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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ 
ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Geriatric Dentistry 
 

2. กลุ่มหลักสูตร :   วิชาชีพ 
 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมผู้สูงอายุ) 
   : ช่ือย่อ   วท.ม. (ทันตกรรมผู้สูงอายุ) 
 ภาษาอังกฤษ : ช่ือเต็ม  Master of Science (Geriatric Dentistry) 
   : ช่ือย่อ   M.S. (Geriatric Dentistry)  
4. วิชาเอก (ถ้ามี) ………………………………………………………….. 

 
5. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แบบ 2  (แผน ก แบบ ก 2) จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39  หน่วยกิต  
 

6. รูปแบบของหลักสูตร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ระบบหน่วยการศึกษา (Module) หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษา
อย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................  
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 6.3 การรับเขา้ศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
  นักศึกษาต่างชาติ (สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้) 

    6.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสตูรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
 ช่ือสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

       6.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 
 ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหน่ึงสาขาวิชา  
 

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่  2  ปีการศึกษา  2560 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 2 เดือน พฤษภาคม 

พ.ศ. 2560 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม  

พ.ศ. 2560  
 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 ทันตแพทย์ในระบบราชการ 
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
 นักวิจัย 
 ที่ปรึกษาบริษทัผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 
 ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 

 
10. ชื่อ ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุตําแหนง่วิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), สถานที่สาํเร็จ
การศึกษา, ปทีี่สําเร็จการศกึษา 

เลขประจําตัวประชาชน

1. รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ   
    ศรีศลิปนันทน์ 
  

-อ.ท.(ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา, 2557
-Ph.D. (Dental Public Health), University 
of London, U.K., 1997 
-M.S. (Preventive Medicine & 
Environmental Health), University of 
Iowa, U.S.A., 1984 
-ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

3 5099 00782 143

2. รศ.ทพญ.สัง่สม             
    ประภายสาธก 
  

-อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล),      
ทันตแพทยสภา, 2557 
- M.S. (Dental Diagnostic Science) ,Indiana 
University, U.S.A. 1997 
- Diplomate  American Board of Oral and 
Maxillofacial Radiology, The American 
Board of Oral and Maxillofacial Radiology, 
1996 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

3 5001 00180 582

3. อ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช 
  

-ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
-ส.ม., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 
- นศ.บ.,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 

3 1006 03187 769
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11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  ในสถานที่ต้ัง  
  นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ...................................... 

 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่กล่าวถึง 

 ประเทศไทยประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความสามารถในการแข่งขันและคุณภาพการศึกษา เป็นต้น  

 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยส่งผลให้อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2553 มีประชากรวัยแรงงาน 5 คนที่มีศักยภาพแบกรับผู้สูงอายุ 1 
คน และคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. 2583 จะเหลือประชากรแรงงานเพียง 1.7 คน แบกรับผู้สูงอายุ 1 คน จึง
นับเป็นโอกาสในการพัฒนาหลักสูตร สินค้าและบริการ ธุรกิจบริการท่ีเหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้น การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัย
ผู้สูงอายุให้มีการทํางานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริม
และฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเร้ือรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจก
บุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ  

 เพ่ือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 ที่ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ
แผนงานทันตสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2565 ภายใต้แผนงานพัฒนาบุคลากรและ
หลักสูตรด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ และได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดทําหลักสูตรด้านทันตกรรม
ผู้สูงอายุดังน้ัน องค์กรผู้บริการคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ได้กําหนดให้คณะทันต
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุโดย
ให้เริ่มรับนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป 
 12.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมสูงวัย” (Aged society) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548 จากน้ันประเทศไทยจะใช้เวลา 
16 ปี ก่อนจะกลายเป็น “สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) ในราวปี พ.ศ. 2564 และใช้
เวลาอีกเพียง 10 ปี ก็จะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” (Super aged society) ซึ่งหมายถึง สังคมที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในสถานการณ์ดังกล่าวผู้สูงอายุจะอายุยืน
ยาวมากขึ้น ประกอบกับสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ลูกหลานต้องทํางานต่างถิ่น รูปแบบของการอยู่อาศัยของ
ผู้สูงอายุก็จะเป็นลักษณะของการอยู่ตามลําพังคนเดียว หรืออยู่ตามลําพังกับคู่สมรส ดังน้ัน ระบบการดูแล
ผู้สูงอายุจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง มีการพ่ึงพาผู้ดูแลหรือคนนอกครอบครัว หรือการดูแลโดยชุมชนและสังคม
เพ่ิมขึ้น 
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13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

 จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม
ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2560 จึงได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที ่

 เน้นการจัดการเรียนในกระบวนวิชาวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ และทักษะในการ
ให้บริการด้านสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวมและครบถ้วนทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
โรค การบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ และสามารถให้บริการสุขภาพด้านช่องปากท่ีมีความเคารพ
ต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของผู้รับบริการและชุมชน 

 เน้นประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางคลินิก นํามาจัดการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพ่ึงพิง และไม่พ่ึงพิงผู้อ่ืน ในการจัดการด้านกายภาพ ด้านจิตใจและด้านสังคม
ของผู้สูงอายุ   

 เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก เพ่ือการวางแผน การดูแลและการรักษาโรคในช่องปาก
ผู้สูงอายุตลอดอายุขัย 

 เน้นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะนําไปสู่การผลิตผลงานทางวิชาการ
และงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สอดคล้องต่อนโยบายการนํามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป็นการสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศ  

 เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วขององค์ความรู้และเทคโนโลยี 

13.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และรอบรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อ
แนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งให้ความสําคัญด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณที่จะนําไปสู่การเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ขับเคล่ือนแผนงานทันตสุขภาพสําหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 
14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน    

 14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
                      - ไม่มี – 
 
 



  6  

14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาในหลักสูตร ที่ให้หลักสูตรอ่ืนมาเรียนด้วย 
             - ไม่มี – 

   14.3 การบริหารจัดการ   
   - ไม่มี –  
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรัชญา   

 สุขภาพช่องปากที่ดีในผู้สูงอายุส่งผลอย่างมากต่อการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การมีคุณภาพที่ดี 
และการมีอายุยืนของผู้สูงอายุ ดังน้ัน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรผู้มี
ความเช่ียวชาญด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ที่มีความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ คลินิก ที่เคารพต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม และมีความสามารถในการจัดการการให้บริการทางทันตกรรมผู้สูงอายุแบบองค์รวม 
ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ รวมถึงสามารถพัฒนาความรู้ทาง
วิชาการอย่างต่อเน่ือง เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก และผลิตงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเพ่ือป้องกันรักษา
โรค และส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุในประเทศไทยได้อย่างทั่วถึง  
 

1.2  วัตถุประสงค์  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่:  
1.  มีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสูงอายุบนพ้ืนฐานของการพิจารณา

สุขภาพผู้ป่วยแบบองค์รวม 
2.  เข้าใจและวางแผนงานระบบทันตสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยสูงอายุในชุมชน

และสังคม 
3.  สามารถให้การดูแลรักษาและให้คําปรึกษา ส่งต่อในกรณีที่ต้องการการรักษาที่เฉพาะเจาะจงโดย

ผู้เช่ียวชาญบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ 
4.  สามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ และ

นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ สามารถให้บริการทางทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ 

 
2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

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

 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาโท
ที่ได้งานทําและการประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

 ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง 
ผู้ประกอบการ และผูใ้ช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  
  ระบบรายปี 
 ระบบทวิภาค     

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพเิศษ 

   มีภาคการศึกษาพิเศษ  
   ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ 
     1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 มหาวิทยาลัยใช้ระบบหนวยกิต โดยจัดเน้ือหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชาและกําหนดปริมาณ
ความมากน้อยของเน้ือหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาที่เป็นหน่วยกิต การกําหนดหน่วยกิตให้เทียบกับเกณฑ์กลาง
ของระบบทวิภาค ดังน้ี 

- กระบวนวิชาใดที่ใช้เวลาบรรยาย หรือภิปรายปัญา ไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

- กระบวนวิชาใดใช้เวลาในการปฏิบัติทดลองหรือปฏิบัติงานเพ่ือเสริมทักษะ ไม่น้อยกว่า 30 
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

- กระบวนวิชาใดใช้เวลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

- ปริญญานิพนธ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้เทียบปริมาณเป็น 1 
หน่วยกิต 

 
2. การดําเนนิการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
     ระบบการศึกษาตลอดปี (เดือน................. ถึง.......................) 
 ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 ระบบทวิภาค  (เดือน................. ถึง.......................) 

   ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
 ระบบหนว่ยการศึกษา (Module) 

    ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
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2.2  คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษา  
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

 1.  เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2. สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 3. ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว 
 4.  มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเปิดเรียน 
 5. เป็นผู้มีสญัชาติไทย หรือสญัชาติอ่ืนที่สามารถศึกษาในหลกัสูตรภาษาไทยได้  
 6.  คุณสมบัติอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3 – 5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ประจําสาขาวิชา 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

         ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
   ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น 

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 
  อ่ืนๆ ..................................... 

2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปญัหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนการเรียน 
 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 
      มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์เพ่ือทําหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน  
      ให้คําแนะนําแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เก่ียวกับการทําวิจัย 
 อ่ืนๆ ………………………………… 

 
2.5 แผนการรบันักศึกษาและผูส้ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ปีการศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับ
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 10 - 10 - 10 - 10 - 10
จํานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) - - - - 10 - 10 - 10 -
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2.6 งบประมาณตามแผน  
 1. รายงานข้อมูลงบประมาณ  3  ปี  โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอต้ังงบประมาณ  

 
 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ
2560 2561 2562

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ 
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

การเรียนการสอน 166,278,400 23,828,900 165,978,400 20,221,500 165,678,400 20,221,500
วิจัย 4,000,000 937,200 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700
บริการวิชาการ 
แก่สังคม 

300,000 - 1,924,000 - 1,924,000 -

การศาสนา ศิลปะ  
วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อม 

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

สนับสนุนวิชาการ 339,000 160,000 339,000 160,000 339,000 160,000
บริหารมหาวิทยาลัย 33,460,300 2,393,900 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800
รวม 204,377,700 27,720,000 204,701,70

0
26,700,000 204,401,70

0 
26,700,000

รวมทั้งสิ้น 232,097,700 231,401,700 231,101,700

 
2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร  139,470  บาท /คน/หลักสูตร 

 
2.7  ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 และ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา 
การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา   
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1  หลักสูตร  
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิต           

       แบบ 2  (แผน ก แบบ ก 2) จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 3.1.2.1  โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2) 

           จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
จํานวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

1.  กระบวนวิชาเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต
1.1  กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต

1.1.1  กระบวนวิชาบังคับ 26 หน่วยกิต
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธิวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์  2 หน่วยกิต
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต
430712 ท.ผส. 712 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสําหรับผูส้งูอายุ     2  หน่วยกิต
430713 ท.ผส. 713 ประเด็นสาธารณสุขด้านทันตกรรมผูสู้งอายุ 1 หน่วยกิต
430714 ท.ผส. 714 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วยสูงอายุ 

ที่พ่ึงตนเองได้     
1 หน่วยกิต

430715 ท.ผส. 715 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วยสูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง 

1 หน่วยกิต

430716 ท.ผส. 716 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วยสูงอายุ 
แบบประคับประคอง 

1 หน่วยกิต

430721 ท.ผส. 721 ทันตกรรมผูสู้งอายุในโรงพยาบาล   2 หน่วยกิต
430722 ท.ผส. 722 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบการดูแลระยะยาว 2 หน่วยกิต
430781 ท.ผส. 781 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปาก 

ต่อผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ 
2 หน่วยกิต

430782 ท.ผส. 782 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 1 

1 หน่วยกิต

430783 ท.ผส. 783 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 2                                 

1 หน่วยกิต

430784 ท.ผส. 784 สัมมนาบทบาททันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ
แบบประคับประคอง  

1 หน่วยกิต

430785 ท.ผส. 785 บทสรุปการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 1  หน่วยกิต
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430751 ท.ผส. 751 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 1 2 หน่วยกิต
430752 ท.ผส. 752 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 2 2 หน่วยกิต
430753 ท.ผส. 753 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3 2 หน่วยกิต

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     1 หน่วยกิต
430769 ท.ผส. 769 กิจกรรมบําบัดอย่างสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ  1 หน่วยกิต
430770 ท.ผส. 770 หัวข้อเลือกสรรทันตกรรมผูส้งูอายุ 1 หน่วยกิต

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ - ไม่ม ี-
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขัน้สูง -ไม่มี - 

ข.  ปริญญานพินธ ์                           
    430799 ท.ผส. 799          วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12   หน่วยกิต
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหนว่ยกิตสะสม  

1.  ตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ
2.  ตามเง่ือนไขของสาขาวิชา -  ไม่มี  -

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย  
1)   นักศึกษาจะต้องจัดสัมมนาและนําเสนอผลงานที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ในการสัมมนา
     อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และ

นักศึกษา     
     จะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา                       
2)  ผลงานวิทยานิพนธ์ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน

วารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 
โดยนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) ในผลงานเผยแพร่หลักอย่างน้อย 1 เรื่อง 

3)  ต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความ
เห็นชอบของ 

    ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะและรวบรวม ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการ- 
    ศึกษา 
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3.1.2.2  Type 2 (Plan A Type A 2)    
      Degree requirements    a minimum of  39      credits  
 A.  Coursework    a minimum of     27       credits  
  1. Graduate course   a minimum of   27 credits 
      1.1 Field of specialization courses a minimum of 27 credits                       
               1.1.1  Required courses                                26     credits 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits
430712 DGD 712 Fundamental of Gerodontology 2  Credits
430713 DGD 713 Public Health Issues in Geriatric Dentistry  1 Credit
430714 DGD 714 Dental Treatment Planning for Independent Older Patient 1 Credit
430715 DGD 715 Dental Treatment Planning for Dependent Older Patient 1 Credit
430716 DGD 716 Dental Treatment Planning for Palliative Older Patient  1 Credit
430721 DGD 721 Geriatric Hospital Dentistry  2 Credit
430722 DGD 722 Oral Health Care for older people  in Long Term Care  2 Credits
430781 DGD 781 Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral Health  

Care for Independent Older People 
2 Credits

430782 DGD 782 Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral Health 
 Care for Dependent Older People 1   

1 Credit

430783 DGD 783 Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral Health  
Care for Dependent Older People 2   

1 Credit

430784 DGD 784 Seminar in Role of Dentist in Oral Health Care for  
Palliative Care  

1 Credit

430785 DGD 785 Summative of Oral Health Care in Older People 1  Credit
430751 DGD 751 Clinical Practice in Geriatric Dentistry 1  2 Credits
430752 DGD 752 Clinical Practice in Geriatric Dentistry 2   2 Credits
430753 DGD 753 Clinical Practice in Geriatric Dentistry 3   2 Credits
    1.1.2  Elective  courses a minimum of 1     credit 
430769 DGD 769 Creative Therapeutic Activities for Older People 1 Credit
430770 DGD 770 Selected Topics in Geriatric Dentistry 1 Credit
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   1.2   Other courses  none 
  2.  Advanced undergraduate courses  none 

B.  Thesis 
430799 DGD 799  Master’s Thesis    12    Credits   

C.  Non-credit course 
 1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
 2.  Program requirement                        none 
     D.  Academic activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her 
thesis once every semester for at least two semesters and students have to 
attend seminar every semester that the course is offered. 

2)  The whole or part of a thesis must be published or accepted to be published in a 
national journal  which are categorized in TCI database Tier 1 or an international 
journal with the student as first author in at least one paper. 

3)  A student has to report thesis progression to the Graduate School every 
semesters which approved by the Chairman of the Graduate Study Committee. 
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3.1.3 กระบวนวิชา   
 (1) หมวดวิชาบังคบัในสาขาวิชา   
  
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

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

415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์
Biostatistics in Dentistry  

2(2-0-4)

430712 ท.ผส. 712 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสําหรับผูส้งูอายุ    
Fundamental of Gerodontology 

2(2-0-4)

430713 ท.ผส. 713 ประเด็นสาธารณสุขด้านทันตกรรมผูสู้งอายุ
Public Health Issues in Geriatric Dentistry 
  

1(1-0-2)

430714 ท.ผส. 714 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วยสูงอายุที่
พ่ึงตนเองได้     
Dental Treatment Planning for Independent Older 
Patient  

1(1-0-2)

430715 ท.ผส. 715 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วยสูงอายุ 
ที่มีภาวะพ่ึงพิง 
Dental Treatment Planning for Dependent Older 
Patient 

1(1-0-2)

430716 ท.ผส. 716 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วยสูงอายุ 
แบบประคับประคอง 
Dental Treatment Planning for Palliative Older 
Patient 

1(1-0-2)

430721 ท.ผส. 721 ทันตกรรมผูสู้งอายุในโรงพยาบาล
Geriatric Hospital Dentistry     

2(1-3-2)

430722 ท.ผส. 722 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระบบการดูแลระยะยาว 
 Oral Health Care for older people  in Long Term 
Care 

2(1-3-2)

430781 ท.ผส. 781 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ต่อผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ 
Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral 
Health Care for Independent Older People 

2(2-0-4)
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430782 ท.ผส. 782 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปาก 
ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 1 
Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral 
Health Care for Dependent Older People 1   

1(1-0-2)

430783 ท.ผส. 783 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 2                                 
Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral 
Health Care for Dependent Older People 2   

1(1-0-2)

430784 ท.ผส. 784 สัมมนาบทบาททันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุแบบประคับประคอง 
Seminar in Role of Dentist in Oral Health Care for 
Palliative Care  

1(1-0-3)

430785 ท.ผส. 785 บทสรุปการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ
Summative of Oral Health Care in Older People 

1(1-0-2)

430751 ท.ผส. 751 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 1
Clinical Practice in Geriatric Dentistry 1 
  

2(0-6-0)  

430752 ท.ผส. 752 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 2
Clinical Practice in Geriatric Dentistry 2 
  

2(0-6-0)

430753 ท.ผส. 753 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3
Clinical Practice in Geriatric Dentistry 3 
  

2(0-6-0)

  
(2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  
430769 ท.ผส. 769 กิจกรรมบําบัดอย่างสร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุCreative 

Creative Therapeutic Activities for Older People 
1(1-0-2)

430770 ท.ผส. 770 หัวข้อเลือกสรรทันตกรรมผูส้งูอายุ
Selected Topics in Geriatric Dentistry 

1(1-0-2)

 
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ    –ไม่มี- 
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(4)  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์  
 

    430799 ท.ผส. 799          วิทยานิพนธ์ปริญญาโท
Master’ s Thesis 

         12         หน่วยกิต

 
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา   
รหัสกระบวนวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์กําหนดเป็นระบบตัวเลข  6  หลัก  ดังน้ี 
 1.1 ความหมายของตัวเลข  3  ตัวแรก  หมายถึง  สาขาวิชาที่เปิดสอนวิชาน้ัน   
  430  หมายถึง  สาขาวิชาทันตกรรมผูสู้งอายุ 
 1.2  ตัวเลขที่  4 – 6  มคีวามหมายดังน้ี 
  ตัวเลขตัวที่  4   หมายถึง   ระดับการจัดการศึกษา 
            “7”  “8”  “9”   หมายถึง กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา  
  ตัวเลขตัวที่  5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  
  “0” , “1” หมายถึง กระบวนวิชาบรรยาย 
  “2”, “3” หมายถึง กระบวนวิชาปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 
  “5” , “6” หมายถึง กระบวนวิชาปฏิบัติในคลินิก 
  “8” , “9” หมายถึง กระบวนวิชาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
    กระบวนวิชาค้นคว้าแบบอิสระ และวิทยานพินธ์ 
  ตัวเลขตัวที่  6 หมายถึง   อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 
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3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่  1 
 

สัปดาห์ที ่ กระบวนวิชา หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 1 – สัปดาห์ที่ 2 415712 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทย์  2
สัปดาห์ที่ 3 – สัปดาห์ที่ 4 415713 ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2
สัปดาห์ที่ 5 – สัปดาห์ที่ 6 430712 ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทันตกรรมสําหรับผูส้งูอายุ     

 
2

สัปดาห์ที่ 7 430714 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วย
สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้     

1

สัปดาห์ที่ 8 – สัปดาห์ที่ 9 430781 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากต่อผู้สูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ 

2

สัปดาห์ที่ 10 – สัปดาห์ที่ 14 430751 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 1 2
สัปดาห์ที่ 15 – สัปดาห์ที่ 16  หยุด 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 17  เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และเสนอโครงร่างเพ่ือทํา

วิทยานิพนธ์ 
สัปดาห์ที่ 18 – สัปดาห์ที่ 20  หยุด 3 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 21 430713 ประเด็นสาธารณสุขด้านทันตกรรมผูสู้งอายุ 1
สัปดาห์ที่ 22 430715 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วย

สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
1

สัปดาห์ที่ 23 – สัปดาห์ที่ 26 430721 ทันตกรรมผูสู้งอายุในโรงพยาบาล 2
สัปดาห์ที่ 27 – สัปดาห์ที่ 30 430722 การดูแลสุขภาพช่องปากในระบบการดูแลระยะยาว 2
สัปดาห์ที่ 31 430782 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่อง

ปากต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  1  
1

สัปดาห์ที่ 32 – สัปดาห์ที่ 37 430752 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 2 2
สัปดาห์ที่ 38 – สัปดาห์ที่ 39  หยุด 2 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 40  สัมมนาทางวิชาการ

รวมหน่วยกิต 20
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ชั้นปีที่  2 
 

สัปดาห์ที ่ กระบวนวิชา หน่วยกิต

สัปดาห์ที่ 1 430716 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรบัผู้ป่วย
สูงอายุแบบประคับประคอง 

1

สัปดาห์ที่ 2 430783 สัมมนามมุมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 2 

1

สัปดาห์ที่ 3 430784 สัมมนาบทบาททันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ผู้สูงอายุแบบประคับประคอง 

1

สัปดาห์ที่ 4 – สัปดาห์ที่ 9 430753 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3 2
สัปดาห์ที่ 10  วิชาเลือก 1
สัปดาห์ที่ 11 430785 บทสรุปการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 1
สัปดาห์ที่ 12 – สัปดาห์ที่ 40 430799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12
สัปดาห์ที่ 41  สัมมนาทางวิชาการ

รวมหน่วยกิต 19
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39

 
3.1.5 คาํอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  

 
3.2 ชื่อ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
 

3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลกัสูตร/อาจารย์ประจํา  

ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  
ศรีศิลปนันทน์ 
3 5099 00782 143 

-อ.ท.(ทันตสาธารณสุข),      
ทันตแพทยสภา, 2557 
-Ph.D. (Dental Public Health), 
University of London, U.K., 
1997 

7.00 6.00 6.00 12.00 40 (10)
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

-M.S. (Preventive Medicine & 
Environmental Health), 
University of Iowa, U.S.A., 
1984 
-ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2525 

2 รศ.ทพญ.สั่งสม              
ประภายสาธก 
3 5001 00180 582 

-อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก, รังสีวิทยาช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา, 
2557 
- M.S. (Dental Diagnostic 
Science) ,Indiana University, 
U.S.A. 1997 
- Diplomate  American Board 
of Oral and Maxillofacial 
Radiology, The American 
Board of Oral and 
Maxillofacial Radiology, 1996 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2534 

9.00 3.00 9.00 3.00 26 (5)

3 อ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช 
3 1006 03187 769 

-ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2554 
-ส.ม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
2541 
- ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2534 
- นศ.บ.,มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 
ธรรมาธิราช, 2533 

9.50 2.00 9.00 4.00 16 (7)

4 ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน 
รังสิยากูล 
3 5099 00317 807 
 

- Ph.D.(Biomaterials), 
University of Sydney, 
Australia, 2555 
- M.Sc.(Prostodontics), 
University of Sydney, 

9.00 12.0
0 

9.00 12.00 8 (3)
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

Australia, 2551
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2545 

5 อ.ทพญ.ดรุณี  โอวิทยากุล 
3 5099 01382 793 

- ว.ท. (ทันตกรรมท่ัวไป)
ทันตแพทยสภา, 2555 
- วท.ม.(ทันตกรรมท่ัวไป), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2550 

9.00 9.00 9.00 9.00 5 (3)

6 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ  
จาติเกตุ 
3 1201 01827 524 

- วท.ด. (การจัดการความรู้), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 
- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) ทันต
แพทยสภา,  2541 
- ส.ม.(บริหารสาธารณสุข), 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2532 
- นศ.ม. (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
-ศศ.บ.(การวัดและประเมินผล).,  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2541 
- น.บ., มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

9.00 9.00 18.00 4.50 10 (5)

7 ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ 
ตวงรัตนพันธ์ 
3 1013 00181 749 

- ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์),  
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 
- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), 
ทันตแพทยสภา, 2541 
- M.P.H.(Dental Public 
Health)., University of 
Alabama at Bermingham 
,USA., 2531 
- ส.ม.,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 

9.00 9.00 18.00 5.00 11 (3)
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2524    

8 ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.
อะนัฆ  เอ่ียมอรุณ 
3 1005 03014 170 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก, นิติทันตวิทยา),ทันตแพทย
สภา, 2555 
- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก),ทันตแพทยสภา, 2545 
-Ph.D.(Oral Biology)., 
University of British 
Columbia, Canada, 2539 
-M.S.(Dentistry, Oral 
Pathology), University of 
Minnesota, USA., 2535 
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2530 

8.00 2.00 15.00 7.00 49 (10)

9 ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์   
ประโมจนีย์ 
3 5009 00144 163
  

-ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2557 
- วท.ม.,(รังสีวิทยาช่องปากและ
ใบหน้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2551 
- ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปาก
และใบหน้า)  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2542 
 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2540 

9.00 3.00 9.00 3.00 10 (5)

10 ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์   
มหาสันติปิยะ 
3 5001 00003 800 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก,นิติทันตวิทยา), ทันตแพทย
สภา, 2556 
- M.S.(Dento-Maxillofacial 
Radiology), The University of 
Queensland, 2548 
- ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปาก

12.00 3.00 12.00 3.00 11 (6)
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

และแม็กซิลโลเฟเชียล).,
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 

11 ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ 
คอวนิช 
3 5404 00740 303 

-Ph.D.(Dentistry), Chiang Mai 
University, 2550 
- วท.ม.(ทันตกรรมป้องกัน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 2 (2)

12 ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร  
คุณวโรตม์ 
3 7205 00036 134 

-Ph.D.(Dental Science 
Cariology and Operative  
Dentistry), Tokyo Medical and 
Dental University, 2554 
-ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 6 (1)

13 อ.พญ.ทพญ.นุชดา 
ศรียารัณย 
3 1201 00674 023 

- อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล),  
ทันตแพทยสภา, 2551 
- ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล), 
Ludwigmaximillian U.Munich, 
2545 
- ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก), 
Ludwigmaximillian U.Munich, 
2544 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2539 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2533 

12.00 6.00 12.00 6.00 1 (0)

14 อ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์  
นิรันต์สิทธิรัชต์ 
3 5106 00016 218 

- Ph.D. (Public Health), Khon 
Kaen University ,2016 
- M.Med. (Medical Education), 

10.00 1.00 18.00 3.00 1 (1)
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

University of Dundee, UK 
2005 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
2542 

15 ผศ.ทพญ.ดร.ศศธิร 
ไชยประสิทธ์ิ 
3 5014 004713 447 

- ศศ.ด. (สังคมศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 
-M.Sc (Medical  
Anthropology), University of 
Amsterdam, 
Netherlands., 2548 
- สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข), มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2537 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2530 

11.00 7.00 18.00 4.00 4 (2)

16 อ.ทพญ.ดร.ธิดาวรรณ  
วิวัฒน์คุณูปการ 
3 5099 01157 731 

- Ph.D.(Medical 
Anthropology), Brunel 
University, 2549 
- M.Sc.(Medical Antropology), 
Brunel University, 2545 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2540 

9.00 5.00 18.00 3.00 2 (2)

17 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช 
เพ่ิมพานิช 
3 1006 03111 380 

- อ .ท).ปริทันตวิทยา( , 
ทันตแพทยสภา, 2551 
- Ph.D.(Periodontology), 
Indiana University, USA., 2546
- M.Sc.(Periodontology), 
Indiana University, USA., 2542
- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2535 

9.00 6.50 9.00 9.00 4 (1)
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  

สถาบัน, 
ปีท่ีสําเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

จํานวนผลงาน
วิจัยรวม       

(จํานวนเรื่องใน
ระยะ 

5 ปีล่าสุด) 

ปัจจุบัน เม่ือเปิดหลักสูตร
ตรี บศ. ตรี บศ. 

18 อ.ทพ.ชนธีร์ ชิณเครือ 
3 1005 00338 870 

- ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล) ทันตแพทย์
สภา, 2545 
- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล),
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

9.00 9.00 9.00 9.00 1 (1)

 
อาจารย์ลําดับที่ 1-3  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ลําดับที่ 1- 10   เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ลําดับที่ 11-18  เป็นอาจารย์ประจํา 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ   
ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด

1 ศ.พิเศษ ทพญ.ท่านผู้หญิงเพ็ชรา 
เตชะกัมพุช 
3 1014 03531 751 

- ท.ด.กิตติมศักด์ิ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.S.(Prosthodontic), Indiana University, USA. 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์  

มูลนิธิทันตนวัตกรรมใน
พระบรมราชูปถัมภ์ 

2 ทพญ.สุปราณี  ดาโลดม 
3 1015 015190828 

- อ.ท.(ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา, 2556
- ส.ม., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2530 
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2523 
- วท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 

สํานักทันตสาธารณสุข กรม
อนามัย กระทรวง
สาธารณสุข  

3 Prof. Dr. M. Kevin O Carroll  Diplomate ABOMR 
(Oral and Maxillofacial Radiology) 

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4 ผศ.ทพญ.รัตนา  อัมไพรวรรณ 
 

- อ.ท. (ปริทันตวิทยา) ทันตแพทยสภา, 2545
- Diploma in Periodontics, University of Bergen, 
Norway, 1989 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2522 

ข้าราชการบํานาญ

5 ศ.นพ.ประเสริฐ  อัสสันตชัย - Fellowship of Royal College of Physicians of 
London (FRCP) , Royal College of Physicians of  
London, 1999 
-Membership of Royal College of Physicians of 
United Kingdoms (MRCR-UK), Royal College of 
Physicians of United Kingdoms, 1991 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531 
- อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก) มหาวิทยาลัย 
มหิดล, 2538 
- พ.บ.(เกียรตินิยม), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2525  
- วท.บ.(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523 

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

6 รศ.นพ.วีรศักด์ิ  เมืองไพศาล - อ.ว. (เวชศาสตร์ป้องกัน), แพทยสภา, 2556
- อ.ว. (อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ), แพทยสภา, 2553 
- ว.ว. (ประสาทวิทยา), แพทยสภา, 2546 
- ว.ว. (อายุรศาสตร์), แพทยสภา, 2544 
- M. Phil (Epidemiology), University of 
Cambridge, UK, 2008 
- Dioploma in Geriatric Medicine (DGM), Royal 
College of Physicians (London), UK, 2008 
- Cert. in Statistics (Health Care Research), 
University of Oxford, UK, 2007 

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ท่ี ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด

- ป.บัณฑิต (อายุรศาสตร์), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 
- พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538 

7 ผศ. ร.อ.หญิง ดร.ศิริพันธ์ุ 
สาสัตย์ 

- Ph.D (Nursing Studies-Gerontology, University 
of Hull, UK, 1998 
- MSc. (The Care of Older People), University of 
Hull, UK, 1994 

คณะพยาบาลศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

8 ผศ.ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์ - Ph.D (Gerontological Nursing), Oregon Health 
Science University, USA, 2002 
- M.S. (Gerontological Nursing), Oregon Health 
Science University, USA, 1997 
- วท.ม. (Ambulatory Care Nursing) ,
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 
- พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1), วิทยาลัยพยาบาลเกื้อ
การุณย์, 2530 

คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

9 รศ.นพ.พีระศักด์ิ  เลิศตระการนนท์ - อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา,  2544 
- Cert. in Community Geriatrics, Manash    
University, Australia, 2000 
- ว.ว. (เวชปฏิบัติท่ัวไป), แพทยสภา, 2537 
- ป.บัณฑิต (เวชปฏิบัติท่ัวไป), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2535 
- พ.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

ภาควิชาเวชศาสตร์
ครอบครัว คณะ 
แพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
 

 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรยีนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
   -  ไม่มี  - 

4.2 ช่วงเวลา  
   -  ไม่มี  - 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
   -  ไม่มี  - 
 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย   
ข้อกําหนดในการทํางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรม

ผู้สูงอายุ นักศึกษาทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนดไว้ โดยมีทิศทางในการทําวิจัยทั้ง
ทางด้านคลินิกและทางห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับทันตกรรมผู้สูงอายุ  การศึกษาวิจัยมะเร็งช่องปาก  การ
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ศึกษาวิจัยทางด้านทันตสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  การศึกษาวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์  
รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวงการวิชาชีพทันตแพทย์ 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ  
 นักศึกษาทุกคนต้องทําวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เก่ียวกับทันตแพทย์ และ/หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับศาสตร์ทางทันตแพทย์ตามท่ีนักศึกษาสนใจ โดยมีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาของการนําเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ การ
สอบและการนําเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 
2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของทันตแพทย์กับความรู้ในศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
5. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมี

ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นในด้านสารเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม  
 6. มีความรู้ ความสามารถในห้องปฏิบัติการทันตกรรม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานทักษะทางวิชาชีพในการรักษา
และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และ
สิทธิของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์บนพ้ืนฐาน
ของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

5.3 ช่วงเวลา  
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก 2)  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 แบบ 2  (หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2) จํานวน 39 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 
 มีกําหนดแผนในปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ สาขาวิชากําหนดคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มีการให้คําปรึกษา มีเอกสารกําหนดขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ กําหนดวันเสนอหัวข้อโครงร่าง
เพ่ือทําวิทยานิพนธ์ และนําเสนอวิทยานิพนธ์ และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกคนตามระเบียบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย 
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5.6  กระบวนการประเมินผล  
 มีการเสนอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เพ่ือรับการประเมินผลจากคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์  โดยผลงานวิทยานิพนธ์หรือหรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือวารสารระดับนานาชาติ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง โดยนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) ในผลงานเผยแพร่หลักอย่างน้อย 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูแ้ละกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

1. การเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจุบัน
ด้วยตนเอง  
 

1. มีกระบวนการเรียน  การสอนที่ เ น้นให้ นักศึกษา  คิด 
วิเคราะห์และสร้างสมมติฐาน รวมถึงการแก้ปัญหา โดยเปิด
ก ว้างใ ห้มีการพูดคุย  แลกเปลี่ ยนความเห็นในหัวข้อที่
หลากหลายที่นักศึกษาสนใจโดยอยู่บนพ้ืนฐานวิชาการ ผ่านการ
สัมมนาการเรียนการสอน งานที่มอบหมาย  

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักใน
จรรยาบรรณวิชาชีพและความเป็นไปใน
สังคมและโลกแวดล้อม 

1. มีกระบวนเรียนการสอนที่สอดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ
และผลกระทบต่อสังคมโลกเพ่ือให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าว 
2. มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
เรียนการสอนและผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

3. สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน และทํางาน
เป็นทีมได้ 

1. เป็นการวางแผน และให้การรักษาร่วมกันในระหว่างสาขา
จากการนําเสนอรายงานผู้ป่วย 
2. มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืนโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์และการ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืน 
3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการทํางานเป็นทีมเพ่ือ
เป็นการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้แก่นักศึกษา 
4. สนับสนุนการทํากิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน 
อ่ืน ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้นแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

-  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

-  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

-  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ 
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-  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  
-  มีการเช่ือมโยงโจทย์ปัญหาทางวิชาชีพกับการแก้ปัญหาทางสังคม ในเชิงคุณธรรม 
-  สอดแทรกเน้ือหาในทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกกระบวนวิชา 
- มีกระบวนวิชาที่มีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
- มีการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน โดยเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์

ในกระบวนวิชาที่มีภาคปฏิบัติทุกกระบวนวิชา 
- นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การ

ดูแลรักษาเคร่ืองมือ การทําความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 
- มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
- มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ทําความดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละแก่

สังคม 
2.1.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม  

 -  ประเมินจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาในการเข้าช้ันเรียนและการเข้าฟังการนําเสนอ
ผลงานต่างๆ  
 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

-  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาทีศ่ึกษา 
-  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 
-  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
-  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
  จัดการเรียนการสอนโดยจัดลําดับการเรียนรู้ มีการเช่ือมโยงและบูรณาการความรู้กับโจทย์ที่
เป็นปัญหาจริงในสังคม โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการเรียนการสอนในหลายรูปแบบ
ดังน้ี 

-  การบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
-  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
-  การสัมมนากลุม่ย่อยและการสัมมนาทางวิชาการ 
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2.2.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้ 
มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ ความวัดคุณสมบัติ การสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบ

กลางภาคการศึกษา การสอบปลายภาคการศึกษา และการประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติต่างๆ ของนักศึกษา 
โดยมีวิธีการประเมินในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

- การสอบภาคทฤษฎี 
- การสอบภาคปฏิบัติ 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

-  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
-  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพ่ือใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
-  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
-  การใช้กรณีศึกษาที่เป็นปัญหาจริงที่พบบ่อยในทางวิชาชีพเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ โดยใช้

การพูดคยุซักถาม 
-  การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาขณะฝึกปฏิบัติจริง 
-  การเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการสัมมนาทางวิชาการเพ่ือนําเสนอผล

การค้นคว้า 
-  การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  

2.3.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 -  ประเมินจากการวัดความรู้ โดยการสอบที่ใช้ข้อสอบที่มีการออกแบบข้อสอบที่ดี 
 - ประเมินจากการวางแผนการรักษาผู้ป่วยก่อนทําการรักษา 
 -  ประเมนิจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การประเมินจากการนําเสนอ

งานสัมมนางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
 
2.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 
รับผิดชอบ  

-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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- สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง
ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

-  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
2.4.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 
 -  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่กําหนดให้มีการทํากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดผลการ
เรียนรู้ที่ต้องการ 
 -  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ทําให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน 
 -  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 

 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
 -  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทํากิจกรรมกลุ่มและการ

นําเสนอผลการปฏิบัติงานหน้าช้ันเรียน 
 -  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ในขณะฝึกปฏิบัติงานจากการ

สังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
-  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เก่ียวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
-  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
-  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นําเสนออย่างเหมาะสม 
     2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 -  มีกระบวนวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถิติเพ่ือใช้ในการค้นคว้า
ความรู้และในการแก้ปัญหา 
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 -  มีการจัดการเรียนรู้ในหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาต้องฝึกทักษะสื่อสารในหลาย
รูปแบบ ต้ังแต่การนําเสนอปากเปล่า การเขียน และการนําเสนอโดยใช้สื่อผสม การซักประวัติผู้ป่วย การให้คํา
พยากรณ์โรค และคําแนะนําในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย 

    2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  

 -  ประเมินผ่านกระบวนการประเมินผลของกระบวนวิชาในกรณีที่เป็นกระบวนวิชาที่มีเน้ือหา
เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถิติ 
 -  ประเมินจากความสามารถในการนําเสนอในหลายรูปแบบ 
 

2.6  ทักษะพสิัย 
 2.6.1  ความสามารถทางวิชาชพี 
 -  ความสามารถในการปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพ้ืนฐานเพ่ือทักษะทางวิชาชีพ 

-  ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ 
วิชาชีพทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 2.6.2 กลยุทธก์ารสอนที่ใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

-   ฝึกทักษะในการทํางานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการให้การรักษาผู้ป่วยในคลินิกและการ
ทํางานส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 

-   ฝึกทักษะในการทํางานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการทํางานในคลินิก และโรงพยาบาล 
 2.6.3 กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชพี 

-   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝกึ 
ปฏิบัติงานชนิดต่าง ๆ  ในแต่ละสถานที ่
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    
 

กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสยั 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.วจ.712 (415712) ระเบียบวิธีวิจัย
สําหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 

              

ท.สต. 713 (415713) ชีวสถติิ
สําหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 

              

ท.ผส.712 (430712) ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับทันตกรรมสําหรับผูส้งูอายุ     

        

ท .ผส .  713 (430713) ประเด็น
สาธารณสุขด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ 

        

ท.ผส. 714 (430714) การวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมสําหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุที่พึ่งตนเองได้     
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะพิสยั 

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.ผส. 715 (430715) การวางแผน
การรักษาทางทันตกรรมสําหรับ
ผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

        

ท.ผส. 716 (430716) การวางแผน
การรักษาทาง 
ทันตกรรมสําหรับผู้ป่วยสูงอายุแบบ
ประคับประคอง

        

ท .ผส .721 (430721) ทันตกรรม
ผู้สูงอายุในโรงพยาบาล

        

ท .ผส .722 (430722)  การดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ 
ในระบบการดูแลระยะยาว

         

ท.ผส.781 (430781) สัมมนามุมมอง
แบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากต่อผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร 

และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสยั 

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.ผส.782 (430782) สัมมนามุมมอง
แบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 

        

ท.ผส.783 (430783) สัมมนามุมมอง
แบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากต่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2  

         

ท.ผส.784 (430784) สัมนาบทบาท
ทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากผู้สูงอายุแบบประคับประคอง 

         

ท.ผส.785 (430785) บทสรุปการ
ดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 

        

ท.ผส.751 (430751) คลินิกทันตก
รรมผู้สูงอายุ 1 
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กระบวนวิชา คุณธรรม จริยธรรม ความรู้
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะพิสยั

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.ผส.752 (430752) คลินิกทันตกรรม
ผู้สูงอายุ 2 

            

ท.ผส.753 (430753) คลินิกทันตกรรม
ผู้สูงอายุ 3 

            

ท.ผส.769 (430769) กิจกรรมบําบัดอย่าง
สร้างสรรค์สําหรับผู้สูงอายุ 

      

ท.ผส.770 (430770) หัวข้อเลือกสรรทัน
ตกรรมผู้สูงอายุ 

      

ท.ผส.799 (430799) วิทยานิพนธ์ปริญญา
โท 

                   

               
   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรูใ้นตารางมีความหมายดังนี้    
คุณธรรม จริยธรรม         

(1.1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

(1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ
ลําดับความสําคัญ 

(1.4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 

 
ความรู้ 

(2.1)  มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 
(2.2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับ

การแก้ไขปัญหา 
(2.3)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

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

อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดง

ประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

(4.3)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1)  มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เ ก่ียวกับการใช้

สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือนําสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

นําเสนออย่างเหมาะสม 
 

ทักษะพิสัย 
(6.1)   ความสามารถในการปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพ้ืนฐานเพ่ือทักษะทางวิชาชีพ 
(6.2)  ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสําคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความ เห็นอกเห็น
ใจ ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพ้ืนฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม 
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการใหร้ะดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรลําดับขั้นและคา่ลําดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดย
แบ่งการกําหนดอักษรลําดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลําดับขั้นที่มีค่าลําดับขั้น อักษรลาํดับขั้นที่ไม่มีคา่
ลําดับขั้น และอักษรลําดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 
     1.1     อักษรลําดับขั้นที่มคี่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังน้ี 
                      อักษรลําดับขั้น                ความหมาย                    ค่าลําดับขั้น 
                             A            ดีเย่ียม        (excellent)            4.00 
                             B+        ดีมาก         (very good)           3.50 
                             B            ดี              (good)                 3.00 
                             C+            ดีพอใช้       (fairly good)          2.50 
                             C              พอใช้      (fair)                    2.00 

                       D+            อ่อน           (poor)                  1.50 
                             D              อ่อนมาก      (very poor)           1.00 
                             F               ตก             (failed)                 0.00 
             1.2     อักษรผลการศึกษาที่ไม่มคี่าลําดับขั้น ให้กําหนด ดังน้ี 
                           อักษร         ความหมาย 
                             S               เป็นที่พอใจ      (satisfactory) 
                             U              ไม่เป็นที่พอใจ   (unsatisfactory) 
             1.3     อักษรสถานะการศึกษาที่ไม่มีการประเมนิผล หรือยังไม่มีการประเมนิผล ให้กําหนด ดังน้ี 
                      อักษรลําดับขั้น   ความหมาย 
                             I              การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์         (incomplete) 
                             P             การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด     (in progress) 
                             V           เข้าร่วมศึกษา                       (visiting) 
                             W          ถอนกระบวนวิชา                    (withdrawn) 
                             T          ปริญญานิพนธ์                          (thesis in progress) 
                                            ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ             
 
  กระบวนวิชาบังคับของสาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ นักศึกษาจะต้องได้ค่าลําดับขั้นไม่ตํ่ากว่า C 
หรือ S มิฉะน้ันจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําอีก 
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  กระบวนวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลําดับขั้น S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชาท.
ผส. 751 (430751), ท.ผส. 752 (430752), ท.ผส. 753 (430753) และ ท.ผส.799 (430799) 

    กระบวนวิชาที่สามารถกําหนดอักษร P (IN PROGRESS) ได้แก่ กระบวนวิชาท.ผส. 751 
(430751), ท.ผส. 752 (430752) และ ท.ผส. 753 (430753)   

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะทันตแพทยศาสตร์พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้
ตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการสอน 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพ่ือนํามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร กําหนดไว้ดังน้ี 
 1.  ความเห็นของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สําเร็จการศึกษา ในด้านของความเห็น
ต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
 2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่
จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
  หลักสูตร แบบ 2 (แผน  ก แบบ ก2) 
 1.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเง่ือนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
 2. ศึกษากระบวนวิชา และปฏิบัติครบตามเง่ือนไขของสาขาวิชา 
 3.  มีผลการศึกษาได้ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
 4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ 

5.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือหรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่าง
น้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือวารสารระดับ
นานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) ในผลงานเผยแพร่หลักอย่างน้อย 1 
เรื่อง 
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 6.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณา
เกียรติและศักด์ิของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่    
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มกีารกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดท่ี  7 การประกันคณุภาพหลักสูตร  
 

1. การกํากับมาตรฐาน    
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 มีคุณวุฒิขั้นตํ่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา

เพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งต้ังให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5  ปี โดยนําความคิดเห็นของ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต 

และผู้มีส่วนได้ -ส่วนเสีย  และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ  มา

ประกอบการพิจารณา 

 
2.  บัณฑิต  

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรกําหนด ซึ่งครอบคลุมผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือหรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ ได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือวารสารระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยนักศึกษาเป็นช่ือแรก (First Author) ในผลงานเผยแพร่หลักอย่างน้อย 1 เรื่อง 
  

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของ
นักศึกษาให้สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือให้นักศึกษา
มีความพร้อมในการเรียนและสามารถสําเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด 
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 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพ่ือให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษา
ทุกคน โดยอาจารย์จะต้องกําหนดช่ัวโมงให้คําปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษา
ได้  

 มีการสํารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา เพ่ือประเมินแนวโน้มผล
การดําเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจ
ของการรับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  

 
4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่เปิด
สอน และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเน่ือง 

 มีการสํารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตําแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหาร
ของอาจารย์ เพ่ือประเมินแนวโน้มผลการดําเนินงาน 

 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเน้ือหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ทางวิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการกําหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยคํานึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เช่ียวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพ่ือ
ช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 
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 มีการประเมินผู้เรียน กํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  

 หลักสูตร/รายวิชาได้รับการออกแบบเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านทันตสาธารณสุขให้มีความรู้ 
ความสามารถในการให้การรักษา ดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ตลอดจนให้คําปรึกษา หรือส่งต่อผู้ป่วย
โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาดังน้ี 

1.  เน้นการจัดการเรียนในกระบวนวิชาวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ และทักษะใน
การให้บริการด้านสุขภาพช่องปากอย่างเป็นองค์รวมและครบถ้วนทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพการป้องกัน
โรค การบําบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพ และสามารถให้บริการสุขภาพด้านช่องปากที่มีความเคารพต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของผู้รับบริการและชุมชน 

2.  เน้นประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และทางคลินิก นํามาจัดการดูแล
สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะพ่ึงพิง และไม่พ่ึงพิงผู้อ่ืน ในการจัดการด้านกายภาพ ด้านจิตใจและ
ด้านสังคมของผู้สูงอายุ   

3.  เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก เพ่ือการวางแผน การดูแลและการรักษาโรคใน
ช่องปากผู้สูงอายุตลอดอายุขัย 

4.  เน้นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการโดยการศึกษาอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะนําไปสู่การผลิตผลงาน
ทางวิชาการและงานวิจัยที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น สอดคล้องต่อนโยบายการนํามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ เป็นการสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศ  

5.  เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วขององค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 

6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้  

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และนําผลการสํารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)     

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
1. มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรอย่าง

น้อยปีการศึกษาละ 2 คร้ัง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่าง
น้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

x x X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  

x x X 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรภายใน
สองสัปดาห์หลังเปิดภาคการศึกษา  

x x X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ให้ครบทุกกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาค
การศึกษา  

x x X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

x x X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดในม
คอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาเอก /วิชาบังคับ ท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา  

x x X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ     การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน     ใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว  

 x X 

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ได้รับคําแนะนํา                       
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 

x x X 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

x x X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน )ถา้มี(ได้รับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ตอ่ปี   

x x X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)   
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หมวดท่ี 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนําผลการประเมนิมาวิเคราะห์เพ่ือหา

จุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรบักลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดย
อาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
  มีการประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 
  วิเคราะหเ์พ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสิตแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และ

การใช้สื่อในทกุรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

 
3.  การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสตูร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับ
การแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจําสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพ่ือทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนําไปสู่การดําเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรน้ันจะกระทําทุก ๆ 5 ปี ทั้งน้ีเพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

1. คําอธิบายลกัษณะกระบวนวิชา  
 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Research Methodology in Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 เป็นการศึกษาระเบียบวีธีและขั้นตอนในการทําวิจัยประเภทต่างๆ การนําขบวนการทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงานวิจัย การต้ังสมมุติฐานการวิจัย เทคนิควีการรวบรวมข้อมูล การจัดทํา
ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเสนอผลงานวิจัย และการวิจารณ์ผลงานวิจัย 

This course cover the study of 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 and the critique of research findings. 
 
415713 ชีวสถิติสําหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 
  Biostatistics in Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 แนวคิดและการนําวิธีทางสถิติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยสาขาทันตแพทยศาสตร์ การ
เลือกใช้สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก 
แนวคิดในการประมาณขนาดตัวอย่างและการประมาณขนาดตัวอย่าง การทดสอบค่าความตรงและค่าความ
เที่ยง การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ การเตรียมข้อมูลที่จําเป็นสําหรับการ
สื่อสารในการขอคําปรึกษาทางสถิติ 

Statistical concepts and methodology for developing research in dentistry. 
Choosing appropriate statistics including parametric and non-parametric statistics. 
Concepts of sample size estimation. Reliability and Validity assessment in dentistry. Data 
analysis and preparation for dental research. 
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430712 ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับทันตกรรมสําหรับผู้สูงอายุ       2(2-0-4) 
  Fundamental of Gerodontology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

บทนําประชากรศาสตร์ผู้สูงอายุ ชีววิทยาผู้สูงอายุ จิตวิทยาผู้สูงอายุ โรคหรือภาวะความผิดปกติที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางระบบในผู้สูงอายุ ภาวะความผิดปกติในช่องปากผู้ป่วยสูงอายุ 
เภสัชวิทยา และภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ 
 Introduction to aging demography biology of aging, psychology of aging, 
physiologic changes of aging and related disorders, common systemic conditions in older 
patients, common geriatric oral conditions, pharmacology and nutrition for aging 
 
430713 ประเด็นสาธารณสขุด้านทันตกรรมผู้สงูอายุ    1(1-0-2) 
  Public Health Issues in Geriatric Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 แนวโน้มประชากรศาสตร์ สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ การเงิน การสนับสนุนทางสังคม และอุปสรรค
ต่อการเข้าถึงบริการทันตกรรม การวางแผน การบริหารจัดการ การประเมินผล การสื่อสาร นโยบาย
โครงการทันตสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุตลอดอายุขัย 

Demographic trends, oral health trends, financing, social support and barriers to 
accessing dental care. Planning, managing; evaluating and communicating geriatric dental 
public health programs for older people through lifespan 
 
430714 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมสําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่พึ่งตนเองได้    1(1-0-2) 
  Dental Treatment Planning for Independent Older Patient 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ข้อควรพิจารณาทางคลินิกที่เหมาะสมและรอบด้านในการประเมินและการวางแผนการรักษา
สําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ ข้อควรพิจารณาสําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่พ่ึงตนเองได้ที่มีรอยโรคของ
เน้ือเย่ือช่องปาก ความผิดปกติของต่อมนํ้าลาย ความผิดปกติของต่อมนํ้าลาย โรคฟันผุและโรคเน้ือเย่ือใน
ฟัน ผู้ป่วยที่ได้รับการศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผู้ป่วยที่ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากและ
รักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

Optimal and overall clinical considerations in clinical assessment and treatment 
planning for independent older patient in oral mucosa diseases, salivary function and 
disorders, gingivitis and periodontitis,dental caries and dental pulp diseases, oral and 
maxillofacial surgery, oral rehabilitation and prosthodontic treatment 
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430715 การวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมสาํหรบัผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1(1-0-2) 
  Dental Treatment Planning for Dependent Older Patient 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

ข้อควรพิจารณาทางคลินิกที่เหมาะสมและรอบด้านในการประเมิน วางแผนการรักษาและดูแล
สุขภาพช่องปากของผู้ป่วยสูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงที่เคลื่อนไหวได้บ้างที่ได้รับความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและ
ช่องปาก มีรอยโรคของเน้ือเย่ือช่องปาก ได้รับการศัลยกรรมช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล มีโรคเหงือก
อักเสบและปริทันต์อักเสบ ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ผู้ป่วยที่ได้รับ
การฝังรากเทียม การส่งเสริมสุขภาพช่องปากสําหรับผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน สถานพยาบาลและผู้สูงอายุ 
รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากระยะยาวสําหรับผู้ป่วยสูงอายุ  

Optimal and overall clinical considerations in Clinical assessment and treatment 
planning for dependent older patient in orofacial pain, oral mucosa diseases, oral and 
maxillofacial surgery, gingivitis and periodontitis, oral rehabilitation and dental prostheses, 
use of implants in medical compromised, oral health care program for homebound older 
people, nursing home residents and older inpatients, Long term health care promotion 
for older patients 
 
430716 การวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมสาํหรบัผู้ป่วยสูงอายุ 1(1-0-2) 

แบบประคับประคอง       
Dental Treatment Planning for Palliative Older Patient 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
ข้อควรพิจารณาทางคลินิกที่เหมาะสมและรอบด้านในการวางแผนและดูแลสุขภาพช่องปากของ

ผู้ป่วยสูงอายุแบบประคับประคอง ความทุพพลภาพในผู้สูงอายุ การแพทย์และยาที่เก่ียวข้องกับการดูแล
ช่องปาก จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการดูแลช่องปาก ผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ป่วยที่มีภาวะบกพร่องทางพุทธ
ปัญญา ผู้ป่วยพาร์กินสัน  ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยที่มีภาวะปอดอักเสบจากการสําลัก
และกลืนอาหารลําบาก 

Optimal and overall clinical considerations in treatment planning for palliative 
older patient in disability in old age, medical and pharmacological issues, psychological 
issues in the dental care of the palliative older patient, Alzheimer and other cognitive 
impaired patient, Parkinson’s disease patient, cerebrovascular disease patient and the 
aspiration pneumonia and dysphagia patient 
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430721 ทันตกรรมผูส้งูอายุในโรงพยาบาล       2(1-3-2) 
  Geriatric Hospital Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 การเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จําลองที่ครอบคลุม หลักการทันตกรรมโรงพยาบาลบนพ้ืนฐานของการ
ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ข้อควรพิจารณาเป็นพิเศษสําหรับผู้ป่วยสูงอายุที่รักษาตัวในโรงพยาบาล การบูร
ณาการกระบวนการรักษาทางทันตกรรมและการจัดการด้านกายภาพ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ในผู้ป่วยสูงอายุ
ที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 

การฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยอายุรกรรม หอผู้ป่วยศัลยกรรม ห้องฉุกเฉิน และหอผู้ป่วยวิกฤต เรียนรู้
ด้านการจัดการผู้ป่วยสูงอายุ การบริหารทีมงาน การจัดการด้านค่าใช้จ่ายและการดูแลจากครอบครัว การ
พิเคราะห์โรค กิจกรรมโดยท่ัวไป ข้อพึงพิจารณาด้านสุขภาพช่องปากและระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยสูงอายุ
ที่รักษาตัวในหอผู้ป่วยต่างๆ 
 ฝึกการให้การดูแลสุขภาพช่องปากผู้ป่วยสูงอายุที่รักษาตัวในหอผู้ป่วย 2 ราย 
 Scenario based teaching to include: principle of hospital dentistry, special 
considerations for hospitalized geriatric patients and integrated dental therapy into 
physical and psycho-social management for geriatric patient admitted in the hospital 

Rotation in hospital wards, including medicine, surgery, emergency and intensive 
care units focusing on general ward work and related staff, financial and family support, 
ward geriatric patients; their diagnoses and general activities, oral and respiratory 
considerations of hospitalized geriatric patients in the different wards 

Two cases of oral care of hospitalized patients 
 
430722 การดูแลสขุภาพช่องปากผูส้งูอายุในระบบการดูแลระยะยาว  2(1-3-2) 
  Oral Health Care for older people in Long Term Care 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 วิธีการดูแลอนามัยช่องปากท่ีเป็นปัจจุบันสําหรับผู้สูงอายุในระบบการดูแลระยะยาว บทบาททันต
บุคลากร ครอบครัว ผู้ดูแลในการดูแลสุขภาพช่องปาก การประเมินและคัดกรองปัญหาสุขภาพช่องปากที่
เหมาะสมโดยบุคลากรประเภทต่างๆ การดูแลสุขภาพช่องปากในภาวะฉุกเฉินที่เหมาะสม การฝึกอบรมการ
ดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับผู้ดูแลและทีมอภิบาล 
 Current daily oral mouth care practices in long term care. Role of dental 
personnel, health team, family and care giver in oral care. Appropriate oral health 
screening by different personnel. Appropriate emergent or urgent dental care, oral care 
training for care giver and care team 
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430751 คลนิิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 1      2(0-6-0)   
  Clinical Practice in Geriatric Dentistry 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัติและนําเสนอผลงานเก่ียวกับการรักษาทางทันตกรรมและการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวทางระบบ แต่สามารถพ่ึงตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ ไม่ต้องได้รับ
การช่วยเหลือ ประกอบด้วยการตรวจ การส่งปรึกษาผู้เช่ียวชาญ การวางแผนการรักษา การรักษาทางทัน
ตกรรมท่ีคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ ของผู้ป่วย รวมทั้งให้ทันตกรรมป้องกันและติดตามผล ตลอดจนเตรียมแฟ้ม
ผลงานผู้ป่วยรายที่ตนเองให้การรักษาจนเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ราย  มานําเสนอ วิเคราะห์และอภิปราย
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้การรักษาทางทันตกรรม 

Dental practice in older adults with a variety of systemic diseases but function 
independently. The clinical practice includes oral examination, consultation, and diagnosis, 
treatment planning considering the patient’s factors (physical, psychological, economical 
and environmental factors), dental treatment, preventive program and maintenance. 
Students are assigned to prepare a case folio of complete dental treatment in older 
patients with systemic diseases, but functional independence, that contains pre-treatment 
and post-treatment information including obstacles, and discussions 
 
430752 คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 2      2(0-6-0) 

Clinical Practice in Geriatric Dentistry 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัตินําเสนอผลงานเก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ ที่มีโรคประจําตัวทาง
ระบบ แต่ช่วยเหลือตัวเองได้บางส่วน ประกอบด้วยการตรวจ การส่งปรึกษาผู้เช่ียวชาญ การวางแผนการ
รักษา การรักษาทางทันตกรรมที่คํานึงถึงปัจจัยต่างๆของผู้ป่วย รวมท้ังใหทันตกรรมป้องกันและติดตามผล 
ตลอดจนเตรียมแฟ้มผลงานผู้ป่วยรายท่ีตนเองให้การรักษาจนเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ราย  มานําเสนอ 
วิเคราะห์และอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้การรักษาทางทันตกรรม 

  Dental practice in older adults with a variety of systemic diseases who partially 
function independently. The clinical practice includes oral examination, consultation, and 
diagnosis, treatment planning considering the patient’s factors (physical, psychological, 
economical and environmental factors), dental treatment, preventive program and 
maintenance. Students are assigned to prepare a case folio of oral health care in older 
patient with systemic diseases who partially function independently that contains pre-
treatment and post-treatment information including obstacles and discussions 
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430753 คลนิิกทันตกรรมผู้สูงอายุ 3      2(0-6-0) 
  Clinical Practice in Geriatric Dentistry 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัตินําเสนอผลงานเก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มีโรคประจําตัวทาง
ระบบ ซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ประกอบด้วยการตรวจ การส่งปรึกษาผู้เช่ียวชาญ การวางแผนการรักษา 
การรักษาทางทันตกรรมที่คํานึงถึงปัจจัยต่างๆของผู้ป่วย รวมท้ังใหทันตกรรมป้องกันและติดตามผล 
ตลอดจนเตรียมแฟ้มผลงานผู้ป่วยรายท่ีตนเองให้การรักษาจนเสร็จสมบูรณ์อย่างน้อย 1 ราย  มานําเสนอ 
วิเคราะห์และอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้การรักษาทางทันตกรรม 

Dental practice in older adults with a variety of systemic diseases who function 
dependently. The clinical practice includes oral examination, consultation, and diagnosis, 
treatment planning considering the patient’s factors (physical, psychological, economical 
and environmental factors), dental care, preventive programs and maintenance. Students 
are assigned to prepare a case folio of oral health care in older patient with systemic 
diseases who function dependently that contains pre-treatment, and post-treatment 
information including obstacles and discussions 
 
430769 กิจกรรมบําบดัอย่างสร้างสรรคส์ําหรับผู้สงูอายุ    1(1-0-2) 
  Creative Therapeutic Activities for Older People 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 เป็นกระบวนวิชาที่ศึกษาถึงทฤษฎีและแนวคิดในการจัดกิจกรรมบําบัดอย่างสร้างสรรค์สําหรับ
ผู้สูงอายุ ซึ่งอาจมีข้อจํากัดทางสภาวะร่างกาย ความเจ็บป่วย หรือจําเป็นต้องได้รับการดูแลจากผู้อ่ืน การ
ได้รับกิจกรรมบําบัดในผู้สูงอายุมีผลช่วยกระตุ้นและคงสภาพสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
ผู้สูงอายุ กระบวนวิชาน้ีมุ่งเน้นบทบาทของทันตบุคลากรผ่านกิจกรรมบําบัดอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้เก่ียวกับหลักการพ้ืนฐาน การจัดการ วางแผน ข้อจํากัดเก่ียวกับการจัดกิจกรรมบําบัดอย่าง
สร้างสรรค์ ผ่านการเรียนการสอน ตลอดจนการสังเกตการณ์ หรือร่วมจัดกิจกรรมบําบัดอย่างสร้างสรรค์ใน
ผู้สูงอายุ 

For the older person in a long-term care facility, recreation activities provide them 
with the social and physical stimulation that are essential in maintaining physical, mental 
and emotional well-being. This course focuses on the role of dental profession in using 
recreation experiences to assist geriatric people with disabilities, chronic conditions and/or 
illnesses to overcome the barriers that prevent them from achieving a fulfilling quality of 
life 
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430770 หัวข้อเลือกสรรทันตกรรมผูสู้งอายุ     1(1-0-2) 
  Selected Topics in Geriatric Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 การศึกษาในหัวข้อเร่ืองที่ไม่ปรากฏอยู่ในกระบวนวิชาที่เปิดสอนตามปกติ เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาส
ศึกษาในหัวเรื่องที่มีความจําเป็นต่อการสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึก อันสามารถนําไปสู่การพัฒนางานวิจัย โดย
อยู่ภายใต้การสอนและแนะนําของอาจารย์ประจําวิชา 
 Studies on the topics not included in the courses normally offered, for the 
students to have opportunity to study on the topics needed for constructing the in-depth 
knowledge leading to the research project development under the supervision and 
suggestion of the course lecturer 
 
430781 สัมมนามุมมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปากต่อ  2(2-0-4) 

ผู้สูงอายุทีพ่ึ่งตนเองได้ 
Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral Health Care for  
Independent Older People 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
มีมุมมองที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจจากสาขาต่างๆ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก

ของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ทั้งในแง่ของลักษณะทางคลินิก นโยบาย การสนับสนุนทางสังคม 
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การสื่อสาร สังคมวัฒนธรรม และการจัดการทางพฤติกรรม 

Multidisciplinary perspective issues covering various aspects of oral health care for 
independent aging including clinical characteristics, policy, social support, related 
regulations, communication, socio-cultural and behavior management 
 
430782 สัมมนามุมมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปากต่อ  1(1-0-2) 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 1 
  Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral Health Care for  
                    Dependent Older People 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

มีมุมมองที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจจากสาขาต่างๆ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้บางส่วน ทั้งในแง่ของลักษณะทางคลินิก นโยบาย การสนับสนุนทางสังคม 
กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง การสื่อสาร สังคมวัฒนธรรม และการจัดการทางพฤติกรรม 
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Multidisciplinary perspective issues covering various aspects of oral health care for 
dependent aging including clinical characteristics, policy, social support, related 
regulations, communication, socio-cultural and behavior management 

 
430783 สัมมนามุมมองแบบสหวิทยาการในการดูแลสุขภาพช่องปากต่อ  1(1-0-2) 

ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 2           
  Seminar in Multidisciplinary Perspective in Oral Health Care for  

Dependent Older People 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

มีมุมมองที่หลากหลายบนพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจจากสาขาต่างๆ ในการดูแลสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทั้งในแง่ของลักษณะทางคลินิก นโยบาย การสนับสนุนทางสังคม 
กฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้อง การสื่อสาร สังคมวัฒนธรรม และการจัดการทางพฤติกรรม 

Multidisciplinary perspective issues covering various aspects of oral health care for 
frail elder including clinical characteristics, policy, social support, related regulations, 
communication, socio-cultural and behavior management 
 
430784 สัมมนาบทบาททันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ  1(1-0-3) 

แบบประคับประคอง 
Seminar in Role of Dentist in Oral Health Care for Palliative Care 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
การจัดการปัญหาสุขภาพช่องปาก แบบประคับประคอง การลดความรุนแรงของความเจ็บปวด 

ความไม่สบาย ผลกระทบด้านจิตวิทยาจากความเจ็บปวด การสื่อสารกับผู้ป่วย ครอบครัวผู้ป่วย อย่างเมตตา
และการใช้วาจาที่เหมาะสม การทํางานร่วมกับทีมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

A palliative managing of oral health, relief the severity of pain and discomforts, 
psychological aspects of pain, communicating to the patient and family in kind and 
affectionate words, working in a community palliative care team 
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430785 บทสรุปการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ    1(1-0-2) 
  Summative of Oral Health Care in Older People 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 

การทบทวนวรรณกรรมรวบยอดเก่ียวกับความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ การ
ตัดสินใจในการให้การรักษาและจัดการในการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่อยู่ในสภาวะทั้งพ่ึงพิงและไม่
พ่ึงพิงผู้อ่ืน และการนําเสนอตัวอย่างโครงการการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุในระดับชุมชน  

Journal clubs regarding updated issues in oral health care in geriatrics, Seminar in 
decision makings, managements and treatments for independent and dependent older 
patients, Seminar and presentation of oral health care project proposed for older patients 
in community 
 
430799 วิทยานพินธ์ปริญญาโท              12 หน่วยกิต 
  Master’s Thesis 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอ 
   ขออนุมัติหัวข้อโครงร่าง 
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2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสตูร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจยั  
 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พชัราวรรณ   ศรีศิลปนนัทน ์
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
1. Srisilapanan P, Korwanich N, Lalloo R. Associations between social inequality and 

tooth loss in a household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. 
Gerodontology 2016 Jun; 33(2): 
201-8. 

2. Prayoonwong T, Wiwatkhunupakan T, Lasuka D, Srisilapanan P. Development of a 
community-based oral healthcare model for Thai dependent older people. 
Gerodontology 2015 Sep 1 (E Pub ahead of print). 

3. Prayoonwong T, Wiwatkhunupakan T, Lasuka D and Srisilapanan P. Oral Health Care 
Situation of Dependent Older People: Older Health Care Stakeholders’ Perspectives. J 
Gerontol Geriat Res 2015 Sep 1 (E pub ahead of print). 

4. Srisilapanan P, Korwanich N, Yin W, et al. Comparison of the efficacy of a dentifrice 
containing 1.5% arginine and 1450 ppm fluoride to a dentifrice containing 1450 ppm 
fluoride alone in the management of early coronal caries as assessed using 
Quantitative Light-induced Fluorescence. J Dent 2013; 41(2):s29-34. 

5. Srisilapanan P, Jai-Ua C. Oral health status of dementia patients in Chiang Mai 
Neurological Hospital. J Med Assoc Thai 2013; 96(3):351-7. 

6. McGrady MG, Ellwood RP, Srisilapanan P, et al. Dental fluorosis in populations from 
Chiang Mai, Thailand with different fluoride exposures - paper 2: the ability of 
fluorescence imaging to detect differences in fluorosis prevalence and severity for 
different fluoride intakes from water. BMC Oral Health 2012; 21:12-33. 

7. McGrady MG, Ellwood RP, Srisilapanan P, Korwanich N, Worthington HV, Pretty IA. 
Dental fluorosis in populations from Chiang Mai, Thailand with different fluoride 
exposures - paper 1: assessing fluorosis risk, predictors of fluorosis and the potential 
role of food preparation. BMC Oral Health 2012; 21:12-16. 

8. Pretty IA, McGrady M, Zakian C, et al. Quantitative Light Fluorescense (QLF) and 
Polarized White Light (PWL) assessments of dental fluorosis in an epidemiological 
setting. BMC Public Health 2012; 12(1):366. 
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9.  ศศิธร ไชยประสิทธ์ิ, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ,             
พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ, อติศักด์ิ จึงพัฒนาวดี. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: 
การสะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่
ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):131-140. 

10. นฤมนัส คอวนิช, Aubrey Sheiham, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์. 
เปรียบเทียบประมาณการกําลังคนทันตแพทย์ที่จําเป็นสําหรับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนไทย
อายุ 6-12 ปี โดยใช้วิธีมาตรฐานและวิธีประเมินทางทันตสังคม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2555; 
33(1):87-98. 

 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม  ประภายสาธก 
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
1. Kambungton J, Janhom A, Prapayasatok S, Pongsiriwet S. Assessment of vertical root 

fractures using three imaging modalities: cone beam CT, intraoral digital radiography 
and film Dentomaxillofac Radiol 2012; 41)2:(91-95.  

2.  สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์  
ประโมจนีย์, การุณ เวโรจน์. การศึกษาเกี่ยวกับแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วย 
ชาวไทยโดยภาพรังสีโคนบีมซทีี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(1):103-114. 

3.  สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ 
เมธะพันธ์ุ. เน้ืองอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):89-97. 

4.  สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี กําบังตน, 
อานนท์ จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเคร่ืองโคนบีมซีทีที่พัฒนาขึ้นโดย 
สวทช. ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 1(35):25-33. 

5. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมิน
ระดับกระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม “ฟันย้ิม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียม
ขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2556; 34(1):77-90. 

 
อาจารย์ ทนัตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนชิ 
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
1. Srisilapanan P, Korwanich N, Lalloo R. Associations between social inequality and 

tooth loss in a household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. 
Gerodontol 2016; 33(2):201-8. 
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2. Srisilapanan P, Korwanich N, Yin W, et al. Comparison of the efficacy of a dentifrice 
containing 1.5% arginine and 1450 ppm fluoride to a dentifrice containing 1450 ppm 
fluoride alone in the management of early coronal caries as assessed using 
Quantitative Light-induced Fluorescence J Dent 2013; 41(2):s29-s34. 

3. McGrady MG, Ellwood RP, Srisilapanan P, et al. Dental fluorosis in populations from 
Chiang Mai, Thailand with different fluoride exposures - paper 2: the ability of 
fluorescence imaging to detect differences in fluorosis prevalence and severity for 
different fluoride intakes from water. BMC Oral Health 2012; 21:12-33. 

4. McGrady MG, Ellwood RP, Srisilapanan P, Korwanich N, Worthington HV, Pretty IA. 
Dental fluorosis in populations from Chiang Mai, Thailand with different fluoride 
exposures - paper 1: assessing fluorosis risk, predictors of fluorosis and the potential 
role of food preparation. BMC Oral Health 2012; 21:12-16. 

5. Nanekrungsan K, Patanaporn V, Janhom A, Korwanich N. External apical root 
resorption in maxillary incisors in orthodontic patients: associated factors and 
radiographic evaluation. Imaging Sci Dent 2012; 42(3):147-154. 

6. Pretty IA, McGrady M, Zakian C, et al. Quantitative Light Fluorescense (QLF) and 
Polarized White Light (PWL) assessments of dental fluorosis in an epidemiological 
setting. BMC Public Health 2012; 12(1): 366. 

7.   นฤมนัส คอวนิช, Aubrey Sheiham, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์ .เปรียบเทียบ
ประมาณการกําลังคนทันตแพทย์ที่จําเป็นสําหรับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนไทยอายุ 6-12  ปี 
โดยใช้วิธีมาตรฐานและวิธีประเมินทางทันตสังคม เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2555; 33(1): 87-98 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1.  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. 

2.  พิมพ์เดือน รังสิยากูล, ชาย รังสิยากูล. รูปแบบการสบฟันบนรากเทียม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2559; 37(1):45-61. 
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3.   พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, สรชนินท์ ชินสวนานนท์, พิมพ์เดือน รังสิยากุล, พัชราวรรณ 
ศีลธรรมพิทักษ์, ธีรวรรณ บุญญวรรณ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างคอมโพสิต
แกนฟันชนิดเหลวกับเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่ปรับสภาพพ้ืนผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและเจ็ท
พลาสมา. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2556; 34(1):91-106. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงดรุณี  โอวิทยากุล 
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
1.   Owittayakul D, Lertrit W, Pittayachawan P. Microleakage of zirconia frameworks 

cemented with two  types of phosphate monomer-based resin cements. Eur J Gen 
Dent 2015; 4: 92-7.       

2.   Owittayakul D, Lertrit W, Anantamana C, Pittayachawan P. Marginal gaps of zirconia 
framework luted with two resin cements. M Dent J 2015; 31: 25-35. 

3.   Owittayakul D, Chuveera P. Biodentine™ Partial Pulpotomy in Adult Permanent Teeth 
with Cariously-Exposed Pulp: Case Reports (up to 30 Months Follow-Up). JDAT 2016; 
66(3): 171-181. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ  จาติเกตุ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1.    ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิกุล วิสาลเสสถ์, วาสนา ใจคําแปง. การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสูบใน

นักศึกษาทันตแพทย์ไทย ระหว่างปีการศึกษา 2549 กับ 2554 : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสํารวจการ
บริโภคยาสูบสําหรับ นศ. วิชาชีพสุขภาพระดับโลก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):41-51. 

2.  ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิรัช พัฒนาภรณ์, ธนพรรณ วัฒนชัย. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและความพึงพอใจ
ของนักศึกษาทันตแพทย์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 วิธี ในการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(2):131-143. 

3.  วสุนธรี ขันธรรม, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. ประสิทธิผลของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านที่ใช้ชุดดูแลสุขภาพช่องปากสําหรับการเยี่ยมบ้านในเด็กอายุ 0-2 ปี. เชียงใหม่ทันต
แพทยสาร 2557; 35(1):119-130. 

4.  ศศิธร ไชยประสิทธ์ิ, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, et al. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: 
การสะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่
ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):131-140. 
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5.  ปิยะนารถ จาติเกตุ , วิกุล วิสาลเสสถ์ , วาสนา ใจคําแปง. การศึกษาเปรียบเทียบสภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2548 กับ 2554. เชียงใหม่ทันต
แพทยสาร 2556; 34(2):131-137. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์ 
ผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1.   ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ , สุจิตตรา ชาตา. วิถีชีวิตของปู่ ย่า ตา ยายผู้ดูแลหลัก ที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่อง

ปากเด็กอายุ 1 - 3 ปีตําบลบ้านเหล่า อําเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  
2557; 35(1):107-117.  

2.  ศศิธร ไชยประสิทธ์ิ, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, et al. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: 
การสะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่
ทันต-แพทยสาร. 2557; 35(1):131-140. 

3.  นฤมนัส คอวนิช, Aubrey Sheiham, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์. 
เปรียบเทียบประมาณการกําลังคนทันตแพทย์ที่จําเป็นสําหรับการดูแลทันตสุขภาพของนักเรียนไทย
อายุ 6-12 ปี โดยใช้วิธีมาตรฐานและวิธีประเมินทางทันตสังคม.เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2555; 
33(1):87-98. 

 
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.อะนัฆ  เอ่ียมอรุณ 
ผลงานตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการ 
1.    Duangto P, Janhom A, Prasitwattanaseree S, Mahakkanukrauh P, Iamaroon A. New 

prediction models for dental age estimation in Thai children and adolescents 
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