  

2. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, กำรุณ เวโรจน์, สกำรัตห์ ประโมจนีย.์ กำรประเมินควำมลึกของ 

รอยฟันผุชนิดไม่เป็นโพรง โดยใช้ภำพรังสี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2551, 29:03-9. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อภิรุม  จันทน์หอม 

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Pongsiriwet S, Verochana K. Diagnostic performance of cone- 

beam computed tomography on detection of mechanically-created artificial secondary  

caries Imaging Sci Dent.  2011; 41(4):143-150. 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. สั่งสม ประภำยสำธก, อภริุม จันทน์หอม, กำรณุ เวโรจน์, สกำรัตห์ ประโมจนีย.์ กำรประเมินควำมลึก 

ของรอยฟนัผุชนิดไม่เป็นโพรง โดยใช้ภำพรงัสี. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร.  2551; 29(2):83-91. 

2. อภิรุม จันทน์หอม, สั่งสม ประภำยสำธก, แสงอุษำ เขมำลีลำกุล, ภัทรำนนัท์ มหำสันติปยิะ,  

กำรุณ เวโรจน์. กำรเปรียบเทียบกำรใช้ขัน้ตอนปรับแต่งภำพชนิดต่ำงๆในกำรระบุต ำแหน่งของตะไบ 

คลองรำกฟัน. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร.  2554; 32(2):33-43. 

 

อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.แสงอุษา  เขมาลลีากุล 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. วีริยำ จิระวโรภำส, แสงอุษำ เขมำลีลำกุล. กำรสรำ้งแผน่ชีวภำพนอกกำยของแบคทีเรยีที่แยกได้จำก 

คลองรำกฟัน: กำรศึกษำน ำรอ่ง. เชียงใหม่ทันตแพทยสำร.  2555; 33(1):51-61.  

2. วงศ์วัฒน ์ปกรโณดม, แสงอุษำ เขมำลลีำกุล, ถำวร กรัยวิเชียร. ประสิทธิภำพกำรก ำจดัช้ันสเมยีรข์องน้ ำยำ 

อีดีทเีอที่เตรยีมในคณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลัยเชียงใหม.่ เชียงใหม่ทันตแพทยสำร.  2555;  

33(2):77-85. 

3. อภิรุม จันทรห์อม,สั่งสม ประภำยสำธก,แสงอุษา เขมาลลีากุล  ,ภัทรำนันท์ มหำสันติปยิะ, กำรุณ เวโรจน์ . 

กำรเปรียบเทียบกำรใชข้ั้นตอนปรับแต่งภำพชนิดต่ำงๆในกำรระบุต ำแหน่งของตะไบคลองรำกฟัน . 

เชียงใหม่ทันตแพทยสำร 2554; 32: 33-43. 

4. กมลวรรณ เตรียมรังษี, แสงอุษา เขมาลลีากุล. กำรต้ำนกำรรั่วซึมของวัสดุอุดคลองรำกหลังจำกใช ้ 

3Mix-MP เป็นยำใส่ในคลองรำกฟัน  .เชียงใหม่ทันตแพทยสำร 2553; 31: 95 - 102. 

5. ทิพสุคนธ์ ตรวีรรณกุล, แสงอุษา เขมาลลีากุล. ประสิทธิภำพกำรก ำจัดแคลเซยีมไฮดรอกไซด์ใน 

คลองรำกฟันโดยกำรใช้กรดซิตริกล้ำงด้วยวิธีต่ำงๆ  .เชียงใหม่ทันตแพทยสำร 2551; 29: 35 - 44.  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สาครรัตน์  คงขุนเทียน 

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Khongkhunthian S, Srimueang N, Krisanaprakornkit S, Pattanaporn K, Ong-Chai S, Kongtawelert  

P. Raised chondroitin sulphate WF6 epitope levels in gingival crevicular fluid in chronic  

periodontitis.  J Clin Periodontol.  2008; 35(10):871-876. 

2. Khongkhunthian S, Sookkee S, Okonoki S. Antimicrobial Activities against Periodontopathogens of  

Essential Oil from (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) Chiang Mai University Journal of  

Natural Science.  2009; 8(1):11-21. 

3. Chotjumlong P, Khongkhunthain S, Ongchai S, Reutrakul V, Krisanaprakornkit S. Human beta- 
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defensin-3 up-regulates cyclooxygenase-2 expression and prostaglandin E synthesis in  

human gingival fibroblasts. J Periodontal Res.  2010; 45(4):464-470. 

4. Khongkhunthain S, Techasatian P, Supanchart C, et al. Elevated Levels of A Disintegrin and  

Metalloproteinase 8 in Gingival Crevicular Fluid of Patients With Periodontal Diseases  

J Periodontal.  2012. 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. สำครรัตน์ คงขนุเทยีน, ดำลิน ตั้งวิไลเสถยีร. กำรใช้ยำแบบเฉพำะที่ในทำงปรทิันต.์  

เชียงใหม่ทนัตแพทยสำร.  2551; 29(2):45-59. 

2. ปฐวี คงขุนเทยีน, เกรยีงไกร ทองกอ้น, สาครรัตน์ คงขนุเทียน, Peter A. Reichart.  

กำรศึกษำทำงฮสิโตมอรโ์ฟเมตรกิเปรยีบเทยีบระหว่ำงกำรใช้เพลทเลทริชพลำสมำและแผ่นอีพทีีเอฟอี 

ในกระบวนกำรสรำ้งกระดูกในขำกรรไกรสุนัข: กำรศึกษำน ำรอ่ง.  

เชียงใหม่ทนัตแพทยสำร.  2551; 29(2):71-80. 

3. สุทธิชัย กฤษณะประกรกจิ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน. The Role of Antimicrobial Peptides in Periodontal  

Disease (Part I): an Overview of Human Defensin and Cathelicidin.  

วารสารปริทันตวิทยา.  2553; 1(1):33-44. 

4. สุทธิชัย กฤษณะประกรกจิ, ชยำรพ สุพรรณชำต,ิ สาครรัตน์ คงขนุเทียน.  The Role of Antimicrobial  

Peptides in Periodontal Diasease(Part II): Biological Action and Clinical Significance.  

วารสารปริทันตวิทยา.  2553; 1(1):45-57. 

5. เกษร นนัทจิต, สาครรัตน ์คงขุนเทียน. ฤทธิ์ต้ำนจลุชีพในช่องปำกของสำรสกัดรำกหญ้ำแฝก.  

เชียงใหม่ทนัตแพทยสำร.  2555; 33(1):39-49. 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุวรรณ ี ตวงรัตนพันธ์ 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. สุวรรณ ีตวงรัตนพันธ,์ จันทรจ์ิรำ หอมนำน, พฤทธิพงศ์ ภักด,ี ชรัมพร ชัชวำลพันธ,์ อนสุรณ ์จันทำวุฒิกุล .  

เฝือกฟันที่เหมำะสมในนักกีฬำว่ำยน้ ำ: กำรศึกษำในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่.  

เชียงใหม่ทนัตแพทยสำร.  2555; 33(1):77-85 

2. รติำ อัมพำผล, สุวรรณ ีตวงรัตนพันธ์. มุมมองทำงทันตกรรมในผู้ปว่ยบลูิเมีย เนอร์โวซำ:  

  รำยงำนผู้ปว่ย 1 รำย. เชียงใหม่ทันตแพทยสำร .  2554; 32(1):105-114 

3. สุวรรณ ีตวงรัตนพันธ,์ จันทรจ์ิรำ หอมนำน, พฤทธิพงศ์ ภักด,ี ชรัมพร , อนุสรณ ์จนัทำวุฒิกุล. ฟันกร่อนใน

นักกีฬำว่ำยน้ ำ และปัจจยัที่เกี่ยวข้อง: กำรศึกษำในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทย

สำร.  2554; 32(2):103-112 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนารัตน์  ขอดแก้ว 

ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 

1. Kodkeaw P, Phankosol P, Jiratumnukul N. Light cured fluoride filled denture-coating materials Journal of 

Applied Polymer Science.  2010; 116(2):743-747. 
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 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. ออนอง มั่งคั่ง, ปฐวี คงขุนเทียน, พนารัตน์ ขอดแกว้,วิจติร ธรำนนท,์ ปิยวัฒน ์พันธุโ์กศล. กำรศึกษำมติิของ

กระดูกเบ้ำตำส ำหรับรองรับสิง่ปลูกฝังบริเวณขำกรรไกร-ใบหน้ำจำกภำพรังสสี่วนตัดอำศัยคอมพิวเตอร์ทำง

ทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตสำร 2554; 32: 23-31 

2. ณฐัวรรธน์ ปลืม้ส ำรำญ, รุง่อรุณ อภินันท,์ พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปิยวัฒน์ พนัธุ์โกศล. ผลของควันบุหรี่และสำรท ำ

ควำมสะอำดฟนัเทยีมต่อควำมแข็งผิวและสีของผิวเคลือบเรซินอะคริลิก. วำรสำรทันตแพทยศำสตร ์

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 2553;33(2):77-88 

3. พนารัตน์  ขอดแก้ว, สิริพร รุจิรวนิช, ปิยวัฒน์ พนัธโุกศล, ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์. สำรยดึฟันเทยีม: กำรทดสอบ

กำรยึคติดนอกกำย. วิทยำสำรทันตแพทยศำสตร ์2553;60(2):125-132 

4. พนารัตน์  ขอดแก้ว, สิริพร รุจริวนิช, ปิยวัฒน์ พนัธโุกศล, ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ์. สำรยดึฟันเทยีม: กำรไหลแผ่

ภำยใต้แรงกด. วิทยำสำรทันตแพทยศำสตร ์2553;60(3):218-225 

5. พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปณิตำ ฤทธำภรณ,์ ชัยรัตน์ วิวัฒน์วรพันธ,์ ปิยวัฒน ์พันธุ์โกศล. สำรยึดฟนัเทยีม: ทดสอบ

กำรยึดตดิในกำย. วิทยำสำรทันตแพทยศำสตร ์2552;60(1): 48-54 

6. พนารัตน์ ขอดแก้ว, สิริพร รุจริวนิช, ปณิตำ ฤทธำภำรณ์, ปิยวัฒน ์พันธุ์โกศล. สำรยึดฟันเทยีม: วิธีทดสอบกำร

ยึดตดิ. วิทยำสำรทนัตแพทยศำสตร ์2551;58(4): 214-222 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภาวิศุทธิ  แกน่จันทร์ 

 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในระดบัชาติ 

1. Jaturanont P, Kanjantra P, Adchaviyapitak N. Adhesive Bond Strength between Resin Cements and Zirconia 

Ceramics with Metal Adhesive Primers. CM Dent J 2011; 32(2): 53-70 

2. Jaturanont P, Kanjantra P, Leuoitoonvechakij N. Adhesive Bond Strength between Resin Cements and  

 Root Canal Dentin. CM Dent J 2009; 30(1): 45-53. 

3. Anuphan S, Kanjantra P, Khemaleclakul T. Adhesive Bond Strength between Fiber Posts and Resin 

Composites : A Pilot Study, CM Dent J 2008; 29(1):47-54. 

4. Kanjantra P, BarradoughM. English-Language Abstracts in Thai Dental Journals. J Dent Assoc Thai. 2008; 

58(1): 56-64. 

5. กรวิสำ ทำสิงห์ค ำ, วีรนุช ทองงำม, ภาวิศุทธิ แกน่จันทร์. ก ำลังแรงยึดเฉอืนของเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซนิซเีมนต์ชนดิ

ใหม่กับเนือ้ฟนัมนุษย์. เชียงใหม่ทันตแพทยสำร.  2555; 33(2):57-66.  

6. นิตยำนนัท์ จิตวรรณรัตน,์ ภาวิศุทธิ แก่นจนัทร์, นภำพร อัจฉริยะพิทักษ์. เซรำมิกอินเลย์ . เชียงใหม่ทันตแพทย

สำร.  2553; 31(2):17-25.  

7. ทัดจันทร ์ครองบำรม.ี, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร,์ ภูสิต กำญจนวะสติ.. กำรฟอกสีฟนั: รบัมืออย่ำงไรกับอำกำรเสยีว

ฟันที่อำจเกิดขึน้. เชียงใหม่ทันตแพทยสำร.  2552; 30(1):31-41.  
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1. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดมิกับหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

 

หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

ก. กระบวนวชิาเรียน ก. กระบวนวชิาเรียน เนื่องจากมีบางแขนงวิชาปรับ 

1. กระบวนวชิาระดับบัณฑติศึกษา              ไม่น้อยกว่า          25  หน่วยกิต 1. กระบวนวชิาระดับบัณฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต หน่วยกิตเพิม่ ท าให้จ านวน 

  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ          ไม่น้อยกวา่         22   หน่วยกิต   1.1 กระบวนวชิาในสาขาวชิาเฉพาะ ไม่น้อยกวา่  

                                                               26 หน่วยกิต 

หน่วยกิตขัน้ต่ าของหลักสตูร 

เพิ่มขึน้ 

       1.1.1 กระบวนวชิาบงัคบัร่วม                                         5    หน่วยกิต   

422711 ท.ชว.711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                             2  หน่วยกิต   

415711 ท.พจ.711 พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์    1  หน่วยกติ เหมือนเดมิ  

422712 ท.ชช.712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง                                      2 หน่วยกติ   

       1.1.2 กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   มีดังนี้   

1)  แขนงวชิาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก                             19  หน่วยกิต 1)  แขนงวชิาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก     22  หน่วยกิต                            ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษ 

จ านวน 3 หน่วยกติมารวมไว้

ในหมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนง

วิชา  ท าให้จ านวนหน่วยกติ

เพิ่มขึน้ 

413701 ท.พช. 701 พยาธิวทิยาช่องปากขัน้สงู                                2  หน่วยกติ   

410711 ท.วฉ. 711  วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง                                 2  หน่วยกติ เหมือนเดมิ  

408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม           1  หน่วยกิต   
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เหตุผลในการปรับปรุง 

403702 ท.รว. 702 ทันตรังสวีิทยาขั้นสูง                                       2  หน่วยกติ   

403703 ท.รว. 703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรงัสี                        1  หน่วยกิต   

423707 ท.บค. 707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง                                 2  หน่วยกติ   

413731 ท.พช. 731 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปากขัน้สงู                    1  หน่วยกิต   

412781 ท.วช. 781 สัมมนาคลินิกเวชศาสตรช่์องปาก                        2  หน่วยกิต เหมอืนเดิม  

410751 ท.วฉ. 751 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทนัตรงัสี 1           2  หน่วยกิต   

410752 ท.วฉ. 752 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทนัตรงัสี 2         2  หน่วยกิต   

410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา                   2  หน่วยกติ   

 410796 ท.วฉ. 796 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัย 

                          โรคช่องปาก 2         3  หน่วยกิต 

ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิา

ปัญหาพิเศษ มาบรรจุไว้ในหมวด

กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   

2) แขนงวชิาศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล       18  หน่วยกิต 2) แขนงวชิาศัลยศาสตรช์่องปากและ 

                 แม็กซิลโลเฟเชียล       21  หน่วยกิต 

ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ใน

หมวดวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  ท า

ให้จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึน้ 

408705 ท.ศป.705 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสงู 5  3  หน่วยกิต    

408706 ท.ศป.706 ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสงู 6   2  หน่วยกิต   

408765 ท.ศป.765 คลินิกศลัยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  5  

                                                                                            4 หน่วยกติ                         

เหมือนเดมิ  

408766 ท.ศป.766  คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6                             

                                                                                             5 หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เหตุผลในการปรับปรุง 

 408796   ปัญหาพิเศษทางศลัยศาสตรช่์องปาก 

              และแม็กซลิโลเฟเชียล 2                3   หน่วยกติ 

                                               

ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิา

ปัญหาพิเศษ มาบรรจุไว้ในหมวด

กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   

408704 ท.วป.704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม       1 หน่วยกติ   

403701 ท.รว.701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  1 หน่วยกิต เหมือนเดมิ  

413701 ท.พช.701 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกติ   

3) แขนงวชิาทันตกรรมบูรณะ                                       18  หน่วยกิต 3) แขนงวชิาทันตกรรมบูรณะ      21  หน่วยกิต                                                ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ใน

หมวดวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  ท า

ให้จ านวนหน่วยกิตเพิ่มขึน้ 

407715 ท.บ. 715  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5                          2 หน่วยกติ   

407716 ท.บ. 716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6                          2 หน่วยกติ   

407725 ท.บ. 725 ทันตวัสดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5     1 หน่วยกติ   

407726 ท.บ. 726 ทันตวสัดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6     1 หน่วยกิต เหมือนเดมิ  

407757 ท.บ. 757 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 7                  5 หน่วยกิต   

407758 ท.บ. 758 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 8                 5 หน่วยกติ   

407792 ท.บ  792  สัมมนาทนัตกรรมบูรณะ 2                     1 หน่วยกิต   

407793 ท.บ. 793 สัมมนาทนัตกรรมบูรณะ 3                      1 หน่วยกติ   

 407796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2     3  หน่วยกติ ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิา

ปัญหาพิเศษ มาบรรจุไว้ในหมวด

กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เหตุผลในการปรับปรุง 

4) แขนงวชิาวิทยาเอ็นโดดอนต ์                                 17  หน่วยกิต 4) แขนงวชิาวิทยาเอ็นโดดอนต ์                23  หน่วยกิต ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ใน

หมวดวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  

เพิ่มหน่วยกติ 2 กระบวนวิชา และ

เพิ่มอีก 1 กระบวนวิชาท าให้จ านวน

หน่วยกิตเพิม่ขึน้ 

405712 ท.วอ. 712  วิทยาเอน็โดดอนต ์                            2  หน่วยกิต   

405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สูง         1  หน่วยกิต เหมือนเดมิ  

405753 ท.วอ. 753 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขัน้สูง 1            5  หน่วยกติ   

405754 ท.วอ. 754 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์ขัน้สูง 2            6  หน่วยกติ   

405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1                                                  1   หน่วยกิต 405794 ท.วอ.794 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1              2 หน่วยกิต เพื่อให้ครอบคลุมเนือ้หาที่จ าเป็น

ครบถว้น 

405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                 1   หน่วยกิต 405796 ท.วอ.796 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 2    2 หน่วยกติ เพื่อให้ครอบคลุมเนือ้หาที่ทันสมัยซึง่

มีจ านวนมากขึ้น 

 405781 ท.วอ. 781 สมัมนาการวเิคราะห์กรณีผูป้่วย 

                         ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์            1 หน่วยกติ 

เปิดกระบวนวิขาใหม ่เพื่อให้นกัศึกษา
มีความรู ้ความสามารถแบบองคร์วม 

 405797  ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2    3 หน่วยกติ ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิา

ปัญหาพิเศษ มาบรรจุไว้ในหมวด

กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  1 หน่วยกติ เหมือนเดมิ  
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

5)  แขนงวชิาทันตกรรมส าหรับเด็ก                            20  หน่วยกิต 5)  แขนงวชิาทันตกรรมส าหรับเด็ก  

                                       23  หน่วยกิต                                                                               

ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ในหมวดวิชาบังคับ

เฉพาะแขนงวิชา  ท าให้จ านวนหน่วยกติเพิ่มขึน้ 

414711  ท.ด. 711  ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สูง 1                 2   หน่วยกิต เหมือนเดิม  

414712 ท.ด. 712  ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สูง  2                2   หน่วยกิต   

414751  ท.ด. 751  ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 1                        4   หน่วยกติ ปรับปรุงเนือ้หากระบวนวิชา เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมส าหรับเด็กโดย

วิธีไมใ่ช้ยามากยิ่งขึน้ 

414752  ท.ด. 752  ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 2       4   หน่วยกติ ปรับปรุงวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา  ค าอธิบาย

ลักษณะกระบวนวิชา และเนือ้หากระบวนวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้การรักษาทางทันตรรมส าหรับ
เด็กโดยสมบูรณ ์

414753  ท.ด. 753 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 1        2   หน่วยกติ ปรับปรุงวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ค าอธิบาย

ลักษณะกระบวนวิชา และเนือ้หากระบวนวิชา 

เพื่อให้ครอบคลุมการรักษาทางทันตกรรมส าหรับเด็ก
ให้แก่เด็กกลุ่มพิเศษโดยวิธีไมใ่ช้ยามากยิ่งขึน้ 

414754  ท.ด. 754 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 2        3   หน่วยกติ ปรับปรุงวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ค าอธิบาย

ลักษณะกระบวนวิชา และเนือ้หากระบวนวิชา 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถให้การรักษาทางทันตกรรมให้แก่
กลุ่มเด็กพิเศษโดยสมบูรณแ์ละติดตามดูแลสุขภาพ 

ช่องปากเด็กอยา่งต่อเนือ่งไดอ้ย่างเหมาะสม 

414791  ท.ด. 791  สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1              1  หน่วยกิต   

414792  ท.ด. 792  สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2             1  หน่วยกติ เหมือนเดมิ  

 414796 ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรม 

           ส าหรับเด็ก 2              3  หน่วยกิต 

ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิาปัญหาพิเศษ มาบรรจุไว้

ในหมวดกระบวนวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวิชา   

403701 ท.รว. 701  ทันตรังสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

                                                                              1  หน่วยกติ 
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

6)  แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์                             20    หน่วยกิต 6)  แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์    23   หน่วยกิต                                                                                            ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ใน

หมวดวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  ท าให้

จ านวนหน่วยกิตเพิม่ขึน้ 

421711  ท.ปร. 711  ฟันเทยีมติดแน่นประยุกต ์                 1     หน่วยกิต   

421712  ท.ปร. 712  ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้                 1     หน่วยกติ   

421713  ท.ปร. 713  ฟันเทยีมทั้งปาก                            1     หน่วยกิต   

421714  ท.ปร. 714  ฟันเทยีมทับราก                            1     หน่วยกิต   

421751  ท.ปร. 751  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1       6    หน่วยกติ เหมือนเดมิ  

421721  ท.ปร. 721  ทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทยีม    1    หน่วยกิต   

421722  ท.ปร. 722  วิชาประดิษฐ์ใบหนา้ขากรรไกร           1   หน่วยกติ   

421752  ท.ปร. 752  คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 2       6   หน่วยกิต   

421717  ท.ปร. 717  หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร  1  หน่วยกิต   

421716  ท.ปร. 716 ปรทิันต์-ทันตกรรมประดิษฐ ์                 1  หน่วยกิต   

 421796 ท.ปร. 796 ปัญหาพเิศษทางทันตกรรมประดิษฐ ์2 

                                                          3  หน่วยกิต                  

ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิาปัญหา

พิเศษ มาบรรจุไวใ้นหมวดกระบวนวิชา

บังคับเฉพาะแขนงวิชา   
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 เหตุผลในการปรับปรุง 

7)   แขนงวชิาปริทันตวิทยา                                      20  หน่วยกิต 7)   แขนงวชิาปริทันตวิทยา   23  หน่วยกิต                                   

 

ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ใน

หมวดวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  ท าให้

จ านวนหน่วยกิตเพิม่ขึน้ 

401701 ท.ปว. 701  ปรทิันตวทิยาขั้นสูง                                       1  หน่วยกิต   

401702 ท.ปว. 702  ปรทิันตบ์ าบัดด้วยวิธไีม่ผา่ตัด                         1  หน่วยกิต   

401703 ท.ปว. 703  ศัลยกรรมปรทิันต ์                                      2  หน่วยกิต   

401704 ท.ปว. 704  การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา                   1  หน่วยกิต   

401705 ท.ปว. 705  การถา่ยภาพทางปรทิันต ์                              1  หน่วยกิต   

401706 ท.ปว. 706 การเขยีนบทความทางวิชาการทางปรทิันตวิทยา   1  หน่วยกติ เหมือนเดมิ  

401761 ท.ปว. 761  คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 1                            4  หน่วยกิต   

401762 ท.ปว. 762  คลินิกปริทันต์บ าบัดขัน้สงู 2                           4  หน่วยกติ   

401763 ท.ปว. 763  การฝึกสอนทางปรทิันตวิทยา                         1  หน่วยกติ   

401791 ท.ปว. 791  สัมมนาปรทิันตวิทยา                                    1  หน่วยกติ   

401792 ท.ปว. 792  สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปรทิันต์         1  หน่วยกิต   

 421796 ท.ปร. 796 ปัญหาพเิศษทางปรทิันตวิทยา 2                            

                                                   3  หน่วยกติ                  

ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิาปัญหา

พิเศษ มาบรรจุไวใ้นหมวดกระบวนวิชา

บังคับเฉพาะแขนงวิชา   

403701 ท.รว. 701  ทันตรังสวีิทยาและวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก     1  หน่วยกิต เหมือนเดมิ  

408704 ท.ปว. 704  เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม        1  หน่วยกิต   
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หลักสตูรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

8)  แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป                                         20  หน่วยกิต 8)  แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป   23  หน่วยกิต                                         ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษมาไว้ใน

หมวดวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  ท าให้

จ านวนหน่วยกิตเพิม่ขึน้ 

426701  ท.ทป. 701  ทันตกรรมพรอ้มมูล 1                           3  หน่วยกติ ปรับปรุงวัตถุประสงคก์ระบวนวิชา ค าอธิบายลักษณะ

กระบวนวิชา และเนือ้หากระบวนวิชา 

เพื่อให้กระบวนวิชามีความครอบคลุม 

สอดคลอ้งกับความก้าวหนา้ทางวิชาการ 

รวมทั้งปัญหาทางสุขภาพของผูป้่วยใน

ปัจจุบัน 

426702 ท.ทป. 702  ทันตกรรมพรอ้มมูล 2                            3  หน่วยกิต   

426761 ท.ทป. 761  คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 1                     4  หน่วยกติ   

426762 ท.ทป. 762  คลินิกทันตกรรมพร้อมมลู 2                    4  หน่วยกติ   

426763 ท.ทป. 763  คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลูส าหรับเดก็        2  หน่วยกติ เหมือนเดมิ  

426764 ท.ทป. 764  คลินิกศลัยศาสตรช่์องปากส าหรับ 

                           ทันตแพทย์ทั่วไป                                  2  หน่วยกติ 

  

426791 ท.ทป. 791 สัมมนาทนัตกรรมพรอ้มมลู                      1  หน่วยกติ   

 421796 ท.ปร. 796 ปัญหาพเิศษทาง 

                          ทันตกรรมทั่วไป 2     3  หน่วยกติ                  

ยกมาจากหมวด ข. กระบวนวชิาปัญหา

พิเศษ มาบรรจุไวใ้นหมวดกระบวนวิชา

บังคับเฉพาะแขนงวิชา   

403701 ท.รว.701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  1  หน่วยกติ เหมือนเดมิ  
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

ไม่มี 9)  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม                                       22  หน่วยกิต เปิดแขนงวิชาใหม ่เนื่องจากปจัจุบันทันตกรรม  

 403701 ท.รว. 701   ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  1   หน่วยกติ รากเทยีมมีการพัฒนาไปอย่างมาก ทัง้ในเชิงชวี  

 423707 ท.บค. 707  ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสงู                             2   หนว่ยกติ วัสดุ  เทคโนโลยี ตลอดจนวธิกีารรักษา  วิชา 

 429711  ท.รท. 711   ทันตกรรมรากเทยีม 1                                2   หน่วยกติ ทันตกรรมรากเทยีมจึงเปน็ทีต่้องการอย่างมาก  

 429712 ท.รท. 712   ทันตกรรมรากเทยีม 2                               1    หน่วยกิต ในประเทศไทยเอง หลักสูตรทนัตกรรมรากเทยีม 

 429731 ท.รท. 731   ปฏิบตัิการทันตกรรมรากเทยีม  1                 1    หน่วยกิต ที่ได้รับการรับรองยงัมีนอ้ย   ดังนัน้การเปดิแขนง 

 429751 ท.รท. 751   คลนิิกทันตกรรมรากเทยีม 1                       5   หน่วยกติ วิชาทันตกรรมรากเทยีมจึงมคีวามส าคัญตอ่การ 

 429752 ท.รท. 752   คลนิิกทันตกรรมรากเทยีม 2                      5  หน่วยกิต พัฒนาความรู้ ความสามารถของทันตแพทย์  

 429781 ท.รท. 781   สัมมนาทางทันตกรรมรากเทยีม                   1    หน่วยกติ และองคค์วามรู้ทีม่ีลักษณะจ าเพาะ 

 429782 ท.รท. 782    สมัมนาทางทันตกรรมรากเทยีม 1               1   หน่วยกิต  

 429796 ท.รท. 796   ปัญหาพเิศษทางทันตกรรมรากเทยีม 1         3  หน่วยกิต  
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

ข. กระบวนวิชาปัญหาพเิศษ  3  หน่วยกิต   

1) แขนงวิชาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก   

   410796 ปัญหาพิเศษทางวทิยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2        3  หน่วยกิต   

2) แขนงวิชาศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล   

    408796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 2    3 หน่วยกติ                                                 

3)  แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ   

    407796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2                     3  หน่วยกติ  ยกกระบวนวิชาปัญหาพิเศษของแต่ละ เนื่องจากเป็นกระบวนวิชาบังคับ 

4)  แขนงวิชาวิทยาเอน็โดดอนต์  แขนงไปไว้ในหมวด ก ข้อ 1.1.2 กระบวนวิชา เฉพาะแขนงวิชา 

    405797  ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                  3  หน่วยกิต   บังคับเฉพาะแขนงวิชา  

5)  แขนงวิชาทันตกรรมส าหรบัเด็ก   

     414796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2              3  หน่วยกิต   

6)  แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ์   

    421796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ ์2                 3  หน่วยกิต   

7)  แขนงวิชาปรทิันตวิทยา   

    401796 ปัญหาพิเศษทางปรทิันตวิทยา 2                        3  หน่วยกิต   

8)  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป   

    426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2                    3  หน่วยกติ   
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หลักสูตรเดมิ พ.ศ.2550 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 
เหตุผลในการปรับปรุง 

 (2)  หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ        - ไม่ม ี-                      เพิ่มข้อตามแบบฟอรม์ของ 

 (3)  หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ     - ไม่ม ี-                      บัณฑติวิทยาลัย 

ค. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหน่วยกติสะสม ข. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกติสะสม ปรับล าดับข้อให้ถูกต้อง 

    1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั    - ไม่ม ี-                                                   1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลยั    - ไม่ม ี-                                                

    2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา            - ไม่ม ี-     2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา            - ไม่ม ี-  

ง. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การจัดสมัมนาวิชาการรว่มระหว่าง 

   แขนงวิชาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา  อย่างน้อย  1  คร้ัง 

ค. กจิกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การจัดสมัมนาวิชาการ              

    รว่มระหว่างแขนงวิชาและการน าเสนอผลงานในการสมัมนา      

    อย่างน้อย  1  คร้ัง 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศกึษาใหม่ 

            1.  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
413701 ท.พช. 701 พยาธิวทิยาช่องปากขัน้สงู 2   
410711 ท.วฉ. 711  วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2   
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม 1 เหมือนเดมิ  
403702 ท.รว. 702 ทนัตรังสวีิทยาขั้นสูง 2   
423707 ท.บค. 707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 2   
410751  ท.วฉ. 751 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทนัตรงัสี 1 2   

รวม 14   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง                                       2   
413731 ท.พช. 731  ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 1   
403703 ท.รว. 703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรงัส ี 1   
412781 ท.วช. 781  สัมมนาคลินิกเวชศาสตรช่์องปาก 2 เหมือนเดมิ  
410791 ท.วฉ. 791  สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา 2   
410752 ท.วฉ. 752  คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสี 2 2   
410796 ท.วฉ. 796  ปัญหาพเิศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2           3   

รวม 13   
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            2.  แขนงวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
408705 ท.ศป. 705  ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู  5 3   
408765 ท.ศป. 765 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5 4 เหมือนเดมิ  
408704 ท.วป. 704  เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม 1   
413701 ท.พช. 701  พยาธิวทิยาช่องปากขัน้สงู 2   
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 1   

รวม 14   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                                       2   
408706 ท.ศป. 706  ศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสงู 6 2   
408766 ท.ศป. 766 คลินิกศัลยศาสตรช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6 5 เหมือนเดมิ  
408796 ท.ศป. 796 ปัญหาพิเศษทางศลัยศาสตรช่์องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 2    3   

รวม 12   
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            3.  แขนงวชิาทันตกรรมบูรณะ 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
407715 ท.บ. 715  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5                                          2   
407725 ท.บ. 725 ทันตวัสดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5                     1 เหมือนเดมิ  
407757 ท.บ. 757 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 7                                   5   
407792 ท.บ  792  สัมมนาทนัตกรรมบูรณะ 2                                      1   

รวม 12   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                                       2   
407716 ท.บ. 716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6                                           2   
407726 ท.บ. 726 ทันตวสัดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6                     1   
407758 ท.บ. 758 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 8                                  5 เหมือนเดมิ  
407793 ท.บ. 793 สัมมนาทนัตกรรมบูรณะ 3                                       1   
407796 ท.บ. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2                                          3   

รวม 14   
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            4.  แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
405712 ท.วอ. 712  วิทยาเอน็โดดอนต ์                             2 เหมือนเดมิ  
405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวทิยาเอน็โดดอนต์ขัน้สูง          1   
405753 ท.วอ. 753 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์ขัน้สูง 1               5   
405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1                                                   1 405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1                                                   2 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 1 เหมือนเดมิ  

รวม 13 รวม 14 
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง                                       2 เหมือนเดมิ  
405754 ท.วอ. 754 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์ขัน้สูง 2               6   
405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                    1 405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                    2 
405797  ท.วอ. ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์2                                       3 เหมือนเดมิ  
  405781 ท.วอ. 781 สมัมนาการวิเคราะห์กรณีผูป้่วย 

                         ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
1 

รวม 12 รวม 14 
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            5.  แขนงวชิาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวทิยาส าหรับทันตแพทย ์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
414711  ท.ด. 711   ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู 1                  2   
414751  ท.ด. 751  ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 1                         4 เหมอืนเดิม  
414753  ท.ด. 753 ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 1         2   
414791  ท.ด. 791  สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1               1   
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 1   

รวม 13   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววทิยาช่องปากขั้นสูง                                       2   
414712  ท.ด.  712  ทันตกรรมส าหรับเด็กขัน้สงู  2                 2   
414752  ท.ด. 752  ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กขัน้สูง 2       4   
414754  ท.ด. 754  ทันตกรรมคลินิกส าหรับเด็กพเิศษ 2         3 เหมือนเดมิ  
414792  ท.ด. 792  สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2             1     
414796  ท.ด. 796  ปัญหาพเิศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2                             3   

รวม 15   
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            6.  แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ์ 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
421711  ท.ปร. 711  ฟันเทยีมติดแน่นประยุกต ์                      1   
421712  ท.ปร. 712  ฟันเทยีมบางส่วนถอดได้                        1   
421713  ท.ปร. 713  ฟันเทยีมทั้งปาก                                1   เหมือนเดมิ  
421714  ท.ปร. 714  ฟันเทยีมทับราก                            1        
421751  ท.ปร. 751  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1       6       
421717  ท.ปร. 717  หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร   1   

รวม 14   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712  ชีววทิยาช่องปากขั้นสงู                                       2   
421721  ท.ปร. 721  ทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทยีม        1   
421722  ท.ปร. 722  วิชาประดิษฐ์ใบหนา้ขากรรไกร              1 เหมือนเดมิ  
421752  ท.ปร. 752  คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 2        6     
421716  ท.ปร. 716  ปรทิันต-์ทันตกรรมประดิษฐ ์                  1     
421796 ท.ปร. 796  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ ์2                                   3   

รวม 14   
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            7.  แขนงวชิาปริทันตวิทยา 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
401701 ท.ปว. 701  ปรทิันตวทิยาขั้นสูง                            1     
401702 ท.ปว. 702  ปรทิันตบ์ าบัดด้วยวิธไีม่ผ่าตัด                 1   
401703 ท.ปว. 703  ศัลยกรรมปรทิันต ์                            2   
401705 ท.ปว. 705  การถา่ยภาพทางปรทิันต์                    1                    เหมือนเดมิ  
401761 ท.ปว. 761  คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสงู 1                 4   
403701 ท.รว. 701  ทันตรังสวีิทยาและวินิจฉัยรอยโรคในช่องปาก    1     
408704 ท.ปว. 704  เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม       1   

รวม 14   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712  ชีววทิยาช่องปากขั้นสงู                                       2   
401762 ท.ปว. 762  คลินิกปริทันต์บ าบัดขัน้สงู 2                           4   
401704 ท.ปว. 704  การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา        1   
401706 ท.ปว. 706 การเขยีนบทความทางวิชาการทางปรทิันตวิทยา      1   
401791 ท.ปว. 791  สัมมนาปรทิันตวิทยา                                  1                   เหมือนเดมิ  
401792 ท.ปว. 792  สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปรทิันต์        1   
401763 ท.ปว. 763  การฝึกสอนทางปรทิันตวิทยา                       1   
401796 ท.ปว. 796ปัญหาพิเศษทางปรทิันตวิทยา 2                                        3   

รวม 14   
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8.  แขนงวชิาทันตกรรมท่ัวไป 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 
ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2   
415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1   
426701  ท.ทป. 701  ทันตกรรมพรอ้มมูล 1                            3   
426702 ท.ทป. 702  ทันตกรรมพรอ้มมูล 2                               3 เหมือนเดมิ  
426761 ท.ทป. 761  คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 1                        4   
403701 ท.รว.701  ทันตรังสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1   

รวม 14   
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712  ชีววทิยาช่องปากขั้นสงู                                       2   
426762 ท.ทป. 762  คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 2                     4   
426763 ท.ทป. 763  คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลูส าหรับเดก็         2   
426764 ท.ทป. 764  คลินิกศลัยศาสตรช่์องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป      2 เหมือนเดมิ  
426791 ท.ทป. 791 สัมมนาทนัตกรรมพรอ้มมลู                       1   
426796 ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรมทั่วไป 2                                   3   

รวม 14   
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9)  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุง 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์ 2 

- ไม่ม-ี  415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรมส าหรบัทันตแพทย์ 1 
  429711  ท.รท. 711  ทนัตกรรมรากเทยีม 1                                                      1 
  429781 ท.รท. 781  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 1 1 
  429751 ท.รท. 751  คลินิกทนัตกรรมรากเทยีม 1 5 
  429731 ท.รท. 731  ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทยีม  1 1 
  403701 ท.รว. 701  ทันตรงัสวีิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 1 
  423707 ท.บค.707  ทนัตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 1 
ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
                                       422712 ท.ชช. 712  ชีววทิยาช่องปากขั้นสงู                                       2 

-ไม่ม-ี  429712 ท.รท. 712  ทันตกรรมรากเทยีม 2 1 
  429752 ท.รท.752  คลนิิกทนัตกรรมรากเทยีม 2 5 
  429782 ท.รท. 782  สมัมนาทางทันตกรรมรากเทยีม 2 1 
  429796 ท.รท.796  ปัญหาพเิศษทางทันตกรรมรากเทยีม 1 3 
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6.  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

    1. ทันตแพทย์ไพศาล  กงัวลกิจ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการ 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 

    ไม่ควรเน้นในเรื่องการพัฒนาในด้านวิชาการและ

วิชาชีพแต่เพียงอยา่งเดียว ควรให้ความส าคัญกับ 

เรื่องการพัฒนาดา้นคุณภาพจรยิธรรมด้วย นอกจาก 

นีเ้น้นให้ทันตแพทย์ให้การดูแลผู้ปว่ยแบบองคร์วมด้วย 

ไม่ควรเน้นการดูแลผู้ปว่ยเฉพาะส่วน ซึ่งจะท าให้เกิด 

ปัญหาการปฏิบัตงิานในปัจจบุัน เนื่องจากผูป้่วยที่เขา้ 

มารับบริการมีโรคทางระบบและโรคทางกายอืน่ ๆ  

อยู่จ านวนมาก 

ยืนยันตามเดมิ เนือ่งจาก 

- แจ้งใหอ้าจารย์ผูร้ว่มสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

  และจรยิธรรมในเนือ้หาวิชาการด้วย ประกอบกับมี 

  กระบวนวิชาพฤติกรรมศาสตรแ์ละจรยิธรรม 

  ส าหรับทันตแพทย์เป็นกระบวนวิชาบังคับรว่มแล้ว 

- ได้มีการแจง้ในส่วนวตัถุประสงคแ์ล้ว 

- สอดแทรกการวางแผนการรักษาแบบองคร์วมให ้

   นักศึกษาทราบในการรักษาผู้ปว่ยแต่ละรายกอ่น 

   การรักษาอย่างใดอย่างหนึง่ให้แก่ผูป้่วย 

2. วัตถุประสงค ์

    ข้อ 2 ควรเน้นในเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์ 

รวมด้วย 

    ข้อ 3 ควรปรับข้อความเป็นเพื่อใหไ้ด้ทนัตแพทย์ที ่

ใฝ่รู้ มีความสามารถในการตดิตาม คน้คว้าความรู ้

และวิทยาการทางทนัตแพทยแ์ละวิทยาศาสตรสุขภาพ 

    เพิ่มขอ้ 5 มีทักษะและความสามารถในการตดิตอ่ 

สื่อสารกับผู้ปว่ยและผู้เกีย่วขอ้งได้ดี 

ยืนยันตามเดมิ  

      แม้จะไมไ่ด้ช้ีแจงเรื่องการรักษาแบบองคร์วม  

แต่การเรียนการสอนได้เน้นการรักษาแบบองค์

รวมอยู่แล้ว  เนื่องจากเป็นการศึกษาในระดับหลงั

ปรญิญา ซึ่งมีกระบวนวิชาสมัมนาซึ่งเปน็การน า

วิทยาการความรู้ใหม่และ Case ผู้ปว่ยมาสมัมนา  

อนึ่ง ทักษะในการสื่อสารกับผูป้่วยและผู้เกี่ยวขอ้งมี

สอนอยู่ในกระบวนวิชาพฤติกรรมศาสตรแ์ละ

จรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์

3. วิชาบังคับ เพิ่มอีก 1 หนว่ยกิต 

    โดยเพิม่วิชาการเก่ียวกับการสัมภาษณ์ประวัติและ 

การตรวจรา่งกาย (physical examination) รวมทั้งการ 

แปรคา่ผล lab ต่าง ๆ ที่จ าเปน็ส าหรับคนไข้ทัง้นีเ้พือ่ 

ให้นักศึกษามีทักษะในการ screen ผู้ปว่ยที่มีโรคทาง 

ระบบซึ่งในปัจจุบันมีจ านวนมาก 

 

มีการสอดแทรกในแต่ละกระบวนวิชาแล้ว   

ไม่จ าเป็นต้องเพิม่เป็นกระบวนวิชาใหม่ 
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4. วิชาดา้นจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ควรน าตัวอยา่งคดีฟอ้งรอ้งทันตแพทย์ที่ 

ทันตแพทยสภาได้พจิารณาตดัสินแล้วมาใช้เป็น

กรณีศึกษาเพื่อการเรยีนรูด้้วย 

อยู่ในกระบวนวิชาวิชาพฤติกรรมศาสตรแ์ละ

จรยิธรรมส าหรับทันตแพทย ์
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2. ทันตแพทย์หญิงรัตนา  อัมไพรวรรณ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1.  ในหมวดวิชาบังคับของแตล่ะแขนงวิชาใน "กระบวนวิชา

สัมมนา" ของทุกสาขาวิชา หากเป็นไปได ้ควรจัดใหม้ีการท า

สัมมนา Case ผู้ปว่ยรว่มกันระหว่างหลายสาขาวิชา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างสาขาวิชาที่มักมีการรักษา

ต่อเนื่องกันในผู้ปว่ยรายเดยีวกัน การท า Case Seminar 

ระหว่างสาขา จะช่วยให้เกดิบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน

เรียนรู ้และการได้รับฟังความคดิเห็นจากผูท้ี่ศึกษาลุ่มลึกใน

สาขาวิชาทีต่่างกัน จะช่วยเปดิมุมมองและโลกทัศน์ของกัน

และกันให้กวา้งขวางขึน้ ท าใหเ้กิดความรอบคอบ และ

สามารถวางแผนการรักษา ตลอดจนการจัดล าดับการรักษา

กอ่นหลงัได้อยา่งมีประสิทธิภาพครอบคลุม และมีการบูร

ณาการอย่างดีกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

จะจัดให้มีการ discuss ระหว่างอาจารย์ในแต่

ละสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งในโอกาสตอ่ไป เพือ่ให้

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ อีกทั้งให้

การบูรณาการอย่างดีกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ตัวอยา่งเช่น การสัมมนาวิชาการรว่มระหว่าง 

ศัลยศาสตรช่์องปากฯ กับทันตกรรมจัดฟันใน

การให้การรักษาผู้ปว่ยทันตกรรมจัดฟันที่ต้อง

อาศัยการรักษาทางศลัยกรรมร่วมด้วย 

(Orthognathic  Surgery) เป็นต้น 

2. ในการท า Curriculum mapping   

มีข้อสงัเกตว่าการท า Curriculum mapping ของ 

กระบวนวิชาคลินิกของแตล่ะแขนงวิชามีความแตกต่างกนั

คอ่นข้างสูงแม้วา่จะเป็นวิชาคลินิกเหมอืนกัน ตัวอย่างเช่น 

ในแขนงวิชาทนัตกรรมบูรณะ ไม่มีการกระจายความ

รับผดิชอบในส่วนคุณธรรมจรยิธรรม ขณะที่ในแขนงวิชา

เอ็นโดดอนต ์ได้กระจายความรับผิดชอบในส่วนคุณธรรม

จรยิธรรมทั้ง 4 ระดับ เป็นตน้ 

มีข้อเสนอแนะวา่ ควรมีการทบทวนร่วมกันถงึ 

แนวคิดในการให้น้ าหนักดงักล่าว เพือ่ให้เปน็ประโยชน์ 

ต่อการจัดการเรียนการสอนทีเ่กิดผลการเรียนรูท้ี่เหมาะสม

ต่อไป 

แต่ละสาขามีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

ดังนัน้ การจัดท า Curriculum mapping จึง

เป็นไปตามธรรมชาติของแตล่ะแขนงวิชา 
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ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

3. ในหมวดที ่ 6 ว่าด้วยการพัฒนาคณาจารย์ น่าจะ

เพิ่มข้อ 2.3 คอืการสร้างเสรมิและพัฒนาดา้นคุณธรรม

และจรยิธรรมของอาจารย ์ซึง่เป็นคุณลักษณะส าคัญ

ของอาจารย์ที่ควรพัฒนาอย่างสม่ าเสมอไมด่้อยไปกวา่

ด้านวิชาการ 

ยืนยนัตามเดมิ โดยคณะมีการส่งเสริม และเน้นย้ า

ให้อาจารย์มีคุณธรรม จรยิธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

เช่น  ในการประชุมประจ าปีของคณะ ฯ/ภาควิชา 

เป็นต้น 

4. ในแขนงวิชาปรทิันตวิทยา 

กระบวนวิชา “การถา่ยภาพทางปรทิันต์”  และ 

กระบวนวิชา “การเขยีนบทความทางวิชาการทาง 

ปรทิันตวิทยา” อาจไม่จ าเป็นต้องใช้เวลาอย่างละ 1 

หน่วยกิตทัง้ 2 กระบวนวิชา แต่อาจน าสาระที่จ าเป็นทัง้

2 กระบวนวิชามาจัดสอนเป็นกระบวนวิชาเดียวให้เหลือ

เพยีง 1  หน่วยกิต 

ยืนยนัตามเดมิ โดยกระบวนวชิาการถา่ยภาพทาง

ปรทิันต์ เป็น  1 หน่วยกติ  เนือ่งจากเนือ้หาวิชา

ประกอบด้วยเนือ้หาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ 

ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่นักศึกษาตอ้งใช้ในการเรยีน การ

สัมมนาการงวางแผนการรักษา การตดิตาม

ผลการรักษา และการส่งต่อผูป้ว่ย  ส่วนกระบวน

วิชาการเขยีนบทความทางปรทิันตวิทยา นักศึกษา

ต้องมีความรู้ทั้งภาค 

ทฤษฎีและปฏิบตัิ  ซึ่งนักศึกษาสามารถน าไปใช้ใน

การสัมมนาทางวรรณกรรม  สัมมนาการวาง

แผนการรักษา และใช้ในการเรยีนกระบวนวิชา

ปัญหาพิเศษทางปรทิันตวิทยา  
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3. ทันตแพทย์ปิยะพงศ์  วฒันวีร์ 

ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

     ในด้านความจ าเป็นของหลักสูตรและการตอบสนองความ

ต้องการของสงัคม  การผลิตบัณฑติระดับปรญิญาโทมีความ 

ส าคัญในการพัฒนาประเทศและวิชาชีพ ดงันัน้หลักสูตร 

ในลักษณะนีจ้ึงมีความจ าเป็น บัณฑติที่ผลิตได้จากหลักสตูรน่าจะ

ช่วยในการพัฒนาวงการวิชาการและวิชาชีพทันตแพทย์ตลอดจน

ช่วยพัฒนาสุขอนามัยในช่องปากของประชาชน  

     โดยภาพรวมของหลักสตูร เป็นหลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงที่

มีความทันสมัย  และมีความเหมาะสมแล้ว 

                - ไม่ม ี- 

 



-129- 
 

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

- ส ำเนำ – 

ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ 

วำ่ด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------- 

 

 เพื่อให้กำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำของมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่เป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อยสอดคล้องกับควำม

มุง่หมำยและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรศกึษำแหง่ชำต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระรำชบัญญัติ

กำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมท้ังมีมำตรฐำนและคุณภำพสอดคลอ้งกับเกณฑ์มำตรฐำนกำร

อุดมศกึษำ เกณฑม์ำตรฐำนหลกัสูตรระดับบัณฑิตศกึษำของกระทรวงศึกษำธกิำร และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๕(๓) มำตรำ ๖๔ มำตรำ ๖๖ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย 

เชยีงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยขอ้เสนอแนะของสภำวชิำกำร ประกอบกับมตท่ีิประชุมสภำมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่   

ในครำวประชุม คร้ังท่ี   ๗/๒๕๕๔  เมื่อวันท่ี  ๒๓ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังตอ่ไปน้ี   

  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ีเรียกว่ำ  “ข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ วำ่ดว้ยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำ พ.ศ. 

๒๕๕๔”  

  ข้อ ๒ ใหใ้ชข้้อบังคับนี้ส ำหรับกำรศกึษำระดับประกำศนยีบัตรบัณฑติ ปริญญำโท ประกำศนยีบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

และปริญญำเอก ของสำขำวิชำตำ่งๆ ในมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ ตัง้แตปี่กำรศึกษำ ๒๕๕๔   เป็นต้นไป  แตไ่มใ่ชบั้งคับ

กับนักศกึษำบัณฑิตศกึษำท่ีเข้ำศึกษำก่อนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ 

  ข้อ ๓ บรรดำข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่งหรือประกำศอ่ืนใดท่ีมีควำมกล่ำวไว้แล้วในขอ้บังคับน้ี หรอื ซึ่งขัด หรอื

แยง้กับควำมในข้อบังคับน้ีใหใ้ชข้้อบังคับน้ีแทน 

  ข้อ ๔ ในขอ้บังคับฉบับนี้  

              “มหำวทิยำลัย”  หมำยควำมว่ำ  มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่

   “สถำบันอุดมศกึษำ” หมำยควำมว่ำ  สถำบันอุดมศึกษำอื่น ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร

อุดมศกึษำรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ 

              “บัณฑิตวทิยำลัย”       หมำยควำมว่ำ  บัณฑิตวทิยำลัย มหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ 

     “ส่วนงำน”                 หมำยควำมว่ำ  คณะ  วทิยำลัย หรอืสว่นงำนวชิำกำรท่ีเรียกชื่ออยำ่ง

อื่น ที่มกีำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมขอ้บังคับน้ี 

  “อำจำรยป์ระจ ำ”  หมำยควำมว่ำ ผู้ปฏบัิตงิำนในมหำวิทยำลัยสำยวชิำกำร  ที่ด ำรงต ำแหน่ง 

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ หรือศำสตรำจำรย์ ซึ่งมีหนำ้ที่หลักทำงดำ้นกำรสอนและกำรวจิัยโดย

ปฏบัิตหินำ้ที่เต็มเวลำตำมภำระงำนท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

       ท้ังนี้ ในกรณีท่ีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่ำงสถำบัน หรอืหลักสูตรควำมร่วมมอืของหลำยสถำบัน 

อำจำรย์ประจ ำของมหำวทิยำลยั กับอำจำรย์ประจ ำของสถำบันอื่นให้ถือเป็นอำจำรย์ประจ ำในควำมหมำยของ

ข้อบังคับน้ีด้วย 
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    “อำจำรย์พิเศษ” หมำยควำมว่ำ บุคคลภำยนอกท่ีมีประสบกำรณ์ในวชิำชีพ หรอืมีควำมรู้ ควำม

ช ำนำญในวชิำกำร ซึ่งมหำวทิยำลัยแต่งต้ังตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ วำ่ด้วยคุณสมบัต ิหลักเกณฑ์และ

วธีิกำรแตง่ตัง้อำจำรย์พิเศษ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิเศษ รองศำสตรำจำรย์พิเศษ และศำสตรำจำรยพ์เิศษ  

  “อำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย”  หมำยควำมว่ำ  อำจำรยป์ระจ ำที่มคีุณสมบัตคิรบถ้วนในกำร

ท ำหน้ำท่ีเป็นอำจำรย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศกึษำ อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ  อำจำรย์ผู้สอบ

วทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ อำจำรย์ผู้สอบวัดคุณสมบัต ิและอำจำรย์ผู้สอบประมวลควำมรู้ซึ่งได้รับกำรแตง่ตัง้

จำกมหำวิทยำลัยให้ท ำหน้ำท่ีขำ้งตน้ 

  “อำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร”  หมำยควำมวำ่  อำจำรยป์ระจ ำท่ีปฏบัิตงิำนเต็มเวลำตำมภำระงำนท่ีได้รับ

มอบหมำยในหลักสูตรท่ีประจ ำ ซึ่งอำจได้รับมอบหมำยให้ท ำหนำ้ท่ีเป็นอำจำรย์ผู้สอน อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์/กำร

ค้นควำ้แบบอสิระ  อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ อำจำรย์ผู้สอบวัดคุณสมบัต ิ และอำจำรย์ผู้สอบ

ประมวลควำมรู้ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด 

   “อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”   หมำยควำมว่ำ  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำ

หนำ้ที่ในกำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำหลักสูตร  กำรตดิตำมประเมินผลหลักสูตรและหนำ้ที่

อื่นท่ีเกี่ยวข้องตำมท่ีก ำหนดไว้ในประกำศมหำวิทยำลัย เร่ือง เกณฑม์ำตรฐำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

    ข้อ ๕ ให้บัณฑิตวทิยำลัยมหีนำ้ท่ีจัด ควบคุมและอ ำนวยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำตำม ข้อบังคับน้ี  

รวมท้ังมีหน้ำท่ีรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลรำยช่ือและคุณวุฒขิองอำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์พิเศษในแต่ละหลักสูตรโดย

ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลำ เพื่อประโยชนใ์นกำรรักษำมำตรฐำนและคณุภำพกำรศึกษำของมหำวทิยำลัย  

 ข้อ ๖ คุณสมบัตขิองผู้สมัครเข้ำเป็นนักศกึษำ 

   ๖.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำ และมีคุณสมบัตติรงตำมท่ีก ำหนดไวใ้นหลักสูตรในแต่

ละสำขำวชิำ ดังนี ้

        ๖.๑.๑ หลักสูตรระดับประกำศนยีบัตรบัณฑิต  หลักสูตรระดับปริญญำโท   

       ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ 

         ๖.๑.๒ หลกัสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง   

    (๑) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีระยะเวลำกำรศึกษำ  ๖ ปี หรอื 

       (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรอืเทียบเท่ำ  

         ๖.๑.๓ หลักสูตรระดับปริญญำเอก    

    (๑) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำท่ีมีผลกำรเรียนดมีำก (มคี่ำล ำดับขั้น

สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ตัง้แต่ ๓.๕๐ ขึน้ไป) หรือ 

   (๒) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท หรอืเทียบเท่ำ หรอื    

  (๓) ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำท่ีมีผลกำรเรียนด ี(มคี่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ย

ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึน้ไป) อำจได้รับกำรพจิำรณำใหเ้ข้ำศึกษำภำยใต้เงื่อนไข ดังนี ้

                                      (๓.๑)  ยอมรับเงื่อนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวชิำของหลักสูตรระดับปริญญำโทตำมท่ี

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวชิำก ำหนด 

                                    (๓.๒)  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวิชำพจิำรณำแล้ว

เห็นว่ำสมควรรับเข้ำเป็นนักศกึษำ 

  ๖.๒ ไมเ่คยถูกคัดชื่อออก อันเนือ่งจำกควำมประพฤตจิำกสถำบันกำรศึกษำใด 

  ๖.๓ เป็นผู้ท่ีไม่เป็นโรคหรือภำวะอันเป็นอุปสรรคในกำรศึกษำ 
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     ๖.๔ มคีุณสมบัตอิย่ำงอื่นตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 ข้อ ๗ กำรรับเข้ำศึกษำ 

  บัณฑิตวทิยำลัยจะพจิำรณำรับผู้สมัครเข้ำเป็นนักศกึษำ โดยวิธีกำรคัดเลอืกหรือสอบคัดเลอืกหรือ

วธีิกำรอ่ืนๆ ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด โดยจะประกำศให้ทรำบลว่งหน้ำเป็นครำวๆ ไป   

   ท้ังน้ี ผู้สมัครเข้ำเป็นนักศกึษำท่ีผ่ำนกำรคัดเลอืก  แตอ่ยู่ระหว่ำงรอผลกำรศกึษำตำมขอ้ ๖ 

มหำวทิยำลัยจะรับรำยงำนตัวเป็นนักศกึษำ เม่ือมคีุณสมบัตคิรบถ้วนภำยในระยะเวลำท่ีมหำวทิยำลัยก ำหนด 

 ข้อ ๘ ประเภทของนักศกึษำ 

  ๘.๑ นักศกึษำเต็มเวลำ หมำยควำมวำ่ นักศกึษำท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตำมขอ้ ๖ ซึ่งมหำวิทยำลัย

รับเข้ำศึกษำในหลักสูตรท่ีเรียนเต็มเวลำ   

  ๘.๒ นักศกึษำสมทบ หมำยควำมวำ่ นักศกึษำท่ีมหำวิทยำลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิำ 

หรือลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริกำรของมหำวทิยำลัย  หรือท ำกำรวจิัย โดยไม่มีสทิธ์ิรับปริญญำ ประกำศนยีบัตรบัณฑิต 

หรือประกำศนียบัตรชัน้สูงจำกมหำวิทยำลัย 

 ข้อ ๙ กำรรำยงำนตัวเป็นนักศกึษำ 

     ผู้ท่ีได้รับพจิำรณำให้เข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวทิยำลัย ตอ้งไปรำยงำนตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น

นักศกึษำพร้อมดว้ยหลักฐำนต่ำงๆ ตำมวันและเวลำท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  มฉิะนั้นจะถือวำ่สละสิทธ์ิ 

 ข้อ ๑๐ ระบบกำรศึกษำ 

   ๑๐.๑ มหำวทิยำลัยใชร้ะบบทวิภำค หรอืระบบหนว่ยกำรศึกษำ (module)   

                                 (๑) ระบบทวภิำค คือ ระบบท่ีแบ่งกำรศกึษำใน ๑ ปีกำรศึกษำออกเป็น ๒  

ภำคกำรศกึษำปกติ มรีะยะเวลำกำรศึกษำภำคกำรศกึษำละไมน่อ้ยกว่ำ ๑๕ สัปดำห์ และอำจม ี

ภำคฤดูรอ้นซึ่งเป็นภำคกำรศึกษำไมบั่งคับ ใช้ระยะเวลำกำรศึกษำประมำณ ๘ สัปดำห์ โดยจัดจ ำนวนชั่วโมงเรียนของ

แตล่ะกระบวนวิชำให้เท่ำกับภำคกำรศกึษำปกต ิ

      ในกรณีท่ีหลักสูตรสำขำวิชำใดประกอบด้วยกระบวนวิชำท่ีจ ำเป็นตอ้งเปิดสอนในภำคฤดู

ร้อนเพื่อกำรฝึกงำน ฝกึภำคสนำม สหกิจศกึษำ โครงงำน กรณศีกึษำ กำรบริหำรและกำรจัดกำรกระบวนวชิำน้ัน ไม่

ถือเป็นกำรศึกษำภำคฤดูรอ้น  แตใ่ห้ถอืเสมอืนวำ่เป็นสว่นหนึ่งของภำคกำรศึกษำปกต ิ

             (๒) ระบบหนว่ยกำรศึกษำ (module) คือ ระบบท่ีแบ่งช่วงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้

เป็นไปตำมหัวขอ้กำรศึกษำ โดยมปีริมำณกำรเรียนรู้ จ ำนวนชั่วโมง และจ ำนวนหนว่ยกิต เทียบเท่ำกับเกณฑ์กลำงของ

ระบบทวภิำค  

  ๑๐.๒ มหำวทิยำลัยใชร้ะบบหนว่ยกิต โดยจัดเนื้อหำวิชำที่สอนออกเป็นกระบวนวชิำและก ำหนด

ปริมำณควำมมำกนอ้ยของเนื้อหำวิชำในแต่ละกระบวนวิชำเป็นหน่วยกิต กำรก ำหนดหน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลำง

ของระบบทวภิำค ดังนี ้   

    (๑) กระบวนวิชำใดใช้เวลำบรรยำย หรอือภปิรำยปัญหำ ไมน่อ้ยกว่ำ ๑๕ ชั่วโมงตอ่ภำค

กำรศึกษำปกต ิให้มีคำ่เท่ำกับ ๑ หนว่ยกิต   

    (๒) กระบวนวิชำใดใช้เวลำในกำรปฏบัิตทิดลองหรือปฏบัิตงิำนเพื่อเสริมทักษะไม่นอ้ยกว่ำ 

๓๐ ชั่วโมงตอ่ภำคกำรศกึษำปกต ิให้มีคำ่เท่ำกับ ๑ หนว่ยกิต  

    (๓) กระบวนวิชำใดใช้เวลำฝึกงำนหรือฝึกภำคสนำม ทีใ่ชเ้วลำฝกึไมน่อ้ยกว่ำ ๔๕ ชั่วโมง

ตอ่ภำคกำรศึกษำปกต ิให้มีคำ่เท่ำกับ ๑ หนว่ยกิต 
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    (๔) วทิยำนพินธ์และกำรค้นควำ้แบบอสิระที่ใชเ้วลำศกึษำค้นคว้ำไม่นอ้ยกว่ำ ๔๕ ชั่วโมง

ตอ่ภำคกำรศึกษำปกต ิให้มีปริมำณเป็น ๑ หนว่ยกิต  

  ๑๐.๓ มหำวทิยำลัย อำจก ำหนดเงื่อนไขส ำหรับกำรลงทะเบียนเรียนบำงกระบวนวิชำเพ่ือให้

นักศกึษำสำมำรถเรียนกระบวนวชิำน้ันได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ ทัง้นี้กำรลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไขของกระบวนวชิำใดให้

ถือเป็นโมฆะในกระบวนวชิำน้ัน 

  ๑๐.๔ กระบวนวิชำหนึ่งๆ  มชีื่อกระบวนวชิำและรหัสกระบวนวชิำก ำกับไว ้

  ๑๐.๕ รหัสกระบวนวิชำ ประกอบด้วยช่ือยอ่ของสำขำวิชำและเลขประจ ำกระบวนวชิำ 

  ๑๐.๖ เลขประจ ำกระบวนวชิำ ประกอบด้วยเลข ๓ หลัก โดยเลขตัวแรก (หลักร้อย)  

แสดงถึงระดับกำรศกึษำของกระบวนวชิำดังน้ี 

   “๗”  “๘”  “๙”  แสดงถึง กระบวนวิชำระดับบัณฑิตศกึษำ 

   “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถึง กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีขัน้สูง 

   “๑”   “๒”  แสดงถึง กระบวนวิชำระดับปริญญำตรีขัน้ต้น  

  ๑๐.๗ ในกรณีท่ีปิดสอนกระบวนวชิำใด ๆ ให้ส่วนงำนตรวจสอบวำ่ไมม่นีักศกึษำตกคำ้งที่จะ

ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิำน้ัน และให้คงรหัสกระบวนวชิำน้ันไวเ้ป็นระยะเวลำอย่ำงนอ้ย ๔ ปี 

 ข้อ ๑๑ หลักสูตร 

  ๑๑.๑ มำตรฐำนของหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต ปริญญำโท ประกำศนยีบัตรบัณฑิต

ชัน้สูง และปริญญำเอก ให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธกิำร เร่ืองเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกำศของมหำวทิยำลัย เร่ือง เกณฑม์ำตรฐำนกำรศึกษำระดับบัณฑิตศกึษำ 

  ๑๑.๒ โครงสร้ำงหลักสูตร 

    (๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  

    เป็นหลักสูตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ มีลักษณะเบ็ดเสร็จ

ในตัวเองและมิใชเ่ป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญำโท เน้นกำรพัฒนำนักวิชำกำรและนักวิชำชพีให้มคีวำมช ำนำญใน

สำขำวิชำเฉพำะ เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสำมำรถปฏิบัตงิำนได้ดีย่ิงขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่

นอ้ยกว่ำ ๒๔ หนว่ยกิต   

    หำกต้องกำรศึกษำต่อในระดับท่ีสูงขึน้ ให้เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรระดับปริญญำโทใน

สำขำวิชำเดียวกัน หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหนว่ยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขำ้ศกึษำ 

    (๒) หลักสูตรปริญญำโท 

   เป็นหลักสูตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และระดับ

ประกำศนียบัตรบัณฑิต เน้นกำรพัฒนำนักวชิำกำรและนักวิชำชพีท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถระดบัสูงในสำขำวิชำต่ำงๆ 

โดยกระบวนกำรวิจัยเพื่อให้สำมำรถบุกเบิกแสวงหำควำมรูใ้หมไ่ด้อยำ่งมีอิสระ รวมท้ังมีควำมสำมำรถในกำร

สร้ำงสรรค์จรรโลงควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำกำร เชื่อมโยงและบูรณำกำรศำสตร์ท่ีตนเชี่ยวชำญกับศำสตร์อ่ืนได้อยำ่ง

ตอ่เนื่อง มคีุณธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชีพ โดยมี     หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมน่อ้ยกว่ำ ๓๖ 

หนว่ยกิต   

   หลักสูตรปริญญำโท  แบ่งกำรศึกษำเป็น ๒ แผน คือ 

   แผน ก เป็นแผนกำรศึกษำที่เนน้กำรวิจัย โดยมีกำรท ำวิทยำนพินธ์  ดังนี้ 

    แบบ ก๑ ท ำเฉพำะวิทยำนพินธ์ 
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    แบบ ก๒ ท ำวิทยำนพินธ์อยำ่งน้อย ๑๒ หนว่ยกิตและเรียนกระบวนวชิำในระดับ

บัณฑิตศกึษำอย่ำงนอ้ย ๑๘ หนว่ยกิต 

   แผน ข เป็นแผนกำรศึกษำที่เนน้กำรศึกษำรำยวชิำ และท ำกำรค้นควำ้แบบอสิระ โดยท ำ

กำรเรียนกระบวนวชิำในระดับบัณฑิตศกึษำไม่นอ้ยกว่ำ ๒๔ หนว่ยกิต และท ำกำรค้นคว้ำแบบอสิระ ๓ ถึง ๖ หนว่ยกิต    

   (๓) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

   เป็นหลักสูตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีท่ีมีระยะเวลำกำรศกึษำ ๖ ปี 

หรือ ระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ ซึ่งมีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเองและมิใชเ่ป็นสว่นหนึ่งของหลักสูตรปริญญำเอก 

เนน้กำรพัฒนำนักวิชำกำรและนกัวิชำชพีให้มคีวำมช ำนำญในสำขำวิชำเฉพำะ เพื่อให้มคีวำมรู้ควำมเชี่ยวชำญสำมำรถ

ปฏบัิตงิำนได้ดีย่ิงขึ้น โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่ำ ๒๔ หนว่ยกิต 

                         หำกต้องกำรศกึษำตอ่ในระดับท่ีสูงขึ้น ให้เข้ำศึกษำต่อในหลักสูตรระดับปริญญำเอกในสำขำวิชำ

เดียวกัน หรือสำขำวิชำท่ีสัมพันธ์กัน โดยเทียบโอนหนว่ยกิตได้ไมเ่กินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตรท่ีจะเขำ้ศกึษำ 

   (๔) หลักสูตรปริญญำเอก  

   เป็นหลักสูตรส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ที่มผีลกำรเรียนดี

มำก หรือส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ เน้นกำรพัฒนำนักวชิำกำรและนักวิชำชพีท่ีมีควำมรู้

ควำมสำมำรถระดับสูงในสำขำวชิำต่ำงๆ โดยกระบวนกำรวิจัยเพื่อให้สำมำรถบุกเบิกแสวงหำควำมรู้ใหม่ได้อยำ่งมี

อสิระ รวมท้ังมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงสรรค์จรรโลงควำมกำ้วหน้ำทำงวิชำกำร เช่ือมโยงและบูรณำกำรศำสตร์ท่ี

ตนเชี่ยวชำญกับศำสตร์อ่ืนได้อยำ่งต่อเนื่อง มคีุณธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำรและวิชำชพี  

    หลักสูตรปริญญำเอก แบง่กำรศกึษำเป็น ๒ แบบ โดยเนน้กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนักวิชำกำร

และนักวิชำชพีช้ันสูง คือ 

     แบบ ๑ เป็นแผนกำรศึกษำที่เนน้กำรวิจัยโดยมีกำรท ำวิทยำนพินธ์ท่ีก่อให้เกิด

ควำมรู้ใหม่ ซึ่งมีรำยละเอยีด ดงันี้ 

     แบบ ๑.๑ ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทจะตอ้งท ำ

วทิยำนพินธ์ไม่น้อยกวำ่ ๔๘ หนว่ยกิต 

     แบบ ๑.๒ ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ที่

มผีลกำรเรียนดมีำก  จะตอ้งท ำวทิยำนพินธ์ไม่น้อยกวำ่ ๗๒ หนว่ยกิต 

    แบบ ๒ เป็นแผนกำรศกึษำท่ีเนน้กำรวิจัย โดยมีกำรท ำวิทยำนพินธ์ท่ีมี

คุณภำพสูง เพื่อก่อให้เกิดควำมก้ำวหนำ้ทำงวชิำกำรและวิชำชพี และมีกำรศึกษำกระบวนวชิำเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

     แบบ ๒.๑ ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทจะตอ้งท ำ

วทิยำนพินธ์ไม่น้อยกวำ่ ๓๖ หนว่ยกิต และศกึษำวชิำในระดับบัณฑิตศกึษำอกีไมน่อ้ยกว่ำ ๑๒ หนว่ยกิต 

     แบบ ๒.๒ ส ำหรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำท่ีมี

ผลกำรเรียนดมีำก จะต้องท ำวิทยำนพินธ์ไม่น้อยกวำ่ ๔๘ หนว่ยกิต และศกึษำวชิำในระดับบัณฑิตศกึษำอกีไมน่อ้ย

กว่ำ ๒๔ หนว่ยกิต 

  ๑๑.๓ ประเภทหลักสูตร หลักสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

   (๑) หลักสูตรปกติ (Regular Program) หมำยควำมวำ่ หลักสูตรสำขำวิชำใดวชิำหน่ึงท่ีใช้

ภำษำไทยเป็นสื่อหลักในกำรเรียนกำรสอน และอำจมบีำงกระบวนวิชำที่ใชภ้ำษำต่ำงประเทศเป็นสื่อในกำรเรียนกำร

สอนตำมควำมเหมำะสมหรือควำมจ ำเป็นดว้ยก็ได ้
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   (๒) หลักสูตรนำนำชำติ หมำยควำมวำ่ หลักสูตรสำขำวิชำใดวชิำหนึ่งท่ีมีโครงสร้ำง

กระบวนวิชำ และวิธีกำรสอนท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล ซึ่งเปิดโอกำสให้นักศกึษำไทยและนักศกึษำตำ่งชำตไิด้ศึกษำ

ร่วมกันโดยใช้ภำษำตำ่งประเทศเป็นสื่อในกำรเรียนกำรสอน 

   ๑๑.๔ ระยะเวลำกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำของแตล่ะหลักสูตร ดังนี ้ 

    (๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ให้ใชเ้วลำศกึษำ

ไมเ่กินสองเท่ำของระยะเวลำเรียนตำมแผนก ำหนดกำรศึกษำ  

    (๒) หลักสูตรปริญญำโท  ใหใ้ชเ้วลำศกึษำไม่เกินสองเท่ำของระยะเวลำเรียนตำมแผน

ก ำหนดกำรศึกษำ  

   (๓) หลักสูตรปริญญำเอก ให้ใชเ้วลำศกึษำดังนี้ 

          (๓.๑) ส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศกึษำขั้นปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ ให้ใชเ้วลำศกึษำไม่

เกิน ๗ ปีกำรศึกษำ   

          (๓.๒) ส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศกึษำขั้นปริญญำโท หรอืเทียบเท่ำ ให้ใชเ้วลำศกึษำไม่

เกิน ๕ ปีกำรศึกษำ 

     ๑๑.๕  กำรขยำยระยะเวลำกำรศกึษำให้ท ำได้เฉพำะในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นทำงวิชำกำร หรอืมีเหตุ

สุดวสิัย ภำยใตห้ลักเกณฑ ์ดังนี ้

     (๑) นักศกึษำท่ีไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  บัณฑิตวทิยำลัย

อำจผ่อนผันให้นักศกึษำขยำยเวลำกำรศึกษำต่อได้คร้ังละ ๑ ภำคกำรศกึษำปกติ แตไ่มเ่กิน ๒ คร้ัง 

    (๒) นักศกึษำท่ีจะได้รับอนุมัตใิหข้ยำยเวลำกำรศึกษำต่อได้ ผลงำนวทิยำนพินธ์/กำร

ค้นควำ้แบบอสิระ จะตอ้งมีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเด่นชัด  

                             (๓) กำรขยำยเวลำกำรศึกษำต่อ เมื่อรวมระยะเวลำท้ังหมดแลว้ตอ้งไม่เกินเกณฑ์มำตรฐำนท่ี

ก ำหนดดังนี ้

   (๓.๑) หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงต้อง

ไมเ่กิน ๓ ปีกำรศึกษำ 

   (๓.๒) หลักสูตรปริญญำโท ต้องไมเ่กิน ๕ ปีกำรศึกษำ 

   (๓.๓) หลักสูตรปริญญำเอก ต้องไมเ่กิน ๘ ปีกำรศึกษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จ

กำรศึกษำขั้นปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ และต้องไมเ่กิน ๖ ปีกำรศกึษำส ำหรับผู้ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำขั้นปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำ 

                     ๑๑.๖  นักศกึษำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีไม่สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด อำจ

แสดงควำมจ ำนงขอส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทในหลักสูตรท่ีศกึษำอยู่ได้ ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขกำรส ำเร็จ

กำรศึกษำที่ก ำหนดไวใ้นหลักสูตรนัน้ๆ   

 ข้อ ๑๒ กำรลงทะเบียน  

  มหำวทิยำลัยจัดให้มีกำรลงทะเบียนกระบวนวชิำในแตล่ะภำคกำรศึกษำ และให้นักศกึษำถือปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี ้

   ๑๒.๑ กำรลงทะเบียนกระบวนวชิำเรียน 

            ๑๒.๑.๑ นักศกึษำในระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต  ประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงและ

ระดับปริญญำโท ให้มีอำจำรยท่ี์ปรึกษำทั่วไปท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ และให้ค ำปรึกษำตลอดจนแนะแนวกำรศึกษำให้

สอดคล้องกับแผนกำรศึกษำ 
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             ๑๒.๑.๒ นักศกึษำในระดับปริญญำเอก ให้มีคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์นักศึกษำ

ปริญญำเอกท ำหน้ำท่ีวำงแผนกำรศึกษำ แนะน ำ ควบคุมกำรศึกษำและกำรท ำวิทยำนพินธ์ของนักศกึษำ  

   ๑๒.๑.๓ กำรลงทะเบียนกระบวนวชิำ ให้ด ำเนินกำรตำมประกำศของมหำวทิยำลัยหำก

นักศกึษำลงทะเบียนกระบวนวชิำหลังวันท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด จะตอ้งถูกปรับตำมระเบียบวำ่ด้วยค่ำธรรมเนยีม

กำรศึกษำ 

    ท้ังน้ี กำรลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช ำระค่ำธรรมเนยีมตำ่งๆ และมหำวิทยำลัยได้รับ

หลักฐำนครบถ้วนแลว้ 

   ๑๒.๑.๔ กระบวนวิชำใดท่ีเคยได้อักษรล ำดับขั้น B ขึน้ไป จะลงทะเบียนกระบวนวชิำน้ันซ้ ำ

อกีไมไ่ด ้และให้ถอืว่ำกำรลงทะเบียนท่ีไมเ่ป็นไปตำมเงื่อนไขนี้เป็นโมฆะ 

   ๑๒.๑.๕ กำรลงทะเบียนกระบวนวชิำในแตล่ะภำคกำรศึกษำปกตใิห้ลงทะเบียนกระบวน

วชิำได้ไม่เกิน ๑๕ หนว่ยกิต  ส ำหรับภำคฤดูรอ้นให้ลงทะเบียนกระบวนวชิำได้ไม่เกิน ๖ หนว่ยกติ 

   ในกรณีท่ีนักศกึษำท่ีคำดวำ่จะส ำเร็จกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น นักศกึษำอำจ

ลงทะเบียนเกินกวำ่ ๑๕ หนว่ยกิต ในภำคกำรศึกษำปกต ิหรอืเกินกวำ่ ๖ หนว่ยกิต ในภำคฤดูรอ้นได้โดยใหค้ณบดีของ

ส่วนงำนท่ีนักศกึษำสังกัดเป็นผูพ้จิำรณำอนุมัต ิ

   ๑๒.๑.๖ กำรลงทะเบียนท่ีผิดเงื่อนไข ใหถ้ือวำ่กำรลงทะเบียนน้ันเป็นโมฆะ และกระบวน

วชิำท่ีลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนัน้  ให้ได้รับอักษรล ำดับขั้น W 

   ๑๒.๑.๗ นักศกึษำอำจขอลงทะเบียนเข้ำร่วมศึกษำกระบวนวชิำเรียนใดๆ เพื่อเป็นกำร

เพิ่มพูนควำมรู้ได้ โดยได้รับอักษรล ำดับขั้น V  

   หำกนักศึกษำลงทะเบียนเรียนขอรับอักษรล ำดับขั้น V แลว้ ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเพื่อ

ขอรับกำรวัดและประเมินผลเป็นอักษรล ำดับขั้นท่ีมีกำรน ำมำคดิค่ำล ำดับขั้นหรืออักษรล ำดับขั้น S หรือ U ให้ปฏบัิติ

ตำมประกำศของมหำวทิยำลัย 

  ๑๒.๒ กำรลงทะเบียนวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ ให้มีแนวปฏบัิตเิป็นไปตำมประกำศ

บัณฑิตวทิยำลัย 

  ๑๒.๓ กำรลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริกำรของมหำวทิยำลัย 

  นักศกึษำท่ีไม่ได้ลงทะเบียนกระบวนวิชำใด ๆ แตใ่นภำคกำรศกึษำนั้นประสงค์จะใชบ้ริกำรของ

มหำวทิยำลัยในกำรศึกษำค้นควำ้หรอืท ำกิจกรรมอื่นใด ให้ด ำเนินกำรลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริกำรและช ำระค่ำธรรมเนยีม

เพื่อใชบ้ริกำรตำมประกำศของมหำวทิยำลัย 

  ๑๒.๔ กำรลงทะเบียนของนักศึกษำสมทบ ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลัย 

 ข้อ ๑๓ กำรบอกเพิ่มและกำรถอนกระบวนวิชำให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลัย   

 ข้อ ๑๔ กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ 

   ๑๔.๑ ให้มีกำรประเมินผลกำรศกึษำ ภำคกำรศึกษำละ ๑ ครัง้  

  ๑๔.๒ ให้ใชร้ะบบอักษรล ำดับขั้นและค่ำล ำดับขัน้ในกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำใน   แต่ละ

กระบวนวิชำ โดยแบ่งกำรก ำหนดอักษรล ำดับขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คอื อักษรล ำดับขั้นท่ีมีคำ่ล ำดับขัน้อักษรล ำดับขั้นท่ีไม่มี

ค่ำล ำดับขั้น และอกัษรล ำดับขั้นท่ียังไมม่กีำรประเมินผล 

   ๑๔.๓ อักษรล ำดับขั้น ควำมหมำย และค่ำล ำดับขัน้  

   ๑๔.๓.๑ อักษรล ำดับขั้นท่ีมีคำ่ล ำดับขัน้ ให้ก ำหนด ดังนี ้

 



-136- 
 

    อักษรล ำดับขั้น        ควำมหมำย                   คำ่ล ำดับขัน้ 

             A     ดีเยี่ยม  (EXCELLENT)   ๔.๐๐ 

        B+            ดีมำก (VERY GOOD)  ๓.๕๐ 

            B          ด ี (GOOD)                    ๓.๐๐ 

               C+        ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD)    ๒.๕๐ 
              C             พอใช ้(FAIR)                        ๒.๐๐ 

               D+            อ่อน (POOR)                        ๑.๕๐ 

              D             ออ่นมำก (VERY POOR)           ๑.๐๐ 

                 F              ตก (FAILED)                     ๐.๐๐ 

   ๑๔.๓.๒ อักษรล ำดับขั้นท่ีไม่มคี่ำล ำดับขั้น ใหก้ ำหนด ดงันี้ 

                อักษรล ำดับขั้น                         ควำมหมำย 

     S            เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 

     U            ไมเ่ป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 

                               V       เข้ำร่วมศึกษำ (VISITING) 

                                     W              ถอนกระบวนวชิำ (WITHDRAWN) 

   ๑๔.๓.๓ อักษรล ำดับขั้นท่ียังไมม่กีำรประเมินผล ให้ก ำหนดดังนี้ 

                      อักษรล ำดับขั้น        ควำมหมำย                

                                    I           กำรวัดผลยังไมส่มบูรณ์ (INCOMPLETE) 

          P          กำรเรียนกำรสอนยังไมส่ิน้สุด (IN PROGRESS) 

                    T          วทิยำนพินธ์/กำรค้นควำ้แบบอสิระ ยังอยูใ่น                                                                          

                                                                  ระหว่ำงกำรด ำเนนิกำร (THESIS/     

                                                                  INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 

       ๑๔.๔ อักษรล ำดับขั้น I แสดงวำ่ กำรประเมินผลในกระบวนวิชำนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนื่องจำกมี

เหตุสุดวสิัยท่ีท ำให้กำรวัดผลไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรได ้กำรให้อักษรล ำดับขั้น I ตอ้งได้รับกำรอนุมัตจิำกประธำน

คณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำส่วนงำนท่ีกระบวนวชิำน้ันสงักัดอยู่  

  นักศกึษำตอ้งด ำเนินกำรขอรับกำรวัดและประเมินผลเพื่อแกอ้ักษรล ำดับขั้น I ให้เสร็จสมบูรณ์กอ่น 

๒ สัปดำห์เรียนสุดท้ำยของภำคกำรศึกษำปกตถิัดไป หำกพ้นก ำหนดดังกล่ำวมหำวทิยำลัยจะเปลี่ยนอักษรล ำดับขั้น I 

เป็นอักษรล ำดับขั้น F หรือ U 

  ๑๔.๕ อักษรล ำดับขั้น P แสดงวำ่ กระบวนวิชำนั้นยังมีกำรเรียนกำรสอนตอ่เนื่องอยู ่ 

ยังไม่มีกำรวัดและประเมินผลภำยในภำคกำรศึกษำที่ลงทะเบียน ทัง้นี้ ให้ใชเ้ฉพำะบำงกระบวนวชิำท่ีหลักสูตรก ำหนด 

   อักษรล ำดับขั้น P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับกำรวัดและประเมินผลแลว้ ทัง้นี้ ตอ้งกอ่น 

วันสุดท้ำยของก ำหนดกำรสอบไล่ประจ ำภำคกำรศกึษำภำยใน ๒ ภำคกำรศกึษำปกติถดัไป หำกพ้นก ำหนดดังกลำ่ว 

มหำวทิยำลัยจะเปลี่ยนอักษรล ำดับขั้น P ให้เป็นอักษรล ำดับขั้น F หรือ U 

  ๑๔.๖ อักษรล ำดับขั้น T แสดงวำ่ยังไม่มกีำรวัดและกำรประเมินผลวทิยำนพินธ์ หรือ     กำร

ค้นควำ้แบบอสิระ เนื่องจำกกำรวิจัยอยูใ่นระหว่ำงด ำเนนิกำร 

   ๑๔.๗ อักษรล ำดับขั้น V แสดงวำ่ นักศกึษำได้ลงทะเบียนกระบวนวชิำในฐำนะผู้เข้ำร่วมศึกษำ โดย

ไมต่อ้งเข้ำรับกำรวัดและประเมินผลในกระบวนวิชำนั้น แต่ต้องมเีวลำเรียนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของเวลำเรียน
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ท้ังหมด หำกเวลำเรียนไม่ครบตำมท่ีก ำหนดหรือนักศกึษำไม่ปฏบัิตติำมขอ้ก ำหนดส ำหรับกำรเรียนกำรสอนในกระบวน

วชิำน้ัน อำจำรย์ผู้สอนอำจพิจำรณำเปลี่ยนอักษรล ำดับขั้น V เป็น W  

  ๑๔.๘ อักษรล ำดับขั้น W แสดงวำ่ 

   (๑) กำรลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเป็นโมฆะ ตำมข้อ ๑๒.๑.๔ และ๑๒.๑.๖ 

   (๒) กำรลงทะเบียนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดในข้อ ๑๒.๑.๕ 

   (๓) กำรเรียนไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนด ตำมขอ้ ๑๔.๗ 

   (๔) นักศกึษำถูกสัง่พักกำรศึกษำในภำคกำรศึกษำนั้น 

   (๕) นักศกึษำไดถ้อนกระบวนวชิำท่ีลงทะเบียนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้  

       (๖) นักศกึษำไม่ผ่ำนกำรพจิำรณำหัวข้อโครงร่ำงฯ ในระดับสำขำวิชำ ในภำคเรียนแรกที่มี

กำรลงทะเบียนวทิยำนพินธ์/กำรค้นควำ้แบบอสิระ 

    (๗) กรณเีหตุสุดวสิัย ลำออก ตำย หรอืมหำวิทยำลัยอนุมัตใิห้ถอนทุกกระบวนวิชำที่

ลงทะเบียน 

  ๑๔.๙ กระบวนวิชำบังคับของแต่ละสำขำวิชำ นกัศกึษำตอ้งไดอ้ักษรล ำดับขั้นไม่ต่ ำกวำ่ C หำกได้

ต่ ำกว่ำ C ตอ้งลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชำนั้นซ้ ำอีกจนกระทัง่ได้อักษรล ำดับขั้นไมต่่ ำกวำ่ C  

   กรณท่ีีกระบวนวชิำบังคับมีกำรประเมินผลเป็นอักษรล ำดับขั้น S หรือ U นักศกึษำตอ้งได้อักษร

ล ำดับขั้น S หำกนักศึกษำได้อักษรล ำดับขั้น U ตอ้งลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิำน้ันซ้ ำอีกจนกวำ่จะได้รับอักษรล ำดับ

ขั้น S 

  ๑๔.๑๐ ในกรณีนักศกึษำลงทะเบียนกระบวนวชิำระดับปริญญำตรี ให้ใชร้ะเบียบและข้อบังคับว่ำ

ด้วยกำรศกึษำขั้นปริญญำตรีในส่วนท่ีเกี่ยวกับกำรลงทะเบียนเรียน กำรบอกเพิ่ม กำรถอนกระบวนวิชำ กำรวัดผลและ

กำรประเมินผล ส ำหรับกระบวนวิชำนั้นโดยอนุโลม 

  กำรพจิำรณำเงื่อนไขท่ีต้องผำ่นก่อนของแต่ละกระบวนวชิำ ใหอ้ยู่ในดุลยพนิจิของอำจำรย์ผู้สอน

กระบวนวิชำนั้น ๆ    

  ๑๔.๑๑ อักษรล ำดับขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไมถู่กน ำมำค ำนวณค่ำล ำดับขัน้สะสมเฉลี่ย 

(Grade Point Average, GPA) 

  ๑๔.๑๒ กำรนับหนว่ยกิตสะสม 

   (๑) กระบวนวิชำที่นักศกึษำได้อักษรล ำดับขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S เท่ำนัน้ จึงจะนับ

หนว่ยกิตของกระบวนวิชำนั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

    (๒) ในกรณีท่ีนักศกึษำลงทะเบียนกระบวนวชิำใดมำกกวำ่หนึ่งคร้ัง ให้นับหนว่ยกิตสะสม

เพื่อส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสตูรได้เพยีงคร้ังเดียวและให้นับเฉพำะคร้ังสุดท้ำย ยกเวน้กระบวนวชิำท่ีมหำวิทยำลัย

ก ำหนดให้ลงทะเบียนซ้ ำได้ ให้นับหนว่ยกิตสะสมได้ทุกครัง้ 

    กำรนับหนว่ยกิตสะสมเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำ จะไมน่ับรวมหน่วยกิตของกระบวนวชิำระดับ

ปริญญำตรีขัน้ต้น 

   (๓) ในกรณีท่ีนักศกึษำลงทะเบียนกระบวนวชิำท่ีมีเนื้อหำในกระบวนวชิำเทียบเท่ำกัน ให้

นับหนว่ยกิตสะสมเฉพำะกระบวนวชิำหน่ึงกระบวนวชิำใดเท่ำนัน้ 

   ๑๔.๑๓  มหำวทิยำลัยค ำนวณค่ำล ำดับขัน้สะสมเฉลี่ยจำกจ ำนวนหนว่ยกติ และค่ำล ำดับขัน้ของ

กระบวนวิชำทัง้หมดท่ีนักศกึษำได้ลงทะเบียนเรียน ยกเวน้กระบวนวิชำที่ได้รับอักษรล ำดับขั้นตำมขอ้ ๑๔.๑๑ กระบวน
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วชิำระดับปริญญำตรีขัน้ต้นและในหลักสูตรท่ีท ำเฉพำะวิทยำนพินธ์ นอกจำกนั้นหำกกระบวนวิชำใดท่ีมหำวิทยำลัย

ก ำหนดให้ลงทะเบียนเรียนซ้ ำได ้และนักศึกษำลงทะเบียนเรียนมำกกว่ำ ๑ ครัง้ ให้คดิทุกครัง้ 

  ๑๔.๑๔  กำรค ำนวณค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยให้น ำเอำผลคูณของจ ำนวนหนว่ยกิตกับ       ค่ำล ำดับ

ขั้นของแต่ละกระบวนวชิำ ตำมขอ้ ๑๔.๑๓ มำรวมกัน แลว้หำรด้วยผลบวกของจ ำนวนหนว่ยกติท้ังหมดของกระบวน

วชิำท่ีมีกำรวัดประเมินผลดว้ยอักษรล ำดับขั้นท่ีมีคำ่ล ำดับขัน้ นอกจำกท่ีระบุไว้ในข้อ ๑๔.๑๑ ในกำรหำรน้ีให้มีทศนิยม 

๒ ต ำแหนง่ ในกรณีท่ีทศนิยมต ำแหน่งท่ี ๓  มคี่ำตัง้แต ่๕  ขึน้ไปให้ปัดค่ำทศนิยมต ำแหน่งท่ี ๒ ขึน้ 

  ๑๔.๑๕ กรณท่ีีนักศกึษำได้เรียนกระบวนวชิำใดที่จัดไวใ้นหลักสตูรสำขำวิชำหนึ่ง อำจขอเทียบโอน

กระบวนวิชำนั้นเข้ำไว้ในหลักสูตรสำขำวิชำอื่นได้ ทัง้นี้ ตอ้งได้รับอนุมัตจิำกประธำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำ

ประจ ำส่วนงำนท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิำน้ันๆ แลว้แจ้งให้บัณฑิตวทิยำลัยทรำบ 

   ๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมีกำรร้องเรียน หรือปรำกฏข้อมูลวำ่ กำรให้อกัษรล ำดับขั้นในกระบวนวชิำใด ไม่

ถูกต้อง ไมเ่ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ หรือไมเ่หมำะสม ให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรขึน้เพื่อท ำกำร

สบืสวนหำข้อเท็จจริงในกรณดีังกล่ำว และให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจสั่งกำรตำมท่ีเห็นสมควร 

 ข้อ ๑๕ กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำและกำรย้ำยสำขำวิชำให้เป็นไปตำมประกำศบัณฑิตวทิยำลัย 

 ข้อ ๑๖ กำรรับโอนนักศกึษำและกำรเทียบโอนหนว่ยกิตให้เป็นไปตำมประกำศบัณฑิตวทิยำลัย 

 ข้อ ๑๗ กำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ  

    ๑๗.๑ ทุกหลักสูตรตอ้งก ำหนดให้มีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดย ระบบและวิธีกำรประกัน

คุณภำพของหลักสูตร ประกอบด้วย ๔ ประเด็นหลัก คือ กำรบริหำรหลักสูตร ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน

และกำรวจิัย กำรสนับสนุนและกำรให้ค ำแนะน ำนักศกึษำ ควำมตอ้งกำรของตลำดแรงงำน สังคม และ ควำมพงึพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต  

    ๑๗.๒ โครงสร้ำง อ ำนำจหนำ้ท่ี และแนวปฏบัิตใิดๆอันจะน ำไปสู่วิธีกำรประกันคุณภำพของ

หลักสูตร ให้เป็นไปตำมประกำศของมหำวทิยำลัย 

   ๑๗.๓ ให้ทุกหลักสูตรมกีำรพัฒนำหลักสูตรให้มีคุณภำพและทันสมัยอยูเ่สมอ มีกำรประเมินเพื่อ

พัฒนำหลักสูตรอย่ำงตอ่เนื่องอยำ่งน้อยทุกๆ ๕ ปี 

   ๑๗.๔ นักศกึษำท่ีประสงค์จะขอใชห้ลักสูตรปรับปรุงล่ำสุด ให้ยื่นค ำรอ้งผ่ำนอำจำรย์      ท่ีปรึกษำ 

เพื่อเสนอบัณฑิตวทิยำลัยพจิำรณำอนุมัตกิำรขอใชห้ลักสูตรปรับปรุงดังกล่ำว 

  ข้อ ๑๘ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ต้องมจี ำนวนไมน่อ้ยกว่ำ ๕  คน โดยแตล่ะคนจะเป็นอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรเกินกวำ่ ๑ หลกัสูตรในเวลำเดียวกันไม่ได ้

    ท้ังน้ี กำรเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำโทและปริญญำเอกในสำขำวิชำเดียวกันท่ีมี

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในภำคปกตเิหมอืนกัน ให้ถอืเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ๑ หลักสูตร  เวน้แต่เป็นหลักสูตร

สำขำวิชำรว่มท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรท่ีตนประจ ำอยูแ่ล้วใหส้ำมำรถเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้อีก ๑ หลกัสูตร 

    ส ำหรับกรณท่ีีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่ำงสถำบันหรือหลักสูตรควำมร่วมมอืของหลำยสถำบัน 

อำจำรย์ประจ ำของสถำบันอื่นในควำมร่วมมอืน้ันให้ถอืเป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย และหำกยังไม่มีสถำบัน

ใดแตง่ตัง้ให้เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแลว้ ให้สำมำรถแตง่ตัง้เป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้    

 ข้อ ๑๙ อำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไป อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรค้นคว้ำแบบอสิระหลัก  

  ๑๙.๑ อำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไป  

       อำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไปส ำหรับนักศกึษำระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต หรอื ประกำศนียบัตรบัณฑิต 
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ชัน้สูงและระดับปริญญำโท เป็นผู้ให้ค ำแนะน ำและดูแลกำรจัดแผนกำรศึกษำของนักศึกษำให้สอดคลอ้งกับหลักสูตร

และข้อบังคับตลอดจนเป็นท่ีปรึกษำแก่นักศกึษำในเร่ืองอื่นตำมควำม   จ ำเป็นและเหมำะสม  

  ๑๙.๒ อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรค้นคว้ำแบบอสิระหลัก 

   ๑๙.๒.๑ ส ำหรับนักศกึษำระดับปริญญำโท มีอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำร

ค้นควำ้แบบอสิระหลกั เป็นผู้ใหค้ ำแนะน ำและดูแลกำรท ำวิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ   

    ท้ังน้ี  ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ อำจจะอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมกำร

ตัง้แต ่๒ คนขึน้ไปก็ได้ และใหก้รรมกำร ๑ คน ท ำหนำ้ที่เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ

หลัก 

         ๑๙.๒.๒ ส ำหรับนักศกึษำระดับปริญญำเอก มีคณะกรรมกำรท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์

นักศกึษำปริญญำเอก ท ำหนำ้ทีว่ำงแผนกำรศึกษำ แนะน ำกำรศึกษำและกำรท ำวิทยำนพินธ์ของนักศึกษำ  โดย

คณะกรรมกำรชุดนี้จะต้องมจี ำนวนอย่ำงนอ้ย ๓ คน และให้กรรมกำร ๑ คน ท ำหนำ้ที่เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำ

วทิยำนพินธ์หลัก 

   อำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไป  อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรค้นควำ้แบบอสิระหลักจะต้องเป็น

อำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยท่ีมีคุณสมบัตติำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ ๒๑ 

  กำรแตง่ตัง้อำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไป อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรคน้ควำ้แบบอสิระหลัก 

ให้ประธำนคณะกรรมกำรบัณฑติศึกษำประจ ำส่วนงำนเป็นผู้แตง่ตัง้ 

 ข้อ ๒๐ อำจำรย์ผู้สอนกระบวนวชิำ อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์ร่วม/กำรค้นคว้ำแบบอสิระรว่ม จะเป็น

อำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยหรืออำจำรย์พิเศษก็ได้ 

  กำรแตง่ตัง้อำจำรย์ผู้สอนกระบวนวิชำ  อำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์ร่วม/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ

ร่วม ให้ประธำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำส่วนงำนเป็นผู้แตง่ตัง้ 

   ข้อ ๒๑ คุณสมบัตขิองอำจำรย์ 

  ๒๑.๑ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต  ประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง  ปริญญำโท   

    ๒๑.๑.๑ อำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไป ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย 

     (๒) มคีุณวุฒไิมต่่ ำกว่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง ทำง

วชิำกำรไม่ต่ ำกวำ่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 

             ๒๑.๑.๒ อำจำรย์ผู้สอน  ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย หรอือำจำรย์พิเศษ ก็ได้   

      (๒) ในกรณีท่ีเป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยตอ้งมีคุณวฒุไิมต่่ ำกว่ำ

ปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่ทำงวชิำกำรไมต่่ ำกวำ่ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำ

ท่ีสัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรสอนและกำรท ำวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศกึษำเพื่อ

รับปริญญำ 

   ๒๑.๑.๓ อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก/กำรค้นคว้ำแบบอสิระหลักต้องมคีุณสมบัต ิ

ดังนี้ 

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย  
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     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่

ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือ 

รับปริญญำ 

   ๒๑.๑.๔ อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม/กำรค้นคว้ำแบบอสิระรว่มต้องมคีุณสมบัต ิ

ดังนี้ 

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย หรอือำจำรย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยตอ้งมีคุณวฒุิ 

ปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือ

สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

หรือมคีวำมรู้ควำมช ำนำญในวชิำกำรหรือวชิำชีพ 

    ๒๑.๑.๕ อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ ตอ้งมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิำยนอก

มหำวทิยำลัย 

     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่

ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

    (๓)  มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวจิัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ 

หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกัดสถำบันอุดมศึกษำ 

     (๔) มคีวำมรู้ในเนื้อหำและวิธีกำรสอบวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

   ท้ังน้ี อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ ตอ้งประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำ

ในบัณฑิตวทิยำลัยและผู้ทรงคณุวุฒภิำยนอก 

   อน่ึง อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/ร่วม หรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำกำรค้นคว้ำแบบอสิระ

หลัก/ร่วม ต้องไมเ่ป็นประธำนกรรมกำรสอบ แต่ต้องเข้ำร่วมอยู่ในกระบวนกำรสอบวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ

ด้วยทุกครัง้ โดยอำจร่วมในฐำนะกรรมกำรสอบหรือผู้เข้ำร่วมฟังก็ได้   

   ๒๑.๑.๖ อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย  

    (๒) มคีุณวุฒไิมต่่ ำกว่ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำในสำขำวชิำน้ัน หรอืเป็นผู้ด ำรง

ต ำแหนง่ทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำผูช้ว่ยศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนัน้ หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ   

        ๒๑.๑.๗ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

    (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย 

    (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอกหรือเทียบเท่ำในสำขำวชิำน้ัน หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์

กัน หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรไม่ต่ ำกวำ่รองศำสตรำจำรย์ 

     (๓) เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หรือกำรค้นคว้ำแบบอสิระและ/หรือ

อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนพินธ์หรือกำรค้นคว้ำแบบอสิระ และ/หรืออำจำรย์ผู้สอนในหลกัสูตรนัน้ 
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    ๒๑.๑.๘ กรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย 

    (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่

ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

  ๒๑.๒ หลักสูตรปริญญำเอก 

   ๒๑.๒.๑ อำจำรย์ผู้สอน  ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย หรอือำจำรย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยตอ้งมีคุณวฒุปิริญญำเอก  

หรือเทียบเท่ำ หรือเป็นผู้ด ำรงต ำแหนง่ทำงวิชำกำรไมต่่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ดำ้นกำรสอนและกำรท ำวิจัยท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศกึษำ

เพื่อรับปริญญำ 

   ๒๑.๒.๒ อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ตอ้งมีคุณสมบัต ิดงันี้ 

    (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย  

     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอก หรอืเทียบเท่ำในสำขำวชิำน้ัน หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์

กัน หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรไม่ต่ ำกวำ่รองศำสตรำจำรย์ ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่่ ำกว่ำระดับปริญญำโทหรือ

เทียบเท่ำในสำขำวชิำน้ันหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมใิชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ 

   ๒๑.๒.๓ อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม  ตอ้งมีคุณสมบัต ิดงันี้ 

    (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย หรอือำจำรย์พิเศษ ก็ได้   

     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอก หรอืเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่

ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกัด

สถำบันอุดมศกึษำ   

    (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

   ๒๑.๒.๔ กรรมกำรสอบวัดคุณสมบัตแิละกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ต้องมคีุณสมบัต ิ

ดังนี้ 

    (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย  

     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอก หรอืเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่

ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

    ๒๑.๒.๕ อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนพินธ์ ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย หรอืเป็นผู้ทรงคุณวุฒภิำยนอก

มหำวทิยำลัย 

     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอก หรอืเทียบเท่ำ หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่

ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย์ในสำขำวิชำนั้น หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพ่ือรับปริญญำ  

หรือเป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกัดสถำบันอุดมศึกษำ 
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    (๔) มคีวำมรู้ในเนื้อหำและวิธีกำรสอบวทิยำนิพนธ์ 

   ท้ังน้ี อำจำรย์ผู้สอบวทิยำนพินธ์ ตอ้งประกอบด้วยอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยและ

ผู้ทรงคุณวุฒภิำยนอก 

     อน่ึง อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/ร่วม ตอ้งไม่เป็นประธำนกรรมกำรสอบ แต่ต้อง

เข้ำร่วมอยูใ่นกระบวนกำรสอบวทิยำนพินธ์ดว้ยทุกครัง้  โดยอำจรว่มในฐำนะกรรมกำรสอบ หรอืผู้เข้ำร่วมฟังก็ได้   

    ๒๑.๒.๖ อำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

     (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย  

     (๒) มคีุณวุฒปิริญญำเอก หรอืเทียบเท่ำในสำขำวชิำน้ัน หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำรไมต่่ ำกวำ่รองศำสตรำจำรย์ในสำขำวชิำน้ัน หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน  

     (๓) มปีระสบกำรณ์ในกำรท ำวิจยัท่ีมิใชส่่วนหน่ึงของกำรศกึษำเพื่อรับปริญญำ  

   ๒๑.๒.๗ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมคีุณสมบัต ิดังนี ้

    (๑) เป็นอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย  

               (๒) เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำวทิยำนพินธ์ และ/หรืออำจำรย์ผู้สอบวทิยำนพินธ์ และ/

หรืออำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรนัน้ 

               (๓) มคีุณวุฒปิริญญำเอก หรอืเทียบเท่ำในสำขำวชิำน้ัน หรอืสำขำวิชำที่สัมพันธ์

กัน หรอืเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงวชิำกำรระดับศำสตรำจำรย์ 

 ข้อ ๒๒ หนำ้ที่และภำระงำนของอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรค้นควำ้แบบอสิระหลักให้เป็นไปตำม

ประกำศของมหำวทิยำลัย 

 ข้อ ๒๓ กำรสอบภำษำต่ำงประเทศ 

  “ภำษำต่ำงประเทศ”  หมำยควำมว่ำ ภำษำที่ไมใ่ชภ่ำษำหลักในประเทศท่ีเป็นภูมลิ ำเนำของ

นักศกึษำ  และใชเ้ป็นเครื่องมือในกำรศึกษำค้นควำ้ควำมรู้เพื่อกำรท ำวิทยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

   ๒๓.๑ นักศกึษำปริญญำโทและปริญญำเอก ต้องมผีลกำรเทียบควำมรู้ภำษำตำ่งประเทศโดยกำร

สอบหรืออื่นๆ ที่ผ่ำนเกณฑ์ตำมประกำศบัณฑิตวทิยำลัย ก่อนกำรเสนอโครงร่ำงวทิยำนพินธ์   

            ส ำหรับนักศกึษำปริญญำโท แผน ข  กำรผ่ำนกำรเทียบควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศเป็นเงื่อนไขในกำร

ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ๒๓.๒ หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง จะก ำหนดเงื่อนไขให้มี

กำรสอบผ่ำนภำษำตำ่งประเทศหรือไม ่ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ  

  ๒๓.๓ นักศกึษำชำวตำ่งประเทศท่ีใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำหลัก และมีภูมลิ ำเนำมำจำกประเทศท่ี

ใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำรำชกำร ถือวำ่ผำ่นเงื่อนไขกำรเทียบใชภ้ำษำอังกฤษเป็นภำษำตำ่งประเทศ หำกผู้เรียนชำว

ตำ่งประเทศรำยใดที่เรียนในหลักสูตรท่ีสอนเป็นภำษำอังกฤษ และมีกำรท ำวิทยำนพินธ์ในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับประเทศ

ไทย สำมำรถใชก้ำรเทียบควำมรู้ภำษำไทยเป็นเงื่อนไขของกำรผ่ำนภำษำตำ่งประเทศได้  

 ข้อ ๒๔ กำรสอบวัดคุณสมบัต ิ(qualifying examination) เป็นกำรสอบเพื่อประเมนิควำมพร้อมและ

ควำมสำมำรถของนกัศกึษำปริญญำเอก เพ่ือมสีิทธ์ิเสนอโครงร่ำงวทิยำนพินธ์ ท้ังน้ี 

   (๑) นักศกึษำท่ีจะสอบ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรยท่ี์ปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก และยื่นค ำ

ร้องตอ่บัณฑิตวทิยำลัย 

  (๒) กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัต ิให้ประธำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำ

ส่วนงำนแต่งต้ังอำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัย จ ำนวนอยำ่งนอ้ย ๓ คน เป็นคณะกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัต ิโดย
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มอีำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลักเป็นประธำน และในจ ำนวนนัน้ให้มกีรรมกำร ๑ คน ที่มำจำกสำขำวชิำเดียวกัน 

หรือใกล้เคียง และไมไ่ด้เป็นอำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์ร่วมของนักศึกษำปริญญำเอกนัน้  

  (๓) เมื่อกรรมกำรสอบวัดคุณสมบัตดิ ำเนนิกำรสอบแลว้ ให้ประธำนคณะกรรมกำรสอบวัด

คุณสมบัตริำยงำนผลต่อบัณฑิตวทิยำลัยภำยใน ๑  สัปดำหห์ลังวันสอบ 

                     ส ำหรับนักศกึษำท่ีสอบวัดคุณสมบัตไิมผ่่ำน ให้มีสทิธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครัง้ โดยต้องยื่นค ำรอ้งขอ

สอบใหม ่ทัง้นี้ กำรสอบแก้ตัวตอ้งสอบให้เสร็จสิ้นภำยใน ๑ ภำคกำรศกึษำปกติถัดไปนับจำกกำรสอบครัง้แรก  

   ในกรณีท่ีนักศกึษำสอบแก้ตัวไมผ่่ำน อำจยื่นค ำรอ้งต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำ

ประจ ำสำขำวชิำพจิำรณำ เพ่ือเสนอควำมเห็นต่อบัณฑิตวทิยำลัยในกำรขออนุมัตโิอนไปเป็นนักศกึษำระดับปริญญำโท

ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำทีส่ัมพันธ์กันได ้

 ข้อ ๒๕  กำรสอบประมวลควำมรู้ (comprehensive examination) เป็นกำรสอบเพื่อทดสอบควำมรู้ในแนว

กว้ำง ควำมสำมำรถในกำรผสมผสำนแนวควำมคิดและเนื้อหำ และควำมสำมำรถในกำรน ำเอำควำมรูม้ำแก้ปัญหำ  

ผู้มีสทิธ์ิสอบตอ้งลงทะเบียนกระบวนวิชำต่ำงๆ ครบถ้วนตำมหลักสูตร และสอบผ่ำนกระบวนวชิำบังคับโดยได้อักษร

ล ำดับขั้นไมต่่ ำกวำ่ C  

   ๒๕.๑ กำรสอบประมวลควำมรู้ใชบั้งคับกับนักศกึษำปริญญำโท แผน ข ส ำหรับนักศกึษำปริญญำ

โท แผน ก หรือปริญญำเอก ใหเ้ป็นไปตำมเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้  

            ๒๕.๒ กำรสอบประมวลควำมรู้ให้ด ำเนนิกำรดังนี ้ 

   (๑) ให้นักศกึษำยื่นค ำร้องตอ่บัณฑิตวทิยำลัย โดยผำ่นควำมเหน็ชอบของอำจำรย์ท่ี

ปรึกษำทั่วไป หรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำวทิยำนพินธ์หลัก/กำรคน้ควำ้แบบอสิระหลัก 

   (๒) กำรแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ ให้ประธำนคณะกรรมกำรบัณฑิต 

ศกึษำประจ ำส่วนงำนเป็นผู้แตง่ตัง้อำจำรย์ประจ ำในบัณฑิตวทิยำลัยอยำ่งน้อย ๓ คน เป็นคณะกรรมกำรสอบประมวล

ควำมรู้   

    (๓) เมื่อคณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ด ำเนนิกำรสอบแลว้ ให้ประธำน

คณะกรรมกำรสอบประมวลควำมรู้ รำยงำนผลให้บัณฑิตวทิยำลัยทรำบภำยใน ๑ สัปดำห์หลังวันสอบ  

   ส ำหรับนักศกึษำท่ีสอบไมผ่่ำนให้มีสทิธ์ิสอบแก้ตัวได้อีก ๑ ครัง้โดยต้องยื่นค ำรอ้งขอสอบใหม ่

 ข้อ ๒๖ กำรท ำวิทยำนพินธ์ หรือ กำรค้นคว้ำแบบอสิระให้มีแนวปฏบัิตแิละขั้นตอนเป็นไปตำมประกำศ

บัณฑิตวทิยำลัย  

  ท้ังน้ี สิทธิในทรัพย์สนิทำงปัญญำท่ีเกิดจำกกำรท ำวิทยำนพินธ์ หรือกำรค้นคว้ำแบบอสิระให้เป็นไป

ตำมระเบียบมหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่ว่ำด้วย กำรจัดกำรทรัพย์สนิทำงปัญญำ และให้มีกำรท ำควำมตกลงกันเป็นลำย

ลักษณอ์ักษร 

  ข้อ ๒๗  กำรพน้สภำพกำรเป็นนักศกึษำ 

  นักศกึษำจะพ้นสภำพกำรเป็นนักศกึษำในกรณดีังตอ่ไปนี้ 

  (๑) ตำย 

  (๒) ลำออก 

  (๓) โอนไปเป็นนักศกึษำสถำบันอุดมศกึษำอื่น 

   (๔) ขำดคุณสมบัตขิองกำรเข้ำเป็นนักศกึษำมหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ขอ้หน่ึงขอ้ใดตำมข้อ ๖    

  (๕) ไมม่ำลงทะเบียนเรียนภำยในเวลำท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด และมิได้รักษำสถำนภำพกำรศกึษำ

ภำยใน ๓๐ วันนับจำกวันเปิดภำคกำรศึกษำปกต ิ
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   (๖) เป็นนักศกึษำครบระยะเวลำศกึษำตำมหลักสูตรในขอ้ ๑๑.๔ นับตัง้แตว่นัเปิดภำคกำรศึกษำ

แรก 

  (๗) เป็นนักศกึษำท่ีได้ค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยนอ้ยกว่ำ ๒.๗๕ เมื่อเรียนครบ ๒ ภำคกำรศกึษำปกติ 

เป็นต้นไป  

  (๘) เป็นนักศกึษำระดับปริญญำเอกท่ีสอบไมผ่่ำนกำรสอบวัดคณุสมบัต ิและไมไ่ด้รับอนุมัตจิำก

บัณฑิตวทิยำลัยให้โอนไปเป็นนักศกึษำปริญญำโท ตำมข้อ ๒๔ 

  (๙) เป็นนักศกึษำท่ีไม่ผ่ำนกำรอนุมัติหัวข้อและโครงร่ำงวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ เมื่อ

ศกึษำครบตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ดังนี้ 

(๙.๑) ระดับปริญญำโท  เมื่อศึกษำครบ ๒ ปีกำรศึกษำ     

(๙.๒) ระดับปริญญำเอก เม่ือศึกษำครบ ๓ ปีกำรศึกษำ    

   (๑๐) เป็นนักศกึษำในมหำวิทยำลัยครบ ๒ ภำคกำรศกึษำปกติแตไ่มม่หีนว่ยกิตสะสมยกเวน้

หลักสูตรท่ีมีเฉพำะวิทยำนพินธ์ 

   (๑๑) เป็นนักศกึษำท่ีสอบไมผ่่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้ ตำมขอ้ ๒๕ 

   (๑๒) ไมช่ ำระค่ำธรรมเนยีมกำรศึกษำภำยในเวลำท่ีมหำวิทยำลยัก ำหนด 

    (๑๓) เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

   (๑๔) มหำวิทยำลัยสั่งให้พน้สภำพกำรเป็นนักศกึษำ  

 ข้อ ๒๘ กำรลำ 

   ๒๘.๑ นักศกึษำท่ีลำพักหรือถูกสั่งพักกำรศึกษำตลอดภำคกำรศกึษำหรือตลอดปีกำรศึกษำต้อง

ช ำระค่ำธรรมเนยีมรักษำสถำนภำพนักศกึษำทุกภำคกำรศึกษำ ยกเวน้ภำคกำรศึกษำที่ได้ช ำระค่ำธรรมเนยีม

ลงทะเบียนกระบวนวชิำไปแลว้ 

  ๒๘.๒ นักศกึษำท่ีประสงค์จะลำออกจำกกำรเป็นนักศกึษำ ให้ย่ืนค ำรอ้งต่อบัณฑิตวทิยำลัย เมื่อ

ได้รับอนุมัตใิห้ลำออกแลว้ จึงถอืว่ำพน้สภำพกำรเป็นนักศกึษำ ท้ังน้ี ขั้นตอนกำรยื่นใบลำออกให้เป็นไปตำมประกำศ

บัณฑิตวทิยำลัย 

 ข้อ ๒๙ กำรกลับเข้ำเป็นนักศกึษำ 

  ๒๙.๑ เมื่อสอบผ่ำนกำรคัดเลอืกเข้ำมำเป็นนักศกึษำใหม่ได ้

    นักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำไปแลว้ หรอืเป็นกรณีท่ีพ้นสภำพกำรเป็น

นักศกึษำ ตำมข้อ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สำมำรถน ำกระบวนวชิำเดิมท่ีเคยศึกษำไว้ไมเ่กิน ๕ ปี นับ

จำกวันท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำนัน้ๆ มำใชใ้นกำรศึกษำได้อีกตำมประกำศบัณฑิตวทิยำลัย 

  ๒๙.๒ เมื่อต้องกำรคนืสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำ 

   นักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำท่ีพ้นสภำพกำรเป็นนักศกึษำ ตำมขอ้ ๒๗(๒),(๓),(๕) และ 

(๑๒) อำจขอคนืสถำนภำพกำรเป็นนักศกึษำได้   ทัง้นี้ ให้เป็นไปตำมประกำศบัณฑิตวทิยำลัย 

   ๒๙.๓ นักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำท่ีมหำวิทยำลัยสั่งให้พน้สภำพกำรเป็นนักศกึษำ ไมม่สีิทธ์ิเข้ำ

ศกึษำตอ่ในมหำวทิยำลัยได้อีก 

 ข้อ ๓๐ กำรเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตปิริญญำ  หรือประกำศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง 

  ในภำคกำรศึกษำสุดท้ำยท่ีนักศกึษำจะจบหลักสูตรกำรศึกษำ  นักศกึษำตอ้งไปรำยงำนตัวคำดวำ่จะ

ส ำเร็จกำรศึกษำที่ส ำนักทะเบียนและประมวลผล แลว้แจ้งให้สว่นงำนท่ีสังกัดทรำบ โดยผ่ำนอำจำรย์ท่ีปรึกษำทั่วไป 

หรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนพินธ์หลัก/กำรคน้ควำ้แบบอสิระหลัก  
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  นักศกึษำท่ีจะได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อขออนุมัตใิห้ได้รับปริญญำ หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิต หรือ

ประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ต้องผ่ำนเงื่อนไขตำ่งๆ ดังตอ่ไปนี้ 

   (๑) ศกึษำกระบวนวชิำและปฏบัิตคิรบตำมเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ 

   (๒) มผีลกำรศึกษำได้คำ่ล ำดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไมน่อ้ยกว่ำ ๓.๐๐ และค่ำ

ล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสำขำวิชำเฉพำะไมน่อ้ยกวำ่ ๓.๐๐ ยกเวน้หลักสูตรท่ีมีเฉพำะวิทยำนพินธ์ 

   (๓) มผีลกำรเทียบควำมรู้ภำษำตำ่งประเทศโดยกำรสอบหรือวิธีกำรอ่ืนๆ 

    (๔) สอบผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้ส ำหรับนักศกึษำปริญญำโท แผน ข และส ำหรับ

นักศกึษำปริญญำโท แผน ก และนักศกึษำปริญญำเอกในหลกัสตูรท่ีก ำหนดเงื่อนไขให้มีกำรสอบประมวลควำมรู้ 

    (๕) สอบผ่ำนกำรสอบประเมินผลวทิยำนพินธ์/กำรค้นคว้ำแบบอสิระ 

    ท้ังน้ี  วทิยำนพินธ์ระดับปริญญำเอกจะต้องจัดท ำเป็นภำษำอังกฤษ   

    (๖) ส ำหรับนักศกึษำปริญญำโท แผน ก  แบบ  ก๑   หรือ แผน ก แบบ ก๒ ผลงำน

วทิยำนพินธ์ต้องได้รับกำรตพีมิพ ์หรอือยำ่งน้อยด ำเนนิกำรให้ผลงำนหรือส่วนหน่ึงของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวำรสำรหรือสิ่งพิมพ์ทำงวิชำกำร หรอืเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรท่ีมีรำยงำนกำรประชุม (proceedings) โดย

ผลงำนท่ีเผยแพร่น้ันตอ้งเป็นบทควำมฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสำมำรถค้นหำ หรือตรวจสอบไดใ้นรูปแบบของสื่อ

สิ่งพิมพ ์หรอืสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรอืมีกำรจดอนุสทิธิบัตรหรือสิทธิบัตร  

    เวน้แต่ สำขำวิชำทำงวจิิตรศลิป์ ทัศนศลิป์ หรือสื่อศิลปะ อำจมีกำรน ำผลงำนวทิยำนพินธ์

ออกเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในรูปแบบซึ่งเป็นท่ียอมรับในสำขำวิชำนั้นแทนกำรตีพิมพห์รือเสนอตอ่ท่ีประชุมวิชำกำรฯ  

   (๗) ส ำหรับนักศกึษำปริญญำเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงำนวทิยำนพินธ์ต้องได้รับกำร

ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยต้องด ำเนินกำรให้ผลงำน หรือส่วนหนึ่งของผลงำนได้รับกำรยอมรับให้ตพีิมพ์ในวำรสำรหรือ

สิ่งพิมพท์ำงวิชำกำรท่ีมีกรรมกำรภำยนอกมำรว่มกลั่นกรอง (peer review) ก่อนกำรตพีมิพแ์ละเป็นท่ียอมรับใน

สำขำวิชำนั้น หรอืมีกำรจดสทิธิบัตร  

   (๘) กำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนพินธ์เพื่อกำรส ำเร็จกำรศึกษำโดยนักศกึษำ จะต้องเป็นไป

ตำมเงื่อนไขกำรส ำเร็จกำรศึกษำของหลักสูตรและมีช่ือของนักศกึษำเป็นช่ือแรกอย่ำงนอ้ย ๑ เร่ือง 

   ท้ังน้ี หลักสูตรสำมำรถก ำหนดมำตรฐำนวำรสำรหรือสิ่งพิมพท์ำงวิชำกำร โดยให้เป็นไป

ตำมประกำศมหำวิทยำลัย เร่ือง เกณฑม์ำตรฐำนกำรศึกษำระดบับัณฑิตศกึษำ 

    (๙) ส ำหรับหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิต หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงให้เป็นไป

ตำมเงื่อนไขของหลักสูตรนัน้ๆ  

    (๑๐) มคีุณสมบัตคิรบถ้วนตำมข้อบังคับ วำ่ด้วยกำรพจิำรณำเกียรตแิละศักดิ์ของ

นักศกึษำท่ีจะได้รับกำรเสนอชื่อให้ได้รับปริญญำ หรอืประกำศนยีบัตรบัณฑิต หรอืประกำศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงของ

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม ่

 ข้อ ๓๑ กำรอุทธรณ์  

   เมื่อมหำวิทยำลัยพจิำรณำและมคี ำสั่ง หรือมคี ำวินจิฉัยในเร่ืองใดอันเกี่ยวกับขอ้บังคับน้ี หำก

นักศกึษำไม่เห็นดว้ยกับค ำสั่ง หรือค ำวินจิฉัยน้ัน ให้มีสทิธิอุทธรณ์ต่ออธิกำรบดี ภำยใน ๓๐ วัน นับแตว่ันท่ีได้รับทรำบ

ค ำสั่งหรอืค ำวินิจฉัยแลว้แตก่รณ ีและค ำสั่งหรือค ำวินจิฉัยของอธิกำรบดีถอืเป็นท่ีสิ้นสุด 

 ข้อ ๓๒ ให้อธิกำรบดีรักษำกำรตำมข้อบังคับน้ี  

                     ในกรณีพิเศษให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจสั่งกำรและปฏิบัตติำมท่ีเห็นสมควร 
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  กำรใดที่มไิด้ก ำหนดตำมข้อบังคบันี้ ให้อธิกำรบดีมีอ ำนำจออกประกำศ ระเบียบ ตำมที่ข้อบังคับ

ก ำหนด ซึ่งต้องไมข่ัดหรือแยง้กบัข้อบังคับน้ี  แลว้รำยงำนให้สภำมหำวิทยำลัยทรำบ   

 

 ท้ังนี ้ ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

 

    ประกำศ   ณ  วันท่ี     ๑๒      กันยำยน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 

     

    (ลงนำม)                  เกษม  วัฒนชัย     

      (ศำสตรำจำรย์เกียรตคิุณ นำยแพทยเ์กษม  วัฒนชัย) 

                    นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ 
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8.ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา  

   การย้ายสาขาวชิา การรบัโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษา 

   บัณฑิตศึกษา 

 

 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

ฉบับที่    0009/2551 

เรื่อง  แนวปฏิบัตกิารเปลี่ยนแผนการศึกษา  การย้ายสาขาวิชา 

การรับโอนนักศกึษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 

------------------------------------------------- 

 

 อำศัยตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2543 ข้อ 13 และข้อ 

14  พ.ศ.2547  ข้อ 13 และข้อ 14 และ  พ.ศ.  2550  ข้อ  14  และข้อ  15  ก ำหนดให้กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ  กำร

ยำ้ยสำขำวิชำ กำรรับโอนนักศึกษำ และกำรเทียบโอนหน่วยกิต เป็นไปตำมประกำศบัณฑิตวิทยำลัย นั้น  เพื่อให้กำร

ปฏบัิตเิกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ  กำรย้ำยสำขำวิชำ  กำรรับโอนนักศึกษำและกำรเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไป

ในแนวเดียวกัน  และโดยควำมเห็นชอบของ      คณะกรรมกำรประจ ำบัณฑติวทิยำลัย  ในครำวประชุมคร้ังท่ี 3/2551  

เมื่อวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2551  จึงเห็นสมควรก ำหนดแนวปฏิบัติให้มีควำมเหมำะสมทำงวิชำกำรและเป็นไปด้วยควำม

เรียบร้อยดังตอ่ไปน้ี 

 1.  ให้ยกเลิกประกำศบัณฑิตวทิยำลัย  มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่  ฉบับท่ี  11/2547  เร่ือง แนวปฏบัิตกิำรเปลี่ยน

แผนกำรศึกษำ   กำรย้ำยสำขำวิชำ   กำรรับโอนนักศึกษำและกำรเทียบโอนหน่วยกิต ของนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ       

ลงวันท่ี  9  สิงหำคม  พ.ศ.2547  และให้ใชป้ระกำศน้ีแทน 

 2.    กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ 

 กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ  หมำยถึง  กำรเปลี่ยนแผน และ/หรือแบบกำรศึกษำในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสำขำวิชำเดิม ระหว่ำงแผน ก ทุกแบบ และแผน ข ในหลักสูตรระดับปริญญำโท  หรือระหว่ำงแบบ  1  

และ   แบบ  2  ในหลักสูตรระดับปริญญำเอก  โดยท่ี 

       2.1  นักศึกษำผู้ท่ีประสงค์จะขอเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ำศึกษำใน

หลักสูตรของแผน และ/หรือแบบท่ีต้องกำรเปลี่ยนใหม่ตำมท่ีระบุในข้อบังคับมหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ  พ.ศ.  2543     พ.ศ. 2547 ข้อ 5 และ พ.ศ. 2550  ข้อ 6  

คุณสมบัตขิองผู้เข้ำศึกษำ  รวมท้ังมีคุณสมบัติอื่นๆ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรของแผน และ/หรือ

แบบท่ีต้องกำรเปลี่ยนใหม่น้ัน 

 2.2  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  ให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอเปลี่ยนแผนกำรศึกษำโดยควำมเห็นชอบของ

อำจำรย์ท่ีปรึกษำท่ัวไปของนักศึกษำปริญญำโทหรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของ

นักศึกษำปริญญำเอก ผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำ  และ

คณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะเพื่อพิจำรณำ แล้วจงึน ำเสนอบัณฑิตวทิยำลัยอนุมัติ 
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 2.3 กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจำกบัณฑิตวิทยำลัยและได้มีกำรช ำระ

ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ  หำกเป็นกำรเปลี่ยนแผนจำกหลักสูตรปกติเป็นหลักสูตร

ภำคพเิศษ หรือหลักสูตรภำคพเิศษเป็นหลักสูตรปกต ิ จะมกีำรเปลี่ยนรหัสประจ ำตัวนักศกึษำให้ใหม่ 

 2.4 กระบวนวิชำทีน่ักศกึษำลงทะเบียนไว้แลว้ให้โอนมำได้เท่ำท่ีนักศกึษำตอ้งกำร  และน ำมำค ำนวณค่ำ

ล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 

2.5 กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำจำกหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภำคพิเศษเป็นหลักสูตรนำนำชำติ  หรือ

หลักสูตรนำนำชำติเป็นหลักสูตรปกติหรือหลักสูตรภำคพิเศษ  ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและดุลยพินิจ

ของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวิชำ  ซึ่งคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำ

ประจ ำคณะได้พิจำรณำเห็นชอบและบัณฑิตวิทยำลัยอนุมัติแล้ว  กำรเปลี่ยนแผนกำรศึกษำ

ลักษณะนีจ้ะกระท ำได้เพยีงคร้ังเดียวเท่ำนัน้ 

3. กำรย้ำยสำขำวิชำ 

   กำรย้ำยสำขำวิชำ   หมำยถงึ  กำรยำ้ยสำขำวิชำในหลักสูตรระดับเดียวกันภำยในคณะเดิมหรือระหว่ำง

คณะโดยท่ี 

                 3.1  นักศกึษำท่ีประสงค์ขอย้ำยสำขำวิชำ  จะตอ้ง 

1)   มีคุณสมบัตติำมท่ีสำขำวิชำใหมก่ ำหนดไว้ 

2) มีหน่วยกิตสะสมจำกกระบวนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรสำขำวิชำเดิมไม่

น้อยกว่ำ 9 หน่วยกิต  และได้คำ่ล ำดับขัน้สะสมเฉลี่ยของกระบวนวชิำในหลักสูตรสำขำวิชำเดิม

ไมน่อ้ยกว่ำ  2.75 

3) มีหน่วยกิตสะสมจำกกระบวนวิชำระดับบัณฑิตศึกษำท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรสำขำวิชำใหม่ไม่

น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต  และได้ค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ยของกระบวนวิชำในหลักสูตรสำขำวิชำ

ใหมไ่มน่อ้ยกว่ำ  3.00   

       ส ำหรับกำรย้ำยสำขำวิชำของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำหลักสูตรท่ีมี เฉพำะ 

วิทยำนิพนธ์  ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขและดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร

บัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวชิำท้ังสำขำวชิำเดิมและสำขำวชิำใหม ่

                    3.2  ขั้นตอนด ำเนินกำรให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอย้ำยสำขำวิชำโดยควำมเห็นชอบของ  อำจำรย์ท่ี

ปรึกษำทั่วไปของนักศึกษำปริญญำโทหรืออำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักของนักศึกษำปริญญำเอก ผ่ำนประธำน

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิต ศึกษำประจ ำสำขำวิชำเดิม และประธำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำ

คณะเดิม  แล้วเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำใหม่  และคณะกรรมกำร

บัณฑิตศกึษำประจ ำคณะใหมเ่พื่อพิจำรณำ แล้วจงึน ำเสนอบัณฑิตวทิยำลัยอนุมัต ิ  

                 3.3 กำรย้ำยสำขำวิชำจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัตจิำกบัณฑิตวทิยำลัย  และได้มีกำรช ำระ ค่ำธรรมเนียม

กำรย้ำยสำขำวิชำ รวมท้ังได้รับกำรเปลี่ยนรหัสประจ ำตัวนักศึกษำให้ใหม่ 

 3.4 กำรย้ำยสำขำวิชำกรณีอ่ืนๆ  ให้เสนอมหำวทิยำลัยพจิำรณำอนุมัตเิป็นรำยๆ  ไป 

  3.5 กำรโอนกระบวนวิชำและกำรเทียบโอนหนว่ยกิต  มีเงื่อนไขดังนี้ 

1) กระบวนวิชำท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสำขำวิชำเดิม  ซึ่งเป็นกระบวนวิชำเดียวกับ

กระบวนวชิำท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรสำขำวิชำใหม่ให้โอนหน่วยกิต กระบวนวิชำดังกล่ำวท้ังหมด

หรือบำงส่วนไปคิดเป็นหน่วยกิตสะสมในแผนกำรศึกษำของสำขำวิชำใหมไ่ด้ตำมควำมประสงค์
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ของนักศึกษำ  ท้ังนี้กระบวนวิชำท่ีได้รับกำรพิจำรณำให้เทียบโอนจะต้องมีผลกำรศึกษำได้

อักษรล ำดับขั้นไมต่่ ำกว่ำ  B  หรืออักษรล ำดับขั้น  S 

2) กระบวนวิชำท่ีได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสำขำวิชำเดิมซึ่งมิได้เป็นกระบวนวิชำเดียวกับ

กระบวนวิชำใดในหลักสูตรสำขำวิชำใหม ่แต่อำจมเีนื้อหำสำระเกี่ยวข้องกับบำงกระบวนวิชำใน

หลักสูตรสำขำวิชำใหม่  ให้พิจำรณำเทียบโอนได้  โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร

บัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำใหม่จะเป็นผู้พิจำรณำกระบวนวิชำท่ีสมควรจะเทียบโอนมำเป็น

หนว่ยกิตกระบวนวชิำตำมหลักสูตรสำขำวิชำใหม ่ และกระบวนวิชำท่ีได้รับกำรพิจำรณำเทียบ

โอนจะตอ้งมีผลกำรศกึษำได้อักษรล ำดับขั้นไมต่่ ำกว่ำ B หรืออักษรล ำดับขั้น S 

             4. กำรโอนนักศึกษำ 

 กำรโอนนักศึกษำ  หมำยถึง  กำรโอนนักศึกษำที่ตอ้งกำรเปลี่ยนหลักสูตรต่ำงระดับในสำขำวิชำเดียวกัน

หรือสำขำวิชำท่ีสัมพันธ์กันในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และ/หรือกำรรับโอนนักศึกษำในหลักสูตรระดับเดียวกันของ

สำขำวิชำเดียวกันหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันจำกสถำบันอุดมศึกษำอื่น 

                 4.1  กำรโอนนักศึกษำจำกระดับปริญญำโทเป็นระดับปริญญำเอกในสำขำวิชำเดียวกัน หรือสำขำวิชำท่ี

สัมพันธ์กัน 

1) คุณสมบัติของนักศึกษำ  ต้องเป็นผู้ท่ีก ำลังศึกษำหลักสูตรปริญญำโทและเรียนกระบวนวิชำ

ตำ่งๆ  ตำมที่สำขำวิชำก ำหนดได้ผลดีเป็นพิเศษ โดยมีหน่วยกิตสะสมอย่ำงน้อย  12  หน่วยกิต

และมีค่ำล ำดับขั้นสะสมเฉลี่ย 3.75  ขึ้นไป หรือมีผลงำนวิจัย ท่ี ได้ รับกำรตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

2) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ให้นักศึกษำยื่นค ำร้องขอโอนโดยควำมเห็นชอบของอำจำรย์ท่ีปรึกษำ

ท่ัวไปของนักศึกษำปริญญำโท ผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำ

สำขำวิชำที่จะให้โอนและรับโอน และคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะท่ีจะให้โอนและ

รับโอนเพื่อพิจำรณำ แล้วจงึน ำเสนอบัณฑิตวทิยำลัยอนุมัติ 

3) กำรโอนนักศึกษำจำกระดับปริญญำโทเป็นระดับปริญญำเอกจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจำก

บัณฑิตวิทยำลัยและได้มีกำรช ำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน รวมท้ังได้รับกำรเปลี่ยนรหัส

ประจ ำตัวนักศึกษำให้ใหม่แล้ว 

4) กำรโอนกระบวนวชิำ และกำรโอนหนว่ยกิต  นักศึกษำสำมำรถโอนหน่วยกิต ของกระบวนวิชำ

ท่ีได้ลงทะเบียนเรียนมำในหลักสูตรปริญญำโทไปเป็น    หน่วยกิตสะสมของหลักสูตรปริญญำ

เอกได้ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะ  และบัณฑิตวทิยำลัย 

                  4.2 กำรโอนนักศกึษำจำกระดับปริญญำเอกเป็นระดับปริญญำโท ในสำขำวิชำเดียวกัน  หรือ สำขำวิชำ

ท่ีสัมพันธ์กัน 

นักศกึษำปริญญำเอก อำจได้รับกำรพจิำรณำให้โอนเป็นนักศกึษำปริญญำโทได้หำก 

1) นักศกึษำท ำวิทยำนพินธ์ปริญญำเอกแลว้  แตไ่มส่ำมำรถสอบวทิยำนพินธ์ผ่ำน  หรือ 

2) นักศึกษำสอบไม่ผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติหรือสอบไม่ผ่ำนกำรสอบประมวลควำมรู้ตำม

เงื่อนไขของหลักสูตรนัน้  หรือ 

3) นักศกึษำอำจจะไมส่ำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด   

 กำรโอนนักศึกษำกรณีนี้  หำกเป็นนักศึกษำปริญญำเอกท่ีรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำขั้น

ปริญญำตรี  อำจได้รับกำรพิจำรณำให้โอนเพื่อส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทได้  แต่ถ้ำเป็น
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นักศกึษำปริญญำเอกท่ีรับจำกผู้ส ำเร็จกำรศกึษำขั้นปริญญำโท  นักศกึษำอำจแสดงควำมจ ำนงขอโอนเพื่อ

ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโทในหลักสูตรท่ีศึกษำอยู่อีกปริญญำหนึ่งได้  ท้ังนี้  กำรส ำเร็จ

กำรศึกษำต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดในหลักสูตร  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

บริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำและคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะเพื่อ

เสนอให้บัณฑิตวทิยำลัยอนุมัตกิำรโอนดังกลำ่ว 

           4.3  กำรรับโอนนักศกึษำจำกระดับปริญญำเอกเป็นระดับประกำศนยีบัตรชัน้สูงในสำขำวิชำท่ีสัมพันธ์กัน 

   นักศึกษำปริญญำเอกอำจได้รับกำรพิจำรณำให้โอนเป็นนักศึกษำประกำศนียบัตรชั้นสูง ในสำขำวิชำท่ี

สัมพันธ์กันได้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวิชำเดิมและสำขำวิชำใหม่

และคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะ 

 4.4 กำรโอนนักศึกษำจำกระดับปริญญำโทเป็นระดับประกำศนียบัตรบัณฑิตในสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน 

        นักศึกษำปริญญำโทอำจได้รับกำรพิจำรณำให้โอนเป็นนักศึกษำประกำศนียบัตรบัณฑิตในสำขำวิชำท่ี

สัมพันธ์กันได้โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำร  หลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำเดิมและสำขำวิชำ

ใหมแ่ละคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะ 

4.5  กำรรับโอนนักศกึษำจำกสถำบันอุดมศกึษำอื่น 

  1)   คุณสมบัตขิองผู้ท่ีจะขอโอน ต้องมสีถำนภำพเป็นนักศกึษำระดับบัณฑิตศกึษำในหลักสูตรระดับ

เดียวกันของสำขำวิชำเดียวกันหรือสำขำวิชำท่ีสัมพันธ์กันของสถำบันใดสถำบันหนึ่งท่ี

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำรับรองมำตรฐำนกำรศึกษำ และมีค่ำล ำดับขั้นสะสม

เฉลี่ยไมต่่ ำกว่ำ  3.00 

  2)   กำรเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบโอนได้ตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร  บัณฑิตศึกษำ

ประจ ำคณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ ำนวน    หน่วยกิตกระบวนวิชำเรียน 

(coursework) ในโครงสร้ำงหลักสูตรของสำขำวิชำท่ีรับโอน   เฉพำะกระบวนวิชำในระดับ

บัณฑิตศกึษำและได้ศึกษำมำแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจำกวันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชำ   กระบวน

วิชำท่ีอำจได้รับกำรพิจำรณำจะต้องได้อักษรล ำดับขั้นไม่ต่ ำกว่ำ B หรือเทียบเท่ำ หรืออักษร

ล ำดับขั้น S   ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำท่ีรับโอนและ

คณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะท่ีรับโอนได้พิจำรณำเห็นชอบแลว้     

  3)   ในกรณีท่ีค่ำล ำดับขั้นของกระบวนวิชำท่ีลงทะเบียนเรียนในสถำบันอื่นแตกต่ำงจำกของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  จะต้องได้รับกำรพิจำรณำปรับให้เข้ำสู่ระบบล ำดับขั้น  ตำมข้อบังคับ

ของมหำวิทยำลัยเชยีงใหม่ โดยคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวิชำท่ี

รับโอนและคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะท่ีรับโอนแลว้ 

 4)   ในกรณีท่ีเป็นกำรโอนระหว่ำงหลักสูตรท่ีมีเฉพำะวิทยำนิพนธ์  กำรเทียบโอนหน่วยกิตจะเทียบ

โอนได้ตำมกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะท่ีรับโอน แต่จะต้องไม่

เกินค ร่ึงหนึ่ งของจ ำนวนหน่วยกิต วิทยำนิพนธ์ ท้ังหมด  และต้องใช้ เวลำศึกษำใน

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ไม่น้อยกว่ำคร่ึงหนึ่งของระยะเวลำท่ีก ำหนดไว้ในแผนกำรศึกษำของ

หลักสูตรท่ีรับโอน 

5)   กำรรับโอนนักศึกษำจำกสถำบันอื่นจะสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจำกบัณฑิตวิทยำลัย  และได้มี

กำรช ำระค่ำธรรมเนยีมกำรโอน รวมท้ังได้รับกำรออกรหัสประจ ำตัวนักศึกษำให้ใหม่แล้ว 
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 5. กำรโอนกระบวนวิชำและกำรเทียบโอนหน่วยกิตส ำหรับนักศึกษำใหม่ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำหรือเคยศึกษำใน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำมำแลว้  มเีงื่อนไขดังนี้ 

 5.1  ในกรณีท่ีนักศกึษำส ำเร็จกำรศึกษำหรอืเคยศึกษำในหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษำ 

ของมหำวทิยำลัยเชียงใหม่  เมื่อกลับเข้ำมำเป็นนักศึกษำใหม่ สำมำรถเทียบโอนกระบวนวิชำและ

หนว่ยกิตท่ีได้ศึกษำแล้ว มำใชใ้หมไ่ด้  ทัง้นี้ จะตอ้งศึกษำมำแล้วไม่เกิน 5 ปีนับจำกวันท่ีลงทะเบียน

กระบวนวิชำ  ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวชิำและคณะกรรมกำร

บัณฑิตศกึษำประจ ำคณะได้พิจำรณำเห็นชอบแลว้   

  5.2  ในกรณีท่ีนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำหรือเคยศึกษำในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำของ

สถำบันอุดมศึกษำอื่น  นักศึกษำจะเทียบโอนกระบวนวิชำและหน่วยกิตได้ตำมกำรพิจำรณำของ

คณะท่ีรับโอน  แต่ต้องไม่เกินคร่ึงหนึ่งของจ ำนวนหน่วยกิตกระบวนวิชำในโครงสร้ำงหลักสูตรของ

สำขำวิชำที่ได้รับกำรคัดเลอืกเข้ำ  และได้ศึกษำมำแล้วไม่เกิน  5  ปี  นับจำกวันลงทะเบียนกระบวน

วิชำ  ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำสำขำวิชำและคณะกรรมกำร

บัณฑิตศกึษำประจ ำคณะได้พิจำรณำเห็นชอบแลว้ 

6.   กำรเทียบโอนหนว่ยกิตท่ีนักศกึษำไปศึกษำกระบวนวชิำของสถำบันอุดมศกึษำอื่น 

6.1  นักศึกษำบัณฑิตศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ท่ีได้ลงทะเบียนกระบวนวิชำเรียนใน

สถำบันอุดมศึกษำอื่นขณะท่ียังมีสถำนภำพเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  อำจขอโอน

หน่วยกิตมำเป็นหน่วยกิตสะสมของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้  หำกกระบวนวิชำท่ีนักศึกษำได้

ลงทะเบียนเรียนในสถำบันอ่ืนเป็นกระบวนวชิำท่ีสัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับกระบวนวชิำท่ีก ำหนดไว้ใน

แผนกำรศึกษำของหลักสูตรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่  ซึ่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร

บัณฑิตศกึษำประจ ำสำขำวชิำ  และคณะกรรมกำรบัณฑิตศกึษำประจ ำคณะและบัณฑติวทิยำลัยได้

พจิำรณำเห็นชอบ 

6.2  ค่ำล ำดับขั้นของกระบวนวิชำที่ลงทะเบียนเรียนในสถำบันอื่น  ซึ่งจะน ำมำค ำนวณค่ำล ำดับขั้น

สะสมเฉลี ่ย จะต้องได้ร ับกำรพิจำรณำปรับให้เข ้ำสู ่ระบบค่ำล ำด ับขั ้นตำมข้อบังคับของ

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรบัณฑิตศึกษำประจ ำ

สำขำวิชำและคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำประจ ำคณะแล้ว 

7.   กำรนับระยะเวลำกำรศึกษำในทุกกรณีให้เร่ิมนับจำกวันเข้ำชั้นเรียนของภำคกำรศึกษำท่ีขึ้นทะเบียนเป็น

นักศกึษำคร้ังแรก   กรณกีำรรับโอนนักศกึษำจำกสถำบันอุดมศกึษำอื่น ให้นับจำกวันเข้ำชั้นเรียนของภำคกำรศึกษำท่ี

ขึน้ทะเบียนเป็นนักศกึษำคร้ังแรกในสถำบันเดิม    

8.   กำรปรับรหัสประจ ำตัวนักศึกษำของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ในทุกกรณี  ให้ใช้รหัส 2  ตัวแรกตำมปี

กำรศึกษำแรกท่ีลงทะเบียนตำมข้อ 7 

 

 ท้ังนี ้ ตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 

  ประกำศ  ณ  วันท่ี     12   พฤษภำคม   2551 

 

      (ลงนำม)     สุรศักดิ์  วัฒเนสก ์

       (รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์) 

        คณบดีบัณฑิตวทิยำลัย 
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9. ข้อบังคับมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ วา่ด้วยการพิจารณาเกยีรติและศักดิ์ของนักศกึษาทีจ่ะได้รบัการเสนอให้

ได้รับปริญญา ประกาศนียบตัรบัณฑิต ประกาศนียบัตรบณัฑิตชั้นสูง อนปุริญญา หรือประกาศนียบัตรของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2550 
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