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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  

และคณะทันตแพทยศาสตร์  สาขาวิชาปริทันตวิทยา 
 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวชิาปริทันตวิทยา 
ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Periodontology 
 

2. กลุ่มหลักสูตร : กลุ่มวิชาชีพ 

 
3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทนัตวิทยา) 
                      :  ชื่อย่อ  วท.ม. (ปริทันตวทิยา) 
ภาษาอังกฤษ    :  ชื่อเต็ม Master of Science (Periodontology) 
   :  ชื่อย่อ M.S. (Periodontology) 

 
4. วิชาเอก   - ไม่มี - 

 
5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต 
 
6. รูปแบบของหลักสูตร 
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เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) หลักสูตร  3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมาก              
ไม่เกิน 5 ปี 
6.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษในวิชาสัมมนาและบรรยายบางหัวข้อ 
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6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
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 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  
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กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเปน็ปริญญาของแต่ละสถาบนั 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเปน็ปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2562 
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564 

 
9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
  ทันตแพทย์ในระบบราชการในหน่วยงานราชการต่างๆที่ต้องการทันตแพทย์สาขาวิชาปริทนัตวิทยา 
  อาจารย์สาขาปริทนัตวิทยาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
  ทันตแพทย์สาขาปริทันตวทิยาในโรงพยาบาลและคลนิิกเอกชน 
  ที่ปรึกษาบริษทัผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 
  ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 
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10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ผศ.ทพญ.ดร. ปิยะนชุ  
เพิ่มพานิช 

- อนุมัติบัตร (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา 2551 
- Diplomate American Board in Periodontology,   
  American academy of Periodontology, U.S.A.,  
  2007 
- Doctor of Philosophy (Oral Biology), Indiana 
  University, U.S.A., 2003 
- Master of Science (Periodontology), Indiana 
  University, U.S.A.,1998 
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2535 

3 1006 03111 xxx 

ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน ์
คงขุนเทียน 

- Doctor of Medical Dentistry, Humboldt    
  University , Germany,1998 
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
  2535 

3 1006 03335 xxx 

ผศ.ทพญ.ดร.พัทนินทร์ 
มนตรีขจร 

- ทันตแพทยศาสตรดุษฎบีัณฑิต มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
   2554 
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ ์
  มหาวิทยาลยั, 2548    
 - ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
2542 

5 5299 90002 xxx 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตัง้  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนโยบาย
ศูนย์กลางทางการแพทย์ของรัฐบาล ท าให้ความต้องการการรักษาทางทันตกรรมของผู้ปุวยทั้งที่เป็นชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีท าให้วิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์โดยเฉพาะ
ความรู้ทางปริทันตวิทยาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว งานทางด้านปริทันตวิทยาจึงมีความลุ่มลึกทั้งทางคลินิกและ
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความต้องการทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านปริทันตวิทยาจึงมีเพิ่มมากขึ้น การไหล
เลื่อนของประชากรโลกและประชาชนในกลุ่มอาเซียน เพิ่มความต้องการบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านปริทันตวิทยา 
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การพัฒนาความรู้จึงมีความจ าเป็นเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการบูรณาการความรู้ทาง
ปริทันตวิทยาขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์อ่ืน น ามาสู่การรักษาทางปริทันตวิทยาอย่างมีเหตุมีผลโดยใช้หลักฐาน
เชิงประจักษ์สนับสนุน  ซึ่งจะท าให้ทันตแพทย์สามารถให้การบ าบัดรักษาและปูองกันโรคในช่องปากได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลและสังคม  
12.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การที่ประชากรโลกมีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนมีอายุยืนยาวมากขึ้นอัตราการเกิดต่ าท าให้ประชากร
โดยรวมเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น การให้การดูแลโรคปริทันต์จึงมีความจ าเป็นในสังคมสมัยใหม่ โรคปริทันต์ที่มีอัตรา
เพิ่มขึ้นในคนที่มีอายุมากขึ้นท าให้การตั้งรับต่อการให้การดูแลเพื่อให้เหมาะสมจึงมีความส าคัญ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มีผลกระทบต่อความต้องการการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรม การเรียนรู้ทาง              
ทันตกรรมสมัยใหม่ต้องคู่ขนานไปกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมดิจิตัลที่ต้องการความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ความ
คาดหวังของการเข้าถึงการรักษาที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้การเรียนการสอนต้องตอบสนองการไหลเลื่อนทางวัฒนธรรมที่
หลากหลาย รวดเร็ว โดยอิงอาศัยประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคมโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ร่วมไปกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมที่เป็นระดับสากลมากข้ึน 

 
13.  ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 13.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา 

พ.ศ. 2561 จึงได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ 

 เน้นการพัฒนา ความสามารถประยุกต์ความรู้ทางวิชาการทั้งทางด้านคลินิกและวิจัยให้สูงขึ้น            
มีความสามารถทางวิชาชีพที่ยอมรับระดับสากล เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ปุวยเป็นมาตรฐาน ได้รับการดูแลแบบองค์รวม 
โดยตอบสนองการเป็นศูนย์การดูแลสุขภาพที่โดดเด่นของสถาบัน 

 จากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ซึ่งจะน าไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 
สอดคล้องต่อนโยบายการน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งสามารถต่อยอดตอบสนองการพัฒนาประเทศ  

 เน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้ปุวยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความรูค้วามสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิกเพื่อการดูแลผู้ปุวย 

 เน้นการดูแลผู้ปุวยบนพื้นฐานของการดูแลทางด้านจิตใจและการท างานอย่างมีพื้นฐานทางจริยธรรม
เป็นส าคัญ 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และรอบรู้คู่คุณธรรม สามารถตอบสนองความต้องการของวิชาชีพ โดยมีแนวคิดอ้างอิงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการค านึงถึงสังคมรอบข้างโดยท าการพัฒนา พร้อมไปกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สังคมวัตถุนิยมมีผลกระทบกับแนวคิดและการให้ค่าตนเองจากสังคม วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป หลักสูตรจึงเน้นการ
กลับมาพัฒนาตนเองจากภายในให้มีการเรียนการสอนที่มุ่งความส าคัญในการท างานบนพื้นฐานของ คุณธรรม 
จริยธรรม มุ่งเน้นความส าคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีความใฝุรู้ 
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สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ อยู่ใน
สังคมอย่างเป็นสุข 

 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน    
 14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  

 
หมวดวิชา 

กระบวนวิชา 
(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวนวิชาของ
หลักสูตรโดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช)่ 

ภาควิชา  และคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 
 หมายเหตุ 

วิชาบังคับนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

402727 
 

408704 
 
 

422711 
422712 
423701 

 
415711 
415712 
415713 

 

ใช่ 
 

ไม่ใช ่
 
 

ไม่ใช ่
ไม่ใช ่

 
 

ไม่ใช ่
ไม่ใช ่
ไม่ใช ่

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน
และทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ภาควิชาศลัยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก
และวิทยาการวินิจฉัยโรค
ช่องปาก 
 
ภาควิชาทันตกรรม
ครอบครัวและชุมชน 

 

วิชาเลือกใน
สาขาวิชาเฉพาะ 

401705 
401706 
401763 

ไม่ใช ่
 

ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ 
และปริทนัตวิทยา 
 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  
สาขาวชิาทนัต
แพทยศาสตร ์

วิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

403701 
412718 

 
 

421715 
 
 

ไม่ใช ่

 
 

ภาควิชาชีววิทยา 
ช่องปากและวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก 
  
ภาควิชาทันตกรรม
ประดิษฐ ์ 
 

หลักสูตร
ประกาศนียบัตร 
บัณฑิตทาง
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  
สาขาวชิาทนัต
แพทยศาสตร ์
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14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

ไม่มี 
 14.3  การบริหารจัดการ   

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นแบบ สาขาวิชาเดี่ยว โดยมีเปูาหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามค าอธิบาย
ลักษณะกระบวนวิชา แต่เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกกระบวนวิชาเลือกได้ตามความสนใจ มีการบริหารจัดการ
กระบวนวิชาผ่านกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา และกรรมการบัณฑิตประจ าคณะ  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา  
หลักสูตรปริทันตวิทยา เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเก่ียวกับอวัยวะปริทันต์ซึ่งเป็นอวัยวะรองรับฟัน โดยประกอบด้วย

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะปริทันต์ พยาธิสภาพที่เกิดขึ้นกับ
อวัยวะปริทันต์ซึ่งครอบคลุมถึงการวินิจฉัย ปูองกัน วางแผนการรักษา และรักษาโรคปริทันต์ในทุกระดับความรุนแรง  
มีการต่อยอดความรู้พื้นฐานทางคลินิกและทันตกรรมโดยติดตามและพัฒนาทางวิชาการที่ทันสมัย รวดเร็วตามสังคม          
ดิจิตัล ท าให้เกิดองค์ความรู้ทางปริทันตวิทยาที่ก้าวหน้า ลึกซึ้ง สามารถน ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดการสอดประสานของ
ความรู้ทางปริทันตวิทยากับสาขาอื่นๆ เพื่อพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชากรที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมทาง
วิชาชีพและวิชาการ งานปริทันต์เป็นพื้นฐานความส าเร็จของงานทันตกรรมสาขาอื่นๆ  จึงต้องมีการดูแลผู้ปุวยโดย        
องค์รวมร่วมกับทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่นๆ เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ปุวยที่จะพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 
1.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่ : 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และจิตส านึกที่ดีในการประกอบวิชาชีพ             
มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 

2.  มีความรู้ ความช านาญระดับสูง สามารถต่อยอดความรู้เพื่อใช้ในการให้ค าปรึกษาวินิจฉัย วางแผนการ
รักษาและรักษาโรคปริทันต์ตลอดจนการปูองกันและคงสภาพผู้ปุวยโรคปริทันต์ได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับ
วิวัฒนาการทางวิชาการที่เป็นสากล มีความรู้ความสามารถในการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางปริทันตวิทยากับ
ศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม     

3.  มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการวิจัยในสาขาวชิาปริทันตวิทยา เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิจัยต่อยอด 
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิจารณญาณในการประยุกต์ใช้วิทยาการใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม 

4.  มีความกระตือรือร้นและใฝุรู้มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยอาศัยทักษะในการใช้ เทคโนโลยี
สื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ อื่นได้อย่าง
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 

5. มีความสามารถในการใช้ความรู้พื้นฐานทางปริทันตวิทยาในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพ                        
ช่องปากตามความเหมาะสมกับผู้ ปุ วย  ปฏิบัติ ต่ อผู้ ปุ วย  ด้ วยความเห็นอกเห็น ใจ โดยค านึ งถึ งความ 
ต้องการและสิทธิพื้นฐานของผู้ปุวย 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ี 
ในด้านความพึงพอใจ  
และภาวะการได้งานของ 
บัณฑิต 

 ร้อยละของมหาบัณฑิต ทีไ่ด้งานท า
หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ี

 ร้อยละความพึงพอใจของมหาบณัฑิตที่
มีต่อหลักสูตร 

 ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1  ระบบ  
 ระบบรายป ี
  ระบบทวิภาค  ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
  มีภาคการศึกษาพิเศษ       
  ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ       

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
- ไม่มี - 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ระบบการศึกษาตลอดป ี
  ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
ระบบทวิภาค 
  ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
  ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1.  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2.  ส าเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 3.  ได้ขึ้นทะเบียนและได้รบัอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีทันตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว 
 4.  มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี  นับถึงวันเปิดเรียน 
 5. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
 6.  คุณสมบัติอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3 - 6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า 
        สาขาวิชา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
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   การปรับตัวในการเรียนระดบัทีสู่งขึ้น  
 นักศึกษาไมป่ระสงค์จะเรียนในสาขาวชิาทีส่อบคัดเลือกได้  (พจิารณา) 
 อื่นๆ ..................................... 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย และ

การแบ่งเวลา 
    มอบหมายหน้าที่อาจารยท์ี่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าทีส่อดส่องดูแลตักเตือน ให้ค าแนะน า 
        แก่นักศึกษา 

          จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
   จดัโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

      2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ปีการศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศึกษาที่คาดวา่จะรับ 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกต ิ

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 

 
3 

 
- 3 - 

จ านวนนักศึกษาที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกต ิ

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

 
3 

 
- 

 
3  3 

     
   2.6 งบประมาณตามแผน  

1.  รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปีข้างหนา้ โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณ 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

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

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

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

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม 

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

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

บริหารมหาวิทยาลัย 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 

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

รวมทั้งสิ้น 231,401,700 231,101,700 230,801,700 

หมายเหตุ งบประมาณดังกลา่วข้างต้นเปน็ข้อมูลงบประมาณที่ใชส้ าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับบัณฑติศึกษา 5 หลักสตูร 

    2. ค่าใช้จา่ยต่อหัวในการผลติบัณฑิตตามหลักสูตร 151,110 บาท/คน/หลักสูตร   
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 2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
 อื่นๆ (ระบุ)  

   2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2559 และ
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับ
โอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2555 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1   จ านวนหน่วยกิต  
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  57  หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า        57    หน่วยกิต 
      ก. กระบวนวิชาเรียน          ไม่น้อยกว่า        45    หน่วยกิต 

 1. กระบวนวิชาในระดบับัณฑิตศึกษา             ไม่น้อยกว่า         45  หน่วยกิต 
   1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า         32  หน่วยกิต 
    1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ             32  หน่วยกิต 
   401811  ปริทันตวิทยาขั้นสูง                          2     หน่วยกิต 
   401812  ปริทันตบ์ าบัดขั้นสงู                          2     หน่วยกิต  
   401813  ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1                          1     หน่วยกิต 
   401821   ทันตกรรมรากเทียม                          2     หน่วยกิต 
   401851  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 1                          2     หน่วยกิต 
   401852  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 2                          2     หน่วยกิต 
   401853  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 3                          1     หน่วยกิต 
   401854  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 4                          2     หน่วยกิต 
   401855  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 5                          2     หน่วยกิต 
   401856  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 6                          1     หน่วยกิต 
   401857  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 7                          2     หน่วยกิต 
   401858  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 8                          3     หน่วยกิต 
   401871  บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 1                          2     หน่วยกิต 
   401872  บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 2                          2     หน่วยกิต 
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   401873  บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 1                          1     หน่วยกิต 
   401874  บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 2                         1     หน่วยกิต 
   401881   สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 1                  1     หน่วยกิต 
   401882   สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 2                  1     หน่วยกิต 
   401883   สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 3                  1     หน่วยกิต 
   401884   การรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์แบบสหสาขา                         1     หน่วยกิต 
                  1.1.2  กระบวนวิชาเลือก             (ถ้ามี)               ไม่น้อยกว่า       1     หน่วยกิต 
                  หมายเหตุ: นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในสาขาวชิาเฉพาะ 1.1.2 หรือ วิชานอกสาขาวชิาเฉพาะ 1.2.2  

         หรือกระบวนวชิาอื่น ๆ ที่ผ่านการยอมรับจากกรรมการบริหารหลักสูตร 
      401705     การถ่ายภาพทางปริทนัต ์                          1    หน่วยกิต 

  401706 การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา                     1    หน่วยกิต 
  401763 การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา                                           1    หน่วยกิต 

                   401875     สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม                          1    หน่วยกิต 
 

     1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า       12    หน่วยกิต 
      1.2.1  กระบวนวิชาบงัคับ                         12     หน่วยกิต 
     402727 การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์                   1     หน่วยกิต 
     408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม           1     หน่วยกิต 
     415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์          1     หน่วยกิต 

  415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์          2     หน่วยกิต 
  415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์           2     หน่วยกิต 

                   422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์            2     หน่วยกิต 
  422712 ชีววิทยาช่องปากข้ันสงู             2     หน่วยกิต 

     423701 ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกร     1     หน่วยกิต 
     และใบหน้า 

  
       1.2.2  กระบวนวิชาเลือก  (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า            1     หน่วยกิต 

        หมายเหตุ: วิชาเลือกสามารถเลือกวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 หรือ วิชานอกสาขาวชิาเฉพาะ 1.2.2  
         หรือกระบวนวชิาอื่น ๆ ที่ผ่านการยอมรับจากกรรมการบริหารหลักสูตร 

403701  ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก                       1    หน่วยกิต 
412718 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง1                                               1    หน่วยกิต 
421715 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 2                                           1    หน่วยกิต 

                                       
 2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง      - ไม่มี - 
      ข. ปริญญานิพนธ ์                               12  หน่วยกิต 
     401799  วิทยานพินธป์ริญญาโท                               12  หน่วยกิต 
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   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย  
      ภาษาตา่งประเทศ 
      2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา 
          กรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเห็นวา่นักศึกษาควรลงทะเบียนบางกระบวนวชิาเพิ่มเติม 
      เพื่อเสริมความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
 
  ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

  1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่ 
       น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ
รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (full paper) 
ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือ มี
การจดสิทธิบัตร โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง 

 
3.1.2 Curriculum Structure :  

Degree Requirement: 
  Total :  a minimum of  57 credits 
A.  Coursework  a minimum of  45 credits  
 1. Graduate Courses a minimum of 45 credits 
      1.1  Field of specialization courses                 a minimum of 32 credits 
       1.1.1  Required courses  32 credits 

 401811     Advanced Periodontics                                                 2    credits 
 401812     Advanced Periodontal Therapy                          2    credits 
 401813     Periodontics-Prosthodontics 1                          1    credit 
 401821     Dental Implantology                          2    credits 
 401851     Advanced Periodontal Clinic 1                          2    credits 
 401852     Advanced Periodontal Clinic 2                                       2    credits 
 401853     Advanced Periodontal Clinic 3                                       1    credit 
 401854     Advanced Periodontal Clinic 4                                       2    credits 
 401855     Advanced Periodontal Clinic 5                                       2    credits 
 401856     Advanced Periodontal Clinic 6                                       1    credit 
 401857     Advanced Periodontal Clinic 7                                       2    credits 
 401858    Advanced Periodontal Clinic 8                                       3    credits 
 401871    Classical Literature in Periodontics 1                          2    credits 
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 401872    Classical Literature in Periodontics 2                          2    credits 
401873    Current Literature in Periodontics 1                          1    credit 
401874    Current Literature in Periodontics 2                          1    credit 
401881   Seminar in Periodontal Treatment Planning 1                    1    credit 
401882   Seminar in Periodontal Treatment Planning 2                    1    credit 
401883   Seminar in Periodontal Treatment Planning 3                    1    credit 
401884   Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients            1    credit 

                   1.1.2  Elective courses  (if any) a minimum of               1    credit 
A students may select the specialized course 1.1.2 or the course from 1.2.2  or other 
courses with approval of the Graduate Program Administrative Committee : 

401705    Periodontal Photography              1    credit 
401706    Scientific Paper Writing in Periodontology   1     credit 
401763    Teaching Practice in Periodontology            1     credit 
401875    Seminar in Dental Implant                                     1     credit 
 

       1.2  Other courses                                     a minimum of             12     credits 
             1.2.1 Required courses                                                  12   credits 
   402727   Tooth Movement in Periodontal Patients                          1      credit 
         408704    Applied General Medicine in Dentistry                              1      credit 

       415711    Behavioral Science and Ethics for Dentist                           1     credit 
        415712    Research Methodology in Dentistry            2     credits 
                415713    Biostatistics in Dentistry                                                   2     credits 
                422711    Biomedical Science for Dentists                                        2     credits 
                422712     Advanced Oral Biology                                                   2     credits 
                
               423701    Occlusion, Orafacial Pain and Temporomandibular             1      credit  

   Disorders 
                 
                1.2.2  Elective course (if any)                 a minimum of        1    credit  

 A students may select the specialized course 1.1.2 or the course from 1.2.2  or other 
courses with approval of the Graduate Program Administrative Committee : 

403701    Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis           1     credit 
412718    Advanced Oral Medicine 1              1     credit 
421715    Periodontics-Prosthodontics 2             1     credit 

 
 2. Advanced Undergraduate Courses  - None – 
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  B.  Thesis 12   credits 
       401799    Master’s Thesis                                                              12   credits 
          C.  Non-credit Courses 
   1. Graduate school requirement:             
    a foreign language 
  2. Program requirement:  

  Student may enroll in any course necessary for the thesis conducting. according to 
the thesis committee  

   D. Academic activities 
   1. Students have to organize and present a seminar at least once per semester and 
at least twice and students have to attend the seminar every time during the time of the study. 

 2.The whole or part of a thesis must be published/accepted for publication in 
national  journal or an academic media which is in TCI Tier 1 ,or publish the full paper in the 
proceeding of the international academic meeting which is accepted in that program ,or have a 
patent that the student must be the first author at least 1 paper. 
 

3.1.3 กระบวนวิชา  
(1) หมวดวิชาบังคับในสาขาวิชาเฉพาะ                    หน่วยกิต 

401811 ท.ปว.811  ปริทันตวิทยาขั้นสูง      2(2-0-4) 
(Advanced Periodontics) 

401812 ท.ปว.812  ปริทันตบ์ าบัดขั้นสงู      2(2-0-4) 
(Advanced Periodontal Therapy) 

401813 ท.ปว.813  ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1    1(1-0-2) 
(Periodontics-Prosthodontics 1)  

401821 ท.ปว.821  ทันตกรรมรากเทียม      2(2-0-4) 
(Dental Implantology)  

401851 ท.ปว.851  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 1     2(0-6-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 1) 

401852 ท.ปว.852  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 2     2(0-6-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 2) 

401853 ท.ปว.853  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 3     1(0-3-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 3)  

401854 ท.ปว.854  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 4     2(0-6-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 4) 

401855 ท.ปว.855  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 5     2(0-6-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 5)  
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401856 ท.ปว.856  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 6     1(0-3-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 6) 

401857 ท.ปว.857  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 7     2(0-6-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 7) 

401858 ท.ปว.858  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 8     3(0-9-0) 
(Advanced Periodontal Clinic 8) 

401871 ท.ปว.871  บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 1    2(2-0-4) 
(Classic Literature in Periodontics 1)  

401872 ท.ปว.872  บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 2    2(2-0-4) 
(Classic Literature in Periodontics 2)  

401873 ท.ปว.873  บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 1    1(1-0-2) 
(Current Literature in Periodontics 1)  

401874 ท.ปว.874  บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 2    1(1-0-2) 
(Current Literature in Periodontics 2) 

401881 ท.ปว.881  สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 1  1(1-0-2) 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 1) 

401882 ท.ปว.882  สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 2  1(1-0-2) 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 2) 

401883 ท.ปว.883  สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 3  1(1-0-2) 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 3) 

401884 ท.ปว.884  การรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์แบบสหสาขา   1(1-0-2) 
(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients) 

 
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ    

401705 ท.ปว.705  การถ่ายภาพทางปริทนัต ์     1(1-0-2) 
(Periodontal Photography) 

401706 ท.ปว.706  การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา  1(1-0-2) 
(Scientific Paper Writing in Periodontology) 

401763 ท.ปว.763  การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา     1(0-1-6) 
(Teaching Practice in Periodontology) 

401875 ท.ปว.875  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม    1(1-0-2) 
(Seminar in Dental Implant) 
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(3) หมวดวิชาบังคับนอกสาขาวิชาเฉพาะ                           หน่วยกิต 
402727 ท.จฟ.727  การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์   1(1-0-2) 

(Tooth Movement in Periodontal Patients) 
408704 ท.วป.704  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม   1(1-0-2) 

(Applied General Medicine in Dentistry)  
415711 ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์  1(1-0-2) 

(Behavioral Science and Ethics for Dentist)  
415712 ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์  2(2-0-4) 

(Research Methodology in Dentistry)  
415713 ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์   2(2-0-4) 

(Biostatistics in Dentistry) 
422711 ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์    2(2-0-4) 

(Biomedical Science for Dentists) 
422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากข้ันสงู     2(2-0-4) 

(Advanced Oral Biology)  
423701 ท.บค.701  ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติ  1(1-0-2) 

ของขากรรไกรและใบหน้า 

(Occlusion, Orafacial Pain and  
Temporomandibular Disorders) 

 

 
     (4) กระบวนวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ 

403701 ท.รว.701  ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก  1(1-0-2) 
(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

412718 ท.วช.718  เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง 1     1(1-0-2) 
(Advanced Oral Medicine 1) 

421715 ท.ปร.715  ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 2    1(1-0-2) 
(Periodontics-Prosthodontics 2) 

 
 (5)  หมวดวิทยานิพนธ์       

         401799 ท.ปว.799        วิทยานพินธป์ริญญาโท                                         12 หน่วยกิต 
      (Master’s Thesis) 
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หมายเหตุ    
1.  ความหมายของรหัสและเลขประจ ากระบวนวิชา  
        รหัสวิชาของคณะทนัตแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นระบบตวัเลข  6  หลัก  ดังนี้ 

1.1 ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชา/แขนงวิชาที่เปิดสอนวิชานั้น จะมีรหัสตั้งแต่               
      401 -429 และ 901 ภาควิชา/แขนงวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะที่กล่าวอ้างอิงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ 

  401         หมายถึง       สาขาวชิาปริทันตวทิยา 
 402         หมายถึง       สาขาวิชาทนัตกรรมจัดฟัน 
 403         หมายถึง        สาขาวชิาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก (ทันตรังสีวิทยา) 

   408  หมายถึง ภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 410         หมายถงึ        สาขาวชิาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก (วินิจฉัยโรคช่องปาก) 
 412         หมายถึง        สาขาวชิาวทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) 

    415         หมายถึง สาขาวชิาทนัตกรรมชุมชน 
    421         หมายถึง ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ์

 422         หมายถึง       สาขาวชิาวทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก (ชีววิทยาช่องปาก) 
 423         หมายถึง       สาขาวชิาวทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก (ทันตกรรมบดเคี้ยว) 

1.2  ตัวเลขที่  4 - 6  มีความหมายดังนี ้
   ตัวเลขตัวที่  4   หมายถึง   ระดับการจัดการศึกษา 

           “7”  “8”  “9”   หมายถึง กระบวนวชิาระดบับัณฑิตศึกษา  
   ตัวเลขตัวที่  5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

  “0” , “1”, “2” หมายถึง กระบวนวชิาบรรยาย 
  “3”   หมายถึง กระบวนวชิาปฏิบัติในห้องปฏบิตัิการ 
  “5” , “6”  หมายถึง กระบวนวชิาปฏิบัติในคลินิก 
  “7”, “8” , “9” หมายถึง กระบวนวชิาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
       กระบวนวชิาค้นควา้แบบอิสระ และวิทยานิพนธ์ 

   ตัวเลขตัวที่  6  หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
 
2. เลขประจ ากระบวนวิชา 
เลขประจ ากระบวนวชิาประกอบด้วยเลข 3  หลัก มีความหมายดังนี ้
เลขหลักร้อย    หมายถึง  กระบวนวชิาระดับบัณฑิตศึกษา  
เลขหลักสิบ    หมายถึง  หมวดหมู่ของสาขาวิชา คือ 
เลข 0, 1, 2    แสดงถึง  กระบวนวิชาบรรยาย 
เลข 5, 6       แสดงถึง   กระบวนวิชาคลินิก 
เลข 7, 8, 9    แสดงถึง  กระบวนวิชาสัมมนา 
เลขหลักหน่วย แสดงถึง  อนุกรมของหมวดหมู่วิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

แผน ก แบบ ก2   
 ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่  1 
401811 ท.ปว.811 
 

ปริทันตวิทยาขั้นสูง 
(Advanced Periodontics) 

2(2-0-4) 

401812 ท.ปว.812 
 

ปริทันตบ์ าบัดขั้นสงู 
(Advanced Periodontal Therapy) 

2(2-0-4) 
 

401851 ท.ปว.851 
 

ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 1 
(Advanced Periodontal Clinic 1) 

2(0-6-0) 
 

415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
(Research Methodology in Dentistry) 

2(2-0-4) 

415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์  
(Biostatistics in Dentistry) 

2(2-0-4) 
 

422711 ท.ชว.711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
(Biomedical Science for Dentists) 

2(2-0-4) 
 

408704 ท.วป.704 
 

เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
(Applied General Medicine in Dentistry) 

1(1-0-2) 

415711 ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์  
(Behavioral Science and Ethics for Dentist) 

1(1-0-2) 

             รวม    14 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
401813 ท.ปว.813 
 

ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
(Periodontics-Prosthodontics 1) 

1(1-0-2) 

401852 ท.ปว.852 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 2 
(Advanced Periodontal Clinic 2) 

2(0-6-0) 

401881 ท.ปว.881 
 

สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 1 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 1) 

1(1-0-2) 

422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากข้ันสงู 
(Advanced Oral Biology) 

2(2-0-4) 
 

401871 ท.ปว.871 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 1 
(Classic Literature in Periodontics 1) 

2(2-0-4) 
 

วิชาเลือก                                                                                  1(1-0-2 ) 
 

                                                รวม       9 
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ภาคฤดูร้อนที่  1 
401853 ท.ปว.853 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 3 

(Advanced Periodontal Clinic 3) 
                                          รวม                                                                   

1(0-3-0) 
 

        1 
 
ปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่  1 
401821 ท.ปว.821 
 

ทันตกรรมรากเทียม 
(Dental Implantology) 

2(2-0-4) 

401854 ท.ปว.854 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 4 
(Advanced Periodontal Clinic 4) 

2(0-6-0) 

401872 ท.ปว.872 
 

บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 2 
(Classic Literature in Periodontics 2) 

2(2-0-4) 

423701 ท.บค.701 
 
 
 
402727 ท.จฟ.727 
 
401799 ท.ปว.799 
 
 

ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกร และ
ใบหน้า 
(Occlusion, Orafacial Pain and Temporomandibular 
Disorders) 
การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์ 
(Tooth Movement in Periodontal Patients) 
วิทยานพินธป์ริญญาโท                                              
(Master’s Thesis) 
น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 
สัมมนาทางวชิาการ คร้ังที่ 1 
                                         รวม 
 

1(1-0-2) 
 
 

 
1(1-0-2) 

 
3 หน่วยกิต 

 
 
 
     11 
 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
401855 ท.ปว.855 
 

ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 5 
(Advanced Periodontal Clinic 5) 

2(0-6-0) 

401873 ท.ปว.873 
 

บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 1 
(Current Literature in Periodontics 1) 

1(1-0-2) 

401882 ท.ปว.882 
 

สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 2 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 2) 

1(1-0-2) 

401799 ท.ปว.799 
 

วิทยานพินธป์ริญญาโท                                              
(Master’s Thesis) 
                                                 รวม 

    3 หน่วยกิต 
         

      7 
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ภาคฤดูร้อนที่  2 
401856ท.ปว.856 

 
ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 6 
(Advanced Periodontal Clinic 6) 

1(0-3-0) 
 

                                                 รวม      1 
 

 
ปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่  1 
401857 ท.ปว.857 
 

ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 7  
(Advanced Periodontal Clinic 7) 

2(0-6-0) 

401874 ท.ปว.874 
 

บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 2 
(Current Literature in Periodontics 2) 

1(1-0-2) 

401884 ท.ปว.884 
 

การรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์แบบสหสาขา 
(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients) 

1(1-0-2) 

401779 ท.ปว.799 
 

วิทยานพินธป์ริญญาโท                                              
(Master’s Thesis) 
สัมมนาทางวชิาการ คร้ังที่ 2 

                               รวม 

3 หน่วยกิต 
 

 
      7 

 
ภาคการศึกษาที่  2 

401858 ท.ปว.858 
 

ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 8 
(Advanced Periodontal Clinic 8) 

3(0-9-0) 

401883 ท.ปว.883 
 

สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 3 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 3) 

     1(1-0-2) 

401799 ท.ปว.799 วิทยานพินธป์ริญญาโท                                              
(Master’s Thesis) 
สอบวิทยานิพนธ ์
                                                 รวม                                                                          

   3 หน่วยกิต 
 

 
      7 

 
        3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ช่ือ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า  
อาจารย์ประจ าหลักสูตร   

 
 

ล าดับ 
ที่ 

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ือง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนชุ 
เพิ่มพานิช 
 
 
 
 
 
 

- อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา2551) 
- Dip. Am. Board in Periodontol, 
American academy of Periodontology, 
U.S.A., 2007 
- Ph.D. (Oral Biology), Indiana 
University, U.S.A., 2003 
- Ms.D. (Periodontology), Indiana 
University, U.S.A.,1998 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

3.21 12.23 3.21 12.23 6(3) 
 
 
 
 

 

2 ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน ์
คงขุนเทียน 

- Dr. med. dent, Humboldt University, 
Germany, 1998 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2535 

6.43 5.4 6.43 5.4       57(10) 

3. ผศ.ทพญ.ดร.พัทนินทร ์ 
มนตรีขจร 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 
- วท.ม. (ปริทันตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2548 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

6.00 
 

 

9.00 6.00 9.00 8(4) 
 

 

4 ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์   
คอวนิช 

 

 

 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสขุ), ทันตแพทยสภา, 
2560 

- ท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์) (นานานาชาติ), 
2550 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2007 

- วท.ม. (ทันตกรรมปอูงกนั),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545     
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

18.00 
 
 
 
 
 

3.00 
 
 
 
 
 

18.00 
 
 
 
 
 

3.00 
 
 
 
 
 

3(3) 
 
 
 
 
 

5 ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  
คอวนิช 
 
 
 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554               
- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541   
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534                                
- นศ.บ. (นิเทศศาสตร์, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 

9.50 2.00 18.00 3.00 17(3) 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

6 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ   
จาติเกตุ 

- วท.ด. (การจัดการความรู้),  
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554   
 - อ.ท. (ทันตสาธารณสขุ) ทันตแพทยสภา, 
2541         

- ส.ม.(บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2532    

- นศ.ม. (นเิทศศาสตรพัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544                        

- ศศ.บ. (การวัดและประเมินผล), 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541                

- นศ.บ., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533                                
- ท.บ.,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2528 

9.00 9.00 18.00 4.50 14(7) 

7 ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน   

รังสิยากูล 

- Ph.D. (Biomaterials), University of    
  Sydney, Australia, 2012 
- M.Sc. (Prostodontics), University of 
Sydney, Australia, 2008 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

9.00 12.00 9.00 12.00 8(7) 

8 ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ   
ยาวิราช 

 

 

 

 

- อ.ว. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา, 
2556 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2541 
- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
  (ทันตกรรมประดิษฐ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2538 
- ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

9.00 12.00 9.00 12.00 15(5) 

9 ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์  
เลาวกุล 

-  อ.ท. (วิทยาเอนโดดอนท์),  
 ทันตแพทยสภา, 2555 
- วท.ด. (ทันตชวีวัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2549 
-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
 

9.00 9.00 9.00 9.00 11(6) 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน 
เมื่อปรับปรุง

หลักสูตร 
ตรี บศ. ตรี บศ. 

10 อ.ทพญ.ภัทรกิา  
อังกสิทธิ ์

-  M.S.D. (Prosthodontics Dentistry), 
University of Alabama at Bermongham 
of Alabama, U.S.A., 2015 

- Cert. Prosth. Dent., University of 
Alabama at Bermongham of Alabama, 
U.S.A., 2015 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 6.00 15.00 6.00 3(3) 

11 ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา 
สุขพัทธ ี
 

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2559 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา, 
2556 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2541 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2537 

9.00 
 

12.00 
 

9.00 
 

12.00 
 

7(4) 
 

12 รศ.ทพญ.สั่งสม  
ประภายสาธก 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, รังสีวิทยา
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),  

  ทันตแพทยสภา, 2557               
-  M.Sc (Dental Diagnostic Science), 

Indiana University, U.S.A., 1997   
-  Dip. Am. Board of Oral and Maxillofac. 

Rad., The American Board of Oral and 
Maxillofacial Radiology, 1996          

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534  

9.00 3.00 9.00 3.00 29(7) 

13 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) 
ทพญ.ดร.สิริพร  
ฉัตรทิพากร 
 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2535 

5.00 
 
 

 

3.00 
 
 

 

12.00 
 

 

9.00 
 
 

 

174(90) 
 

 

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

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 

3.00 
 

3.00 
 

12.00 
 

9.00 53(17) 
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
15 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา    

จิตติเดชารักษ์ 
- อ.ท. (ทันตกรรมหัตการ), ทันตแพทยสภา, 2556      
- Dr. Med. Dent. (Operative Dentistry), 
Johammes Gutenberg Universitant, 
Germany, 1989                           

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2527                             
- วท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2525 

15.00 3.00 15.00 3.00 14(6) 

16 รศ.ทพ.สุรวุฒน ์ 
พงษ์ศิริเวทย์ 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก),      
ทันตแพทยสภา, 2546                             

- M.D.Sc. (Oral Medicine), The University 
of Western Australia, 1997 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2535 

8.00 4.00 15.00 7.00 35(5) 

17 ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม   
จันทน์หอม 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, นิติทันต
วิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- Ph.D. (Oral Radiology), Acadamic Center 
for Dentistry Amsterdam, 2001 

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

- Dip. Am. Board of Oral and Maxillofac. 
Rad., The American Board of Oral and 
Maxillofacial Radiology, 1995 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

- - 12.00 3.00 25(3) 

18 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)  
ทพ.ดร.อะนัฆ  
เอี่ยมอรุณ 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก,  
  นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2555 
- อ.ว. (วิทยาการวนิิจฉัยโรคชอ่งปาก),        
ทันตแพทยสภา, 2545 

- Ph.D. (Oral Biology), University of British 
Columbia, Canada, 1996 

- M.SD. (Oral Pathology), University of 
Minnesota, USA. , 1992 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 
 
 
 

8.00 2.00 15.00 7.00 53(12) 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห ์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเร่ืองใน
ระยะ 5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
19 ผศ.ทพญ.สุพัตรา  

แสงอินทร ์  
- อ.ท. (ปริทนัตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2552 
- วท.ม. (ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2544 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2536 

3.00 
 

 

12.00 
 

 

3.00 
 

 

12.00 
 

 
 

4(1) 
 
 

 
20 ผศ.ทพญ.พรรณวดี  

พันธัย 
 
 
 

-  อ.ท. (ปริทนัตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556 
-  วท.ม. (ปริทนัตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2550 
-  ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา) , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2537 

12.00 
 
 
 

 

9.00 
 
 
 

 

12.00 
 
 
 

 

9.00 
 
 
 

 

7(1) 
 
 
 

 

21 ผศ.ทพญ.ภัทริยาภรณ์ 
บุญญวงศ ์

- วท.ม. (ทันตกรรมบดเคี้ยว), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2554 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

15.00 5.00 15.00 5.00 4(1) 

22 อ.ทพญ.สฤุดี  
ฉินทกานันท ์

- ว.ท. (ทนัตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 5.00 15.00 5.00 3(1) 

 
อาจารย์ล าดับที่ 1-3  เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
อาจารย์ล าดับที่ 1-18  เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
อาจารย์ล าดับที่ 19-22 เป็นอาจารยป์ระจ า 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ                                  -ไม่มี- 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   
4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ฝึกปฏิบัตงิาน/ฝึกภาคสนาม 
   - ไม่มี – 
4.2  ช่วงเวลา  
   - ไม่มี – 
4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   - ไม่มี  
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา เป็น

หลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการแสวงหาความรู้ทางวิชาการด้านปริทันตวิทยา โดยอาศัย
กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่องขบวนการแสวงหาจะช่วยเสริมความรู้และความ
เชี่ยวชาญในงานปริทันตวิทยาโดยบูรณาการศาสตร์ทางด้านปริทันตวิทยากับสาขาอื่นๆทางทันตแพทยศาสตร์ 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์โดยมีทิศทางงานวิจัย ได้แก่ 
           1. ระบาดวิทยา เทคนิคการวินจิฉัยโรค การรักษา การปูองกัน และการควบคุมโรคปริทันต ์
         2. การวิจัยเพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ในมนุษย์ ชีววิทยาช่องปาก 
         3. การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรม สรีรวิทยา เภสัชวิทยา พยาธิวิทยาที่สัมพันธ์กับโรคปรทิันต์ 
         4. การวิจัยเพื่อศึกษาและทดสอบการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ในการวินิจฉัยและการรักษา 
     โรคปริทันต ์ 

           5. การวิจัยทางด้านทันตกรรมรากเทียม 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ 
  วิชาชีพ 

2. เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเปน็มนุษย์ 
    3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาปริทันตวิทยา วิเคราะห์ปัญหา    
       รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา มีวิจารณญาอย่าง 
  เป็นระบบ 

     4. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาปริทันตวิทยาเพื่อให้ 
   เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสาร 
   อย่างเหมาะสม 
     5. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาปริทันตวิทยากบัความรูใ้นศาสตร์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    6. สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหาอย่าง   
        สร้างสรรค ์
    7.  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณติศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ 

  เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
        8. สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ 
             อย่างเหมาะสม 

 9. มีความรู้ ความสามารถในห้องปฏิบัติการทนัตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะทางวชิาชีพในการรักษาและ 
     ส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานของผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์ 
     และสิทธิของผูปุ้วยเปน็ส าคัญ ปฏิบัติต่อผูปุ้วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนักในคุณค่าความเป็น 
     มนุษย์บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวฒันธรรม 

 5.3  ช่วงเวลา 
  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปีที่ 1, 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาปีที่ 1, 2  
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  วิทยานิพนธ์จ านวน 12 หน่วยกติ 

 5.5  การเตรียมการ 
 มีก าหนดแผนในปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ สาขาวิชาก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 

คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการให้ค าปรึกษา มีเอกสารก าหนดขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ ก าหนดวันเสนอ
หัวข้อโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกคนตาม
ระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย 

5.6  กระบวนการประเมินผล 
 มีการเสนอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เพื่อรับการประเมินผลจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (full paper) 
ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceeding)  ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือ มีการจด
สิทธิบัตร โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. การเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจบุัน 
ด้วยตนเอง  
 

1.  มีกระบวนการเรียน การสอนที่เน้นให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์  
 และสร้างสมมติฐาน รวมถึงการแก้ปัญหา โดยเปิดกวา้งให้มี 
 การพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อที่หลากหลายที่

นักศึกษาสนใจโดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการ ผ่านการสัมมนา  
 การเรียนการสอน งานที่มอบหมาย  

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพและความเป็นไป 
ในสังคมและโลกแวดล้อม 

1. มีกระบวนเรียนการสอนทีส่อดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 และผลกระทบต่อสังคมโลกเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง 
 ปัญหาดังกลา่ว 
2. มีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการ 
 เรียนการสอนและผา่นกิจกรรมนักศึกษา 

3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท างาน 
เป็นทีมได ้

1.  มีวิชาและเน้นการท างานการให้การรักษาร่วมกันในระหว่าง
สาขา ท างานเปน็ทีม มีการน าเสนอรายงานผูปุ้วยร่วมกัน
ระหว่างสาขา 

2.  มีกระบวนวชิาทีส่่งเสริมให้นักศึกษาได้วิเคราะหต์นเอง 
 และผู้อื่นโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ์และการ 
 ท างานร่วมกับผู้อืน่ในทุกระดบั 
3. สนับสนุนการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับคณะและ

หน่วยงานอื่น ๆ 
 
        2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

-   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง 
    วิชาการและวิชาชีพ 
-   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ  
    ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 -  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ 
    ความส าคัญ 

-  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น 
    มนุษย์ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-  มีการเชื่อมโยงโจทยป์ัญหาทางวชิาชพีกับการแก้ปัญหาทางสังคม ในเชิงคุณธรรม 
-  สอดแทรกเนื้อหาในทางด้านคณุธรรม จริยธรรมในการสอนทุกระบวนวชิา 
-  มีกระบวนวชิาที่มีเนื้อหาเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-  มีการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใน

กระบวนวชิาที่มีภาคปฏิบตัิทุกกระบวนวชิา 
-  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย เชน่ การดูแล 
    รักษาเครื่องมือ การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นตน้ 
-  มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม ชว่ยเหลือสังคม 
-  มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ท าความดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  และเสียสละแก่สงัคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-  ประเมินจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้เรียนและการเข้าฟังการน าเสนอผลงาน 
     ต่างๆ  การตรงเวลาในการปฏิบัติงานคลนิิก 
-  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน  การปฏิบัติงาน  และการสอบ 
-  ประเมินจากความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
-  ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดขึ้น 
-  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่  ต้นสังกัดต่างๆ ที่บัณฑิตท างานอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ       
     และเมื่อส าเร็จการศึกษา 
-  ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์ และชว่ยแก้ปัญหาทางวชิาชีพ และปัญหาสงัคม 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
-  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาปริทนัตวิทยา 

 -  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข 
        ปัญหา 

-  สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาปริทนัตวิทยาเพื่อให้ 
   เล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
-  สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ทางปริทนัตวิทยากับศาสตร์อ่ืนได้อยา่งต่อเนื่องเหมาะสมกับ 
   บริบททางสงัคม 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

จัดการเรียนการสอนโดยจดัล าดบัการเรียนรู้  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้กับโจทย์ที่เปน็
ปัญหาจริงในสงัคม โดยใชส้ื่อการสอน และเทคโนโลยทีางการศึกษา มีการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบดังนี ้
-  การบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
-  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
-  การสัมมนากลุ่มย่อยและการสัมมนาทางวชิาการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ ความวัดคุณสมบัติ การสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบ

กลางภาคการศึกษา การสอบปลายภาคการศึกษา และการประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติต่างๆ ของ
นักศึกษา  โดยมีวิธีการประเมินในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 -  การสอบภาคทฤษฎ ี
 -  การสอบภาคปฏบิัต ิ

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

-  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
-  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา 
    อย่างสร้างสรรค์ 
-  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
-  การใช้กรณีศึกษาที่เป็นปัญหาจริงที่พบบ่อยในทางวิชาชีพเป็นโจทย์ในการเรียนรู้  โดยใช้การ 
    พูดคุยซักถาม 
-  การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปญัหาขณะฝึกปฏิบัติจริง การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม 
-  การเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลการ 
    ค้นคว้า 
-  การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และการท างานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
-  ประเมินจากการวัดความรู้ โดยการสอบที่ใช้ข้อสอบที่มีการออกแบบข้อสอบที่ดี 
-  ประเมินจากการวางแผนการรักษาผูปุ้วยก่อนท าการรักษา 
-  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การประเมินจากการน าเสนองาน 
    สัมมนางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
-  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นใน 
     การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง 
     และของกลุ่ม 
-  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

-  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ 
     ต้องการ 
-  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
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 -  ส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตรที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน     
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

-  ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่มและการน าเสนอ 
     ผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน 
-  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะฝึกปฏิบัติงานจากการสังเกต 
     อย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศ 
     และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
-  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ 
    แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
-  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ 
    น าเสนออย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  มีกระบวนวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถิติเพื่อใช้ในการค้นคว้าความรู้ 
     และในการแก้ปัญหา 
-  มีการจัดการเรียนรู้ในหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาต้องฝึกทักษะสื่อสารในหลายรูปแบบ  
     ตั้งแต่การน าเสนอปากเปล่า  การเขียน และการน าเสนอโดยใช้สื่อผสม การซักประวัติผู้ปุวย  
     การให้ค าพยากรณ์โรค  และค าแนะน าในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ปุวย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  ประเมินผา่นกระบวนการประเมินผลของกระบวนวิชาในกรณทีี่เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหา 
     เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถิติ 
-  ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอในหลายรูปแบบ 

 
2.6  ทักษะพิสัย 

 2.6.1  ความสามารถทางวิชาชีพ 
   ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

-  ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทนัตกรรม  และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
-  ความสามารถให้การรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 
     ทันตกรรม  โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ปุวยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ปุวยด้วยความ 
     เห็นอกเห็นใจ ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความ 
     หลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
  -  ฝึกทักษะการรักษาทางปริทนัตวิทยากับผูปุ้วยจริงในคลินิก 

    -  ฝึกทักษะในการท างานร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น โดยท างานเป็นทีมในการรักษาผูปุ้วย 
     ที่มีความซับซ้อน 
2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

    -  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและความสามารถการรกัษาผู้ปุวยในคลนิิกของนักศึกษา 
    -  นับชัว่โมงการฝึกปฏิบัติในคลินิกหรือในห้องปฏิบัติการ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    

 
 
 

รายวิชา 

 
คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ทักษะพิสัย 

1. กระบวนวิชาในสาขาวชิาเฉพาะ: กระบวนวิชาบังคบั 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.811 (401811)  ปริทนัตวทิยาขั้นสงู                    
ท.ปว.812 (401812)  ปริทนัตบ์ าบดัขั้นสูง                    
ท.ปว.813 (401813)  ปริทนัต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1                    
ท.ปว.821 (401821) ทันตกรรมรากเทียม                    
ท.ปว.851 (401851) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 1                    

ท.ปว.852 (401852) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 2                    

ท.ปว.853 (401853) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 3                    

ท.ปว.854 (401854) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 4                    

ท.ปว.855 (401855) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 5                    

ท.ปว.856 (401856) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 6                    

ท.ปว.857 (401857) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 7                    

ท.ปว.858 (401858) ปริทันตวทิยาคลนิิกข้ันสูง 8                    

ท.ปว.871 (401871) บทความส าคัญทางปริทนัตวิทยา 1                    
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รายวิชา 
 

คุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ 

 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
ทักษะพิสัย 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.ปว.872 (401872) บทความส าคัญทางปริทนัตวิทยา 2                    
ท.ปว.873 (401873) บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 1                    
ท.ปว.874 (401874) บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 2                    
ท.ปว.881 (401881) สัมมนาการวางแผนการรักษาทาง  
                          ปริทันตวทิยา 1 

                   

ท.ปว.882 (401882) สัมมนาการวางแผนการรักษาทาง 
                           ปริทันตวทิยา 2 

                   

ท.ปว.883 (401883) สัมมนาการวางแผนการรักษาทาง 
                           ปริทันตวทิยา 3 

                   

ท.ปว.884 (401884) การรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์แบบสหสาขา                    
2. กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ : กระบวนวิชาเลือก                                              
ท.ปว.705 (401705)  การถ่ายภาพทางปริทันต ์                    
ท.ปว.706 (401706)  การเขียนบทความทางวิชาการทาง     
                          ปริทันตวทิยา 

                   

ท.ปว.763 (401763) การฝึกสอนทางปริทันต ์                    
ท.ปว.875 (401875) บทความทางทนัตกรรมรากเทียม                    
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รายวิชา 

 
คุณธรรมจริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
ทักษะ
พิสัย 

3. กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ : กระบวนวิชาบังคบั                            1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.จฟ.727 (402727) การเคลื่อนฟันส าหรับผูปุ้วยโรคปริทนัต์                    
ท.วป.704 (408704) เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม                    
ท.ชช.712 (422712) ชีววิทยาชอ่งปากข้ันสูง                    
ท.บค.701 (423701) ระบบบดเค้ียว ความเจ็บปวดและความ 
                          ผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า 

                   

ท.วจ.712 (415712) ระเบียบวธิีวิจัยส าหรับสาขา 
                          ทันตแพทยศาสตร ์

       
 

            

ท.สต.713 (415713) ชีวสถิตสิ าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์                    
ท.ชว.711 (422711) ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์                    
ท.พจ.711 (415711) พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 
                          ทันตแพทย์ 
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รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กษะพิสัย 

4.. กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ : กระบวนวิชาเลือก                           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.วช.718  (412718) เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1                     
ท.ปร.715 (421715) ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 2                    
ท.รว.701 (403701) ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรค 
                         ช่องปาก  

                   

4. วิทยานิพนธ ์                    
ท.ปว.(401)799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                    

 
⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง                                                หมายเหตุ: ทักษะพิสัยจะแสดงเฉพาะรายวิชาคลินิกหรือปฏิบัติการเท่านั้น 
หมายเหตุ    กระบวนวชิาบรรยายไมส่ามารถก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพสิัยได้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในห้องปฏิบัติการและความสามารถ  
                  เก่ียวกับการรักษาผู้ปุวย ซึ่งใช้ส าหรับกระบวนวชิาปฏบิัติการและกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติงานในคลนิิกเท่านั้น 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ 
 วิชาชีพ 
(1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ 
 องค์กรและสังคม 
(1.3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ 
        ความส าคัญ 
(1.4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 
ความรู ้
(2.1)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข  
 ปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้  
 เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง 
 สร้างสรรค์ 
(3.3)   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี 
 ประสิทธิภาพ 
(4.2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ 
 แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ 
 ของกลุ่ม 
(4.3)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับการใช้สารสนเทศและ 
 เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
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(5.2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่ 
 เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง 
 เหมาะสม 
 
ทักษะพิสัย 
(6.1)   ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทนัตกรรม และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวชิาชีพ 
(6.2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ           
 ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ปุวยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ปุวยด้วยความ เห็นอกเห็นใจ  
 ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและ 
 วัฒนธรรม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดยแบ่งการ
ก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  และอักษร
ล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น ความหมาย   ค่าล าดบัขั้น 
    A  ดีเยี่ยม (excellent)  4.00 
    B+  ดีมาก (very good) 3.50 
    B  ด ี(good)  3.00 
    C+  ดีพอใช้ (fairly good) 2.50 
    C  พอใช้ (fair)  2.00 

   D+  อ่อน (poor)  1.50 
    D  อ่อนมาก (very poor) 1.00 
    F  ตก (failed)  0.00 
 1.2 อักษรล าดับขั้นทีไ่ม่มีค่าล าดบัขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ  (unsatisfactory) 
   V เข้าร่วมศึกษา  (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา  (withdrawn) 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยงัไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์ (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (in progress) 
   T วิทยานพินธ์ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการ (thesis study in progress) 
กระบวนวชิาบังคับของสาขาวชิา นักศึกษาจะต้องได้คา่ล าดับขัน้ไม่ต่ ากว่า B หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ า
อีก 
   กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา 
ท.ปว.873 (401873), ท.ปว.874 (401874), ท.ปว.875 (401875), ท.ปว.884 (401884), ท.ปว.799 (401799)  

กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร P ได้แก่  กระบวนวิชา  
ท.ปว.851 (401851), ท.ปว.852 (401852), ท.ปว.853 (401853), ท.ปว.854 (401854), ท.ปว.855 (401855), 
ท.ปว.856 (401856), ท.ปว.857 (401857), ท.ปว.858 (401858) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
สอน การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนและหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่ นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประเมินความพงึพอใจในบัณฑติที่จบ

การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 กล่าวคือ 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
2.  ศึกษากระบวนวชิา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3.  มีผลการศึกษาได้ค่าล าดบัขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไมน่้อยกว่า  3.00  และค่าล าดบัขั้นสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวชิาเฉพาะไมน่้อยกว่า 3.00 
4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลปรญิญานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลการ

ท าปริญญานิพนธ์และ/หรือซักถามได้ 
    5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ

รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (full paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือ มีการจด
สิทธิบัตร โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง 

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ              
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

 มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วน
ได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

 
2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปญัญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะวิชาชีพ 

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่ บทความ
ฉบับเต็ม (full paper) ในเอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติ ที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น หรือ มีการจดสิทธิบัตร โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง 

 
3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
เรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการรับ
และการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 
4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์ เพื่อประเมิน
แนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
กระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 

 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.5  
มคอ.6 และ มคอ.7)  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
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เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
1)  มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

    

2)   มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

    

3)   มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกกระบวนวิชา 

    

4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 6 ให้ครบทุกกระบวนวิชา
ที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา 

    

5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60  วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

    

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 และ มคอ .4  (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25   ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

    

7)  มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

    

8)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับการแตง่ตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน าด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร 

    

9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ /หรือวิชาชีพ อย่างน้อย   
ปีละ 1 ครั้ง 

    

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

    

11)  ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณหลักสูตรเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

    

12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5             
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 10 11 12 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี  1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 7 8 9 10 

 
 
 

หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการสอนของอาจารยผ์ู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
   มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม่ 
   วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นิสิตแต่ละชัน้ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ

ในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปสีุดทา้ย 
  ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผู้ใช้บณัฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสตูรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
นั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 

401705 การถ่ายภาพทางปริทันต ์
 Periodontal Photography 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางปริทันต์ ซึ่งรวมถึง กล้องถ่ายภาพ เลนส์และอุปกรณ์ที่ ใช้เสริมในการ
ถ่ายภาพทางปริทันต์ การใช้และบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพทางปริทันต์ การแก้ไขและการน าเสนอ  

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 การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา 
              Scientific Paper Writing in Periodontology 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเก่ียวกับการเตรียมบทความวิชาการทางด้านปริทันตวิทยา การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
การเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง ไดอะแกรม ภาพประกอบ การเตรียมต้นฉบับ การส่งเพื่อการตีพิมพ์และ
กระบวนการพิจารณาบทความ และการเสนอบทความวิชาการ 

A study about prepare a scientific paper in periodontology, writing reference and 
bibliographer,  prepare data such as tables, diagram and illustrating,  organizing the document,  
submission and review processes and paper presentation. 

 

401763                      การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา 
 Teaching Practice in Periodontology 

    1(0-1-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกฝนประสบการณ์ในการสอนปริทันตวิทยาในห้องปฏิบัติการณ์และคลินิกของนักศึกษาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต  

Students will have experience of teaching about periodontoloty in laboratory and 
undergraduate dental student’s clinic 
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401811                               ปริทันตวิทยาขั้นสูง 
Advanced Periodontics 

   2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ความรู้แนวกว้างและแนวลึกเกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะปริทันต์ 
ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันต์ การลุกลามของโรค ความสัมพันธ์
ระหว่างโรคปริทันต์กับโรคทางระบบ การจ าแนกชนิด การตรวจ การวินิจฉัย และการพยากรณ์โรคปริทันต์ 

General and in depth knowledge about gross anatomy, histology, and physiology of 
periodontium, epidemiology, etiology and associated factors in the pathogenesis of periodontal 
diseases, disease progression, relationship between periodontal diseases and systemic diseases, 
classification, examination, diagnosis and prognosis of periodontal diseases 

 

401812                         ปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 
Advanced Periodontal Therapy 

   2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 เปูาหมายและหลักการของปริทันต์บ าบัด การวางแผนการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์ขั้นพื้นฐาน
แบบไม่ผ่าตัด และการรักษาโรคปริทันต์ด้วยวิธีศัลยกรรม การหายของแผล  การท าศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความ
สวยงาม  การประเมินผลการรักษา และการคงสภาพอวัยวะปริทันต์หลังการรักษา การรักษารอยโรคปริทันต์-เอ็นโด
ดอนท์ การรักษาโรคปริทันต์ในผู้ปุวยเด็ก ผู้ปุวยสูงอายุ และผู้ปุวยที่มีโรคทางระบบ 
 Goals and principles of periodontal therapy, periodontal treatment planning, non-surgical 
and surgical periodontal therapy, wound healing, periodontal plastic and reconstructive surgery, 
treatment evaluation and supportive periodontal therapy, treatment of periodontal-endodontic 
lesions, periodontal therapy in children, elderly and patients with systemic conditions 
 
401813 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 

                          Periodontics-Prosthodontics 1 
    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ลักษณะของผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาร่วมกันทั้งทางปริทันต์และทางทันตกรรมประดิษฐ์ เปูาหมายของ
การรักษาในมุมมองทางปริทันต์และทันตกรรมประดิษฐ์ การรักษาต่าง ๆ ที่ผู้ปุวยควรได้รับ และการจัดล าดับการรักษา
ดังกล่าวอย่างเหมาะสม การตรวจและการวางแผนการรักษา ทางเลือกในการรักษาหรือการถอนฟันที่เป็นโรคปริทันต์
อักเสบ หลักการประเมินและเลือกฟันหลักของฟันเทียม การโยกของฟันหลักและวิธีแก้ไขทั้งแบบชั่วคราวและแบบ
ถาวร บทบาทของการรักษาทางเอ็นโดดอนท์ ทางทันตกรรมจัดฟัน ทางระบบบดเคี้ยว และทางทันตกรรมรากเทียมใน
การจัดการกับผู้ปุวยปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ การท าศัลยกรรม    ปริทันต์เพื่อเพิ่มความส าเร็จในระยะยาวของการ
ใส่ฟัน และเพื่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ให้แข็งแรงและเพื่อยืดอายุการใช้งานของ          
ฟันเทียม 
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 Characteristics of patients requiring both periodontal and prosthodontic therapy, goals of 
therapy in periodontal and prosthodontic aspects, treatment needs and appropriate sequence of 
treatment, examination and treatment planning, options for freat or extraction teeth with 
periodontitis, abutment evaluation and selection, tooth mobility and its correction both 
temporarily and permanently, roles of endodontic, orthodontic, occlusal, and implant therapy in 
management of periodontal-prosthodontic patients, periodontal surgery for enhancing long-term 
success of prostheses and for esthetic purpose, supportive periodontal therapy for periodontal 
health and increasing lifetime of prostheses 
 
401821 ทันตกรรมรากเทียม   

                                 Dental Implantology 
   2(2-0-4)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานของทันตกรรมรากเทียม ได้แก่ วัสดุทางชีวภาพ ชีวกลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่างเนื้อเยื่อกับ
รากเทียม และพัฒนาการของแนวคิดรากเทียมในระบบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของการท า             
ทันตกรรมรากเทียม การเลือกผู้ปุวย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาในลักษณะสหวิทยาการ การใช้ระบบดิจิตัล
ในการรักษาทันตกรรมรากเทียม วิธีการผ่าตัดฝังรากเทียมแบบต่าง ๆ ขบวนการหายของแผล หลักการของทันตกรรม
ประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียมและชนิดของฟันเทียม ส าหรับรากเทียม ภาวะแทรกซ้อน  ความล้มเหลวของ             
ทันตกรรมรากเทียม  การคงสภาพเนื้อเยื่อรอบรากเทียม รวมทั้งสาเหตุของการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบ
และวิธีรักษา 
 Basic science of dental implant including biomaterial, biomechanic, tissue reaction to dental 
implant and evolution of concepts of current implant systems, indications and contraindications of 
implant therapy, patient selection, diagnosis and interdisciplinary treatment planning, use of digital 
system in dental implant treatment, surgical methods, wound healing, prosthodontic concepts in 
implant therapy, types of implant prostheses, complications and failures of dental implant, implant 
maintenance, etiology and treatment of peri-implantitis 
 
401851 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1 

                            Advanced Periodontal Clinic 1 
2 (0-6-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การบันทึกข้อมูลผู้ปุวยโรคปริทันต์ โดยการตรวจและบันทึกข้อมูลสภาพอวัยวะปริทันต์ การถ่ายภาพใน         
ช่องปาก การท าแบบจ าลองฟัน  การถ่ายภาพจากภาพรังสี และหนังสือเพื่อประโยชน์ในการท าเอกสารอ้างอิงในการ
บ าบัดผู้ปุวย และการรายงาน การฝึกปฏิบัติในคลินิกเพื่อรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นและปานกลาง 
ตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม  การวางแผนการรักษาเบื้องต้น และการให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการขูดหินน้ าลายและ
การเกลารากฟัน การสอนผู้ปุวยดูแลอนามัยช่องปาก และการกระตุ้นผู้ปุวยให้เห็นความส าคัญของอนามัยช่องปาก 
 Patient information recording including examination, and recording, periodontal status taking    
intra-oral photographs, and making study models, photographs taken from radiographs and books 
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for reference in treatment and reports, clinical practice in treatment of patients with slightly and 
moderate periodontitis using appropriate sequence of treatment, initial treatment planning and 
initial phase of treatment by scaling and root planing,  oral hygiene instruction and patient 
motivation 
 
401852 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2   

       Advanced Periodontal Clinic 2 
 2 (0-6-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกในการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรงตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม  การ
ประเมินผลภายหลังการรักษาขั้นต้นในการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นและปานกลาง  การวางแผนการรักษา
ขั้นแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการปรับการสบฟัน การท าเฝือกฟัน การรักษาอื่นที่ร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา 
และการท าศัลยกรรมปริทันต์แบบไม่ซับซ้อน  ได้แก่ การตัดแต่งเหงือก การท าศัลยกรรมปริทันต์โดยการเปิดแผ่น
เหงือก การตัดแต่งกระดูก การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ปุวยที่ไม่จ าเป็นต้องได้รับ  การรักษาโดยการท าศัลยกรรม
ปริทันต์ 
 Clinical practice in treatment of patients with severe periodontitis using appropriate 
sequence of treatment,  periodontal re-evaluation after initial phase of treatment for patients with 
slightly and moderate periodontitis,  additional treatment planning including occlusal adjustment, 
splinting, and other treatment by other dental specialties, simple surgical therapy including 
gingivectomy, flap operation, and osseous surgery, supportive periodontal therapy for patients 
treated with non-surgical approaches 
  
401853 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3          

                            Advanced Periodontal Clinic 3 
1 (0-3-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในคลินิกในการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ตามขั้นตอน
ที่เหมาะสม การเสริมประสบการณ์การท าศัลยกรรมปริทันต์แบบไม่ซับซ้อน เช่น การตัดแต่งเหงือก  การท าศัลยกรรม
ปริทันต์โดยการเปิดแผ่นเหงือก การตัดแต่งกระดูก การให้การวินิจฉัยและรักษาในผู้ปุวยฉุกเฉิน การรักษาผู้ปุวยโรค  
ปริทันต์ที่มีโรคทางระบบร่วมด้วย การฝึกปฏิบัติการการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้ปุวย ในภาวะฉุกเฉิน  
 Continuation in clinical practice in treatment of patients with moderate and severe 
periodontitis using appropriate sequence,  increase experience in performing simple surgical 
therapy including flap operation, and osseous surgery, diagnosis and emergency periodontal 
treatment, periodontal treatment in patients with systemic conditions,  practice of basic life 
support for patients in emergency condition 
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401854 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4       
                            Advanced Periodontal Clinic 4 

 2 (0-6-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในคลินิก ในการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางหรือรุนแรง ตามล าดับ

ขั้นตอนที่เหมาะสม การประเมินผลภายหลังการรักษาขั้นต้นในการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบ   ขั้นรุนแรง              
การวางแผนและการรักษาขั้นแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการปรับการสบฟัน การท าเฝือกฟัน การรักษาอื่นที่ร่วมกับ             
ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอื่น การท าศัลยกรรมแบบไม่ซับซ้อนและการท าศัลยกรรมเพื่อเหนี่ยวน าให้เกิดการ
สร้างใหม่ของเนื้อเยื่อปริทันต์ การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ปุวยหลังการท าศัลยกรรมปริทันต์  การเตรียมผู้ปุวยและ
ช่วยข้างเก้าอี้ในงานทันตกรรมรากเทียม 

Continuation in clinical practice in treatment of patients with moderate or severe 
periodontitis using appropriate sequence,  periodontal re-evaluation after initial phase of treatment 
for patients with severe periodontitis, additional treatment planning and treatment including 
occlusal adjustment, splinting; treatment in conjunction with other specialists, simple surgical 
therapy and periodontal regeneration procedures,  supportive periodontal therapy after corrective 
phase,  patient preparation and chair-side assisting for dental implant 

 
401855 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5       

       Advanced Periodontal Clinic 5 
 2 (0-6-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในคลินิกในการดูแลผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ตามล าดับ
ขั้นตอนที่เหมาะสม การรักษาผู้ปุวยปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ปุวยหลังการ
ท าศัลยกรรมปริทันต์ การท าศัลยกรรมรากเทียมขั้นตอนที่ 1  

 Continuation in clinical practice in treatment of patients with moderate or severe 
periodontitis using appropriate sequence,  treatment of periodontal-prosthodontic patients,  
supportive periodontal therapy for patients after corrective phase,  stage I implant surgery 

 

401856 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6   
        Advanced Periodontal Clinic 6 

  1 (0-3-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การเพิ่มเติมประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมปริทันต์เพื่อเหนี่ยวน าให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อปริทันต์
รวมทั้งศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงาม การดูแลผู้ปุวยทันตกรรมรากเทียมก่อนที่จะท าศัลยกรรมรากเทียมขั้นตอน
ที่ 2 การประเมินผลภายหลังการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์ การวางแผนส าหรับขั้นบ ารุงรักษาเพื่อปูองกันไม่ให้โรคปริทันต์
เกิดซ้ าอีก การท ารายงานส าหรับผู้ปุวยแต่ละรายโดยละเอียด 
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 Enhancement of experience in periodontal regeneration procedures and periodontal plastic 
and reconstructive surgery, patient care during the healing period prior to stage II implant surgery,   
periodontal re-evaluation after completion of treatment, treatment planning for supportive 
periodontal therapy to prevent recurrence of diseases,  complete case report 

 

401857 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7    
         Advanced Periodontal Clinic 7 

 2 (0-6-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การท าศัลยกรรมรากเทียมขั้นตอนที่ 2 และการดูแลรักษาอวัยวะรอบรากเทียม การวางแผนการเคลื่อนฟันใน
ผู้ปุวยโรคปริทันต์ร่วมกับทันตแพทย์สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน และการเคลื่อนฟันอย่างง่ายส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์ 
การรักษาผู้ปุวยที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมสหสาขา การประเมินผลภายหลังเสร็จสิ้นการรักษา และ
การวางแผนส าหรับขั้นบ ารุงรักษา เพื่อปูองกันไม่ให้โรคปริทันต์เกิดซ้ าอีก การท ารายงานส าหรับผู้ปุวยแต่ละรายโดย
ละเอียด  
 Stage II implant surgery, maintenance care for peri-implant tissue, treatment planning with 
orthodontist in tooth movement for periodontal patients, minor tooth movement for selected 
periodontal patients, interdisciplinary treatment for periodontal patients, periodontal re-evaluation 
after completion of treatment, treatment plan for supportive periodontal therapy to prevent 
recurrence of diseases,  complete case report 
 
401858    ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 8   

          Advanced Periodontal Clinic 8 
3 (0-9-0)  

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกปฏิบัติในคลินิกในการดูแลผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบระดับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและผู้ปุวยโรคปริทันต์
อักเสบที่มีโรคทางระบบร่วมด้วยตามขั้นตอนที่เหมาะสม การคงสภาพเนื้อเยื่อรอบรากเทียมหลังการบูรณะ การรักษา
โรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบและภาวะแทรกซ้อนในผู้ปุวยรากเทียม การประเมินผลการเคลื่อนฟันในผู้ปุวยโรค           
ปริทันต์และการท าเครื่องมือเพื่อคงสภาพฟันหลังการเคลื่อนฟัน การท าศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงามและการท า
เหงือกปลอม การประเมินผลการรักษาผู้ปุวยที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมสหสาขา ท ารายงานผู้ปุวยครบถ้วน
 Continuation in clinical practice in treatment for patients with any kind of periodontal 
diseases and patients with systemic diseases following appropriate sequence, maintenance of peri-
implant tissue after restoration, treatment of peri-implantitis. and implant complication,patient re-
evaluation after tooth movement and fabricating appropriate retainers, periodontal surgery for 
esthetic reason, and gumslip patient re-evaluation after completion of interdisciplinary treatment, 
complete patient reports 
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401871 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 1      
                       Classic Literature in Periodontics 1 

   2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การอ่านเชิงวิจารณ์และการน าเสนอบทความทางวิชาการตั้งแต่ในอดีตจากวารสารต่างๆที่เป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลว่าเป็นหลักฐานส าคัญของความรู้ในสาขาวิชาปริทันตวิทยา โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างของอวัยวะปริทันต์ที่ปกติ
และผิดปกติ การเปรียบเทียบระหว่างการยึดจับของของกระดูกเบ้าฟันและผิวรากฟันกับการยึดจับของกระดูกเบ้าฟัน
และรากเทียม ระบาดวิทยาของโรคปริทันต์ สาเหตุของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่อการเกิดและด าเนินโรค 
บทบาทของการสบฟันต่อโรคปริทันต์ ผลกระทบของการอักเสบของโรคปริทันต์ที่มีต่อโรคทางระบบและในทางกลับกนั 
การตรวจวินิจฉัย การท านายโรคปริทันต์ 
 Critical reading and presentation of classic literatures known to be key documents in 
periodonctal field; structure of periodontium in health and disease, comparison between the 
interface of periodontium and peri-implant tissue, epidemiology of periodontal diseases, etiology 
and associated factors involving in development and progression of periodontal diseases, role of 
occlusion in periodontal diseases, effects of periodontitis on systemic diseases and vice versa, 
patient examination, diagnosis and prognosis of periodontal diseases. 
 
401872 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 2   

                       Classic Literature in Periodontics 2 
   2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   401871 
 การอ่านเชิงวิจารณ์และน าเสนอบทความทางวิชาการในอดีตที่ส าคัญ ในสาขาปริทันตวิทยาครอบคลุมถึงวิธีการ
ตรวจพิเคราะห์โรค เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยและการวัดการลุกลามของโรคปริทันต์ วิธีการรักษาโรคปริทันต์ด้วย
วิธีการต่าง ๆ และกลไกของการหายของแผลจากการรักษาด้วยวิธีการรักษาดังกล่าว การใช้ยาในการรักษาโรคปริทันต์ 
การสูญเสียฟันและการคงสภาพอวัยวะปริทันต์   า         ระหว่างโรคปริทันต์กับโรคทางระบบและรากฟันเทียม 

 Critical reading and presentation of classic literatures known to be key documents in 
periodontal field, the topics include patient examination, diagnostic tools of periodontal diseases 
and their progression, methods in periodontal therapy, and wound healing after each treatment, 
drug use in periodontal therapy, tooth loss and supportive periodontal therapy, interrelation ship 
between periodontal diseases and systemic diseases, dental Implant 

 

401873 บทความปัจจุบันทางปริทันตวทิยา 1    
                      Current Literature in Periodontics 1 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401871 และ 401872 
 การอ่านเชิงวิจารณ์ และการน าเสนอบทความปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาปริทันตวิทยาทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุป ร่วมอภิปรายเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาปริทันต์  
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Critical reading and presentation of both national and international current literatures in 
periodontal field,  summary and discussion in the advancement of periodontal knowledge 

 

401874 บทความปัจจุบันทางปริทันตวทิยา 2      
                      Current Literature in Periodontics 2 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401873 
 การอ่านเชิงวิจารณ์ และน าเสนอบทความปัจจุบันทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ ทั้งใน และต่างประเทศ สรุป 
และเสนอรายงาน ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาวิชา  
ปริทันตวิทยา 

Critical reading and presentation of both national and international current literatures in 
periodontal field,  summary and discussion in the advancement of periodontal knowledge 

 

401875     สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม                             1(1-0-2) 
     Seminar in Dental Implant 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การอ่านเชิงวิจารณ์และการน าเสนอบทความทางวิชาการจากวารสารต่างๆ ทางทันตกรรมรากเทียมทั้งใน

และต่างประเทศ ทั้งในอดีตที่ส าคัญและบทความปัจจุบัน สรุป ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ ตอบค าถามเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางทันตกรรมรากเทียม 

Critical reading and presentation of both classic and current literature from national and 
international journal in dental implant, summary and discussion in advancement  of dental implant 
knowledge. 

 

401881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1 
              Seminar in Periodontal Treatment Planning 1  

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบระดับปานกลาง  โดยให้มีการน าเสนอรายงานผู้ปุวยได้แก่ 
ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ปุวยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบภาพถ่ายรังสี การ
พิเคราะห์โรค การวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรค เปูาหมายของการรักษา แผนการรักษา
เบื้องต้น การประเมินผลการรักษาขั้นต้น และแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ 
โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่ต้องท าศัลยกรรมปริทันต์
ต้องมีการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดและรายละเอียดเทคนิคการผ่าตัด 

Treatment planning for patients with moderate periodontitis, case presentation including 
the following information, medical and dental history, patient’s chief complaint, clinical findings, 
radiographic finding, analysis of etiology and contributing factors in each case, goals of treatment, 
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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 details of surgical techniques will be discussed 

401882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2                  
Seminar in Periodontal Treatment Planning 2 

   1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401881 
 การวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบระยะรุนแรงโดยให้มีการน าเสนอรายงานผู้ปุวย ได้แก่ ประวัติ
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ปุวยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ ภาพถ่ายรังสี การพิเคราะห์
โรค การวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรค เปูาหมายของการรักษา แผนการ รักษาเบื้องต้น        
การประเมินผลการรักษาขั้นต้น และแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ โดยมี
พื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่ต้องท าศัลยกรรมปริทันต์ต้องมี
การอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดและรายละเอียดเทคนิคการผ่าตัด 

Treatment planning for patients with severe periodontitis, case presentation including the 
following information, medical and dental history, patient’s chief complaint, clinical findings, 
radiographic finding, 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 details of surgical techniques will be discussed 

 
401883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3                            

Seminar in Periodontal Treatment Planning 3 
    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401882 
 การวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์อักเสบระยะรุนแรง และซับซ้อน โดยให้มีการน าเสนอรายงานผู้ปุวย
ได้แก่ ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ปุวยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ การพิเคราะห์
โรค การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรค เปูาหมายของการรักษา แผนการรักษาเบื้องต้น            
การประเมินผลการรักษาขั้นต้น และแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป  

Treatment planning for patients with severe and complicated 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   
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401884 การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์แบบสหสาขา 
   Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 น าเสนอและวิจารณ์บทความทางวิชาการ  บทความปริทัศน์  และบทความวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยา และ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องในการรักษาแบบสหสาขาส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์ที่มี
ความเก่ียวข้องกับการรักษาทางทันตกรรมด้านอื่น ๆ น าเสนอรายงานผู้ปุวย แผนการรักษา พร้อมเหตุผลในการเลือก
วิธีการรักษานั้น ๆ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

Presentation and discussion of the evidence in knowledge of periodontology and other 
specialites used in the interdisciplinary approach for treating periodontal patients,  treatment 
planning of periodontal patients in need of other dental treatment,  case presentation and 
discussion among students and faculty of treatment plan and rationale for selected treatment 
 
402727     การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์   

                     Tooth movement in Periodontal Patients 
    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การจ าแนกชนิดและสาเหตุของการสบฟันผิดปกติ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของแบบจ าลองฟันและ

ภาพรังสีศีรษะและใบหน้า การเลือกผู้ปุวย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์ที่จ าเป็นต้องรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน การเคลื่อนฟัน หลักการเลือกวิธีการรักษา และวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองมือจัดฟันส าหรับการ
เคลื่อนฟันในผู้ปุวยโรคปริทันต์ การตอบสนองของอวัยวะปริทันต์ ผลการรักษา การคงสภาพ และความล้มเหลวของ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ปุวยโรคปริทันต์ 

Classification and etiology of malocclusion, patient’s record, model analysis and radiographic 
analysis, case selection, diagnosis and treatment planning for periodontal patients in need of 
orthodontic treatment,  tooth movement, principles of treatment selection and materials in each 
treatment modality,  response of periodontal tissue to tooth movement,  treatment evaluation 
and maintenance,  failure of orthodontic treatment in periodontal patients 

 

403701          ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก               1(1-0-2) 

Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 เทคนิคการถ่ายภาพรังสีและหลักการพื้นฐานส าหรับการอ่านภาพรังสี ภาพรังสีของโรคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่อ
ฟันที่พบได้บ่อย ภาพรังสีของกระดูกกระโหลกศีรษะและใบหน้าและรอยโรคที่พบ การวินิจฉัย  แยกโรคทางภาพรังสี
ของรอยโรคในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ภาพรังสีของทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพรังสีและภาพชนิดต่าง ๆ 
ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยวิธีการที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเท็ตโทโมกราฟฟี่ แม็กเนติกเรโซแนนซ์ 
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อัลทราซาวน์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และภาพรังสีดิจิตอล รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อยในช่องปาก ก ารตรวจ
วินิจฉัยและการจัดการรักษาอาการที่แสดงในช่องปากของผู้ปุวยที่มีโรคทางระบบ 
 Radiographic technique and basic principle of film interpretation, radiography of common 
dental diseases, radiography of skull and facial bones and their lesons, radiographic differential 
diagnosis of intraosseous 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  
 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม   
                  Applied General Medicine in Dentistry 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคระบบต่างๆ ของร่างกายที่มีอาการและ
ปัญหาเกี่ยวกับทางทันตแพทย์ รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมบางอย่างที่ทันตแพทย์ควรทราบ 
 History taking, physical examination and laboratory investigations, systemic diseases and their 
related dental problems including some emergency conditions which dentist should know. 
 
 
412718 เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1 

 Advanced Oral Medicine 1 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ความรู้เกี่ยวข้องกับสาเหตุ อาการแสดงของโรคในช่องปาก และอวัยวะข้างเคียง การแปลผลภาพรังสี การ

อ่านผลชิ้นเนื้อเบื้องตน้ สรีระพยาธิวิทยาของผิวหนังและเยื่อเมือกช่องปาก ชีววิทยาของเนื้องอก  โรคติดเชื้อ             
การวินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคช่องปากด้วยการใชย้า 

Knowledge of etiology and clinical manifestations of diseases of oral mucosa and 
associated structures,  radiographic interpretation,  histopathological interpretation,  
pathophysiology of skin and oral mucosa, biology of tumor,  infectious diseases,  diagnosis,  
differential diagnosis and medical management of oral mucosal lesions 
 
 
415711      พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม และวิชาชีพ
ทันตกรรม สิทธิของผู้ปุวยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา  ปัจจัยพื้นฐานของพฤติ กรรมของมนุษย์  และการ
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ปฏิสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ปวุย วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจใน
จริยธรรมที่เรียนมา 

Concepts in ethics, ethics in dentistry,  relationship  of  religions,  ethics and dentistry, 
patient’s rights and rules of Thai dental council,  basic factors of human behaviors, doctor-patient 
interrelationship,  analytical discussion of ethical problems in dentistry using the knowledge gained 
from  this course 
 
415712                    ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์                             

                    Research Methodology in Dentistry 
  2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ การน าขบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ ในการ
ออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัย เทคนิควิธีการรวมรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
การเสนอผลงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และการวิจารณ์ผลงานวิจัย 
 The study about different types of research design and methodology,  this course 
emphasizes on the application of scientific method in research design including the development 
of research proposal,  data collection,  data management,  presentation of research findings, critical 
appaisal and the critique of research findings 
 
415713    ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์   

                             Biostatistics in Dentistry 
   2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 แนวคิดและการน าวิธีทางสถิติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยทางทันตแพทย์ การเลือกใช้สถิติที่
เหมาะสมกับข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์  ทั้งสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก  วิธีการเลือกตัวอย่าง และ
การก าหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบค่าความถูกต้องและค่าความเชื่อถือได้  การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ
งานวิจัยทางทันตแพทย์ การเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารในการขอค าปรึกษาทางสถิติ และการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ 
 Statistical concepts and methods in developing dental research proposal, selection of 
appropriate statistical methods for dental data including parametric and non-parametric statistics, 
methods in determining of sample size,  test of validity and reliability,  planning for analysis in 
dental research,   preparation of necessary information used to communicate in statistical 
consultation 
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421715      ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ 2  
                          Periodontics-Prosthodontics 2 

    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างงานปริทันต์และทันตกรรมประดิษฐ์ การวางแผนการรักษาร่วมกัน และหลักการออกแบบ
ฟันเทียมทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ หลักการบูรณะด้านบดเคี้ยว การปรับดุลการบดเคี้ยว การยึดเฉพาะกาลส าหรับ
ผู้ปุวยที่เป็นโรคปริทันต์  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์ในผู้ปุวยที่ใส่ฟัน เทียมและการดูแลอวัยวะ          
ปริทันต์หลังการใส่ฟันเทียม 
 The interrelationship between periodontics and prosthodontics, periodontal-prosthodontic 
treatment planning, designs of both fixed and removable prostheses, concepts of occlusion in 
restorations, occlusal equilibration and provisional splinting in periodontal patients, changes of 
periodontal tissue after prosthodontic treatment, supportive treatment for periodontal-
prosthodontic patients 
    
422711                         ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์      

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับงานทางทันตกรรม รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ และ

สรีรวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ บริเวณศีรษะและคอ การประยุกต์ความรู้ในเร่ืองหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบการบดเคี้ยว และระบบการกลืนอาหาร กลไกการเกิดความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากและการควบคุม 
พื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรมชีวเคมีประยุกต์ของเนื้อเยื่อที่
สะสมแร่ธาตุและพยาธิวิทยาของการอักเสบและการติดเชื้อบริเวณใบหน้าและช่องปาก อณูชีววิทยาของมะเร็งช่องปาก 
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม  
 Relevant basic knowledge in Biomedical Science related to dentistry, including anatomy and 
physiology of various organs in the head and neck region,  applied knowledge in the function of 
musculature,  nervous,  mastication,  and deglutition systems, mechanisms of nociception around 
the orofacial region and its control,  the basic molecular genetics and the related genetic disorders 
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) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ความก้าวหน้าใหม่ ๆ ในสาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและพัฒนา

ของกะโหลกศีรษะ เพดาน ใบหน้า ฟัน และอวัยวะปริทันต์  ชีววิทยาของกระดูกและเซลล์เยื่อบุผิว โครงสร้างของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน กลไกการขึ้นของฟัน การหายของแผลในช่องปากและการรับรส  
โครงสร้างทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของน้ าลาย และบทบาทของกระบวนการอักเสบและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก 
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ทบทวนการจ าแนกชนิดของเชื้อจุลชีพในช่องปากโดยเฉพาะแบคทีเรียและกลไกทางพิษวิทยาของเชื้อจุลชีพ การเกิด
แผ่นคราบจุลินทรีย์และส่วนประกอบ ความส าคัญของแผ่นคราบจุลินทรีย์และเชื้อจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจงต่อการเกิด
โรคฟันผุและโรคปริทันต์  การน าความรู้ทางอณูชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
 New advances in cellular and molecular biology relevant to oral biology on the topics of 
developmental biology of craniofacial structures - including skull,  palate, face, teeth, and 
periodontium - bone and epithelial biology,  structures of connective tissue and pulp,  mechanisms 
of tooth eruption,  wound healing,  and taste sensation,  physiological and biochemical aspects of 
saliva, and the roles of inflammation and immune system in the oral cavity studied,  classification 
of oral microorganisms,  particularly bacteria,  and toxicity mechanisms reviewed,  formation and 
compositions dental plaque studied,  the importance of dental plaque and specific microorganisms 
in dental caries and periodontal disease discussed,  application of knowledge in molecular biology 
for dental research 
 
423701     ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า 

Occlusion, Orafacial Pain and Temporomandibular Disorders 
    1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ลักษณะทางกายวิภาคและการท างานของระบบบดเคี้ยว ชนิดของการสบฟัน  การจ าแนก การตรวจพิเคราะห์ 
และการจัดการความผิดปกติของการสบฟัน และความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว กลไกความ
เจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า  การจ าแนกประเภท การตรวจพิเคราะห์ และการจัดการความเจ็บปวดบริเวณ
ใบหน้าและช่องปาก  
 Anatomical characteristics and function of masticatory system, types of occlusion, 
classification, clinical evaluation, diagnosis and management of occlusal abnormalities and 
temporomandibular disorders,  mechanism of orofacial pain,  classification,  clinical evaluation, 
diagnosis and management of orofacial pain 
 
401799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 หน่วยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แลว้หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ 
     หัวข้อโครงร่าง 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ประจ า 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนุช เพ่ิมพานิช  
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Puntyaphu A, Permpanich P, Sangin S. The relationship between Porphyromonas Gingivalis and  
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              เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุส าหรับผูป้กครองของเด็กอายุ 2-5 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559;  
              37(2): 145-158. 
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                2557; 35(1): 119-130.        
                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three 

different mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite 
element analysis study. Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4): 202-212. 

2. Warin P, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Khongkhunthian P. Effects of different numbers of mini-
dental implants on alveolar ridge strain distribution under mandibular implant-retained 
overdentures J Prosthodont Res.  2017; S1883-195. 

3. Rungsiyakull C, Chen J, Rungsiyakull P, Li W, Swain M, Li Q. Bone's responses to different designs 
of implant-supported fixed partial dentures Biomech Model Mechanobiol.  2015; 14(2): 
403-11. 

งานวิจัยระดับชาต ิ
4. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต,์ ชาย รังสิยากูล, ทิวสน สายสีนพคณุ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของด้านสัมผัสบริเวณ

ด้านประชิดต่อแรงที่เกิดขึ้นบนรากเทียมรองรับฟันเทียมชนิดคานยื่น 2 หน่วย.                              
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3): 111-121. 

5. ขนิษฐา เกษตรวงศ,์ ธนพล ศรสวุรรณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยและโลหะ
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พิริยะ  ยาวิราช 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Sangprasert W, Lee V.S, Yavirach P, Boonya- wan D, Nimmanpipug P. Mechanical properties 

study of plasma treated epoxy-base post in dual-material systems (Conference Paper) 
View at Publisher| Export | Download | Add to L.  2016; (675): 739-743.                             

2. Rakitikul W, Lee V.S, Yavirach P, Boonyawan D, Nimmanpipug P. Adhesion improvement via 
surface functionalization of epoxy-resin base post by low temperature plasma 
(Conference paper) Macromolecular Symposia  2015; 354(1): 13-20.    

งานวิจัยระดับชาต ิ
3. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศษิฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวนไ์กลวงศ์ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาค       

นาโนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2): 97-110. 

4. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวริาช, มาริสา สุขพัทธ,ี และคณะ. ผลของนาโนซิลิกาที่ผา่นการปรับสภาพพืน้ผิว 
ด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่       
ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 71-81. 

5. ณัฐพล เตชูปกรณ,์ สิทธิเดช นลิเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท ์. คุณสมบัติดัดขวางของพอลิเมทิลเม
ทาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงดว้ยเส้นใยแก้วก้านสัน้ทางอุตสาหกรรม ที่ผ่านการปรับสภาพพืน้ผิวด้วยวธิี
ต่างๆ  .เชียงใหม่ทันตแพทยสาร . 2559; 37(2): 61-70. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกูล 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Louwakul P, Saelo A, Khemaleelakul S. Efficacy of calcium oxide and calcium hydroxide 

nanoparticles on the elimination of Enterococcus faecalis in human root dentin Clin Oral 
Investig.  2017; 21(3): 865-871. 

2. Louwakul P, Lertchirakarn V. Response of inflamed pulps of rat molars after capping with pulp-
capping material containing fluocinolone acetonide J Endod.  2015; 41(4): 508-12. 

งานวิจัยระดับชาต ิ
3. อาณัติ เดว,ี ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากลุ. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองรากฟัน

ด้วยยาปฏชิีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 27-38 
4. ฐานิดา ปุญญฤทธิ,์ แสงอุษา เขมาลีลากุล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล. ผลของการเติมเซตริไมด์ต่อการก าจัดชั้นสเมียร์บนเนื้อ

ฟันของน้ ายาอีดีทีเอ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 39-47 
5. เบญจพร มีหลีสวัสดิ,์ ภูมิศักดิ์ เลาวกุล. ความส าคัญและการจัดการร่องด้านเพดานและเหงือก.  

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(2): 47-56.                             
6. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, ตรีประดับ หน่อแก้ว, พสุธา ธญัญะกิจไพศาล. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารห้ามเลือดบางชนิดที่ใช้

ในศาสตร์เอ็นโดดอนตต์่อเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสและแบคทีรอยดีส์ ฟราจิลิส.  
  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(2): 89-98.                                      
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อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริกา  อังกสิทธิ์ 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Angkasith P, Burgess JO., Bottino MC, et al. Cleaning methods for zirconia following salivary 

contamination. J Prosthodontics. 2016; 25(5): 375-9. 
งานวิจัยระดับชาต ิ
2. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศษิฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวนไ์กลวงศ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาค                   

นาโนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2): 97-110. 

3. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี และคณะ. ผลของนาโน -ซิลิกาทีผ่่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดดัขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต.  เชียงใหม่                            
ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-78. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มาริสา  สุขพัทธี 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Sukapattee M, Wanachantararak S, Sirimaharaj V, et al. Effect of full crown preparation on pulpal 

blood flow in man Arch Oral Biol. 2016; 70: 111-116. 
งานวิจัยระดับชาต ิ
2.  มาริสา สุขพัทธ,ี สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบต่อ 

การไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่. เชยีงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1):    
93-100. 

3. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธ ีและคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาทีผ่่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดดัขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่            
ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-81. 

4. มาริสา สุขพัทธ,ี สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช  .ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป  ็นส่วนประกอบต่อ
การไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่. เชยีงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1):     
93-100. 

 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม  ประภายสาธก 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Manmontri C, Chompu-Inwai P, Mahasantipiya PM, Manmontri C Prapayasatok S. Prevalence of 

pre-eruptive intracoronal radiolucencies in Thai children and adolescents: A retrospective 
study. J Investig Clin Dent 2018; 9(2): e12303. 

2. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, et al. Infection control and patient discomfort with an 
alternative plastic barrier in intraoral digital radiography. Dentomaxillofac Radiol.  2017; 
46(2): 2016-2035. 
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3. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, et al. Accuracy of an equation for estimating age from 
mandibular third molar development in a Thai population. Imaging Sci Dent.. 2016; 46(1): 
1-7. 

งานวิจัยระดับชาต ิ
4. วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก,  ปิยะนารถ จาติเกตุ.   การศึกษาเชิงปริมาณของข้อผิดพลาดในการ

จัดต าแหน่งผูปุ้วยในภาพรังสปีรทิัศน์ชนิดดิจิทลั การศกึษาย้อนหลัง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 
37(2): 113-122.  

5. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานนัท์ มหาสนัตปิิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์  
  ประโมจนีย,์ การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโค้งดา้นหนา้ของคลองประสาทข้างคางในผูปุ้วยชาวไทย 

โดยภาพรังสโีคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 103-114. 
6. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ, ชนธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์. 

เนื้องอกโอดอนโทเจอนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาทีพ่บน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 89-97. 

7. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ ภัทรานันท์ มหาสนัติปิยะ, จงดี ก าบงัตน, อานนท์ 
จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสีจากเคร่ืองโคนบีมซีททีี่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. 
ประเทศไทย. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร. 2557; 1(35): 25-33.                                                                

           
 
ศาสตราจารย ์เชี่ยวชาญพิเศษ ทันตแพทย์หญิง ดร.สิริพร  ฉัตรทิพากร 
การวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Chunchai T, Thunapong W, Yasom S, et al. Decreased microglial activation through gut-brain axis 

by prebiotics, probiotics, or synbiotics effectively restored cognitive function in obese-
insulin resistant rats. J Neuroinflammation. 2018; 15(1): 11. 

2. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Dipeptidyl 
peptidase-4 inhibitor enhances restoration of salivary glands impaired by obese-insulin 
resistance. Arch Oral Biol. 2018; 85: 148-153. 

3. Siri-Angkul N, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Roles of Lipocalin 2 and Adiponectin in Iron 
Overload Cardiomyopathy. J Cell Physiol. 2018; 233(7): 5104-5111. 

4. Kumfu S, Khamseekaew J, Palee S, et al. A combination of an iron chelator with an antioxidant 
exerts greater efficacy on cardioprotection than monotherapy in iron-overload thalassemic 
mice. Free Radic Res. 2018; 52(1): 70-79. 

5. Chunchai T, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. The possible factors affecting microglial activation 
in cases of obesity with cognitive dysfunction. Metab Brain Dis. 2018; 33(3): 615-635. 

6. Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Sivasinprasan S, et al. Cardioprotection of dapagliflozin and 
vildagliptin in cardiac reperfusion injury rats. J Endocrinol.  2017; (JOE): 17-0457. 
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7. Shwe T, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Role of D-galactose-induced brain 
aging and its potential used for therapeutic interventions. Exp Gerontol. 2017; 10(101):  
13-36. 

8. Maneechote C, Palee S, Chattipakorn SC, et al. Roles of mitochondrial dynamics modulators in 
cardiac ischaemia/reperfusion injury. J Cell Mol Med. 2017; 21(11): 2643-2653. 

9. Apaijai N, Charoenphandhu N, Ittichaichareon J, Chattipakorn SC. Estrogen deprivation aggravates 
cardiac hypertrophy in non-obese type 2 diabetic Goto-kakizaki (GK) rats. Biosci Rep. 2017; 
:BSR201708. 

10. Sa-Nguanmoo P, Tanajak P, Kerdphoo S, et al. SGLT2-inhibitor and DPP-4 inhibitor improve brain 
function via attenuating mitochondrial dysfunction, insulin resistance, inflammation, and 
apoptosis in HFD-induced obese rats. Toxicol Appl Pharmacol. 2017; (33): 43-50. 

11. Hummasorn S, Shinlapawittayatorn K, Khamseekaew J, Jaiwongkam T, Chattipakorn SC, 
Chattipakorn N. Humanin directly protects cardiac mitochondria against dysfunction 
initiated by oxidative stress by decreasing complex I activity. Mitochondrion. 2017; 
1567(17): 30073-9. 

12. Kumfu S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. T-type and L-type Calcium Channel Blockers for the 
Treatment of Cardiac Iron Overload: An Update. J Cardiovasc Pharmacol. 2017; 70(5):  
277-283. 

13. Jaikumkao K, Pongchaidecha A, Chatsudthipong V, Chattipakorn SC, Chattipakorn N, Lungkaphin 
A. The roles of sodium-glucose cotransporter 2 inhibitors in preventing kidney injury in 
diabetes. Biomed Pharmacother. 2017; 94: 176-187. 

14. Palee S, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. Liraglutide preserves intracellular calcium handling in 
isolated murine myocytes exposed to oxidative stress. Physiol Res. 2017; 66(5): 889-895. 

15. Thummasorn S, Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. High-dose Humanin 
analogue applied during ischemia exerts cardioprotection against ischemia/reperfusion 
injury by reducing mitochondrial dysfunction. Cardiovasc Ther.  2017; 35(3): 31-34. 

16. Pintana H, Apaijai N, Kerdphoo S, et al. Hyperglycemia induced the Alzheimer's proteins and 
promoted loss of synaptic proteins in advanced-age female. Goto-Kakizaki (GK) rats 
Neurosci Lett.  2017; 10(655): 41-45. 

17. Shinlapawittayatorn K, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. The Influence of Obese Insulin-
resistance on the outcome of the ischemia/reperfusion. Insult to the Heart Curr Med 
Chem.  2017; 25: 56-61. 

18. Tunapong W, Apaijai N, Yasom S, et al. Chronic treatment with prebiotics, probiotics and 
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งานวิจัยระดับชาต ิ
16.  Maneerat, D, Chotjumlong, P, Sastraruji, T, Pongsiriwet, S., Iamaroon, A, Krisanaprakornkit, S. An 

Inverse Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell 
Nuclear Antigen Expression in Oral Lichen Planus. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 2558; 38(Sup): 1-12. 

17. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ. An Emerging Role of Cathelicidin Antimicrobial Peptides in Bone 
Biology. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์. 2557; 64(4):193-209. [no abtract available] 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุมนา  จิตติเดชารักษ์ 
งานวิจัยระดับชาต ิ
1. ธารินทร์ เพียงสุข, กษาปณ์ พิเชฐโชต,ิ ชุติกุล เขื่อนแก้ว และคณะ. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพืน้ผิว

และรูปร่างของวัสดุส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 13-28. 
2. ทวีศักดิ์ ประสานสทุธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ,์ จุฑาทิพย์ ศรรีิเกตุ และคณะ. ผลของการปนเปื้อนจากถุงมือที่ใช้

ทางทนัตกรรมต่อก าลังยึดของวสัดุบูรณะเรซินคอมโพสติกับเนือ้ฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 
83-92. 

3. ทวีศักดิ์ ประสานสทุธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนทัวรากรณ์, ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา จิตติเดชา
รักษ์. ผลของระบบสารยึดติดตอ่ก าลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอเมอร์. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 91-100. 

4.  ภวัต โลเกศเสถียร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์ ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นตอ่ความคงทนของ .
แรงยึดต ิดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์  .เชียงใหม่ทันตแพทยสาร . 2559; 37(2): 
49-60. 

5. ณัฐพงษ์ นนัโท, สุมนา จิตติเดชารักษ์, ยุทธนา คูวฒุยากร  ผลของการปนเปื้อนสารห้ามเลือดชนิดอลูมินัมคลอไรด์.
ต่อก าลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์กับเนื้อฟัน เ. ชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 
87-98.  

6. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจ,ิ สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จติติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดงึระดับจุลภาพของเนื้อฟันทีไ่ด้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 63-74. 
 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์ 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Chankong T., Iamaroon A., Krisanaprakornkit S., Pongsiriwet S., Chotjumlong P. and Sastraruji T. 

Increased cyclooxy-genase 2 expression in association with oral lichen planus severity. 
Journal of Dental Sciences (2016) 385; 1-7. 
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2. Sritippho T, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Buddhachat K, Sastraruji T, Iamaroon A. p16 - a 
Possible Surrogate Marker for High-Risk Human Papillomaviruses in Oral Cancer? Asian Pac 
J Cancer Prev. 2016; 17(8): 49-57. 

งานวิจัยระดับชาต ิ
3. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณชัพล จมูศร,ี สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์    .  

เนื้องอกโอดอนโทเจอนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาทีพ่บน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 89-97. 

4. Maneerat, D, Chotjumlong, P, Sastraruji, T, Pongsiriwet, S., Iamaroon, A, Krisanaprakornkit, S. An 
Inverse Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell 
Nuclear Antigen Expression in Oral Lichen Planus. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั.  2558; 38(Sup): 1-12. 

5. Prapayasatok S., Iamaroon A., Chinkrau C., Mathapun J., Nutchapon Chamusri N., Pongsiriwet S. 
Central Odontogenic Fibroma:  A Case Report  CM Dent J 2015; 36(1): 89-97 

 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อภิรุม  จันทน์หอม 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an 

equation for estimating age from mandibular third molar development in a Thai 
population. Imaging Sci Dent. 2016; 46(1): 1-7. 

งานวิจัยระดับชาต ิ
2.  สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานนัท์ มหาสนัติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์  
  ประโมจนีย,์ การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโค้งดา้นหนา้ของคลองประสาทข้างคางในผูปุ้วยชาวไทย 

โดยภาพรังสโีคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 103-114. 
3.  สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ ภัทรานันท์ มหาสนัติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์  

    จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวสิัยของภาพรังสี จากเครื่องโคนบีมซีทีที่พัฒนาขึน้โดย สวทช.  
       เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 1(35): 25-33. 

 
 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวาญพิเศษ) ทันตพทย์ ดร.อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Chitapanarux I, Traisathit P, Komolmalai N, et al. Ten-year outcome of different treatment 

modalities for squamous cell carcinoma of oral cavity. Asian Pac J Cancer 
Prev. 2017; 18(7): 1919-1924. 
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2. Duangto P, Iamaroon A, Prasitwattanaseree S, Mahakkanukrauh P, Janhom A. New models for 
age estimation and assessment of their accuracy using developing mandibular third molar 
teeth in a Thai population. Int J Legal Med. 2017; 131(2): 559-568. 

3. Sritippho T, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Buddhachat K, Sastraruji T, Iamaroon A. p16 - a 
Possible Surrogate Marker for High-Risk Human Papillomaviruses in Oral Cancer? Asian Pac 
J Cancer Prev. 2016; 17(8): 4049-57. 

4. Duangto P, Janhom A, Prasitwattanaseree S, Mahakkanukrauh P, Iamaroon A. New prediction 
models for dental age estimation in Thai children and adolescents Forensic Sci 
Int. 2016; 16: 30205-5. 

5. Komolmalai N, Chuachamsai S, Tantiwipawin S, et al. Ten-year analysis of oral cancer focusing 
on young people in northern Thailand. J Oral Sci. 2015; 57(4): 327-34. 

6. Sritippho T, Chotjumlong P, Iamaroon A. Roles of Human Papillomaviruses and p16 in Oral 
Cancer Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16(15): 6193-200. 

7. Archewa P, Pata S, Chotjumlong P, Supanchart C, Krisanaprakornkit S, Iamaroon A. Akt2 and p-
Akt overexpression in oral cancer cells is due to a reduced rate of protein degradation. J 
Investig Clin Dent. 2017; 8(1): 26393327.  

8. Wimardhani YS, Sasanti H, Wardhany II, et al. Saliva-Based Screening of High-Risk Human 
Papillomavirus Strains: Detection in Female Indonesian and Thai Dental Students Asian 
Pac J Cancer Prev. 2015; 16(13): 5525-9. 

9. Kantaputra PN, Kaewgahya M, Wiwatwongwana A, et al. Cutis laxa with pulmonary emphysema, 
conjunctivochalasis, nasolacrimal duct obstruction, abnormal hair, and a novel FBLN5 
mutation Am J Med Genet A. 2014; 164(9): 2370-7. 

10.  Kantaputra PN, Kaewgahya M, Khemaleelakul U, et al. Enamel-renal-gingival syndrome and 
FAM20A mutations Am J Med Genet A. 2014; 164(1): 1-9. 

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

Inverse Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell 
Nuclear Antigen Expression in Oral Lichen Planus. วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั. 2558; 38(Sup): 1-12. 

12. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะ
พันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาทีพ่บในกระดูก กรณีศกึษาที่พบน้อยที่คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 89-97. 

 
 
 
 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1089&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1089&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1089&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1092&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1092&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1092&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1049&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1049&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1049&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1006&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1006&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=983&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=983&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=982&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=982&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=982&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=919&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=884&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=884&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=3
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=3


83 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา แสงอินทร์  
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Khantisopon N, Louthrenoo W, Kasitanon N, et al. Periodontal disease in Thai patients with 

rheumatoid arthritis Int J Rheum Dis. 2014; 17(5): 511-518. 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรรณวดี  พันชัย 
งานวิจัยระดับนานาชาต ิ
1. Khantisopon N, Louthrenoo W, Kasitanon N, et al. Periodontal disease in Thai patients with 

rheumatoid arthritis Int J Rheum Dis. 2014; 17(5): 511-518. 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริยาภรณ์  บุญญวงศ์ 
งานวิจัยระดับชาต ิ
1. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ.์ อาการปวดฟนันอกแบบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 13-26. 
 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุฤดี  ฉินทกานันท์ 
งานวิจัยระดับชาต ิ
1. สุฤดี ฉินทกานนัท.์ กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3): 13-28 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เหตุผลในการปรับปรุง 

หลักสูตรแผน แผน ก แบบ ก2  หลักสูตรแผน แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร          ไม่น้อยกว่า           57  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร        ไม่น้อยกว่า      57  หน่วยกิต  
กระบวนวิชาเรียน         ไม่น้อยกว่า           45  หน่วยกิต กระบวนวิชาเรียน                               ไม่น้อยกว่า      45  หน่วยกิต  
       1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา      ไม่น้อยกว่า           45  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า      45  หน่วยกิต  
1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า      32  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                             30  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                   32  หน่วยกิต  
401811 ท.ปว.811 ปริทันตวิทยาขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต   
401812 ท.ปว.812 ปริทันต์บ าบัดขั้นสูง                                      2 หน่วยกิต                         เหมือนเดิม  
401813 ท.ปว.813 ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ 1                         1 หน่วยกิต   
                           -   ไม่มี - 401821 ท.ปว. 821 ทันตกรรมรากเทียม                             2 หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาเลือกเป็นกระบวนวิชา

บังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ศาสตร์ทางปริทันตวิทยาท่ีมีรากเทียมเป็น
องค์ประกอบ และท าการปรับปรุงเน้ือหา
กระบวนวิชา 

401851 ท.ปว.851 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1                            2 หน่วยกิต 401851 ท.ปว.851 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1                     2 หน่วยกิต ปรับการวัดและประเมินผลจากเดิม A-F เป็น 
A-F และ P เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานใน
คลินิกท่ีต่อเน่ือง 

401852 ท.ปว.852 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2                            2 หน่วยกิต 401852 ท.ปว.852 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2                     2 หน่วยกิต 
401853 ท.ปว.853 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3                            1 หน่วยกิต 401853 ท.ปว.853 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3                     1 หน่วยกิต 
401854 ท.ปว.854 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4                            2 หน่วยกิต 401854 ท.ปว.854 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4                     2 หน่วยกิต 
401855 ท.ปว.855 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5                            2 หน่วยกิต 401855 ท.ปว.855 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5                     2 หน่วยกิต 
401856 ท.ปว.856 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6                            1 หน่วยกิต 401856 ท.ปว.856 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6                     1 หน่วยกิต 
401857 ท.ปว.857 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7                            2 หน่วยกิต 401857 ท.ปว.857 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 7                     2 หน่วยกิต 
401858 ท.ปว.858 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 8                            2 หน่วยกิต 401858 ท.ปว.858 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 8                     3 หน่วยกิต เพิ่มหน่วยกิตเพ่ือให้ครอบคลุมเน้ือหา401859  
401859 ท.ปว.859 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 9                            1 หน่วยกิต                                  ยกเลิก  เพื่อให้นักศึกษาจบตามก าหนด  
401871 ท.ปว.871 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 1                   2 หน่วยกิต             

            เหมือนเดิม 
 

401872 ท.ปว.872 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 2                   2 หน่วยกิต  
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401873 ท.ปว.873 บทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 1                 1 หน่วยกิต                 
401874 ท.ปว.874 บทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 2                 1 หน่วยกิต                           
401881 ท.ปว.881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1  1 หน่วยกิต           เหมือนเดิม  
401882 ท.ปว.882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2   1 หน่วยกิต   
401883 ท.ปว.883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3   1 หน่วยกิต                  
401884 ท.ปว.884 การรักษาผู้ปุวยโรคปริทันต์แบบสหสาขา              1 หน่วยกิต   
  1.1.2     กระบวนวิชาเลือก -  ไม่มี – 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก      (ถ้ามี)           ไม่น้อยกว่า           1  หน่วยกิต - เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเพ่ิมความรู้ท่ีสนใจ

ได้มากขึ้นสอดคล้องกับความรู้ท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของศาสตร์ทาง
ปริทันตวิทยาและเป็นไปตามสถานะการณ์การ
เรียนรู้ท่ีกว้างขวางขึ้น 
- มีการเปลีย่นหมวดกระบวนวิชาจากนอก
สาขาวิชาเฉพาะเป็นกระบวนวิชาในสาขาวิชา
เฉพาะตามศาสตร์ท่ีเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 
401705, 401706, 401763 และกระบวนวิชา 
401785 ซ่ึงมีการปรับปรุงชื่อและเน้ือหา
กระบวนวิชาเพื่อให้ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเน้ือหาทางปริท้ันตวิทยา 

 นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในสาขาวิชาเฉพาะข้อ 1.1.2 หรือ วิชานอกสาขาวิชา
เฉพาะข้อ 1.2.2 หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ท่ีผ่านการยอมรับจากกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
401705 ท.ปว.705 การถ่ายภาพทางปริทันต์                        1 หน่วยกิต 
401706 ท.ปว.706  การเขียนบทความทางวิชาการ 
ทางปริทันตวิทยา                                                         1 หน่วยกิต 
401763 ท.ปว.763  การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา                  1 หน่วยกิต 
401875 ท.ปว.875 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม                1 หน่วยกิต 

   
1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต เนื่องจากย้ายกระบวนวิชาเป็นกระบวนวิชาใน

สาขาวิชาเฉพาะ 
1.2.1.กระบวนวิชาบังคับ                                14 หน่วยกิต       1.2.1 กระบวนวิชาบังคับ                                     12 หน่วยกิต  

401821 ท.ปว.821  ทันตกรรมรากเทียม                                    2 หน่วยกิต                  ย้ายเป็นกระบวนวิชาบังคับ เพื่อใหส้อดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของ
ศาสตร์ทางปริทันตวิทยา 

402727 ท.จฟ.727  การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์             1 หน่วยกิต                  เหมือนเดิม    

408704 ท.วป.704  เวชศาสตร์ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม          1  หน่วยกิต 
 

408704 ท.วป.704เวชศาสตร์ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม     1 หน่วยกิต 
 

ปรับแผนการศึกษาโดยไม่ปรับปรุงกระบวนวิชา
(ย้ายจากปี 3 เทอม 2 เป็นปี 1 เทอม 1 เนื่องจาก
เนื้อหาวิชาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงานในคลินิก) 
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422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                                 2 หน่วยกิต   

423701ท.บค.701   ระบบบดเค้ียว ความเจ็บปวดและความผิดปกติ 
                         ของขากรรไกรและใบหน้า                              1 หน่วยกิต 

  

415712 ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต               เหมือนเดิม  
415713 ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์               2 หน่วยกิต                
422711 ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                        2 หน่วยกิต  
415711ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์  1 หน่วยกิต 415711ท.พจ.711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 

                        ทันตแพทย์                                        1 หน่วยกิต 

ปรับแผนการศึกษาโดยไม่ปรับปรุงกระบวนวิชา 
(ย้ายจากปี 3 เทอม 2 เป็นปี 1 เทอม 2 เพื่อให้
นักศึกษาได้ใชเ้นื้อหาวิชานี้มาประกอบการเขียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์) 

   1.2.2   กระบวนวิชาเลือก                                 ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนได้จากวิชาดังต่อไปน้ี หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ท่ี
ผ่านการยอมรับจากกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.2.2   กระบวนวิชาเลือก         (ถ้ามี)                           1 หน่วยกิต  
นักศึกษาสามารถสามารถเลือกวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ 1.1.2 หรือ วิชานอกสาขาวิชา
เฉพาะ 1.2.2 หรือกระบวนวิชาอื่น ๆ ที่ผ่านการยอมรับจากกรรมการบรหิาร
หลักสูตร 

 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกได้มากขึ้น 

412718 ท.วช. 718 เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1                           1 หน่วยกิต                                
               เหมือนเดิม 

 
412715 ท.ปร. 715 ปริทันต-ทันตกรรมประดิษฐ์ 2                       1 หน่วยกิต                                                     

403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก    1 หน่วยกิต 
401705 ท.ปว.705 การถ่ายภาพทางปริทันต์                              1 หน่วยกิต               

               ย้ายเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 
                

เหมาะสมกับหลักวิชาการท่ีตรงกับศาสตร์ทาง
ปริทันตวิทยา 401706 ท.ปว.706 การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา   1 หน่วยกิต              

401763 ท.ปว.763 การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา                         1 หน่วยกิต                          
401875 ท.ปว. 875 บทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3               1 หน่วยกิต                                                                        ย้ายเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางวิชาการใน

สาขาวิชาปริทันตวิทยา 
                   2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง        -ไม่มี-                   2.  กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง              -ไม่ม-ี  
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       ข.   วิทยานิพนธ์                                                  ข.   ปริญญานิพนธ์                                       
401799 ท.ปว.799    วิทยานิพนธ์                      12 หน่วยกิต 

  
 

401799 ท.ปว.799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                       12 หน่วยกิต 
  

 

เปล่ียนชื่อให้สอดคล้องตามประกาศข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                          

ภาษาต่างประเทศ 
 

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                       
- ไม่มี - 

เหมือนเดิม 

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาค
การศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอด
ระยะเวลาการศึกษา 

 
 

 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงาน
ท่ีเผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ี
สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ 
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 
เรื่อง 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่
ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เผยแพร่ บทความฉบับเต็ม (full paper) ใน
เอกสารเผยแพร่การประชุมวิชาการ (proceeding)ระดับนานาชาติ ท่ีเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน หรือ มีการจดสิทธิบัตร โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก 
อย่างนอ้ย 1 เรื่อง 

 

ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เกณฑ์
และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ์ ฉบับท่ี 37/2559  ฉบับท่ี 45/2560 
(ฉบับท่ี 2) และ ฉบับท่ี 63/2561 (ฉบับท่ี 3) 
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6. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
401811 ท.ปว.811 ปริทันตวทิยาขั้นสูง                                                                    2   หน่วยกิต 
401812 ท.ปว.812 ปริทันตบ์ าบัดขั้นสูง                                                                    2   หน่วยกิต 
401851 ท.ปว.851 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 1                                                          2   หน่วยกิต 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธวีิจัยส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์                                     2   หน่วยกิต 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์                                              2   หน่วยกิต 
422711 ท.ชว.711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทนัตแพทย์                                                       2   หน่วยกิต 
 
                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                 รวม         12  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
 

 
เหมือนเดิม 

 
 
 
408704ท.วป.704 เวชศาสตร์ทัว่ไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม 
                                                                      1 หน่วยกิต 
415711 ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
                                                                      1 หน่วยกิต 
 
                                             รวม                14  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 
401813 ท.ปว.813 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1                                                  1   หน่วยกิต 
401852 ท.ปว.852 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 2                                                     2   หน่วยกิต 
401881 ท.ปว.881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวทิยา 1                            1   หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากข้ันสูง                                                           2  หน่วยกิต 
401871 ท.ปว.871 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 1                                             2   หน่วยกิต 

  วิชาเลือก                                                                                                   1   หน่วยกิต                                                                                   
 

                                                                                              รวม        9   หน่วยกิต 

 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 

เหมือนเดิม 
 

                                                          
 
 
                                                              รวม 9 หน่วยกิต 

 

 

ชั้นปีที่ 1 
  ภาคฤดูร้อนที่  1 
401853 ท.ปว.853 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 3                                                      1   หน่วยกิต 
 

                                                                                                รวม      1   หน่วยกิต 

 

 ชั้นปีที่ 1 
ภาคฤดูร้อนที่  1 
 

เหมือนเดิม 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
401821 ท.ปว. 821 ทันตกรรมรากเทียม                                                                  2   หน่วยกิต 
401854 ท.ปว.854 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 4                                                          2   หน่วยกิต 
401872 ท.ปว.872 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 2                                                 2   หน่วยกิต 
402727 ท.จฟ.727 การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ปุวยโรคปริทันต์                                          1   หน่วยกิต 
423701 ท.บค.701 ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผดิปกติของขากรรไกร                                                    
                        และใบหน้า                                                                             1   หน่วยกิต 
401799 ท.ปว.799  วิทยานิพนธ์                                                                           3   หน่วยกิต 

                                                                            
                                                                                                
                                                                                                 รวม       11   หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1    
             
 
                               เหมือนเดิม 
 
 
 
401799 ท.ปว.799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท            3  หน่วยกิต 
น าเสนอโครงรา่งวิทยานิพนธ์ 
สัมมนาทางวชิาการครั้งที่ 1                                      -                                     

                                             รวม          11   หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 2 
401855 ท.ปว.855 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 5                                                         2   หน่วยกิต 
401873 ท.ปว.873 บทความปจัจุบันทางปริทันตวทิยา 1                                              1   หน่วยกิต 
401882 ท.ปว.882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวทิยา 2                               1   หน่วยกิต 
401799 ท.ปว.799 วิทยานิพนธ์                                                                           3   หน่วยกิต 
  
 
                                                                                                  รวม      7   หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 2 
 
                              เหมือนเดิม 
 
401799 ท.ปว.799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท            3  หน่วยกิต 
                                     

                                               
                                               รวม          7   หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคฤดูร้อนที่ 2 
401856 ท.ปว.856 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 6                                                             1     หน่วยกิต 
 

                                                                                                   รวม        1     หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคฤดูร้อนที่ 2 
 

เหมือนเดิม 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่  1 
401857 ท.ปว.857 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 7                                                             2   หน่วยกิต 
401874 ท.ปว.874 บทความปจัจุบันทางปริทันตวทิยา 2                                                  1   หน่วยกิต 
401884 ท.ปว.884 การรักษาผูปุ้วยโรคปริทนัต์แบบสหสาขา                                              1   หน่วยกิต 
401799 ท.ปว.799 วิทยานิพนธ์                                                                                3   หน่วยกิต 

                                                                                

                                                                                                    รวม        7    หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่  1 
 

   เหมือนเดิม 
 
401799 ท.ปว.799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท            3   หน่วยกิต 
สัมมนาทางวชิาการครั้งที่ 2                                      -                                     

                                               รวม       7    หน่วยกิต 
ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาที่  2 
401858 ท.ปว.858 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 8                                                            2   หน่วยกิต 
401883 ท.ปว.883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวทิยา 3                                  1   หน่วยกิต 
 
401799 ท.ปว.799 วิทยานิพนธ์                                                                              3   หน่วยกิต 
408704 ท.วป.704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม                                          1    หน่วยกิต 
415711 ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์                                1    หน่วยกิต 
                                                                                                    รวม      8  หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่  2 
401858 ท.ปว.858 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 8        3  หน่วยกิต                                       
401883 ท.ปว.883 สัมมนาการวางแผนการรักษา  
ทางปริทนัตวิทยา 3                                          1   หน่วยกิต                                                                                         
401799 ท.ปว.799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท              3  หน่วยกิต                                                               

        
      ย้ายไปเรียน ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

                                                     รวม      7  หน่วยกิต   
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคฤดูร้อนที่  3 
401859 ท.ปว.859 ปริทันตวทิยาคลินิกข้ันสูง 9                                                          1     หน่วยกิต 
 
                                                                                                       รวม      1    หน่วยกิต 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคฤดูร้อนที่  3 

 
ยกเลิกภาคฤดูร้อน 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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9. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้าย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอ
ให้ได้ปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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