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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
  รหัสหลักสูตร    951235501 
  ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
  ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Clinical Dentistry 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ภาษาไทย  ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ทันตกรรมคลินิก) 

       ชื่อย่อ:   วท.ม.  (ทันตกรรมคลินิก) 
    ภาษาอังกฤษ   ชื่อเต็ม: Master of Science (Clinical Dentistry) 
       ชื่อย่อ: M.Sc.  (Clinical Dentistry) 

 
3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี) 
  -ไม่มี- 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ไม่น้อยกว่า  42      หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1   รูปแบบ  
        หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2   
    5.2  ภาษาที่ใช้ 
           ภาษาไทย 
 5.3  การรับเข้าศึกษา 

          รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยหรือชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและ 
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
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 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   ไม่มี 
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 หลักสูตรฉบับนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   และจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาค
การศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา  2561 
 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2561 
 ได้รับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่  26 มิถุนายน 2561  
 ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
      
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562  
 
8.  อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ทันตแพทย์ในระบบราชการ 
8.2 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
8.3 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
8.4 นักวิจัย 
8.5 ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 
8.6 ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  
 

ล าดับ
ที ่

 
รายช่ือคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีท่ีจบ 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ท.บ., 2528 
Cert. (Periodontology),2533 
 
Ph.D. (Dental Science), 2533 
 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา), 2539   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา   เอีย่มจิรกุล ท.บ., 2541 
Ph.D. (Dental Science), 2546 
 
อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 2557   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ทพญ.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ., 2543 
Cert. (Endodontics), 2551 
D.M.Sc. (Oral Biology), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard University, USA 
Harvard University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนใน   
- คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ 
- โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- แผนกทันตกรรมโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

     11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ประเทศไทยด าเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของรากฐาน และสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพ ควบคู่กับการ
ยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ยึดหลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปรับเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมาเป็นการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์และความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนเป็นหลัก จากการวิเคราะห์สถานะ
ของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มี
ความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนา
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เศรษฐกิจของประเทศหรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
ดังนั้นการพัฒนาประเทศในอนาคตจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนให้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้น การเปิดเสรีทางการค้า และการเข้าร่วมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ท าให้เกิดโอกาสการท างานของทันตแพทย์ไทยในต่างประเทศ และอาจมีการเข้ามาของทันต
แพทย์จากภายนอกประเทศ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพในการรักษา ความรู้
ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร จึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนา
ประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 ได้ 
 

     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประชากรสูงอายุในประเทศไทยจะ
เพ่ิมข้ึนร่วมกับการเคลื่อนย้ายก าลังคนข้ามประเทศ ส่งผลให้สังคมไทยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาก
ขึ้น โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนเป็นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวดเร็วมากกว่าการใช้แรงงาน ท าให้การ
พัฒนาคนมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้มีรายจ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน ท าให้งบประมาณ
ส าหรับการลงทุนพัฒนาด้านอื่น ๆ ลดลงซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณให้แล้ว เพ่ือรองรับ
กลุ่มผู้สูงอายุในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากจึงมีความส าคัญ จ าเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของทันตแพทย์
ที่ได้รับการฝึกอบรมทางทันตกรรมประดิษฐ์และปริทันตวิทยา ซึ่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นมีความซับซ้อน 
เพราะผู้สูงอายุมักมีโรคทางระบบ และต้องการการรักษาทางปริทันต์ การบูรณะฟัน การใส่ฟันที่ต้องใช้เทคนิค
ขั้นสูง นอกจากนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าและบริการของ
อาเซียนและการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ซึ่งกลุ่มผู้จ้างงานต้องการบุคลากรที่มีทักษะและองค์ความรู้
ใหม่ ๆ ในการดูแลสุขภาพ มีทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่ดี เข้าใจกฎหมาย มีพฤติกรรมการให้บริการที่ดี
และมีจรรยาบรรณ 
  จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่าทั่วโลกมีการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ท าให้โครงสร้างงบประมาณด้านสุขภาพของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ส าหรับประเทศไทยได้
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 คือมีประชากรสูงอายุร้อยละ 10.17 (6.6 ล้านคน) และจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2568 โดยสรุปในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงวัย 1 ใน 4 ของ
ประเทศส าหรับแผนงานทันตกรรมผู้สูงวัยแห่งชาติ แบ่งเป็น 2 ระยะ ๆ ละ 5 ปี มีเป้าหมายให้ผู้สูงอายุมีฟันใช้
งานได้อย่างเหมาะสม  
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร          
  แนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มุ่งเน้นพัฒนาให้คนมีความสุขและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ตอบสนองโครงสร้างทางสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นสังคมผู้สูงอายุ มีทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อีกท้ังการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพมีผลอย่างมากในการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ จึงต้องมีการพัฒนา
การศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ “ไทยแลนด์ 4.0” มีเป้าหมาย
ส่วนหนึ่งในการพัฒนากลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ด้วย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งใน
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การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน โดยปรับปรุงบทบาท
และองค์ความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาให้มีศักยภาพตามแนวคิดพัฒนาศักยภาพทันตแพทย์  
  เนื่องด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดท าแผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2558-2565 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และดูแลทันตสุขภาพผู้สูงอายุ
อย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าแผนระยะยาวด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ภายในเวลา 10 ปี นับจากปีท่ีเริ่มต้น ให้มีความ
สอดคล้องกับทุกภาคส่วนทีเกี่ยวข้อง 
 
     12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนาบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ให้แก่สังคมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพมีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ มี
จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองการผลิตและพัฒนาบุคคลที่มี
คุณภาพและคุณธรรมให้แก่สังคม เพ่ือจุดมุ่งหมายในการพัฒนาสุขภาพของช่องปากของประชาชนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการรักษาทางทันตกรรมข้ันสูง การวิจัยและบริการวิชาการโดยค านึงถึงสถานการณ์ปัญหา
สุขภาพตามบริบทของแต่ละบุคคล รวมทั้งมีการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม มี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและประเทศชาติ ส่งผลให้ทันตแพทย์มีศักยภาพท่ีจะให้บริการทางทันตกรรมใน
ระดับสูง และสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการดูแลอนามัยช่องปากของ
ตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดีอย่างยั่งยืน 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 

     1.1 ปรัชญา 
  พัฒนาทันตแพทย์ ยกระดับทันตสุขภาพไทย 
 

     1.2 ความส าคัญ 
   จากรายงานผลการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากระดับประเทศ  ครั้งที่  7 พ.ศ. 2555 โดยส านัก
ทันตสาธารณสุข  กรมอนามัย  ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม  2556 พบว่าปัญหาหลักของเด็กก่อนวัยเรียน
อายุ  3  ปีและ  5  ปี และเด็กวัยเรียนและเยาวชนอายุ  12  ปี และ 15 ปี คือปัญหาโรคฟันผุ ส่วนในกลุ่มวัย
ท างาน  อายุ  35-44 ปี พบปัญหาจากรอยโรคสะสมทั้งโรคปริทันต์อักเสบและโรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา 
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  60-74  ปี และ 80 ปี  มีปัญหาหลักคือการสูญเสียฟัน ท าให้มีความต้องการใส่ฟันเทียม
บางส่วนและฟันเทียมท้ังปากในสัดส่วนที่สูง   การสื่อสารความรู้ให้ประชาชนเข้าใจและตระหนักเรื่องการดูแล
สุขภาพช่องปากด้วยตนเองและการมารับบริการรักษาตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม  จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในการ
ลดการสูญเสียฟัน  พร้อมไปกับการใส่ฟันเทยีมทดแทนซึ่งจะท าให้ฟันและระบบบดเคี้ยวกลับมาท างานได้ตาม 
ปกต ิ 
  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าการศึกษา
ในระดับหลังปริญญาที่มุ่งให้ทันตแพทย์มีความรู้ความสามารถขั้นสูงในการรักษาโรคฟันผุ  โรคปริทันต์อักเสบ 
การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ซึ่งเป็นการบูรณะเพ่ือเก็บรักษาฟันธรรมชาติ และการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ซึ่งเป็นการใส่ฟันเทียมทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติ จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพการบริการทาง 
ทันตกรรมท่ีจะช่วยลดปัญหาสภาวะสุขภาพช่องปากของประชาชนไทย ตอบรับต่อนโยบายการแก้ปัญหาของ
กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสทางวิชาการให้บุคลากรทางทันตกรรมท่ีปฏิบัติงาน
ในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางทันตกรรมที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงชุมชนได้จริงได้มีโอกาส
ศึกษาและมีความรู้ในองค์รวมของการดูแลทันตสุขภาพท้ังเชิงป้องกันและรักษาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยบูรณาการ
ความรู้จากสหสาขาวิชาชีพ 
  เนื่องจากงานที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมผู้สูงอายุเป็นสาขาใหม่ที่ยังไม่มีในประเทศและมีทันตแพทย์ที่
มีความเชี่ยวชาญ ในสาขาที่เกี่ยวข้องได้แก่ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาปริทันตวิทยา ไม่เพียงพอ เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 
2558-2565 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน 
  ทางภาควิชาฯ มีความพร้อมทางด้านวิชาการส าหรับการผลิตบัณฑิตให้มีปริมาณเพียงพอและ
คุณภาพสูง สามารถออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพ เพ่ือแก้ไขปัญหาทันตสุขภาพของประชาชนได้ ในทิศทาง
เดียวกันอย่างถูกต้องตามสถานการณ์และตามเป้าหมายของประเทศ รวมทั้งตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
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     1.3 วัตถุประสงค์ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ
ดังต่อไปนี้ 

1. ใช้ความรู้ควบคู่กับทักษะปฏิบัติ เพื่อให้การรักษาทางทันตกรรมคลินิกขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถวิเคราะห์โรคหรือสภาวะในช่องปาก ปัจจัยก่อโรค วางแผนการรักษาและวางแนวทาง

ป้องกันโรคให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมกับปัจเจกบุคคล  
3. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาแผนงานวิจัย ด าเนินงานวิจัย และเสนอผลงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 
5. สามารถเป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานด้าน

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  
6. สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและมี   
    มาตรฐานและเป็นไปตามกรอบ 
    เวลาที่ส านักงานคณะกรรมการ 
    การอุดมศึกษาก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยอิงมาตรฐาน 
    ของส านักงานคณะกรรมการ    
    การอุดมศึกษา 
2. ประเมินหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง 
3. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  

1. เอกสารการรายงานผลการ 
   ประเมินหลักสูตร 
2. มคอ. 2 ของหลักสูตรที่ 
   ปรับปรุง 
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2. การจัดการการเรียนการสอน 
    เพ่ือให้นิสิตบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
    มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

1. บูรณาการการเรียนการสอน  
    การวิจัย และการบริการวิชาการ 
2. ส่งเสริมและควบคุมดูแลให้นิสิต 
    มีจรรยาบรรณทางทันตแพทย์ 
    และจริยธรรมทางวิชาการ 
3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
   การค้นคว้าด้วยตนเองตามความ 
   สนใจ เน้นการท างานกลุ่ม การ 
   น าเสนอผลงาน และการท างาน 
   ร่วมกับผู้อ่ืน 
4. ส่งเสริมทักษะการสื่อสารและ 
   ทักษะพิสัยทางทันตกรรม ใน 
   รายวิชาคลินิก 
5. ประเมินหลักสูตรปีละ 1 ครั้ง 
6. ติดตามการจัดการเรียนการสอน 
    และปรับปรุงสาระรายวิชา ทุก 
    ภาคการศึกษา  

1. จ านวนรายวิชาที่มีการบูรณา 
    การ 
2. ผลการประเมินการจัดการ 
    เรียนการสอนของรายวิชา 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
   บัณฑิต 
4. มคอ. 3 ที่มีการพัฒนา 
   ปรับปรุง 
5. ผลการประเมินหลักสูตร 
6. รายงานการประชุม 
   คณะกรรมการบริหาร 
   หลักสูตร   

3. ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ 
   ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

1. จัดการเรียนการสอนให้มีการ 
    บรรยายเป็นภาษาอังกฤษหรือ     
   ให้นิสิตน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
2. ส่งเสริมการเขียนรายงาน  
   สัมมนา ปริญญานิพนธ์ เป็น 
   ภาษาอังกฤษ 
 

1. จ านวนรายวิชาที่มีการ 
    บรรยาย การน าเสนอ หรือ 
    การท ารายงานเป็น 
    ภาษาอังกฤษ 

4. พัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้ 
    ความช านาญ ทั้งด้านการเรียน 
    การสอนและการวิจัย 

1. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการ 
   อบรมหรือประชุมวิชาการใน 
   สาขาทันตแพทยศาสตร์  
   ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา และ 
   การวิจัย 

1. จ านวนอาจารย์ที่ได้เข้าร่วม 
    การอบรมหรือประชุม 
    วิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ      
   ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์      

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
      อาจมีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน  เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร  
     1.3   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบบทวิภาค 
  การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ   
ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   คุณสมบัติทั่วไป 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559  
 คุณสมบัติเฉพาะ 
 กลุ่มท่ี 1  กลุ่มการเรียนการสอนปกติ  (4 กลุ่มวิชา) 
 2.2.1   ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.5 และข้ึนทะเบียนได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันในสาขาทันตกรรมหรือขึ้นทะเบียนไดร้ับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือ 

       2.2.2  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาของทันตแพทยศาสตร์ จาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และได้คะแนนสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25 โดย
สามารถให้มีการเทียบโอนได้  โดยไม่เกินร้อยละ 40 (ไม่เกิน 16 หน่วยกิต) 

   2.2.3   มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเข้าศึกษา 
                 2.2.4  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยลงโทษ โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภา เกี่ยวกับการถูก
กล่าวหาหรือกล่าวโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  
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                  2.2.5 การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 กลุ่มท่ี  2 กลุ่มทันตแพทย์กระทรวงสาธารณสุขตามโครงการแผนงานทันตสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2561) (สาขาปริทันตวิทยา และ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์) 
 2.2.1   เป็นทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุขท่ีอยู่ในโครงการแผนงานทันต
สุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2561) และได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ระดบัปริญญาโท  
   2.2.2    ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่
กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง และขึ้นทะเบียนได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันใน
สาขาทันตกรรมหรือขึ้นทะเบียนได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  หรือ 

         2.2.3  ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาของทันตแพทยศาสตร์ จาก
สถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง โดยสามารถให้มีการเทียบโอนได้ โดยไม่เกินร้อยละ 40 (ไม่เกิน 
16 หน่วยกิต) 

     2.2.4   มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวันเข้าศึกษา 
                   2.2.5  เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยลงโทษ โดยคณะกรรมการทันตแพทยสภา เกี่ยวกับการ
ถูกกล่าวหาหรือกล่าวโทษการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม  
                   2.2.6   การพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาที่นอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
2.3.1 นิสิตบางส่วนขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศและขาดความรู้เกี่ยวกับวิธี 

การอ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ 
2.3.2 นิสิตในกลุ่มทันตแพทย์สาธารณสุขมีความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยในท้องถิ่น

ควบคู่ไปกับการเรียนด้วย 
 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดให้นิสิตใหม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และวิธีการอ้างอิง

เอกสารวิชาการ เช่น ระบบ Endnote  ซ่ึงทางหลักสูตรได้ขอความร่วมมือกับส านักหอสมุดกลาง มศว 
ประสานมิตร ในการเป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมให้ 

2.4.2   จัดให้มีการเรียนการสอนทางไกลและการฝึกปฏิบัติรวมถึงการท าวิจัยเพื่อเป็นปริญญา
นิพนธ์ในโรงพยาบาลที่สังกัดอยู่ 
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    2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
    2.5.1 แผนการรับกลุ่ม 1 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 16 18 20 20 20 
ชั้นปีที่ 2 - 16 18 20 20 

รวม 16 34 38 40 40 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 16 18 20 20 

 

          2.5.2  แผนการรับกลุ่ม 2 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2561 2562 2563 2564 2565 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

 

        2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ กลุ่ม 1     เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ในกลุ่มนิสิตทั่วไป            

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา  
(35,000 บาท/ภาคการศึกษา)  

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 

จ านวนนิสิต (คน) 16 34 38 40 40 
รวมรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อปี (บาท) 1,120,000 2,380,000 2,660,000 2,800,000 2,800,000 

 
  2.6.2 งบประมาณรายรับ  กลุ่ม 2    เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  นิสิตในกลุ่มทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข           

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา  
(75,000 บาท/ภาคการศึกษา)  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

จ านวนนิสิต (คน) 10 20 20 20 20 
รวมรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อปี (บาท) 1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย  กลุ่ม 1 งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก      
ในกลุ่มนิสิตทั่วไป 

รายการ จ านวน
ช่ัวโมง
สอน 

ค่าตอบแทน
ต่อช่ัวโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อ ชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

1.หมวดค่าการจัดการเรยีนการสอน   809,600.00 53,973.33 53,973.33 
     1.1 หลักสูตรภาษาไทย      
     1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน) 
     ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง) 300 900.00 270,000.00 18,000.00 18,000.00 
     ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/ชั่วโมง) 120 450.00 54,000.00 3,600.00 21,600.00 
     1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอ่ืน      
     ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 900 บาท/ชั่วโมง 0 900.00  -  - 21,600.00 
     1.1.3 ค่าสอนและค่าคมุสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ      
     ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชั่วโมง 30 2,000.00 60,000.00 4,000.00 25,600.00 
     1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ      
     ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ
ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนป)ี 

  135,000.00 9,000.00 34,600.00 

     ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์   6,000.00 400.00 35,000.00 
     กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรา้งหลักสูตร (เช่น จัด
สัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ ฯลฯ) 

  9,600.00 640.00 35,640.00 

     ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ   250,000.00 16,666.67 52,306.67 
     ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ   25,000.00 1,666.67 53,973.33 
     อื่นๆ แล้วแต่หลักสตูร    -  - 53,973.33 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    13,493.33 67,466.67 
     2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5) 3,373.33 57,346.67 
     2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5) 3,373.33 60,720.00 
     2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี) 6,746.67 67,466.67 
3. หมวดค่าปรญิญานิพนธ/์สารนพินธ์ 12,900.00 80,366.67 
หลักสตูรภาษาไทย (ท าปรญิญานพินธ์) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 150,000 บาท 
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 69,966.67 
3.2 กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์   
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลัก (ไมเ่กิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน) 3,500.00 73,466.67 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 75,966.67 
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์   
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 78,466.67 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นสิิต 1 คน) 1,500.00 79,966.67 
3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400.00 80,366.67 
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รายการ จ านวน
ช่ัวโมง
สอน 

ค่าตอบแทน
ต่อช่ัวโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อ ชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค่าใช้จ่าย จ านวนป ี 31,560.00 111,926.67 
     4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)  4,360.00 2 8,720.00 89,086.67 
     4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  3,000.00 2 6,000.00 95,086.67 
    4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพวิเตอร์ (1,040 บาท/ปี)  1,040.00 2 2,080.00 97,166.67 
     4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)  7,380.00 2 14,760.00 111,926.67 
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)    27,981.67 139,908.33 
6. ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร     139,908.33 
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งบประมาณการค่าใช้จ่าย  กลุ่ม  2 งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
นิสิตกลุ่มทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข 

รายการ จ านวน
ช่ัวโมง
สอน 

ค่าตอบแทน
ต่อช่ัวโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อ ชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

1.หมวดค่าการจัดการเรยีนการสอน   1,550,500.00 155,050.00 155,050.00 
     1.1 หลักสูตรภาษาไทย      
     1.1.1 ค่าสอนส าหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน) 
     ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 900 บาท/ชั่วโมง) 300 900.00 270,000.00 27,000.00 27,000.00 
     ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 450 บาท/
ชั่วโมง) 

90 450.00 40,500.00 4,050.00 31,050.00 

     1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอ่ืน      
     ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากบั 900 บาท/ชั่วโมง 0 900.00  -  - 31,050.00 
     1.1.3 ค่าสอนและค่าคมุสอบส าหรับอาจารย์พิเศษ      
     ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชั่วโมง 60 2,000.00 120,000.00 12,000.00 43,050.00 
     1.2 ค่าใช่จ่ายอื่นๆ      
     ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ
ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 

  150,000.00 15,000.00 58,050.00 

     ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพนัธ์   10,000.00 1,000.00 59,050.00 
     กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรา้งหลักสูตร (เช่น จัด
สัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสติ ฯลฯ) 

  20,000.00 2,000.00 61,050.00 

     ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สาหรับนิสติ   300,000.00 30,000.00 91,050.00 
     ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ   80,000.00 8,000.00 99,050.00 
     ค่าเดินทาง,ที่พัก และเบี้ยเลี้ยง ส าหรับอาจารย์
ประจ าและอาจารย์พิเศษท่ีไปสอนนิสิตรักษาผู้ป่วยท่ี
โรงพยาบาลต้นสังกัด 

  560,000.00 56,000.00 155,050.00 

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก    38,762.50 193,812.50 
     2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5) 9,690.63 164,740.63 
     2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ข้ันต่ าร้อยละ 5) 9,690.63 174,431.25 
     2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี) 19,381.25 193,812.50 
3. หมวดค่าปรญิญานิพนธ/์สารนพินธ์ 14,400.00 208,212.50 
หลักสตูรภาษาไทย (ท าปรญิญานพินธ์) ค่าธรรมเนียมเกิน 150,000 บาท 
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน) 2,500.00 196,312.50 
3.2 กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ์   
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลัก (ไมเ่กิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน) 4,000.00 200,312.50 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกิน3,000 บาท /นิสิต 1 คน) 3,000.00 203,312.50 
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปรญิญานิพนธ์   
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 3,000 บาท /นิสิต 1 คน) 3,000.00 206,312.50 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิภายใน (ไม่เกิน 1,500 บาท /นิสิต 1 คน) 1,500.00 207,812.50 
3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน) 400.00 208,212.50 
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รายการ จ านวน
ช่ัวโมง
สอน 

ค่าตอบแทน
ต่อช่ัวโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อ ชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต 

ยอดสะสม 

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง  ค่าใช้จ่าย จ านวนป ี 31,560.00 239,772.50 
     4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)  4,360.00 2 8,720.00 216,932.50 
     4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)  3,000.00 2 6,000.00 222,932.50 
    4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพวิเตอร์ (1,040 บาท/ปี)  1,040.00 2 2,080.00 225,012.50 
     4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)  7,380.00 2 14,760.00 239,772.50 
5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)    59,943.13 299,715.63 
6. ค่าธรรมเนยีมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร     299,715.63 
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2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1 หลกัสูตร   

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
เป็นหลักสูตร มหาบัณฑิตแบบ ก 2 โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 

หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1.  วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต 
2.  วิชาเลือก 18 หน่วยกิต 
3.  ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต      
        รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

 
      3.1.3  รายวิชา 
          (1)  หมวดวิชาบังคับ  12 หน่วยกิต    

ทศก 711   วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์  2 (2-0-4) 
DDE 711   Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  
ทอว 711  ชีววิทยาช่องปากประยุกต์     2 (2-0-4) 
DST 711  Applied Oral Biology 
ททด 731  จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์  2 (2-0-4) 
DPD 731  Psychology and Ethics for Dentists 
ทค  751 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  1    1 (0-2-1) 
CD  751   Seminar in Clinical Dentistry 1 
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ทค  752  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2     1 (0-2-1) 
CD  752 Seminar in Clinical Dentistry 2 
ทค  753 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก   1 (0-2-1) 
CD  753      Case Analysis in Clinical Dentistry  
ทค  811  ทันตกรรมคลินิกส าหรับผู้สูงอายุ    1 (1-0-2) 
CD  811 Clinical Dentistry for elderly 
ทค  851 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  3    1 (0-2-1) 
CD  851   Seminar in Clinical Dentistry 3 
ทค  852  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 4     1 (0-2-1) 
CD  852 Seminar in Clinical Dentistry 4 

   
(2)  หมวดวิชาเลือก   ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

(2.1) หมวดวิชาเลือกวิชาชีพเฉพาะทาง กลุ่ม 1 นิสิตกลุ่มทั่วไป ก าหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 1 กลุ่ม
วิชา และไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 
ทค 711  ปริทันตวิทยาขั้นสูง      2 (2-0-4) 
CD 711  Advanced Periodontology 
ทค 718  ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง      1 (1-0-2) 
CD 718  Hard Tissue Biology 
ทค 719  ศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูง     2 (2-0-4) 
CD 719  Advanced Periodontal Surgery 
ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม     2 (1-2-3) 
CD 722  Dental Implant 
ทค 725     การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 1 (1-0-2) 
CD 725  Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery 
ทค 731   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1     2 (0-6-0) 
CD 731  Integrated Periodontal Clinic 1 
ทค 732   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2     2 (0-6-0) 
CD 732   Integrated Periodontal Clinic 2 
ทค 831  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3     2 (0-6-0) 
CD 831   Integrated Periodontal Clinic   3 
ทค 832  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4     2 (0-6-0) 
CD 832   Integrated Periodontal Clinic 4 
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กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ทค 712  การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง    2 (2-0-4) 
CD 712  Advanced Endodontic Treatment 
ทค 713  ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน    2 (2-0-4) 
CD 713  Biology of Dental Pulp  
ทค 721  ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน    2 (2-0-4) 
CD 721  Biology of Periradicular Tissue 
ทค 725     การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 1 (1-0-2) 
CD 725  Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery 
ทค 726     วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ     1 (1-0-2) 
CD 726  Research Methodology for Dental Materials 
ทค 733  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1    2 (0-6-0) 
CD 733  Integrated Endodontic Clinic 1 
ทค 734  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2    2 (0-6-0) 
CD 734  Integrated Endodontic Clinic 2 
ทค 833  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3    2 (0-6-0) 
CD 833   Integrated Endodontic Clinic 3 
ทค 834   คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4    2 (0-6-0) 
CD 834  Integrated Endodontic Clinic 4  
ทอว 714 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือส าหรับงานวิจัยทางทนัตแพทย์  1 (0-2-1) 
DST 714 Instrumentation for Dental Research Laboratory 

 

กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
ทค 714  ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง    2 (2-0-4) 
CD 714  Advanced Fixed Prosthodontics     
ทค 715  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 1    2 (2-0-4) 
CD 715  Advanced Removable Prosthodontics 1 
ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม     2 (1-2-3) 
CD 722  Dental Implant     
ทค 723  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 2    1 (1-0-2) 
CD 723  Advanced Removable Prosthodontics 2 
ทค 735  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 1   2 (0-6-0) 
CD 735  Integrated Prosthodontic Clinic 1 
ทค 736  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ  2    2 (0-6-0) 
CD 736  Integrated Prosthodontic Clinic 2 
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ทค 835  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 3    2 (0-6-0) 
CD 835  Integrated Prosthodontic Clinic 3 
ทค 836  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ  4    2 (0-6-0) 
CD 836  Integrated Prosthodontic Clinic 4 
 

กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ  
ทค 716  ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง     2 (2-0-4) 
CD 716  Advanced Restorative Dentistry  
ทค 717  ทันตวัสดุในงานทันตกรรมบูรณะ    2 (2-0-4) 
CD 717  Dental Materials in Restorative Dentistry 
ทค 724  ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงาม    2 (2-0-4) 
CD 724  Esthetic Restorative Dentistry 
ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม     2 (1-2-3) 
CD 722  Dental Implant 
ทค 726     วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ     1 (1-0-2) 
CD 726  Research Methodology for Dental Materials 

  ทค 737  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 1    2 (0-6-0) 
CD 737  Integrated Restorative Dentistry Clinic 1 
ทค 738  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ  2    2 (0-6-0) 
CD 738  Integrated Restorative Dentistry Clinic 2 
ทค 837  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ  3    2 (0-6-0) 
CD 837  Integrated Restorative Dentistry Clinic 3 
ทค 838   คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ  4    2 (0-6-0)  
CD 838   Integrated Restorative Dentistry Clinic 4  

 

(2.2) หมวดวิชาเลือกวิชาชีพเฉพาะทาง กลุ่ม 2 นิสิตกลุ่มทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข 
ก าหนดให้เลือกเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

    กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 
ทค 711  ปริทันตวิทยาขั้นสูง      2 (2-0-4) 
CD 711  Advanced Periodontology 
ทค 718  ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง      1 (1-0-2) 
CD 718  Hard Tissue Biology 
ทค 719  ศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูง     2 (2-0-4) 
CD 719  Advanced Periodontal Surgery 
ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม     2 (1-2-3) 
CD 722  Dental Implant 
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ทค 725     การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 1 (1-0-2) 
CD 725  Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery 
ทค 739   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 1 2 (0-6-0) 
CD 739  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 1 
ทค 740  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 2 2 (0-6-0) 
CD 740   Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 2 
ทค 839  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ  3 2 (0-6-0) 
CD 839   Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project  3 
ทค 840  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ  4 2 (0-6-0) 
CD 840   Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project  4 
 

 

กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
ทค 714  ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง    2 (2-0-4) 
CD 714  Advanced Fixed Prosthodontics     
ทค 715  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 1    2 (2-0-4) 
CD 715  Advanced Removable Prosthodontics 1 
ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม     2 (1-2-3) 
CD 722  Dental Implant     
ทค 723  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 2    1 (1-0-2) 
CD 723  Advanced Removable Prosthodontics 2 
ทค 741  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 1 2 (0-6-0) 
CD 741  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 1 
ทค 742  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 2  2 (0-6-0) 
CD 742  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 2 
ทค 841  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 3  2 (0-6-0) 
CD 841  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 3 
ทค 842  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 4  2 (0-6-0) 
CD 842  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 4 
 

(2.3) หมวดวิชาเลือกวิชาชีพทั่วไป       ก าหนดให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต (ทั้ง 2 กลุ่ม) 

ทศก 712  การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  1 (1-0-2) 
.      DDE 712         Proposal Development in Dentistry 

  ททด 711         การรักษาสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  1 (0-2-1) 
  DPD 711         Multidisciplinary Treatment in Oral Health Sciences 
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ทอว  713  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์      2 (2-0-4) 
DST  713 Molecular Biology of the Cell  
ทอว  714 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือส าหรับงานวิจัยทางทนัตแพทย์  1 (0-2-1) 
DST  714 Instrumentation for Dental Research Laboratory 
ทอว  721 การท าหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว   1 (1-0-2) 
DST  721 Function and Dysfunction of Masticatory System    
ทศว  722 รังสีวิทยาเพ่ือการวินิจฉัย      1 (1-0-2) 
DSM 722 Diagnostic Radiology 
ทค    726     วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ      1 (1-0-2) 
CD    726 Research Methodology for Dental Materials 
ทค    853 สัมมนากรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก     1 (0-2-1) 
CD    853      Clinical Case Seminar in Clinical Dentistry  

   (3) หมวดวิชาปริญญานิพนธ์    12   หน่วยกิต 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                         12  หน่วยกิต 

         GRT 691 Master’s Thesis  
 
ความหมายของรหัสวิชา  

ตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร มีความหมายดังนี้ 
ตัวเลขหน้าวงเล็บ หมายถึง  จ านวนหน่วยกิต 
ตัวเลขในวงเล็บล าดับที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีบรรยายหรืออภิปรายปัญหาต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บล าดับที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการหรือฝึกปฏิบัติงานคลินิกต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บล าดับที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

การก าหนดรหัสวิชา  
รายวิชาประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
    รายวิชากลางของคณะทันตแพทยศาสตร์   

 ทศก (DDE) หมายถึง รายวิชาทันตแพทยศาสตร์ศึกษาวิชากลาง  
รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ 

 ทค   (CD) หมายถึง รายวิชาสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
   รายวิชาของภาควิชาอ่ืน ในคณะทันตแพทยศาสตร์  
 ททด (DPD) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน 
 ทศว (DSM) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก  
 ทอว (DST) หมายถึง  รายวิชาของภาควิชาโอษฐวิทยา 
- เลขหลักแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
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- เลขหลักท่ี 2 หมายถึง เลขรหัสตามล าดับกลุ่มวิชาในสาขาวิชาก าหนด 
   1, 2  หมายถึง  วิชาบรรยาย 
   3, 4  หมายถึง   วิชาคลินิก 
   5, 6  หมายถึง   วิชาสัมมนา  
   9     หมายถึง    ปริญญานิพนธ์ 

  - เลขหลักท่ี 3 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาของแต่ละปีการศึกษา 
  รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย 

        ปพท (GRT)  หมายถึง  รายวิชากลางของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

         3.1.4  แผนการศึกษา 
 กลุ่ม 1 แผนการศึกษาของนิสิตกลุ่มทั่วไป 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์          2 (2-0-4) 
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์             2 (2-0-4) 
ทค 751 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1            1 (0-2-1) 
 หมวดวิชาเลือก  6 
 รวม 11 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์ 2 (2-0-4) 
ทค 752 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  2       1 (0-2-1) 
ทค 753 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก  1 (0-2-1) 
 หมวดวิชาเลือก      7 
 รวม 11 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทค 811 ทันตกรรมคลินิกส าหรับผู้สูงอายุ     1 (1-0-2) 
ทค 851 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 3       1 (0-2-1) 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 6 
 หมวดวิชาเลือก      2 
 รวม 10 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  4       1 (0-2-1) 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 6 
 หมวดวิชาเลือก      3 
 รวม 10 
 
  
                                  

กลุ่ม  2 แผนการศึกษาของนิสิตกลุ่มทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในกระทรวงสาธารณสุข 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์          2 (2-0-4) 
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์             2 (2-0-4) 
ทค 751 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1            1 (0-2-1) 
 หมวดวิชาเลือก   6 
 รวม 11 
 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์ 2 (2-0-4) 
ทค 752 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  2       1 (0-2-1) 
ทค 753 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก  1 (0-2-1) 
 หมวดวิชาเลือก   7 
 รวม 11 
 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทค 811 ทันตกรรมคลินิกส าหรับผู้สูงอายุ     1 (1-0-2) 
ทค 851 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 3       1 (0-2-1) 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 6 
 หมวดวิชาเลือก   2 
 รวม 10 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ทค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  4       1 (0-2-1) 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 6 
 หมวดวิชาเลือก   3 
 รวม 10 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ       
ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์            2 (2-0-4) 
DDE 711 Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  
  ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ การ
ก าหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย  การก าหนดความมุ่งหมาย ความส าคัญและ
ขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย 
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย  การเขียน
รายงานการวิจัย   
 
ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์              2 (2-0-4) 
DST 711 Applied Oral Biology 
  ศึกษาวิเคราะห์องคค์วามรู้และวิทยาการทางด้านชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล 
บทบาทของเชื้อจุลชีพและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก  พัฒนาการของอวัยวะในช่องปาก  กลไกการเกิดโรคใน
ช่องปาก การตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งเร้า ความก้าวหน้าของแนวทางป้องกันและรักษา เทคนิคและวิธีการ
ในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางอณูพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ 
 
ททด 731 จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์           2 (2-0-4) 
DPD 731 Psychology and Ethics for Dentists 

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจริยศาสตร์  จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ความสัมพันธ์
ของศาสนา  จริยธรรม  และวิชาชีพ  สิทธิผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา  วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม
ของทันตแพทย์โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมที่เรียนมา ศึกษาปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมของมนุษย์ 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย การใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสารกับผู้ป่วย  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยใช้กรณีปัญหาตัวอย่างเพ่ือน ามาสู่การวิพากษ์ 
 
ทค 751  สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 1       1 (0-2-1) 
CD 751  Seminar in Clinical Dentistry 1 

ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในสาขาทันตกรรมคลินิก เน้นแนวคิดทาง
ชีววิทยาทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยา อิมมูโนวิทยา ระบาดวิทยา  โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
สัมมนาและการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มผู้สัมมนา และน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
จ านวนชั่วโมงเรียน      
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ทค 752  สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 2       1 (0-2-1) 
CD 752  Seminar in Clinical Dentistry 2 

ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในสาขาทันตกรรมคลินิก เน้นแนวคิดทาง
คลินิกที่เก่ียวข้องกับการตรวจวินิจฉัยโรค และการรักษาทางทันตกรรมคลินิก      โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ
สัมมนาและการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มผู้สัมมนา  และน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
จ านวนชั่วโมงเรียน      
 
ทค 753  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก     1 (0-2-1) 
CD 753      Case Analysis in Clinical Dentistry  
  วิเคราะห์วิจารณ์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก น าเสนอสาเหตุของการเกิดโรค  การด าเนิน
ของโรค  เหตุผลประกอบในการรักษา น าความรู้มาประกอบการน าเสนอแบบองค์รวม มีการส่งต่อเพ่ื อการ
รักษาแบบสหสาขา  โดยน าเสนอประกอบสไลด์ที่มีรูปภาพ หรือภาพรังสีของผู้ป่วย  
 
ทค 811  ทันตกรรมคลินิกส าหรับผู้สูงอายุ      1 (1-0-2) 
CD 811 Clinical Dentistry for elderly 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและช่องปากของผู้สูงอายุ 
ปัญหาพฤติกรรมและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ กระบวนการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมคลินิกและการดูแล
สุขภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ  ปัญหาที่พบบ่อยในการรักษาผู้สูงอายุ  ความก้าวหน้าของวิทยาการทาง    
ทันตกรรมคลินิกในการดูแลรักษาผู้สูงอายุ 
 
ทค 851  สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 3       1 (0-2-1) 
CD 851  Seminar in Clinical Dentistry 3 

ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในสาขาทันตกรรมคลินิก  เน้นแนวคิดการ
ประยุกต์ชีววิทยาทางการแพทย์และคลินิกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการรักษาทาง
ทันตกรรมคลินิก โดยกระบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาและการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มผู้สัมมนา  และ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนชั่วโมงเรียน      
 
ทค 852  สัมมนาทางทันตกรรมคลินิก 4       1 (0-2-1) 
CD 852 Seminar in Clinical Dentistry 4 

ศึกษาค้นคว้าความรู้จากผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์ในสาขาทันตกรรมคลินิก เน้นแนวคิดการ
รักษาทางทันตกรรมคลินิกในกรณีที่ซับซ้อน  การแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และการติดการผลการรักษา    
โดยกระบวนการเรียนรู้แบบสัมมนาและการแลกเปลี่ยนความคิดในกลุ่มผู้สัมมนา  และน าเสนอเป็น
ภาษาอังกฤษอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนชั่วโมงเรียน      
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หมวดวิชาเลือกวิชาชีพเฉพาะทาง 

ทค 711  ปริทันตวิทยาขั้นสูง       2 (2-0-4) 
CD 711 Advanced Periodontology 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกด้านปริทันตวิทยา โครงสร้างอวัยวะปริทันต์ 
กระบวนการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ การวินิจฉัยแยกโรคและการพยากรณ์โรคทางปริทันตวิทยา ความสัมพันธ์
ของโรคปริทันต์อักเสบกับโรคทางระบบ การรักษาโรคปริทันต์อักเสบด้วยวิธีอนุรักษ์และวิธีศัลยกรรม 
นวัตกรรมอุปกรณ์ในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ ผลการรักษาและวิธีประเมินผลการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ 
 
ทค 712  การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง      2 (2-0-4) 
CD 712 Advanced Endodontic Treatment 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของการรักษาคลองรากฟัน วิธีการรักษาทาง
วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทั้งวิธีอนุรักษ์และวิธีศัลยกรรม การพัฒนาเครื่องมือ วัสดุและเทคโนโลยีต่างๆในการรักษา 
การตรวจวินิจฉัยและการรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ  การรักษาคลองรากฟันซ้ า  การบูรณะฟันที่ได้รับการรักษา
คลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ   และการรักษาคลองรากฟันร่วมกับการรักษา
ทางทันตกรรมในสาขาอ่ืน 
 
ทค 713  ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน      2 (2-0-4) 
CD 713 Biology of Dental Pulp  
  ศึกษาวิเคราะห์องคค์วามรู้ทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 
อิมมูโนวิทยาต่อการติดเชื้อ การเปลี่ยนแปลงการตอบสนองและการหายของเนื้อเยื่อใน โพรงฟันต่อสิ่งกระตุ้น
และการติดเชื้อ การควบคุมความเจ็บปวด ผลของโรคทางระบบต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 
 
ทค 714 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง      2 (2-0-4) 
CD 714 Advanced Fixed Prosthodontics 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกเกี่ยวกับการท าครอบฟันและสะพานฟัน
ส าหรับฟันธรรมชาติและบนรากเทียม วิธีการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาเพ่ือวางแผนการรักษา การ
ตรวจประเมินสภาวะของฟันหลัก ขัน้ตอนการท าครอบฟันและสะพานฟัน สมบัติของวัสดุที่ใช้ท าครอบฟันและ
สะพานฟัน ความเข้ากันได้ของวัสดุกับเนื้อเยื่อในช่องปาก  ส่วนประกอบของวัสดุและโครงสร้างในระดับ
อนุภาค   
 
ทค 715  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 1     2 (2-0-4) 
CD 715 Advanced Removable  Prosthodontics 1 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกเกี่ยวกับฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมทั้งปาก
ชนิดใส่ทันที ฟันเทียมเดี่ยว ฟันเทียมทั้งปากทับรากฟัน การวางแผนการรักษาและติดตามประเมิน
ผลการรักษาการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร รากฟันเทียมรองรับฟันเทียมถอดได้  ส่วนประกอบ
ของวัสดุ โครงสร้างในระดับอนุภาคและสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานฟันเทียมท้ังปาก ความเข้ากันได้ของวัสดุ
กับเนื้อเยื่อในช่องปาก   
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ทค 716  ทันตกรรมบูรณะข้ันสูง       2 (2-0-4) 
CD 716 Advanced Restorative Dentistry 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของวิทยาการโรคฟันผุ การสูญเสีย
โครงสร้างฟัน  การวินิจฉัยและการประเมินสภาพฟัน การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ การบูรณะ
ด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การบูรณะด้วยโลหะ และการรักษาทางทันตกรรมบูรณะร่วมกับสาขาอ่ืน 
 
ทค 717  ทันตวัสดุในงานทันตกรรมบูรณะ      2 (2-0-4) 
CD 717 Dental Materials in Restorative Dentistry 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของวัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรม
บูรณะ องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติของวัสดุกลุ่มสารยึดติด วัสดุพิมพ์ปาก วัสดุเทแบบหล่อ วัสดุบูรณะฟัน
ชนิดโลหะและชนิดสีเหมือนฟัน มาตรฐานทางทันตกรรมของวัสดุบูรณะฟัน การน าวัสดุบูรณะฟันไปใช้ทาง
คลินิก นวัตกรรมเก่ียวกับวัสดุในงานทันตกรรมบูรณะ 
 
ทค 718  ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง        1 (1-0-2) 
CD 718 Hard Tissue Biology 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านชีววิทยาของเนื้อเยื่อแข็งของกระดูก โครงสร้างองค์ประกอบ
ทางเคมีและสรีรวิทยาของกระดูก กระบวนการซ่อมสร้างของกระดูก ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างและการละลาย
ของกระดูก กระบวนการเกิดการหายของอวัยวะปริทันต์ระดับโมเลกุล 

 
ทค 719  ศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูง       2 (2-0-4) 
CD 719 Advanced periodontal surgery 

ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของการท าศัลยกรรมปริทันต์ ข้อบ่งชี้
ของการท าศัลยกรรมปริทันต์ การเลือกวัสดุทางศัลยกรรมปริทันต์ ขั้นตอนการท าศัลยกรรมปริทันต์ 
กระบวนการหายของแผล สาเหตุการเกิดภาวะแทรกซ้อนและวิธีแก้ไขภายหลังการผ่าตัด   

 
ทค 721  ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน      2 (2-0-4) 
CD 721 Biology of Periradicular Tissue 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของกระดูกรอบรากฟัน 
เคลือบรากฟัน เนื้อฟัน และเอ็นยึดปริทันต์ การเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน เมื่อมีการอักเสบและการ
ติดเชื้อ ผลของการรักษาคลองรากฟันและผลของโรคทางระบบต่อการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
 
ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม       2 (1-2-3) 
CD 722 Dental Implant 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกทางทันตกรรมรากเทียม การพัฒนาแนวคิด
ของการฝังรากเทียม การตอบสนองของเนื้อเยื่อต่อรากเทียม ชนิดและส่วนประกอบของรากเทียม ข้อพิจารณา
เลือกชนิดรากเทียม การดูแลติดตามภายหลังการท ารากเทียม การแก้ไขความล้มเหลวของรากเทียม  ฝึก
ปฏิบัติขั้นตอนการผ่าตัดฝังรากเทียมนอกช่องปากและการใส่ฟันบนรากเทียม  
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ทค 723  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 2     1 (1-0-2) 
CD 723 Advanced Removable Prosthodontics 2 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอด
ได้ การแบ่งชนิดของช่องว่างในขากรรไกร การประเมินและการเตรียมช่องปาก  ส่วนประกอบของวัสดุ 
โครงสร้างในระดับอนุภาคและสมบัติของทันตวัสดุที่ใช้ในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ความเข้ากันได้ของ
วัสดุกับเนื้อเยื่อในช่องปาก   
 
ทค 724  ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม     2 (2-0-4) 
CD 724 Esthetic Restorative Dentistry 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดในแนวลึกของวิทยาการความสวยงามในงานทันตกรรม
บูรณะ การบูรณะฟันด้วยเรซินวีเนียร์ และเซรามิกวีเนียร์  การบูรณะฟันหลังโดยตรงและโดยอ้อมด้วยวัสดุสี
เหมือนฟัน งานทันตกรรมรากเทียมเพ่ือความสวยงาม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา 
การติดตามผลการรักษา และสหวิทยาการสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะ 
 
ทค 725     การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก   1 (1-0-2) 
CD 725 Soft Tissue Management for Minor Oral Surgery 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางสรีรวิทยาและชีววิทยาในระดับเซลล์และโมเลกุลของเนื้อเยื่อ
อ่อน กลไกการหยุดของเลือด วิธีการและสารห้ามเลือด กระบวนการหายของแผล วิธีการจัดการเนื้อเยื่ออ่อน
ระหว่างการรักษาเพ่ือให้เกิดการหายที่สมบูรณ์และมีความสวยงามของแผล   
 
ทค 731  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1       2 (0-6-0) 
CD 731 Integrated Periodontal Clinic 1 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ให้การรักษาขั้นแรกด้วย
การขูดหินน้ าลายและการเกลารากฟัน การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ไม่ซับซ้อน การน าเสนอข้อมูลเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง 

 

ทค 732   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2      2 (0-6-0) 
CD 732  Integrated Periodontal Clinic 2 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  
การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อน การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาทางทันตกรรมในสาขา
อ่ืน การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางระบบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ 
การน าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการพยากรณ์โรค 
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ทค 733  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1      2 (0-6-0) 
CD 733 Integrated Endodontic Clinic 1 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ ให้การรักษาทางวิทยาเอ็น
โดดอนต์ด้วยวิธีอนุรักษ์ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การ
น าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการพยากรณ์โรค 

ทค 734  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2      2 (0-6-0) 
CD 734  Integrated Endodontic Clinic 2 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ในผู้ป่วยที่
มีปัญหาซับซ้อนของโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน  วางแผนการบูรณะฟันหลังการรักษา
คลองรากฟัน วางแผนการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึง
แผนการรักษา ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีศัลยกรรม และการพยากรณ์โรค 

ทค 735 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 1     2 (0-6-0) 
CD 735 Integrated Prosthodontic Clinic 1 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยการ
ท าฟันเทียมแบบติดแน่นและแบบถอดได้ การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษา ขั้นตอนการ
รักษา และการดูแลฟันเทียม 

ทค 736 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ  2      2 (0-6-0) 
CD 736 Integrated Prosthodontic Clinic 2 
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่
มีปัญหาซับซ้อน มีการสูญเสียฟันธรรมชาติหลายต าแหน่ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบบดเคี้ยว วางแผนการ
รักษาร่วมกับทันตแพทย์สาขาอ่ืน การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์แบบบูรณาการและข้ันตอนการรักษา 

ทค 737  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 1       2 (0-6-0) 
CD 737  Integrated Restorative Dentistry Clinic 1 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาทางทันตกรรมบูรณะส าหรับผู้ป่วยที่
มีปัญหาโรคฟันผุ  ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านความสวยงามที่เกิดจากความผิดปกติของฟันแบบไม่ซับซ้อน การ
น าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา  
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ทค 738  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ  2       2 (0-6-0) 
CD 738  Integrated Restorative Dentistry Clinic 2 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนของโรคฟันผุ   
ผู้ป่วยที่มีปัญหาความสวยงามที่เกิดจากความผิดปกติของฟันแบบซับซ้อน  การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้
การรักษาทางทันตกรรมบูรณะร่วมกับทันตแพทย์สาขาอ่ืน 

ทค 739  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  1   2 (0-6-0) 
CD 739 Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 1 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ให้การรักษาขั้นแรกด้วย
การขูดหินน้ าลายและการเกลารากฟัน การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ไม่ซับซ้อน การน าเสนอข้อมูลเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง โดยใช้ผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

ทค 740   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  2   2 (0-6-0) 
CD 740  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 2 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  
การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อน การปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาทางทันตกรรมในสาขา
อ่ืน การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคทางระบบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ 
การน าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการพยากรณ์โรค โดยใช้ผู้ป่วย
และโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 
 

ทค 741 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 1  2 (0-6-0) 
CD 741 Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 1 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ โดยการ
ท าฟันเทียมแบบติดแน่นและแบบถอดได้ การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษา ขั้นตอนการ
รักษา และการดูแลฟันเทียม โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้
ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

ทค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  2  2 (0-6-0) 
CD 742 Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 2 
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่
มีปัญหาซับซ้อน มีการสูญเสียฟันธรรมชาติหลายต าแหน่ง ผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบบดเคี้ยว วางแผนการ
รักษาร่วมกับทันตแพทย์สาขาอ่ืน การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์แบบบูรณาการและข้ันตอนการรักษา โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึก
และมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 
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ทค 831  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3       2 (0-6-0) 
CD 831  Integrated Periodontal Clinic   3 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกบัระบบบดเคี้ยว โดยการประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาขั้นแรก วางแผนการท าศัลยกรรม
ปริทันต์เพื่อแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์หรือเพ่ือป้องกันการเกิดโรคด้วยวิธีผ่าตัดขั้นพ้ืนฐาน การ
น าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาทางศัลยกรรมและขั้นตอนการรักษา 
 
ทค 832  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4       2 (0-6-0) 
CD 832  Integrated Periodontal Clinic 4  

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง   ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วย
สูงอายุ ด้วยการท าศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูงเพ่ือแก้ไขความผิดปกติท่ีเป็นรอยโรคจากการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ
ด้วยวิธีผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีและวัสดุทันตกรรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม การคงสภาพอวัยวะปริทันต์
ภายหลังการรักษา การน าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาทางศัลยกรรมขั้นสูง ขั้นตอนการ
รักษา และการพยากรณ์โรค 

ทค 833  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3      2 (0-6-0) 
CD 833   Integrated Endodontic Clinic 3 

ปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ส าหรับฟันที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การท าศัลยกรรม 
ปลายรากฟัน วางแผนการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว  วางแผนการบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟันร่วมกับทันตแพทย์สาขาอ่ืน 

ทค 834   คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4      2 (0-6-0) 
CD 834  Integrated Endodontic Clinic 4  

ปฏิบัติการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ส าหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือมีความล้มเหลว
จากการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ครั้งก่อนหน้า ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ส าหรับผู้ป่วยสูงอายุ 
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอ่ืนเพื่อฟ้ืนฟู
ระบบบดเคี้ยวและการติดตามประเมินผลการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  

ทค  835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 3      2 (0-6-0) 
CD  835 Integrated Prosthodontic Clinic 3 
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยวที่ซับซ้อน ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ ให้
การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอ่ืนเพ่ือฟ้ืนฟูระบบบดเคี้ยวและการ
ติดตามประเมินผลการรักษา 
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ทค 836 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ  4      2 (0-6-0) 
CD 836 Integrated Prosthodontic Clinic 4 
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
ส าหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้ที่รองรับด้วยรากเทียม  การท าราก
เทียมเพ่ือฟ้ืนฟูระบบบดเคี้ยวหรือเพ่ือสร้างความสวยงาม  การติดตามประเมินผลการรักษา การน าเสนอเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษา ขั้นตอนการท ารากเทียม และการพยากรณ์โรค 

ทค 837  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ  3      2 (0-6-0) 
CD 837  Integrated Restorative Dentistry Clinic 3 

ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาทางทันตกรรมบูรณะส าหรับผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่มีสภาวะปริทันต์อักเสบ การบูรณะฟันหลังการรักษาคลองรากฟัน    
ทันตกรรมรากเทียมที่เก่ียวข้องกับความสวยงาม 

ทค 838   คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ  4      2 (0-6-0) 
CD 838  Integrated Restorative Dentistry Clinic 4  

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซ้ าซ้อนหรือมีความล้มเหลวจากการรักษาด้านทันตกรรม
บูรณะเพ่ือความสวยงาม การรักษาทางทันตกรรมบูรณะร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอ่ืนเพ่ือฟ้ืนฟู
ระบบบดเคี้ยวและการติดตามประเมินผลการรักษา การคงสภาพวัสดุบูรณะฟัน การป้องกันโรคฟันผุ 

ทค 839  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  3   2 (0-6-0) 
CD 839  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 3 

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว โดยการประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาขั้นแรก วางแผนการท าศัลยกรรม
ปริทันต์เพื่อแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์หรือเพ่ือป้องกันการเกิดโรคด้วยวิธีผ่าตัดขั้นพ้ืนฐาน การ
น าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาทางศัลยกรรมและขั้นตอนการรักษา โดยใช้ผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

ทค 840  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  4    2 (0-6-0) 
CD 840  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 4  

ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง   ในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วย
สูงอายุ ด้วยการท าศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูงเพ่ือแก้ไขความผิดปกติท่ีเป็นรอยโรคจากการเป็นโรคปริทันต์อักเสบ
ด้วยวิธีผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีและวัสดุทันตกรรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม การคงสภาพอวัยวะปริทันต์
ภายหลังการรักษา การน าเสนอข้อมูลเพื่อสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาทางศัลยกรรมขั้นสูง ขั้นตอนการ
รักษา และการพยากรณ์โรค โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้
ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 
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ทค  841 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 3  2 (0-6-0) 
CD  841 Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 3 
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยวที่ซับซ้อน ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ ให้
การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอ่ืนเพ่ือฟ้ืนฟูระบบบดเคี้ยวและการ
ติดตามประเมินผลการรักษา โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้
ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

ทค 842 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 4  2 (0-6-0) 
CD 842 Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 4  
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย
ส าหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้ที่รองรับด้วยรากเทียม  การท าราก
เทียมเพ่ือฟ้ืนฟูระบบบดเคี้ยวหรือเพ่ือสร้างความสวยงาม  การติดตามประเมินผลการรักษา การน าเสนอเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษา ขั้นตอนการท ารากเทียม และการพยากรณ์โรค โดยใช้ผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

หมวดวิชาเลือกวิชาชีพทั่วไป 

ทศก 712 การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์            1 (1-0-2)  
DDE 712 Proposal Development in Dentistry 
  ศึกษาวิเคราะห์โครงร่างงานวิจัย องค์ประกอบของโครงร่างงานวิจัย ความส าคัญและวิธีเขียน
โครงร่างงานวิจัย วิธีการจัดท าโครงร่างงานวิจัยและการน าเสนอเพ่ือขอรับทุนสนับสนุน เทคนิคการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น มารยาทและบรรทัดฐาน 
ของการท าวิจัย 
 

ททด 711  การรักษาสหวิทยาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก            1 (0-2-1) 
DPD 711  Multidisciplinary Treatment in Oral Health Science 

           ศึกษาวิเคราะห์กรณีการรักษาแบบองค์รวมในผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติอย่างซับซ้อนที่
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาแบบสหสาขา        เน้นการติดตามวิทยาการที่เป็นปัจจุบันโดยใช้ความรู้จากสาขา
ทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ทันตสาธารณสุข วิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก ศัลยศาสตร์ช่องปากและสาขาอ่ืน 
 

ทอว 713  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์       2 (2-0-4) 
DST 713 Molecular Biology of the Cell  
  ศึกษาโครงสร้างการท างานของเซลล์  นิวเคลียสและไซโตพลาซึม สารชีวโมเลกุลของเซลล์ 
การแบ่งตัวของเซลล์ การตายของเซลล์แบบอะพอพโทซิส  การติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์ โครงสร้างและการ
สังเคราะห์กรดนิวคลีอิก  โปรตีน เทคนิคการวิเคราะห์โปรตีน ดีเอ็นเอ และ อาร์เอ็นเอ  เทคนิคการศึกษาเซลล์
โดยใช้กล้องจุลทรรศน์    
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ทอว 714 ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์    1 (0-2-1) 
DST 714  Instrumentation for Dental Research Laboratory   
  ฝึกปฏิบัติการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยทางทันตแพทย์จาก
ระบบสารสนเทศ การเตรียมตัวอย่างส าหรับงานวิจัย การเพาะเลี้ยงเซลล์ การท าแห้ง การแยกและการวิเคราะห์
สารตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ การศึกษาตัวอย่างด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
 

ทอว 721 การท าหน้าที่และความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว    1 (1-0-2) 
DST 721 Function and Dysfunction of Masticatory System 
  ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะกายวิภาคของระบบบดเคี้ยว การท าหน้าที่ของข้อต่อขากรรไกร และ
กล้ามเนื้อบดเคี้ยวขณะท างาน การตรวจและการประเมินระบบบดเคี้ยว ความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว การ
วินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 
 

ทศว  722 รังสีวิทยาเพื่อการวินิจฉัย       1 (1-0-2) 
DSM 722 Diagnostic Radiology 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านรังสีวิทยา วิธีการถ่ายภาพรังสี  ทั้งในและนอกช่องปากที่
ใช้ในงานทันตกรรมคลินิก วิธีการอ่านและแปลผลภาพรังสี ทั้งภาพรังสีชนิดรอบปลายรากฟัน ภาพรังสีนอก
ช่องปาก ภาพรังสีคอมพิวเตดโทโมกราฟีทางทันตกรรม การวินิจฉัยจากภาพรังสี และการวินิจฉัยแยกโรคใน
กรณีท่ีมีรอยโรคในภาพรังสีคล้ายคลึงกัน 
 

ทค 726     วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ       1(1-0-2) 
CD 726 Research Methodology for Dental Materials 
  ศึกษาวิเคราะห์องค์ความรู้ด้านการวิจัยเพ่ือทดสอบสมบัติของทันตวัสดุ  วิธีการทดสอบ
องค์ประกอบของวัสดุ วิธีการทดสอบสมบัติเชิงกล วิธีการทดสอบความเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อมีชีวิต และวิธีการ
ทดสอบการใช้งานในทางคลินิก 
 

ทค 853  สัมมนากรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก      1 (0-2-1) 
CD 853      Clinical Case Seminar in Clinical Dentistry  
  วิเคราะห์วิจารณ์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิกที่มีความซับซ้อน  โดยกระบวนการเรียนรู้
แบบสัมมนา และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มผู้สัมมนา  โดยการศึกษากรณีผู้ป่วยที่น าเสนอด้วย
ภาพถ่ายและภาพรังสี  ทางเลือกการรักษา วิธีการรักษาที่ให้ การแก้ไขผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น และการติดตาม
ผลการรักษา      

หมวดปริญญานิพนธ์ 
 

ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท                           12  หน่วยกิต 
GRT 691 Master’s Thesis 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ
ที ่ รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ท.บ., 2528 
Cert. (Periodontology),2533 
 
Ph.D. (Dental Science), 2533 
 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา), 2539   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา   เอีย่มจิรกุล ท.บ., 2541 
Ph.D. (Dental Science), 2546 
 
อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 2557   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ทพญ.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ., 2543 
Cert. (Endodontics), 2551 
D.M.Sc. (Oral Biology), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard University, USA 
Harvard University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

           
  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน ท.บ., 2528 
Cert. (Periodontology),2533 
 
Ph.D. (Dental Science), 2533 
 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา), 2539    

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.ทพญ.ณปภา   เอีย่มจิรกุล ท.บ., 2541 
Ph.D. (Dental Science), 2546 
 
อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 2557   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ทพญ.จารุมา   ศักดิ์ด ี ท.บ., 2543 
Cert. (Endodontics), 2551 
D.M.Sc. (Oral Biology), 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Harvard University, USA 
Harvard University, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

4 ผศ.ทพญ.ชินาลัย  ปยิะชน ท.บ., 2536 
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 2546 
อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 2546   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.ทพญ.อินทรา  วงศ์เยาว์ฟ้า 
 
 

ท.บ., 2545 
วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 2550 
อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 2557   

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับ
ที ่

รายชื่อคณาจารย์ คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีทีจ่บ 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว
ประชาชน 

6 ผศ.ดร.ทพญ.ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ ท.บ., 2533 
M.Med.Sci,2535 
Ph.D. (ทันตวัสดุศาสตร์), 2553 
อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), 2556    

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
University of Sheffield 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

7 ผศ.ดร.ทพญ.มะลิ   พลานุเวช ท.บ., 2542 
Dr.med.dent, (ทันตกรรม
ประดิษฐ์) 2546 
อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 2558   

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Tuebingen University, 
German 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์

xxxxxxxxxxxxx 

8 อ.ดร.ทพญ.รุ่งทิวา   ศรีสุวรรณฑา ท.บ., 2548 
วท.ม. (ปริทันตวิทยา), 2552 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา), 2556 
Ph.D. Dental Science, 2561 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย ์
Tokyo medical and Dental 
University, Japan 

xxxxxxxxxxxxx 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)  
    ไม่มี 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
   ไม่มี       
 4.2  ช่วงเวลา 
    ไม่มี    
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
       ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)            
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
   ก าหนดให้หัวข้อวิจัยมีความเกี่ยวข้องกับสาขาทันตกรรมคลินิก ด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ปริทันตวิทยา 
หรือ วิทยาเอ็นโดดอนต์ หรือทันตกรรมประดิษฐ์ หรือทันตกรรมบูรณะ โดยมุ่งให้นิสิตมีความรู้ความสามารถ
และทักษะในการท าวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้    
  5.2.1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
  5.2.2 นิสิตสามารถวิเคราะห์องค์ความรู้และสังเคราะห์เป็นแนวคิดในการท างานวิจัยได ้  

 5.2.3 นิสิตสามารถสร้างผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยได้ 
  5.2.4 นิสิตสามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคมได้ 
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 5.3  ช่วงเวลา      
   - ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้นิสิตด าเนินการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ภาคการศึกษา แต่ไม่เกินภาคการศึกษาที่ 5     
   - ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ก าหนดให้นิสิตใช้ระยะเวลาการศึกษาอย่างมากไม่เกิน 4 ปีการศึกษา รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย ดังนั้น
นิสิตต้องผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และด าเนินการ
ตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ภายในปี
การศึกษาที่ 5  
     5.4  จ านวนหน่วยกิต   
        จ านวนหน่วยกิต  12  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ   
             5.5.1 ก าหนดรายวิชาบังคับคือ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือให้
นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการท าปริญญานิพนธ์      

      5.5.2 นิสิตลงทะเบียนเรียนวิชา ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
  5.5.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยที่มีความช านาญในหัวข้อที่

นิสิตสนใจ เพ่ือให้ค าปรึกษาในการก าหนดหัวข้อวิจัย และกระบวนการท าวิจัยทุกขั้นตอน 
5.6  กระบวนการประเมินผล   

     5.6.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559  

    5.6.2 ก าหนดเกณฑ์การสอบผ่านรายวิชาปริญญานิพนธ์เป็นไปตามข้อ 14.2.2 เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ    
เสียสละเพ่ือสังคม และมีจรรยาบรรณในการท างาน
วิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล  

- 

2. มีความรู้ความสามารถทางด้านทันตกรรมคลินิก
เป็นอย่างดี 

     มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีโรค 
     เฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อนในงาน ปริทันต 
     วิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์  
     และทันตกรรมบูรณะ 

3. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้
อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณปัญญา 

     สามารถวิเคราะห์ความรู้วิทยาศาสตร์ 
     การแพทย์พ้ืนฐานและทฤษฎีทางทันตกรรม 
     คลินิกและน ามาประยุกต์เพ่ือใช้ในการรักษา 
     ผู้ป่วย 

4. มีความสามารถในการท างานเป็นทีม - 
5. มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับบุคคล
อ่ืน สามารถเป็นผู้น า และผู้ตามได้ตามบริบทที่
ได้รับ 

     สามารถสื่อสารโดยการพูด ฟัง และเขียน เพื่อ 
     ประโยชน์ในการศึกษา และการรักษาผู้ป่วย 
     อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ. 2561 
40 
 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบ 
     วินัยที่ก าหนดได้อย่าง  
     เหมาะสม  
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มี 
     ความรับผิดชอบต่องานที่ 
     ได้รับมอบหมาย 
1.3 มีจรรยาบรรณและ 
     จริยธรรมทางทันตแพทย์ 
     และทางวิชาการ ปฏิบัติ 
     ตนเป็นแบบอย่างที่ดีตาม 
     จรรยาบรรณวิชาชีพและ 
     จริยธรรมด้านวิชาการ 

- ชี้แจงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติใน 
  การเรียนการสอนทุกรายวิชา ตั้งแต่ 
  ชั่วโมงแรกของการเรียน 
- การฝึกปฏิบัติในคลินิกและการเรียน 
  การสอนรายวิชาบรรยายและสัมมนา  
  เน้นการส่งเสริมให้เกิดความมีวินัย  
  การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์และ 
  ความรับผิดชอบ 
- อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี ใน 
  ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ 
  และการแต่งกายท่ีเหมาะสม 
- จัดให้มีการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยา  
  และจรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์  
- เรียนรู้จากสถานการณ์จริงของ  
  จรรยาบรรณวิชาชีพจากการปฏิบัติ  
  งานในคลินิก 
- สอดแทรกการอภิปรายปัญหาเชิง  
  จริยธรรมในรายวิชาบรรยายและ 
  สัมมนา  
- อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดี ใน 
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ    
  วิชาชีพ และจริยธรรมด้านวิชาการ 

- ก าหนดเกณฑ์การประเมิน 
  พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก 
  รายวิชา 
- ประเมินการตรงต่อเวลาในการเข้า 
  ชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ 
  มอบหมาย และการเข้าร่วม 
  กิจกรรม 
- ประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย์ 
  ด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและใน 
  การปฏิบัติงานทางคลินิก 
- ประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรม  
  จรรณยาบรรณวิชาชีพในรายวิชา 
  คลินิก 
- ประเมินพฤติกรรมด้านจริยธรรม 
  และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
- ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม 
  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เสริมสร้าง 
  คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรม 
  จิตอาสา 
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2. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจ 
     ในวิชาพ้ืนฐานทางด้าน 
     วิทยาศาสตร์การแพทย์  
     และเทคโลยีทาง 
     ทันตแพทย์ อย่างกว้าง  
     ขวางและเป็นระบบ 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจ 
     ในเนื้อหาของศาสตร์ของ 
     การรักษาทางทันตกรรม 
     ในสาขาวิชาทันตกรรม 
     คลินิก 

- จัดการเรียนการสอนในหลาย 
  รูปแบบ ทั้งการบรรยาย การฝึก 
  ปฏิบัติในห้องปฏิบัติการและใน 
  คลินิก การน าเสนอ การอภิปราย 
  กลุ่ม จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น 
  ส าคัญ  
- การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การใช้สื่อแพร่ภาพและเสียง 
- ให้นิสิตค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง  
  เพ่ือท ารายงานหรือท าชิ้นงานมาส่ง  
  โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะ 
- เชิญอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิและ  
  มีประสบการณ์มาร่วมนิเทศงานใน 
  วิชาปฏิบัติการคลินิก 
- รูปแบบการสอนแบบ E-learning 
- มีอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์ผู้ทาง
คุณวุฒิไปสอนและนิเทศงานที่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 

- การสอบภาคทฤษฎี  
- การสอบภาคปฏิบัติ  
- การสอบปากเปล่า  
- การประเมินคุณลักษณะการ  
  ปฏิบัติงานในคลินิกเก่ียวกับความรู ้ 
  ในการรักษาผู้ป่วย ในระหว่างภาค 
  เรียน และประเมินสรุปปลายภาค 
  เรียน 
- ประเมินจากการน าเสนอผลงาน  
  กรณีผู้ป่วยหรือรายงานการสัมมนา  
  ทางวิชาการท่ีได้รับมอบหมาย 
- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการ 
  อภิปรายในชั้นเรียน 
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3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทาง

ปัญญา 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
     วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
     พ้ืนฐานและทฤษฎีทาง 
     ทันตกรรมคลินิกและน ามา 
     ประยุกต์เพ่ือใช้ในการรักษา 
     ผู้ป่วย  
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ใน 
     ศาสตร์สาขาวิชาทันตกรรม 
     คลินิกเพ่ือใช้ประกอบวิชาชีพ 
     ทันตแพทย์อย่างมี 
     ประสิทธิภาพ 
3.3 สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ 
     งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผล 
3.4 สามารถสังเคราะห์ข้อมูล 
     ทางวิชาการเพ่ือวางแผน 
     และสร้างงานวิจัยได้  

- จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้  
  นิสิตได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์  
  ทักษะการคิด จากสภาพปัญหา  
  หรือสถานการณ์จริงในคลินิก 
- จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้  
  จากปัญหาและประสบการณ์จริง  
  เพ่ือการเสนอแนะและหาแนวทาง  
  แก้ไข 
- จัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  สัมมนา ให้นิสิตฝึกการค้นคว้า  
  รวบรวมงานวิจัย เพ่ือน าเสนอ 
  และร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์ 
  งานวิจัย 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา 
  วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต 
  แพทยศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตสามารถ 
  วางแผนงานและท างานวิจัยได้ 
- แนวทางการท าปริญญานิพนธ์ใช้
ปัญหาชุมชนเป็นแนวทางในการท า
วิจัยเพื่อน าไปแก้ปัญหาในชุมชนนั้น 
ๆ  

- ประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน   
  ในคลินิกด้านการน าความรู้มา 
  ประยุกต์ใช้และบูรณาการศาสตร์ 
  ต่างๆ เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วย 
- ประเมินจากการตอบค าถามเชิง 
  วิเคราะห์ ในข้อสอบแบบอัตนัย ใน 
  รายวิชาบรรยาย  
- ประเมินผลความสามารถในการคิด 
  วิเคราะห์ สังเคราะห์จากการเขียน 
  รายงาน การน าเสนอผลงาน และ 
  การอภิปรายในชั้นเรียน ใน 
  รายวิชาบรรยายและสัมมนา 
- ประเมินผลจากคุณภาพของ 
  โครงการวิจัยในรายวิชาปริญญา 
  นิพนธ์ 
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4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 สามารถท างานที่ได้รับ 
     มอบหมายได้ตามก าหนด 
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิต 
     อาสา สามารถท างานร่วมกับ 
     บุคคลอื่นๆ ได้อย่างดี  

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ 
  ท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมี 
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพ่ือให้ 
  นิสิตพัฒนาตนเองในด้านมนุษย์ 
  สัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
- สอดแทรกแนวคิดเก่ียวกับ 
  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ 
  ปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ  
  ความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อ 
  สังคมในกิจกรรมการเรียนการ 
  สอนทุกรายวิชา 
- อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีของการ 
  วางตัวในสังคม มีความเป็นมิตร 
  และมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้ป่วย 
  และผู้ร่วมงาน 
- จัดกิจกรรมให้นิสิตเข้าร่วม 
  ปฏิบัติงานในหน่วยทันตกรรม 
  เคลื่อนที่ และกิจกรรมเพ่ือสังคม 
  ต่างๆ ของคณะ 

- ประเมินคุณภาพของผลงานกลุ่มท่ี 
  แสดงถึงการประสานความร่วมมือ 
  ในการวางแผนงาน การปฏิบัติงาน  
  และการแก้ปัญหา  
- ประเมินคุณลักษณะการ 
  ปฏิบัติงานในคลินิกด้าน 
  ความสัมพันธ์ต่ออาจารย์ ผู้ป่วย 
  และบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินความสามารถของนิสิตใน 
  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดย 
  บุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น ผู้ช่วย 
  ทันตแพทย์  นักวิทยาศาสตร์  
  เจ้าหน้าที่ห้องทดลอง 
- ประเมินจากจ านวนครั้งในการเข้า 
  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาและประเมิน 
  ความสัมพันธ์กับบุคคลที่ 
  ปฏิบัติงานด้วยกัน 
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5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 

5.1 สามารถสื่อสารโดยการพูด  
     ฟัง และเขียน เพื่อประโยชน์ 
     ในการศึกษา และการรักษา 
     ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ ในการสืบค้น 
     ข้อมูล และเลือกใช้ข้อมูล 
     อย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถน าเสนอผลงานทาง 
     วชิาการโดยใช้เครื่องมือ และ 
     เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

- จัดประสบการณ์การเรียนรู้ใน 
  รูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนา 
  นิสิตด้านการพูดในที่สาธารณะ  
  การน าเสนอผลงาน การเขียน  
  และการใช้หลักทางสถิติ 
- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ 
  นิสิตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน 
  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งที่ 
  เชื่อถือได้ ในทุกรายวิชา 
- อาจารย์เป็นต้นแบบที่ดีในด้าน 
  ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย และ 
  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง 
  เท่าทันและเหมาะสม 

- ประเมินจากการตอบค าถามใน 
  ข้อสอบแบบอัตนัยและการสอบ 
  ปากเปล่า ในรายวิชาบรรยายและ 
  รายวิชาคลินิก   
- ประเมินทักษะการเขียน ทักษะการ 
  สืบค้นข้อมูลและทักษะการ 
  วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากคุณภาพ 
  ของรายงานในรายวิชาสัมมนา 
- ประเมินทักษะการพูด การฟังและ 
  การน าเสนอข้อมูล ในรายวิชา 
  สัมมนา 
- ประเมินคุณลักษณะการปฏิบัติงาน 
  ในคลินิกด้านทักษะสื่อสารกับ 
  ผู้ป่วย อาจารย์และบุคลากรอ่ืนที่ 
  เกี่ยวข้อง 
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6.   ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย/

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

 
6.1 มีความสามารถในการรักษา 
     ผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนใน 
     งาน ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็น 
     โดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์  
     และ ทันตกรรมบูรณะ 

- นิสิตฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย ให้การ 
  รักษา และติดตามผลการรักษาผู้ป่วย 
  ในคลินิก 
- อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการรักษาใน 
  คลินิกให้นิสิตดูเป็นแบบอย่าง 
- จัดให้นิสิตเข้าร่วมในหน่วยทันตกรรม 
  เคลื่อนที่ของคณะฯเพื่อฝึกการบูรณา 
  การศาสตร์ต่างๆของทันตแพทย์  
  เพ่ือให้การรักษาและค าแนะน าที่ 
  เหมาะสมแก่ผู้ป่วยในชุมชน 
- มีอาจารย์ผู้สอนหรืออาจารย์
ผู้ทรงคุณวุฒิไปสอนและนิเทศงานให้
นิสิตปฏิบัติการรักษาในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

- ประเมินคุณลักษณะการ 
  ปฏิบัติงานในคลินิก ตาม 
  เกณฑ์การให้คะแนน  
  (Scoring rubrics) ที่ม ี
  มาตรฐานเดียวกันในทุก 
  รายวิชาคลินิก  
- การสอบปากเปล่า 
- การน าเสนอรายงานผลการ  
  รักษาผู้ป่วย 
- สังเกตพฤติกรรมการ 
  ปฏิบัติการรักษาของนิสิตใน 
  หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 

 
 



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ. 2561 
46 
 

 

สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 ปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยที่ก าหนดได้อย่างเหมาะสม  
1.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
1.3 มีจรรยาบรรณและจริยธรรมทางทันตแพทย์และทางวิชาการ  
     ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพและ 
     จริยธรรมด้านวิชาการ 

2. ด้านความรู้ 2.1 มีความรู้และความเข้าใจในวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
     การแพทย์ และเทคโลยีทางทันตแพทย์ อย่างกว้างขวางและเป็น 
     ระบบ 
2.2 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาของศาสตร์ของการรักษาทาง 
     ทันตกรรมในสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1 สามารถวิเคราะห์ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและ 
     ทฤษฎีทางทันตกรรมคลินิกและน ามาประยุกต์เพ่ือใช้ในการ 
     รักษาผู้ป่วย  
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
     เพ่ือใช้ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.3 สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัยได้อย่างมีเหตุผล 
3.4 สามารถสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการเพ่ีอวางแผนและสร้าง 
     งานวิจัยได้ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ตามก าหนด 
4.2 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา สามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นๆ  
     ได้อย่างดี 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถสื่อสารโดยการพูด ฟัง และเขียน เพื่อประโยชน์ใน 
     การศึกษา และการรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล และ 
     เลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสม 
5.3 สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยใช้เครื่องมือ และ 
     เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 

6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของ
หลักสูตร  

6.1 มีความสามารถในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนในงาน  
     ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์ และ 
     ทันตกรรมบูรณะ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
● ความรับผิดชอบหลัก ○ ความรับผิดชอบรอง        
     

รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทศก 711  วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันต
แพทยศาสตร์ 

               

ทอว 711  ชีววิทยาช่องปากประยุกต์                

ททด 731  จิตวิทยาและจรรยาบรรณส าหรับ
ทันตแพทย์ 

               

ทค 751  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1                

ทค 752  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2                

ทค 753  การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง          
ทันตกรรรมคลินิก 
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทค 811  ทันตกรรมคลินิกส าหรับผู้สูงอายุ                

ทค 851  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 3                

ทค 852  สัมมนาทันตกรรมคลินิก 4                

ทค 711  ปริทันตวิทยาขั้นสูง                

ทค 712  การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง                

ทค 713  ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน                

ทค 714  ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง                

ทค 715  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 1                

ทค 716  ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง                
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทค 717  ทันตวัสดุในงานทันตกรรมบูรณะ                

ทค 718  ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง                

ทค 719  ศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูง                

ทค 721  ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน                

ทค 722  ทันตกรรมรากเทียม                

ทค 723  ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง 2                

ทค 724  ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงาม                

ทค 725  การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการ
ผ่าตัดเล็กในช่องปาก 

               

ทค 731  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 1                
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทค 732  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 2                

ทค 733  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1                

ทค 734  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2                

ทค 735  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 1                

ทค 736  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 2                

ทค 737  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 1                

ทค 738  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 2                

ทค 739  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือ
โครงการผู้สูงอายุ 1 

               



 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ. 2561 
51 
 

 

รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทค 740  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือ
โครงการผู้สูงอายุ 2 

               

ทค 741  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ
เพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 1 

               

ทค 742  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ
เพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 2 

               

ทค 831  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 3                

ทค 832  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ 4                

ทค 833  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3                

ทค 834  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4                
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รายวิชา 
ด้านที่ 1 

คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ด้านที่ 2
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทค 835  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 3                

ทค 836  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ 4                

ทค 837  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 3                

ทค 838  คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 4                

ทค 839  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือ
โครงการผู้สูงอายุ 3 

               

ทค 840  คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพ่ือ
โครงการผู้สูงอายุ 4 

               

ทค 841  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ
เพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 3 
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทค 842  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการ
เพ่ือโครงการผู้สูงอายุ 4 

               

ทศก 712  การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยทาง  
ทันตแพทยศาสตร์ 

               

ททด 711 การรักษาสหวิทยาการทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

               

ทอว 713  ชีววิทยาระดับโมเลกุลของเซลล์                

ทอว 714  ปฏิบัติการการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน
ส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ 

               

ทอว 721  การท าหน้าที่และความผิดปกติของ
ระบบบดเคี้ยว 
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รายวิชา ด้านที่ 1 
คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทางปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านที่ 6 
ด้าน

ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 
1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 

ทศว 722 รังสีวิทยาเพ่ือการวินัจฉัย                

ทค 726 วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ                

ทค 853  สัมมนากรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก                
 

ปพท 691  ปริญญานิพนธ์                
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559     
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

  2.1  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบอย่างน้อย  3 คน 
  2.2  คัดเลือกรายวิชาทั้งรายวิชาบรรยาย สัมมนา หรือรายวิชาคลินิก อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีเกณฑ์ ดังนี้ 
   2.2.1  คัดเลือกรายวิชาให้ครอบคลุมรายวิชาในแต่ละหมวดรายวิชา 
   2.2.2  คัดเลือกรายวิชาให้ครอบคลุมกับรายวิชาของนิสิตทั้ง 2 ชั้นปี 
  2.3  คณะกรรมการทวนสอบตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงานผู้ป่วย รายงานการ

สัมมนาและงานอ่ืนๆ ที่นิสิตได้รับมอบหมาย 
  2.4  คณะกรรมการทวนสอบพิจารณาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานในรายวิชาคลินิก ร่วมกับ

การสอบถามผู้เกี่ยวข้องหรือจากแบบประเมินพฤติกรรมของนิสิตในคลินิก 
  2.5  คณะกรรมการทวนสอบอาจสัมภาษณ์นิสิตเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกระบวนการ

เรียนรู้  การพัฒนาความรู้ของนิสิต และผลการเรียนรู้ที่นิสิตได้รับ 
  2.6  ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

  2.7 น าเสนอผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

     ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร   โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  
3.00  จากระบบ  4  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้    
     ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์    หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ   คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่  ผลงานทางวิชาการ  หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศและค าแนะน า ที่ประกอบด้วย 
  1.1.1  หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  1.1.2  แผนการด าเนินงานของสาขาวิชาและบทบาทของอาจารย์ในการด าเนินงานตามแผน 
  1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 
  1.1.4  กฎระเบียบ ข้อบังคับ และสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ 
 1.2  มีระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 
  1.2.1  ให้ค าแนะน าและการปรึกษาด้านการเรียนรู้และการปรับตัวเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
  1.2.2  ให้ค าแนะน าและนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
  1.2.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 
  1.2.4  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวในฐานะอาจารย์ ทั้งด้านการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  1. จัดประชุมตารางสอน course syllabus ทุกภาคการศึกษา เพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของ
รายวิชา และความเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
  2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา โครงการด้านวิชาการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
พัฒนาทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  3. จัดให้มีระบบการประเมินด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างอาจารย์
ผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และนิสิต  
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  1. จัดท าแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ ให้แก่ คณาจารย์
สนับสนุนการท าวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
  2. สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพด้านอื่น ๆ  
  3. สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาตนเอง 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งแต่งตั้ง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือก ากับทิศทางของหลักสูตรและดูแลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเป็นไปตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จะมีการประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา มีการก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา ติดตามให้
มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 และ มคอ 3  ติดตามการรายงานผลใน 
มคอ 5 และด าเนินการจัดท า มคอ 7 เมื่อสิ้นสุดทุกภาคการศึกษา  ผู้ประสานงานรายวิชามีหน้าที่รับผิดชอบ
วางแผนจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามให้มีประเมินผล
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เสนอแนะการปรับปรุง เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ได้ก าหนดคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) ด้านทักษะพิสัยการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา จะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1. ใช้ความรู้ควบคู่กับทักษะปฏิบัติ เพ่ือให้การรักษาทางทันตกรรมคลินิกขั้นสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. สามารถวิเคราะห์โรคหรือสภาวะในช่องปาก ปัจจัยก่อโรค วางแผนการรักษาและวางแนวทางป้องกัน

โรคให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมกับปัจเจกบุคคล  
3. สามารถสื่อสารกับผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม 
4. มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาแผนงานวิจัย ด าเนินงานวิจัย และเสนอผลงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 
5. เป็นผู้น าในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2538 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดการประเมินผล การ

ด าเนินงานของหลักสูตรและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนจากบัณฑิตที่จบการศึกษาและประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในทุกสิ้นปีการศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและเพ่ือให้บัณฑิตมีสมรรถนะตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
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3.  นิสิต 
- กระบวนการรับนิสิต 
 กระบวนการรับนิสิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ด าเนินการตามแนว
ปฎิบัติของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คณะกรรมการบริการหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดคุณสมบัติ 
เฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบและจ านวนรับ  ก าหนดวิธีการสอบและเสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบ
คัดเลือก บัณฑิตวิทยาลัยประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือก วิธีการสอบ วันเวลา สถานที่สอบใน
เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย   การสอบคัดเลือก ท าโดยการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ 
เพ่ือวัดความพร้อมของผู้สมัคร เมื่อได้ผลคะแนนสอบแล้ว น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อตัดสินผลการสอบคัดเลือก ก่อนการน าเสนอให้บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณารับรองผลและประกาศผล
การสอบต่อไป 
 ส าหรับการรับนิสิตที่มาจากโครงการแผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย ระยะที่ ๑ (พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) จะมีกระบวนการคัดเลือกจากกระทรวงมาเรียบร้อยแล้ว 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในระดับมหาวิทยาลัย มีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้นิสิตได้รับทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน การถอนรายวิช า การยื่นจบ ปฏิทิน
การศึกษา และแนะน าหน่วยงานที่สามารถติดต่อสอบถามในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการแนะน าเกี่ยวกับการ
ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า การใช้บริการหอสมุดกลาง 
 ในระดับคณะและระดับหลักสูตร คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยฝ่ายวิชาการ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือชี้แจงและแนะน ารายละเอียดของแต่ละรายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอน 
ชี้แจงระบบการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการท าปริญญานิพนธ์  การแนะน าสถานที่ต่างๆ และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือให้นิสิตสามารถบริหารจัดการเวลา
การเรียนให้สามารถจบตามเวลาที่หลักสูตรก าหนดได้ทัน 

ในระดับหลักสูตร มีการเตรียมความพร้อมให้นิสิต โดยจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานในช่วงก่อนเปิดภาค
การศึกษาตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ประมาณ 4 สัปดาห์ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกทักษะปฏิบัติในฟัน
ถอน (ฝึกปฏิบัตินอกช่องปาก) เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะปฏิบัติให้การรักษาในคลินิก  นิสิต
จะต้องน าเสนอผลงานการปฏิบัติในกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน มีการอภิปรายร่วมกันกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน ท าให้
นิสิตทราบข้อบกพร่องและได้รับการชี้แนะจากอาจารย์ผู้สอน  เพื่อจะน าไปปรับปรุงเมื่อปฏิบัติงานในคลินิก 

 
- การควบคุมการดูแล  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต โดยแบ่งนิสิตเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่
เกิน 8 คน มีการวางแผนการดูแลและให้ค าปรึกษาแก่นิสิต และก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 
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- การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาด้านปริญญานิพนธ์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก ก าหนดให้นิสิตคิดหัวข้อโครงการวิจัย
ตามความสนใจของนิสิต ปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก าหนดหัวข้อโครงการวิจัย น าเสนอหัวข้อโครงการวิจัย
ให้แก่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่มีความรู้ความช านาญใน
ด้านที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยให้เหมาะสม เมื่อนิสิตจัดท าเค้าโครงงานวิจัยแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอชื่อคณะกรรมการสอบพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู้ความช านาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยนิสิตต้องท าการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาท่ี 5  
 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) จะท าการควบคุมคุณภาพของ
โครงการวิจัย  ให้ค าปรึกษาในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
วารสารทางวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI รวมถึงเป็นผู้หาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย  ทั้งนี้คณะทันต
แพทยศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะฯเพ่ือสนับสนุนการท าปริญญานิพนธ์
และทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการของนิสิตด้วย   
 เมื่อนิสิตด าเนินงานโครงการวิจัยเสร็จแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยนิสิตต้องผ่านการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ขั้นสุดท้ายและส่ง
ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และด าเนินการตีพิมพ์ผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ใน
วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ภายในปีการศึกษาที่ 4 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559  
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิกจัดให้นิสิตประเมิน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินงานของหลักสูตร ทุกสิ้นปีการศึกษา 

        นอกจากนี้หากนิสิตมีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะระหว่างภาคการศึกษา สามารถน าปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ทางช่องทางต่างๆ ได้แก่ การนัดพูดคุย โทรศัพท์ Line application Facebook นอกจากนี้ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้แจ้งให้นิสิตทราบตั้งแต่วันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ว่านิสิตสามารถท าเรื่อง
ร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้โดยตรงอีกช่องทางหนึ่ง  
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4.  อาจารย ์

- ระบบการรับอาจารย์ประจ าและแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอน  
 มีการคัดเลือกอาจารย์ประจ า โดยคณะกรรมการที่มาจากภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรม
ประดิษฐ์และคณะกรรมการประจ าคณะฯ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้เสนอแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอน 
โดยต้องมีคุณวุฒิที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้ 
ความสามารถและมีคุณวุฒิตรงสาขาหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  มีความเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง  ๆ  ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ  อาจารย์
ใหม่ทุกคนจะต้องผ่านโครงการอบรมอาจารย์และบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัย 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มีนโยบายในการส่งเสริม
และพัฒนาคณาจารย์ทุกท่าน ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านวิจัย ด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษา และด้านวิชาชีพ  โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดสรรงบประมาณส าหรับให้ทุนสนับสนุนการวิจัยส าหรับอาจารย์ และจัดสรรวงเงิน
สนับสนุนการเข้าร่วมประชุมวิชาการ โดยแต่ละปีอาจารย์ทุกท่าน จะได้เข้าร่วมประชุมวิชาการหรืออบรม อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ คนละ 
4,000 บาทต่อปี และ มีงบประมาณสนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้สอนมีผลงานวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดการเรียนการ
สอนที่เก่ียวข้องกับการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรมคลินิก ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการ
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) หลักสูตรจึงมีการออกแบบและก าหนดสาระวิชาทางทฤษฏี และการปฏิบัติที่
จะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะด้านการวิจัย  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าของภาควิชาฯ ร่วมกันออกแบบหลักสูตรโดยให้เป็นไป
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ มุ่งเน้นการพัฒนาทันตแพทย์ให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้าน
การปฏิบัติการรักษาและการสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
ตอบสนองความก้าวหน้าทางทันตสาธารณสุข เพ่ือยกระดับทันตสุขภาพของประชาชนไทย จึงจัดรายวิชาต่างๆ
เข้าเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีล าดับของรายวิชาที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน มี
จ านวนหน่วยกิตเหมาะสม ทุกรายวิชามีค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน มีสาระรายวิชาที่เหมาะสมกับระดับ
การศึกษา และเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรก าหนดไว้   
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- การควบคุม  ก ากับการจัดท ารายวิชา  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีหน้าที่ก ากับทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตร ติดตามให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ 3 ทุกภาคการศึกษาตามเวลาที่
ก าหนด ท าให้ทุกรายวิชามีหัวข้อการสอนที่ครอบคลุมสาระเนื้อหาที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา มีการ
มอบหมายอาจารย์ผู้สอนที่มีความช านาญในแต่ละหัวข้อการสอน ติดตามให้ใช้กลยุทธ์การสอนและวิธีการวัด
และประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร รวมทั้งควบคุมก ากับหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 หลักสูตรได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตว่าเป็นไปตามที่ก าหนดในรายวิชาและ
หลักสูตรหรือไม่ ผ่านทางผลการเรียนและการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ทุกรายวิชา
ที่มีการเปิดสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต 
เพ่ือเปิดรับความคิดเห็นอันจะน าไปสู่การปรับปรุงสาระวิชา การจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรต่อไป และ
ติดตามให้อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ 5 หลังจากสิ้นสุดปีการศึกษา  
 
- ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
มคอ 7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 เมื่อมีการตรวจประเมินแล้ว   จัดให้มีการประชุมเพ่ือรายงานผลการตรวจประเมินและน าข้อเสนอแนะ  
มาวางแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชาและคณะ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมของห้องเรียน 
ห้องสัมมนา คลินิก และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยได้จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเผยแพร่สื่อวิดีโอผ่านระบบเครือข่ายแบบเคลื่อนที่ (E-learning) กล้อง
ดิจิตอลติดที่เก้าอ้ีท าฟันเพ่ือถ่ายทอดการเรียนการสอนไปยังที่ต่างๆ และได้เสนอท าการปรับปรุงห้องสัมมนา
เพ่ือรองรับการศึกษาแบบทางไกล จึงได้มีการน าเสนอต่อภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่ง
จะเป็นผู้ประสานงานกับคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือด าเนินการจัดหา หรือเตรียมการ
จัดตั้งค าของบประมาณและจัดซื้อให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานและมีความทันสมัย นอกจากนี้คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจะได้ประสานงานกับส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดหาฐานข้อมูล
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาให้มากขึ้น  ในระหว่างภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนจะมีส่วนช่วยในการ
ตรวจสอบให้สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้มีความพร้อมอยู่เสมอ  ในช่วงก่อนปิดภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจะด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาให้พร้อมมากขึ้นในภาคการศึกษาถัดไป  
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2561 

ปีท่ี 2 
2562 

ปีท่ี 3 
2563 

ปีท่ี 4 
2564 

ปีท่ี 5 
2565 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ 
    ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2  ที่สอดคล้องกับ 
    กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา    
    (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
    ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยก่อน 
    การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผลการ   
     ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5  
     และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปดิสอน 
     ให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7  
    ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปกีารศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่ 
    ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
    รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน    
    หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน 
    ที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แลว้ 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
    ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือ 
    วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
      วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

(11) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ทีม่ีต่อ 
      คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -    

(12) ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย 
      ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1  การประเมินผลการสอนของผู้สอนโดยนิสิต 
 1.1.2  การวัดความรู้ ความสามารถ และทักษะของนิสิต 
 1.1.3  การประชุมสัมมนาและเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนระหว่างผู้สอน 

 1.2    การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1  การประเมินวิธีการสอนระหว่างเรียนของผู้สอน โดยนิสิตและอาจารย์ร่วมสอน 
  1.2.2  การประเมินผลการสอน การวัดและประเมินรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 2.1    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้ใช้บัณฑิต และ/ 
หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
 2.2    คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
 2.3    ด าเนินการส ารวจข้อมูล เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมินหลักสูตรจากนิสิตปัจจุบันและจาก
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 2.4    วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยใช้ข้อมูลย้อนกลับของนิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 4.1    รวบรวมข้อเสนอแนะ /ข้อมูลจากการประเมินจากนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2    คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์ทบทวนข้อมูลที่ได้รับ 

 4.3    เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก                                                                                                                                                                              
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่

ปรับปรุงแก้ไข 
จ านวนนิสิตใน
ปีงบประมาณ 2560 และ 
2561 ไม่สอดคล้องกับ
แผนการรับนิสิต 

ได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว - 

-จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา
แกนข้อ 3.1.2 และ 3.1.3 ไม่
สอดคล้องกัน 
-จ านวนชั่วโมงท่ีเน้น Self 
study ไม่สอดคล้องกัน
ระหว่างวิชาแกน บรรยาย 
กับ ปฏิบัติ 

ได้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว - 

งบประมาณตามแผนน่าจะ
สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

ได้ด าเนินการปรับค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เพียงพอ
กับงบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรแล้ว 

- 

มีวิชาที่มีรหัส ทศก  แค่ 1 
รายวิชาหรือ 

 ได้ชี้แจงผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วว่ารายวิชา ทศก มี 
2 รายวิชาได้แก่ ทศก 
711 และ ทศก 712 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ ไม่มี
หมายเลขบัตรประชาชน 

 ได้ชี้แจงผู้ทรงคุณวุฒิ
แล้วว่าทางบัณฑิต
วิทยาลัยก าหนดว่าไม่
ต้องใส่เลขประจ าตัว
ประชาชนเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูล 

การประกันคุณภาพ หัวข้อ
นิสิต  ควรน าผลการประเมิน
จากภาคผนวก ง  มา
ปรับปรุง 

จากผลการประเมินในภาคผนวก ง คณะกรรมการ
ประเมินมีความเห็นว่าหลักสูตรควรพัฒนาในประเด็น
ที่ว่ามีจ านวนนิสิตที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด
ระยะเวลาจ านวนมาก  หลักสูตรฯจึงได้เพ่ิมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต (ในหมวดที่ 
7) โดยการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนและ
การท าปริญญานิพนธ์ในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เพ่ือให้นิสิตสามารถบริหารจัดการเวลาการเรียนให้
สามารถจบตามเวลาที่หลักสูตรก าหนดได้ทัน 

- 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่
ปรับปรุงแก้ไข 

การประกันคุณภาพ หัวข้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  ควรจัดหา
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้มากข้ึน 

จากผลการประเมินในภาคผนวก ง 
คณะกรรมการประเมินมีความเห็นว่า
หลักสูตรควรพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้โดยจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่
เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาเพ่ิมมากข้ึน 
หลักสูตรฯจชจึงได้เพ่ิมในระบบการ
ด าเนินงานของภาควิชาและคณะ (ใน
หมวดที่ 7) การจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนิสิตโดยประสานงานกับ
ส านักหอสมุด มศว ในการจัดหา
ฐานข้อมูลออนไลน์ให้มากข้ึน 

- 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
พิเศษ จ านวนเพียงพอหรือไม่ 

ได้ชี้แจงผู้ทรงคุณวุฒิแล้วว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ มีคุณวุฒิและ
จ านวนเป็นไปตามท่ีก าหนดในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 

- 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทันตแพทย์หญิง ธาราธร   สุนทรเกียรติ 
  

ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
3 วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี) - - - 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
5 รูปแบบของหลักสตูร    
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
9 ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
11 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

13 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
 1.2 ความส าคัญ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค - - - 
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 รายวิชา    
      3.1.4 แผนการศึกษา     
      3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร     
      3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
- - - 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม 

- - - 

 4.2 ช่วงเวลา - - - 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน - - - 
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    
 2 ด้านความรู ้    
 3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   

 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 6 ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร    
 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
1 การบริหารหลักสูตร    
2 บัณฑิต    
3 นิสิต    
 -กระบวนการรบันิสิต    
 -การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา    
 -การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นิสิต 
   

 -การควบคุมการดูแล การให้ค าปรกึษาด้าน
ปริญญานิพนธ ์

   

 -ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 

   

4 อาจารย ์    
 -ระบบการรับอาจารย์ประจ าและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้สอน 
   

 -ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

   

5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
 -การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาใน

หลักสตูร 
   

 -การควบคุม ก าหับการจัดท ารายวิชา การวาง
ระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

   

 -ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    
 -ระบบการด าเนินงานของภาควิชาและคณะ    
7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
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............................................................................................................................................................................................
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก พ.ศ. 2561 
101 

 

 

แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วรรณธนะ  สัตตบรรณสุข 
  

ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
3 วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี) - - - 
4 จ านวนหนว่ยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร    
5 รูปแบบของหลักสตูร    
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
9 ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
11 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

13 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
 1.2 ความส าคัญ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค - - - 
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน   จ านวนนิสิตในปีงบประมาณ 2560 
และ 2561 ไม่สอดคล้องกับ
แผนการรับนิสติ 

 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 รายวิชา   -จ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาแกนข้อ 

3.1.2 และ 3.1.3 ไม่สอดคล้องกัน 
-จ านวนช่ัวโมงท่ีเน้น Self study 
ไม่สอดคล้องกันระหว่างวิชาแกน 
บรรยาย กับ ปฏิบัต ิ

      3.1.4 แผนการศึกษา     
      3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร     
      3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    
4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
- - - 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม 

- - - 

 4.2 ช่วงเวลา - - - 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน - - - 
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    
 2 ด้านความรู ้    
 3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   

 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 6 ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร    
 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 

1 การบริหารหลักสูตร    
2 บัณฑิต    
3 นิสิต    
 -กระบวนการรบันิสิต    
 -การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา    
 -การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นิสิต 
   

 -การควบคุมการดูแล การให้ค าปรกึษาด้าน
ปริญญานิพนธ ์

   

 -ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 

   

4 อาจารย ์    
 -ระบบการรับอาจารย์ประจ าและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้สอน 
   

 -ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

   

5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
 -การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาใน

หลักสตูร 
   

 -การควบคุม ก าหับการจัดท ารายวิชา การวาง
ระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

   

 -ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    
 -ระบบการด าเนินงานของภาควิชาและคณะ    
7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.จันทรกร  แจ่มไพบูลย์   
 

ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
3 วิชาเอก/แขนงวิชา  (ถ้ามี) - - - 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
5 รูปแบบของหลักสตูร    
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
9 ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
11 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

13 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
 1.2 ความส าคัญ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค - - - 
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน   น่าจะสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั 

 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 รายวิชา   มีวิชาที่มีรหัส ทศก  แค่ 1 รายวิชา

หรือ 
      3.1.4 แผนการศึกษา     
      3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชน 
      3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชน 

      3.2.3 อาจารย์พิเศษ   ไม่มีหมายเลขบัตรประชาชน 

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

- - - 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ - - - 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ภาคสนาม 

 4.2 ช่วงเวลา - - - 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน - - - 
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    
 2 ด้านความรู ้    
 3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   

 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 6 ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร    
 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
1 การบริหารหลักสูตร    
2 บัณฑิต    
3 นิสิต   ควรน าผลการประเมินจาก

ภาคผนวก ง  มาปรับปรุง 
 -กระบวนการรบันิสิต    
 -การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา    
 -การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นิสิต 
   

 -การควบคุมการดูแล การให้ค าปรกึษาด้าน
ปริญญานิพนธ ์

   

 -ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 

   

4 อาจารย ์    
 -ระบบการรับอาจารย์ประจ าและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้สอน 
   

 -ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

   

5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
 -การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาใน

หลักสตูร 
   

 -การควบคุม ก าหับการจัดท ารายวิชา การวาง
ระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

   

 -ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   ควรจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ให้มาก
ขึ้น 

 -ระบบการด าเนินงานของภาควิชาและคณะ    
7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
กลยุทธ์การสอน 

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    
 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 
การตรวจสอบหลักสูตรทนัตแพทยศาสตร์  

เดือน พฤศจิกายน 2559 
 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทันตแพทย์ รุ่งกิจ   หลีหเจริญกุล 
 

ค าชี้แจง / ลงในช่องว่างที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 
 

ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1 รหัสและชื่อหลักสูตร    
2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา    
3 วิชาเอก/แขนงวชิา  (ถ้ามี) - - - 
4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรยีนตลอดหลักสูตร    
5 รูปแบบของหลักสตูร    
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิ

เห็นชอบหลักสตูร 
   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและ
มาตรฐาน 

   

8 อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา    
9 ช่ือ นามสกุล เลขบตัรประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   

10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน    
11 สถานการณ์หรือการพัฒนาที่จ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ    
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ

วัฒนธรรม 
   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 10  ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร    
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน     

13 ความสัมพันธ์ กับหลักสตูรอื่นที่เปดิสอนในคณะ/
ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

   

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา    
 1.2 ความส าคัญ    
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 1.3 วัตถุประสงค ์    
2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1 ระบบการจัดการศึกษา    
 1.1 ระบบ    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดรู้อน    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค - - - 
2 การด าเนินการหลักสตูร    
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน    
 2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา    
 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/  

ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
   

 
  

2.5 แผนการรับนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาใน 
ระยะ 5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    
 2.7 ระบบการศึกษา     
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
   

3 หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน    
 3.1 หลักสูตร    
      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    
      3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    
      3.1.3 รายวิชา    
      3.1.4 แผนการศึกษา     
      3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา     
 3.2 ช่ือ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร   จ านวนเพียงพอหรือไม ่
      3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   จ านวนเพียงพอหรือไม ่

      3.2.3 อาจารย์พิเศษ   จ านวนเพียงพอหรือไม ่

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

- - - 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม 

- - - 

 4.2 ช่วงเวลา - - - 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน - - - 
5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)   
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้    
 5.3 ช่วงเวลา    
 5.4 จ านวนหน่วยกิต    
 5.5 การเตรียมการ    
 5.6 กระบวนการประเมินผล    

หมวดที่ 4 ผลการเรียน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต    
2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้น    
 1 ด้านคุณธรรม จรยิธรรม    
 2 ด้านความรู ้    
 3 ด้านทักษะทางปัญญา    
 4 ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
   

 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 6 ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสตูร    
 สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร    
3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

(เกรด) 
   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต    
3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร    

หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์ 
1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม ่    
2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกค่ณาจารย ์    
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนสอน       

การวัดและการประเมินผล 
   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ    
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
1 การบริหารหลักสูตร    
2 บัณฑิต    
3 นิสิต    
 -กระบวนการรบันิสิต    
 -การเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา    
 -การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่นิสิต 
   

 -การควบคุมการดูแล การให้ค าปรกึษาด้าน
ปริญญานิพนธ ์

   

 -ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของ
นิสิต 

   

4 อาจารย ์    
 -ระบบการรับอาจารย์ประจ าและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้สอน 
   

 -ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและอาจารย์ผูส้อน 

   

5 หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน    
 -การออกแบบหลักสตูรและสาระรายวิชาใน

หลักสตูร 
   

 -การควบคุม ก าหับการจัดท ารายวิชา การวาง
ระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน 

   

 -ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    
 -ระบบการด าเนินงานของภาควิชาและคณะ    
7 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
   

หมวดที่ 8 ประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผน 

กลยุทธ์การสอน 
   

2 การประเมินหลักสตูรในภาพรวม    
3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสตูร 
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ที ่ รายการทีต่รวจสอบ เหมาะสม ไม่เหมาะสม ข้อคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง    

 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.51 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้ ) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่  2)  มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่  4 , 5) และมีจ านวน 2  
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3, 6)   
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน 
องค์ประกอบที่ 2 5 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.53 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.5 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.51 ด ี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม 
ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

การบริหารจัดการหลักสูตรประกอบไปด้วยหลายแขนง ท าให้การบริหารจัดการหลักสูตรไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน จึงควรมีผู้แทนของแต่ละแขนง มาประชุมร่วมกัน หรือ จัดรูปแบบการบริหารอื่นเพ่ือให้เกิด
เอกภาพในการจัดการหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนา   การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีจ านวนน้อย อาจท าให้ได้ข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนา
หลักสูตรไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ก าหนดมาตรการและผู้รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการให้ได้ผลส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตให้สูงขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการเรียนการสอน เช่น ฝึก
ปฏิบัติงานศัลย์ปริทันต์ในขากรรไกรหมู : Hands-on 
จุดที่ควรพัฒนา  มีจ านวนนิสิตที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดระยะเวลาจ านวนมาก 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. วิเคราะห์หาสาเหตุที่นิสิตในแต่ละแขนงวิชาด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ไม่ส าเร็จตามระยะเวลา 
2. มีการก ากับดูแลและติดตามให้นิสิตมาท าวิทยานิพนธ์ให้ก้าวหน้า 

 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดที่ควรพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรควรมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. วางแนวทางให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากข้ึน  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ควรผลิตผลงานวิชาการเพ่ิมข้ึน 

 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม  หลักสูตรได้ส ารวจความต้องการของนิสิต และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และน า
ข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
จุดที่ควรพัฒนา  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  ต้องมีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ตามกรอบ 
TQF ให้เต็มรูปแบบ 
 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม  หลักสูตรร่วมกับภาควิชามีการผลักดันให้เกิดการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทาง
การแพทย์ ซึ่งมีประโยชน์ต่ออาจารย์และนิสิต ในด้านการเรียนการสอนและด้านการท าวิจัย เช่น Ebscohost 

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ  ควรจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ที่เก่ียวข้องกับแขนงวิชาเพ่ิมมากข้ึน 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นายณรงคศักดิ์   เหลาศรีสิน 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Associate Professor Dr.Narongsak  Laosrisin 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ  
   คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-6495212 
Email     peeyai2000@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ท.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528 
Cert Periodontology Tokyo Medical and 

Dental University, Japan 
2533 

Ph.D. Dental Science Tokyo Medical and 
Dental University, Japan 

2533 

อ.ท. ปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2539 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  สาขาปริทันตวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ  
 

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
สวลี แสงเขียวและ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน. การยอมรับของทันตแพทย์สาขาปริทันตวิทยาต่อแปรงสีฟัน ปลาย 
        เรียวแหลมในการใช้ส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ.วารสารทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  
        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2558; 8(2) หนา 30-48  
กุญชร  เกิดมณี และ ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน การยึดเกาะของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์มนุษย์บนผิวรากฟันที่ได้รับ 
        การขูดด้วยเครื่องขูดอัลตราโซนิกส์และฉายเลเซอร์ Er,Cr:YSGG.วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
        ศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558:38-48 
ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, สุภานี ด ารงโฆษิต, ปิยาพัชร เฉลิมสิทธิวงศ์, แพร จิตตินันทน์. ผลของการเกลารากฟันให้ 
        เสร็จในครั้งเดียวต่อการเปลี่ยนแปลงระดับสารสื่ออักเสบในซีรั่ม ของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโรค 
        ปริทันต์อักเสบ. วารสารทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557;  
        7(2) หนา 24-42 
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ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน, จามรี เสมา, นันทิกา เลาะหนับ. สารสื่ออักเสบในเซรั่มของผู้ป่วยปริทันต์อักเสบที่เป็น 
        เบาหวานชนิดที่ 2. วารสารทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
        2557; 7(2) หนา 43-56 
ดลหทัย   อุมะนันทน์, จามรี  เสมา,ชื่นชีวิต ทองศิริ และ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน. ผลการเกลารากฟันซ้ าด้วย 
        เครื่องขูดพีโซอิเล็คทริกอัลตร้าโซนิกในร่องลึกปริทันต์ที่หลงเหลือหลังจากการรักษาระยะที่ 1. วารสาร   
        ทันตแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2556; 6(2) หน้า 65-77 
Atithan Chitanuwat, Narongsak Laosrisin, and Nirada Dhanesua. Role of HMGB1 in proliferation  
        and migration of human gingival and periodontal ligament fibroblasts. Journal of Oral  
        Science, Vol. 55, No. 1, 45-50, 2013  
ภาวินีย ปฎิพัทธวุฒิกุล และ ณรงคศักดิ์ เหลาศรีสิน. ผลของยาสีฟนตอการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียของ แปรงสีฟน.  
        วารสารทันตแพทยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2555; 5(1) หนา 24-33 
ชื่นชีวิต ทองศิริ และ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน. ปริทันตบ าบัดคราวเดียวเสร็จ. วารสารทันตแพทยศาสตร์ 
        คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 2555; 5(1) หน้า 94-107 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Supanee Damrongkosit, Serena Sirirat Sakulnamanka and Narongsak Laosrisin. One visit  
        subgingival ultrasonic debridement for periodontitis-diabetes patients. Proceedings of  
        the 11th Dental Faculty Consortium of Thailand Academic Meeting and Research  
        Presentation (DFCT 2013). 7-9 May 2013 Pullman Pattaya Hotel, Chonburi, Thailand,  
        pp.127-31. 
ประพัฒน์ ประเดิมดุษฏีพร, ดวงพร ศรีสุภาพ, นิรดา ธเนศวร และ ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน.ผลของเอชเอ็มจีบี 1  
        และไลโปโพลีแซคคาไรด์ของพอร์ไฟโรโมแนสจินจิวาลิสต่อการหลั่งเอ็มเอ็มพี -1 ในเซลล์ไฟโบบลาสต์ 

  เหงือกและเอ็นยึดปริทันต์มนุษย์.การประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6,2555  หน้า  
  2710-21. 

 
1.   ต ารา/หนังสือ 
ณรงคศักดิ์ เหลาศรีสิน, ทิพาพร วงศสุรสิทธิ์, พงศสวัสดิ์ สุวัฒนะพงศเชฏ และ สุกัญญา สัมปชชลิต. ปริทันตวิทยา 
        พ้ืนฐานส าหรับทันตแพทย, พิมพครั้งที่ 1, เลมที่ 1, คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ณรงคศักดิ์  เหลาศรีสิน และคณะ.  ศัลยปริทันตเพ่ือการบูรณะฟน, พิมพครั้งที่ 1, คณะทันตแพทยศาสตร,  
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ณรงคศักดิ์  เหลาศรีสิน และคณะ. ลักษณะพื้นฐานของฟน, พิมพครั้งที่ 1, คณะทันตแพทยศาสตร, มหาวิทยาลัย 
   ศรนีครินทรวิโรฒ  
วราภรณ บัวทองศรี, หาญณรงค พิทยะ, ณรงคศักดิ์  เหลาศรีสิน และคณะ. โรคปริทันตในผูสูงอายุ –   ฟนดีมีใช 
   ตลอดชีวิต-  องคกรบริหารคณะทันตแพทยศาสตรแหงประเทศไทย พิมพครั้งที่ 1 หนา 81-102 
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2.   ภาระงานสอน  

 
 
3.   ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศึกษาลักษณะพ้ืนที่ผิวของเชื้อจุลินทรีย์และ
คราบจุลินทรีย์บนฟันเมื่อสัมผัส กับน้ ามันท่ีใช้
ในการท าออยล์พูลลิ่ง 

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลของแปรงสีฟันอัลตราโซนิกต่อสภาวะปริ
ทันต์และระดับของพอร์ไฟโรโมแนส จนิจิวาลิส 
ในผู้ป่วยปริทันตอักเสบเรื้อรัง 

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 ผู้ร่วมโครงการ 

ผลของการขูดผิวรากฟันด้วยเครื่องขูดอัลตราโซ
นิกส์และฉายด้วยเลเซอร์ Er,Cr:YSGG ต่อการ
ยึดเกาะของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ 

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ผลทางคลินิกในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
เรื้อรังด้วยการใช้โฟโตไดนามิคร่วมกับการขูดหิน
น้ าลายและเกลารากฟัน 
 

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 ผู้ร่วมโครงการ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ททค 712 ปริทันตวิทยาขั้นสูง 
ททค 722 ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง 
ททค 745 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1 
ททค 747 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2 
ททค 756 สัมมนาปริทันต์บ าบัด  2 
ททค 764 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 1 
ททค 836 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3 
ททค 838 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4 
ททค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก  2 
ททค 854 รายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางปริทันตวิทยา 2 
ททค 888 ปริญญานิพนธ์ 
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ระดับตัวชี้วัดทางชีววิทยาในผู้ป่วยโรคปริทันต์
อักเสบที่ได้รับการรักษาด้วย ผงรากหว่านง็อก 
ร่วมกับการรขูดหินน้ าลายเกลารากฟัน 
 

ทุนแผ่นดิน 2555 ผู้ร่วมโครงการ 

 ผลการเปลี่ยนแปลงสารสื่ออักเสบในกระแส
เลือดของผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่เป็น
โรคเบาหวานชนิดที่2 ภายหลังการรักษาด้วย
การเกลารากฟันเสร็จในครั้งเดียว  

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 หัวหน้าโครงการ 

ผลการเปลี่ยนแปลงทางคลินิกระดับสารเคมี
และสารสื่ออักเสบในกระแสเลือดของผู้ป่วยโรค
ปริทันต์อักเสบที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่2 
ภายหลังการรักษาด้วยการเกลารากฟันเสร็จใน
ครั้งเดียว 

ทุนแผ่นดิน 2555 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวณปภา เอ่ียมจิรกุล 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Ms. Napapa Aimjirakul 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน      สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์    
      คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-649-5212 
Email       napapa@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ท.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 
Ph.D. Dental Science Tokyo Medical and Dental 

University, Japan 
2546 

อ.ท. ทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2557 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

Aimjirakul N, Jundaeng J, Vachrangkura A. Fracture resistance of flared root canal teeth restored  

       with different post and core restorations. SWU Dent J 2016:9(1):71-84. 

Aimjirakul N. Effect of a retarder on the flow characteristics of polyether. SWU Dent J  

       2015:8(2):11-8. 

Vivathanasittiphong M, Aimjirakul N, Limlawan T. A comparison of the push-out bond strength  

       between dual polymerized core build-up composite and total-etch resin luting cement for  

       prefabricated fiber post. CU Dent J 2015:38:229-42. 

Khunluang A, Aimjirakul N. Silver nanoparticles in resin acrylic denture base. SWU Dent J  

       2014;7(1):60-67 
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Aimjirakul N, Ekworapoj P, Poolnuam T. Silver nanoparticles in dentistry. SWU Dent J  

       2013;6(1):77-86.  

Aimjirakul N, Maneepairoj W, Srisettanil S. Effect of impression techniques on the penetration  

       ability of addition silicones. SWU Dent J 2013;6(2):24-34.  

Aimjirakul N. Immediate denture. KDJ 2012;15(1):51-60. 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Thitiwon Poolnaum, Napapa Aimjirakul, Piyanart Ekworapoj. Effect of silver nanoparticles on  
        antimicrobial property of acrylic denture base. SWU Dent J 2014;7(Suppl):18-25.  
 
1. ต ารา/หนังสือ 

- 
 

2. ภาระงานสอน  
รหัสวิชา ชือ่รายวิชา 
ททอ 311 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
ททอ 313 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
ททอ 411 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 
ททอ 412 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 3  
ททอ 413 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  
ททอ 511 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2   
ททท 531 วิพากษ์งานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  
ททอ 611 วิทยาทันตกรรมรากเทียมข้ันพ้ืนฐาน 
ททอ 612 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 
ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง  
ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง    
ททค 734 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1   
ททค 739 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 2  
ททค 755 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1  
ททค 759 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2   
ททค 751 สัมมนาแผนการรักษา   
ททค 761 วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางทันตกรรมคลินิก   
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ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1   
ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม   
ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2   
ททค 765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1   
ททค 762 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1  
ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3   
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์   
ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4  
ททค 855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2   
ททค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2   
ททค 888 ปริญญานิพนธ์  
 
 
3. ทุนวิจัยที่ได้รับ  

 
ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลของการเติมสารประกอบเงินต่อคุณสมบัติ
ทางกลและการต้านเชื้อของวัสดุเสริมฐานฟัน
เทียมแบบนุ่มชนิดอะคริลิก 
 

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 
 

หัวหน้าโครงการ 

การเปรียบเทียบคุณลักษณะการไหลแทรก
ของวัสดุพิมพ์ปากอีลาสโทเมอร์ในแบบจ าลอง
ร่องเหงือกใหม่ 

เงินงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ความต้านทานการแตกหักของฟันรักษารากที่
มีการขยายคลองรากด้วยการบูรณะเดือยฟัน
ต่างขนิดกัน 

เงินงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการเติมสารซิลเวอร์นาโนต่อความ
แข็งแรงกดอัดของฐานฟันปลอมอะคริลิกเรซิน   

เงนิงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2555 
 
 

หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวจารุมา   ศักดิ์ดี 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Jaruma   Sakdee 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน       สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ  
     คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-6495212 
Email     bjsakdee@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ท.บ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 
Cert Endodontics Harvard  University, USA 2551 

D.M.Sc. Oral Biology Harvard  University, USA 2551 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
  

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ลัดดา  เกียรติปานอภิกุล, ปุณณมา  ศิริพันธ์โนน, จารุมา  ศักดิ์ดี, ความแข็งแรงพันธะผลักออกของกลาสไอโอโน 
        เมอร์ซีเมนต์ที่มีโมโนแคลเซียมซิลิเกตผสม. ว.ทันต.มศว, 2016.9 (1): p. 24-34. 
Chaisinghanuae P, Siriphannon P, Tungjit N, Wimonchit S and Sakdee J. Cytotoxicity of glass  
        ionomer cement containing monocalcium silicate compound comparing with white  
        ProRoot® MTA and Ketac™ molar on human pulp cells. M Dent J 2014; 34: 144-56. 
จรัสลักษณ์ สุขอวยชัย และจารุมา ศักดิ์ดี, Antibiotics for Endodontic Infections. ว.ทันต.มศว , 2013.6 (1) : 
p. 52-65. 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
กุลนันทน์  ด ารงวุฒิ และจารุมา  ศักดิ์ดี  ผลของกรดซิตริกและเอทานอลในการจัดตะกอนที่เกิดข้ึนจาก 
        โซเดียมไฮโปคลอไรด์และคลอเฮกซีดีนในคลองรากฟัน.บทความสืบเนื่องจากการประชุมเชิงวิชาการ     
   ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5; 17-18  มีนาคม 2554; ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
        กรุงเทพมหานคร. 
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Sangsawatpong  W., Sakdee J., Siriphannon P., Wimonchit S. Biocompatibility of monocalcium  
        silicate glass ionomer cement compound. Proceedings of The 11th Dental Faculty  
   Consortium of Thailand Academic Meeting and Research Presentation (DFCT); 2013;  
   150-152 
Pothiraksanont S., Siriphannon P., Sakdee J. Physical properties of GIC containing  
   monocalcium silicate compared with mineral trioxide aggregate (MTA). Proceedings of  
   The 11th Dental Faculty Consortium of Thailand Academic Meeting and Research  
   Presentation (DFCT); 2013; 165-168 
Phongprasertsakul S., Wongyaofa I., Sakdee J., Pavasant P., Dhanesuan N. TLR2 and TLR4  
        expression in primary human hip and alveolar bone cells during an in vitro  
        differentiation. Proceedings of The 11th Dental Faculty Consortium of Thailand  
   Academic Meeting and Research Presentation (DFCT); 2013; 174-177 
 
 

1.  ต ารา/หนังสือ 
  -  

 
2.  ภาระงานสอน  

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ทศก 311 วิชาโรคฟันผุและโรคปริทันต์ 
ททอ 432 วิชาการรักษาเฉพาะในงานทันตกรรมอนุรักษ์ 
ทศก 711 วิชาวิธวีิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง 
ททค 714 ชีววิทยาศาสตร์ในวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 
ททค 732 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
ททค 737 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 
ททค 751 สัมมนาแผนการรักษา 
ททค 753 สัมมนาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
ททค 757 สัมมนาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
ททค 761 วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางทันตกรรมคลินิก 
ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3 
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
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3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ปริมาณของโปรตีนชนิกทีจีเอฟเบต้าในผนัง
คลองรากฟันของฟันแท้ที่มีการเจริญไม่
สมบูรณ์เปรียบเทียบกับฟันแท้ที่มีการเจริญ
สมบูรณ์ 

เงินงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

ความแข็งแรงพันธะผลักออกของกลาสไอโอ
โนเมอร์ซีเมนต์ที่มีโมโนแคลเซียม-ซิลิเกต
ผสม 

เงินงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ความสามารถในการปิดผนึกและความแนบ
สนิทของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ผสมโม
โนแคลเซียมซิลิเกต 

เงินรายได้โรงพยาบาล 
ทันตกรรม 

2558 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางชินาลัย  ปิยะชน 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Mrs. Chinalai  Piyachon 
ต าแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ที่ท างาน      สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ   
     คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์        02-6495212 
Email          piyach@hotmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ท.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

วท.ม. วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546 

อ.ท. วิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2546 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  การรักษาคลองรากฟัน 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ณัฏฐา ภิญโญโสภณ, จารุมา ศักดิ์ดี, เทียนสิริ เหลืองวิไล, ชินาลัย ปิยะชน. การกระจายความเค้นในคลองราก 
     ฟันรูปอักษรซีเมื่อมีการบูรณะแบบต่างๆด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ 3 มิติ. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  
     ปีที่ 67 ฉบับที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2560. 
  
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
วรรณวิสาข์ ปานรักษา, จารุมา  ศักดิ์ดี, ชินาลัย  ปิยะชน, อรอุมา เจริญสุข. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ 
      สารสื่อกลางชนิดต่างๆส าหรับอุปกรณ์หยั่งปลายราก. Proceedings จากงานประชุมวิชาการน าเสนอ 
      ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 32; 3-5 พฤศจิกายน 2557; มหาวิทยาลัย 
      ศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. 2557. หน้า 388-97. 
ชินาลัย ปิยะชน, ศรินธร หรรษภิญโญ, ปฐวี คงขุนเทียน. การประเมินค่าการกระจายแรงด้วยการวิเคราะห์ไฟ 
      ไนต์เอเลเมนต์ในคลองรากฟันที่มีภาพตัดขวางรูปอักษรซี ซึ่งบูรณะด้วยระบบเดือยฟันส าเร็จรูปต่างชนิด 
      กัน. Proceedings จากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว วิชาการ ครั้งที่ 7; 1-2 เมษายน 2556;  
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. กรุงเทพฯ. หน้า 209-19 
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1.  ต ารา/หนังสือ 
  - 

 
2. ภาระงานสอน  

 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ทศก 311 วิชาโรคฟันผุและโรคปริทันต์ 
ททอ 331 การรักษาคลองรากฟัน 
ททอ 332 ปฏิบัติการการรักษาคลองรากฟัน 
ททอ 432 วิชาการรักษาเฉพาะในงานทันตกรรมอนุรักษ์ 
ททอ 434 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
ททอ 534 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง 
ททค 714 ชีววิทยาศาสตร์ในวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 
ททค 732 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
ททค 737 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 
ททค 746 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 1 
ททค 748 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 2 
ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3 
ททค 839 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 4 
ททค 751 สัมมนาแผนการรักษา 
ททค 753 สัมมนาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
ททค 757 สัมมนาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
ททค 761 วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางทันตกรรมคลินิก 
ททค 763 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
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3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า

โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การรั่วซึมของโบไวน์ ซีรั่ม อัลบูมินของเรซินคอม
โพสิต 3 ชนิด เมื่อใช้เป็นวัสดุบูรณะกึ่งถาวรในฟัน
รักษาคลองรากฟัน 

เงินรายได้  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การกระจายความเค้นในคลองรากฟันรูปอักษรซี
เมื่อมีการบูรณะแบบต่างๆด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์  
เอลิเมนต์ 3 มิต ิ

เงินรายได้  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การประเมินความสามารถในการผนึกและความ
แข็งแรงพันธะต้านแรงกดของซีลเลอร์อุดคลองราก
ฟัน ชนิดมิเนอรัลไตรออกไซด์แอกกรีเกต ใน
แบบจ าลองฟันปลายรากเปิด 

เงินรายได้ โรงพยาบาล
ทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

การทดสอบความสามารถในการผนึกของกลาสไอ
โอโนเมอร์ซีเมนต์และเอ็มทีเอเมื่อใช้เป็นวัสดุอุดปิด
รอยทะลุบริเวณง่ามรากฟัน โดยใช้แบบจ าลองการ
รั่วซึมของโปรตีน 

เงินรายได้  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ผลของวัสดุสื่อกระแสไฟฟ้าต่อความถูกต้องของ
เครื่องมือวัดความยาวคลองรากฟันด้วยไฟฟ้า 

เงินรายได้บัณฑิต
วิทยาลัย  

2556 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวอินทรา  วงศ์เยาว์ฟ้า 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Miss Indra Wongyaofa 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน       สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ  
     คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-6495212 
Email     indrawongyaofa@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
ท.บ. 

 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

วท.ม. 
 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

อ.ท. วิทยาเอ็นโดดอนต์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ 
  สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 
ผลงานทางวิชาการ 
  

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
                    - 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า และ อนุพงศ์ ทรงเกียรติศักดิ์ ผลของโปรแอนโธไซยานิดินต่อแรงยึดติดแบบดึงระดับ 
 จุลภาคของเนื้อฟันในโพรงฟันที่ผ่านการล้างด้วยโซเดียวไฮโปคลอไรต์กับเรซินคอมโพสิตเมื่อใช้สารยึด 
 ติดระบบเซลฟ์เอทช์  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร ฉบับที่ 1/2560  
อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า และ ชุตินันท์ ย้อยนวล บทความปริทัศน์:การปลูกฟันโดยตั้งใจ.วารสารทันตแพทยศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1/2558:101-111 
จรัสลักษณ์ สุขอวยชัย, อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า และ นิรดา ธเนศวร การแสดงออกของอินเตอร์ลิวคิน-8 ในเซลล์ 
          กระดูกเบ้าฟันมนุษย์ เมื่อถูกกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์. วารสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
          ศรีนครินทรวิโรฒ ปทีี่ 7 ฉบับที่ 1/2557:48-59 
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อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า, นิรดา ธเนศวร และ ชื่นชีวิต ทองศิริ การตอบสนองของเซลล์สร้างกระดูกจากกระดูก 
         เบ้าฟันมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ ต่อการแสดงออกของยีนอินเตอร์ลิวคิน-6  และผล 
         ต่อการท างานของเอ็นไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส. บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
         เพ่ือการพัฒนาด้านวิจัยอย่างยั่งยืน วันที่ 25 - 26  ธันวาคม  2555  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
         หน้า 240-248 
 
1.   ต ารา/หนังสือ 

  - 
 
2.   ภาระงานสอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ทศก 311 วิชาโรคฟันผุและโรคปริทันต์ 
ททอ 432 วิชาการรักษาเฉพาะในงานทันตกรรมอนุรักษ์ 
ทศก 711 วิชาวิธวีิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททค 713 การรักษาคลองรากฟันขั้นสูง 
ททค 714 ชีววิทยาศาสตร์ในวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ททค 721 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 
ททค 723 ชีววิทยาของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน 
ททค 726 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 
ททค 732 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
ททค 737 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 
ททค 751 สัมมนาแผนการรักษา 
ททค 753 สัมมนาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
ททค 757 สัมมนาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
ททค 761 วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางทันตกรรมคลินิก 
ททค 837 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์บูรณาการ 3 
ททค 851 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
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3.   ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Waveone 
gold file และ ProTaper Universal 
Retreatment file ในการรื้อวัสดุอุดคลอง
รากฟันชนิดกัตตาเปอร์ชา 

เงินงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

การแสดงออกของพรอสตาแกลนดินอีทู รีเซป
เตอร์แอคติเวเตอร์ออฟนิวเคลียแฟคเตอร์แคป
ปาบีไลแกน และออสทีโอโปรทีจีริน ในเซลล์
กระดูกจากกระดูกเบ้าฟันมนุษย์ เมื่อถูก
กระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์  

เงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์  

2559 หัวหน้าโครงการ 

การหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน 6  บนเซลล์สร้าง
กระดูกจากกระดูกเบ้าฟันมนุษย์เมื่อถูก
กระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคาไรด์ 

เงินงบประมาณรายได้ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้าโครงการ 

การตอบสนองของเซลล์กระดูกจากกระดูก
เบ้าฟันมนุษย์เมื่อกระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซคคา
ไรด์ ต่อการแสดงออกของยีนอินเตอร์ลิวคิน-6  
และผลต่อการท างานของเอ็นไซม์อัลคาไลน์
ฟอสฟาเตส 

เงินงบประมาณรายได้
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2553 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นางสาวศิริจันทร์  เจียรพุฒิ 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ)  Sirichan  Chiaraputt 
ต าแหน่งทางวิชาการ               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน      สังกัด  ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ  
        คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์         081-8308503 
Email        sirichanswu@gmail.com 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ท.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2533 

M.Med.Sci  University of Sheffield 2535 

Ph.D. ทันตวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

อ.ท. ทันตกรรมหัตถการ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2556 

 

ความเชี่ยวชาญ 
 ทันตกรรมหัตถการ 
 

ผลงานทางวิชาการ 
  

1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ , ขวัญชนก อยู่เจริญ : คุณภาพของเนื้อฟันที่มีผลต่อการยึดติดของสารยึดติดที่รอยต่อ

ระหว่างเนื้อฟันและสารยึดติด เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 34(1)  มกราคม 2556. 
2. ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ   กตัญญู หลิมไชยกุล  พัชร ลักษณานุกูล  ยงยุทธ  ไชโย : ค่าความแข็งระดับจุลภาค

และ ปริมาณการเกิดพอลิเมอไรเซชันของวัสดุ บัลค์ฟิลเรซินคอมโพสิทที่ระดับความลึกต่างกัน  วารสาร 
คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  5(2)  กรกฎาคม – ธันวาคม 2560  

 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

1. หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล ,วัลลภัทน์ แสนทวีสุข, ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ : ความแข็งแรงยึดเฉือนของวัสดุ
เสริมฐานชนิดแข็งต่อวัสดุฐานฟันเทียมต่างชนิด  น าเสนอในงานประชุมวิจัยระดับชาติ ครั้งที่35  วันที่ 
25-26 มิถุนายน 2558. : 2220-2223 

2. กนกพร ตุ้มทอง, วัลลภัทน์ แสนทวีสุข, ศิริจันทร์ เจียรพุฒิ : ผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบ
ร้อนเย็นเป็นจังหวะต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของวัสดุเสริมฐานโดยตรงชนิดแข็งกับฐานฟันเทียม    
น าเสนอในงานประชุมวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 35 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558. : 2234-2246 

http://www.dent.cmu.ac.th/mis/ris/cmdj/abstract/2556_34_1_325.pdf
http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/images/journal/2017/2/sirichan2017.pdf
http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/images/journal/2017/2/sirichan2017.pdf
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1.   ต ารา/หนังสือ 
  - 

 
2.   ภาระงานสอน  

 
3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

Changes in Resin-infiltrated Dentin 
Stiffness after Water Storage 

Fulbright 2551 หัวหน้าโครงการ 

Biodegradation Of All-In-One Self-Etch 
Adhesive Systems at The Resin-
Dentin Interface 

บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2554 หัวหน้าโครงการ 

ค่าความแข็งระดับจุลภาคและ ปริมาณการ
เกิดพอลิเมอไรเซชันของวัสดุ บัลค์ฟิลเรซิน 
คอมโพสิทที่ระดับความลึกต่างกัน 

เงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ 2560 หัวหน้าโครงการ 

 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ทศก 311 วิชาโรคฟันผุและโรคปริทันต์ 
ททอ 333 ทันตกรรมหัตถการ 
ททอ 334 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 
ททอ 431 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 
ททอ 432 วิชาการรักษาเฉพาะในงานทันตกรรมอนุรักษ์ 
ททอ 433 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 
ททอ 531 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 
ททอ 631 สัมมนางานวิจัยในงานทันตกรรมหัตถการ 
ทค 716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 
ทค 717 ทันตวัสดุในงานทันตกรรมบูรณะ 
ทค 724 ทันตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงาม 
ทค 737 คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 1 
ทค 738 คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 2 
ทค 837 คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 3 
ทค 838 คลินิกทันตกรรมบูรณะบูรณาการ 4 
  

http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/images/journal/2017/2/sirichan2017.pdf
http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/images/journal/2017/2/sirichan2017.pdf
http://www.dent.psu.ac.th/unit/journal/images/journal/2017/2/sirichan2017.pdf
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บทบาทผู้น าในวิชาชีพ (Professional Leadership)  

2544-2546    รองคณบดีฝ่ายวางแผนคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2544    อนุกรรมการ จรรยาบรรณ  ได้รับการแต่งตั้งโดย ทันตแพทยสภา 

2552-2554    หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์   

2554 - ปัจจุบัน     หัวหน้าสาขาทันตกรรมหัตถการ  

  2554 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ อนุมัติบัตรและ วุฒิบัตร สาขา ทันตกรรมหัตถการ โดย ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 
แห่งประเทศไทย 

 2557- ปัจจุบัน    กรรมการวารสาร Thai dental magaziene  โดย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

 2558 -  ปัจจุบัน     กรรมการชมรมวิทยาการโรคฟันผุ 

 2558 -ปัจจุบัน     กรรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ  มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2559 - 2561    ที่ปรึกษาชมรมทันตกรมหัตถการ แห่งประเทศไทย 

รางวัลที่เคยได้รับ      รางวัลอาจารย์ในดวงใจนิสิต จากสโมสรนิสิตคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รางวัล ผลงานวิจัยดีเด่น    

1. รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยจากผลงานวิจัยนิสิต ในงานทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ประจ าปี2555 

2. รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยนิสิต  ในงานวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประจ าปี 2561 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางสาวมะลิ พลานุเวช 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Dr.Mali  Palanuwech  
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน     สังกัด ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์  
     คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์    02-6495212 
Email     mpalanuwech@gmail.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี และเทียบเท่าปริญญาเอก) 
 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ทบ.  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 
Dr.med.dent. ทันตกรรมประดิษฐ์ Tuebingen University, German 2546 
อ.ท. ทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2558 
 
ความเชี่ยวชาญ 
  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  
 
ผลงานทางวิชาการ  
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
Palanuwech M, Limlawan T. The effect of clear Silicone Barrier and Polymerizing Depth on 
Hardness of Light-Polymerized Composite Resin. J DENT ASSOC THAI. 2014; 4:223-233. 
 
Leenanuruksa A, Palanwech M. Effect of clear silicone matrix thickness on microhardness of 
composite resin provisional restoration. CM Dent J 2013; 34:61-70. 
 
Limlawan T, Palanuwech M. Knoop hardness of dual-polymerized provisional restorations 
under various thickness of clear silicone. Swu Dent J. 2013; 6:25-41. 
 
2.  บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
  Palanuwech M. Gingival displacement. Swu Dent J. 2013; 6:90-102. 
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1.  ต ารา/หนังสือ 
- 
 
2. ภาระงานสอน  

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ททอ 311 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
ททอ 313 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
ททอ 411 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3 
ททอ 412 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ 3  
ททอ 413 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  
ททอ 511 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2   
ททท 531 วิพากษ์งานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  
ททอ 611 วิทยาทันตกรรมรากเทียมขั้นพ้ืนฐาน 
ททอ 612 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 
ททค 718 ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่นขั้นสูง  
ททค 719 ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ขั้นสูง    
ททค 734 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1   
ททค 739 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 2  
ททค 755 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1  
ททค 759 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2   
ททค 751 สัมมนาแผนการรักษา   
ททค 761 วิจัยหรือบทความปริทรรศน์ทางทันตกรรมคลินิก   
ททค 742 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 1   
ททค 724 ทันตกรรมรากเทียม   
ททค 744 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 2   
ททค 765 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1   
ททค 762 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1  
ททค 833 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 3   
ททค 853 สัมมนานวัตกรรมทางทันตกรรมประดิษฐ์   
ททค 835 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์รวบยอด 4  
ททค 855 การวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2   
ททค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2   
ททค 888 ปริญญานิพนธ์  
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3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  
 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้า
โครงการ/ผู้ร่วม
โครงการ) 

 The effect of clear Silicone Barrier and 
Polymerizing Depth on Hardness of 
Light-Polymerized Composite Resin. 

เงินรายได้คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

2553 หัวหน้าโครงการ 
 
 

 Effect of clear silicone matrix thickness 
on microhardness of composite resin 
provisional restoration. 

เงินรายได้คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
 

2555 
 

หัวหน้าโครงการ 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของสารยึดติดในความ
แข็งแรงและความสวยงามของครอบฟันและฟัน
หลักชนิดเซรามิก 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2559 หัวหน้าโครงการ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย) นางรุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Rungtiwa Srisuwantha 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
ที่ท างาน   ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษและทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์     02-6495212 
Email         mimdent@yahoo.com 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

ท.บ.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2548 
วท.ม. ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        2552 
อ.ท. ปริทันตวิทยา ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ 2556 
Ph.D. 
  

Dental Science Tokyo medical and Dental 
University, Japan 

2561 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 สาขาปริทันตวิทยา 
 
ผลงานทางวิชาการ  

1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
1) Rungtiwa Srisuwantha, Yuka Shiheido, Hiroki Sato, Narongsak Laosrisin, Jun-ichi 

Suzuki, Yuichi Izumi. Porphyromonas gingivalis Elevated High-Mobility Group 
Box 1 Levels After Myocardial Infarction in Mice. Int Heart J 58 (5) 2017 : 762-
768 

2) ศิวพร  ใจเหมือน ตามรี  เสมา  รุ่งทิวา  ศรีสวุรรณฑา ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน : ผลของแปรง
สีฟันอัลตราโซนิกต่อสภาวะปริทันต์และระดับของพอร์ไฟโรโมแนสจงิจวาลสิในผู้ป่วยปริทันต์
อักเสบเรื้อรัง SWU dent J. Vol.10 No.2 2017 : 27-41 

3) Pitchanun Bundidpun, Narongsak Laosrisin, Rungtiwa Srisuwantha. Clinical 
effects of photodynamic therapy as an adjunct to scaling and root planing in 
treatment of chronic periodontitis. Laser Therapy volume 27 Issue 1 2018 : 33-
39 
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2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
1) ภัทราพร อัครทิวา รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน : Photodynamic 

Therapy for Periodontal Treatment. SWU Dent J. Vol.9 No.2 2016: 39-64. 
 

1.  ต ารา/หนังสือ 
- 
 

2.  ภาระงานสอน  

 
 
3. ทุนวิจัยท่ีได้รับ  

 

ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลทางคลินิกในการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ
เรื้อรังด้วยการใช้โฟโตไดนามิกร่วมกับการขูด
หินน้ าลายและเกลารากฟัน 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย
(เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการวิจัย) 

2557 หัวหน้าโครงการ 

ผลของการขูดผิวรากฟันด้วยเครื่องอัลตราโซ
นิกส์และฉายด้วยเลเซอร์Er,Cr:YSGG ต่อการ
ยึดเกาะของเซลล์เอ็นยึดปริทันต์ 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2557 ผู้ร่วมโครงการ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ทค 711 ปริทันตวิทยาขั้นสูง 
ทค 718 ชีววิทยาเนื้อเยื่อแข็ง 
ทค 719 ศัยยกรรมปริทันต์ขั้สูง 
ทค 722 ทันตกรรมรากเทียม 
ทค 731 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  1 
ทค 732 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  2 
ทค 831 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  3 
ทค 832 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการ  4 
ทค 725 การจัดการเนื้อเยื่ออ่อนส าหรับการผ่าตัดเล็กในช่องปาก 
ทค 853 สัมมนากรณีผู้ป่วยทางทันตกรรมคลินิก 
ทค 751 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 1 
ทค 752 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 2 
ทค 851 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 3 
ทค 852 สัมมนาทันตกรรมคลินิก 4 
ปพท 691 ปริญญานิพนธ์ 
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ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน ปีงบประมาณ 
ที่ได้รับทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หัวหน้าโครงการ/
ผู้ร่วมโครงการ) 

ผลร่วมของต่อเอชเอ็มจีบี1และไลโปโพลีแซค
คาไรค์ของพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสต่อการ
แสดงออกของรีเซ็ปเตอร์แอคติเวเตอร์ออฟ
เอ็นเอฟแคปป้าบีไลแกนและออสติโอโปรติเจ
รินในเซลล์สร้างเส้นใยของเหงือกมนุษย์ 

เงินรายได้คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

2558 หัวหน้าโครงการ 

ผลของเอชเอ็มจีบีวันและไลโพโปลีแซคคา
ไรค์ของแอคกริเกติแบคเตอร์  แอคติโนมัยซิ
เทมโคมิแทนส์ต่อการแสดงออกของ    ต่อ
การแสดงออกของรีเซ็ปเตอร์แอคติเวเตอร์
ออฟเอ็นเอฟแคปป้าบีไลแกนและออสติโอโป
รติเจรินในเซลล์เอ็นยึดปริทันต์มนุษย์และ
เซลล์สร้างเส้นใยของเหงือกมนุษย์ 

เงินรายได้คณะทันต
แพทยศาสตร์ 

2559 หัวหน้าโครงการ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบและ
โรคหัวใจและหลอดเลือดใน กลุ่มคนไทย : 
การศึกษาท่ีจุดเวลาใดเวลาหนึ่ง 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2560 ผู้ร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตรเดิม   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิกหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิกหลักสูตรปรับปรุง        

       พ.ศ. 2561 
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษาที่  2561  
 
สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
   จัดท ารายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทันตกรรมส าหรับโครงการผู้สูงอายุ ดังนี้ 
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รายละเอียดการปรับปรุง 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 หมายเหตุ 
 ทค 739   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 1      2 (0-6-0) 

CD 739  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 1 
          ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ให้การรักษา
ขั้นแรกด้วยการขูดหินน้ าลายและการเกลารากฟัน การแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ไม่
ซับซ้อน การน าเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และ
การดูแลอนามัยช่องปากด้วยตนเอง โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็น
แหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่

 ทค 740 คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  2  2 (0-6-0) 
CD 740 Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 2 
          ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบการแก้ไขสาเหตุก่อโรคเฉพาะที่ที่ยากและซับซ้อน การปรึกษาและส่งต่อ
ผู้ป่วยเพ่ือรักษาทางทันตกรรมในสาขาอ่ืน การส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับโรค
ทางระบบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ การน าเสนอข้อมูลเพ่ือ
สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการพยากรณ์โรค โดยใช้ผู้ป่วย
และโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไป
นิเทศ 
 

 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561 หมายเหตุ 

 ทค 741  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 1    2 (0-6-0) 
CD 741  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 1 

          ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ โดยการท าฟันเทียมแบบติดแน่นและแบบถอดได้ การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้
ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษา ขั้นตอนการรักษา และการดูแลฟันเทียม โดยใช้ผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่

 ทค 742  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 2    2 (0-6-0) 
CD 742  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 2 
  ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตก
รรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน มีการสูญเสียฟันธรรมชาติหลายต าแหน่ง ผู้ป่วยที่
มีปัญหาของระบบบดเคี้ยว วางแผนการรักษาร่วมกับทันตแพทย์สาขาอ่ืน การน าเสนอ
เพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์แบบบูรณาการและ
ขั้นตอนการรักษา โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมี
คณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561 หมายเหตุ 
 ทค 839   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  3     2 (0-6-0) 

CD 839  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project   3 
          ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง ในผู้ป่วย
สูงอายุ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว โดยการประเมินอวัยวะปริทันต์หลังการ
รักษาขั้นแรก วางแผนการท าศัลยกรรมปริทันต์เพ่ือแก้ไขความผิดปกติของอวัยวะปริทันต์
หรือเพ่ือป้องกันการเกิดโรคด้วยวิธีผ่าตัดขั้นพ้ืนฐาน การน าเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วย
เข้าใจแผนการรักษาทางศัลยกรรมและขั้นตอนการรักษา โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลใน
สังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่

 ทค 840   คลินิกปริทันตวิทยาบูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  4    2 (0-6-0) 
CD 840  Integrated Periodontal Clinic for Geriatric Dentistry Project 4  
          ปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง  ในผู้ป่วย
ทั่วไปและผู้ป่วยสูงอายุ ด้วยการท าศัลยกรรมปริทันต์ขั้นสูงเพ่ือแก้ไขความผิดปกติที่เป็น
รอยโรคจากการเป็นโรคปริทันต์อักเสบด้วยวิธีผ่าตัดที่ต้องใช้เทคโนโลยีและวัสดุทันตก
รรมที่ทันสมัย การปลูกฝังรากเทียม การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ภายหลังการรักษา  
การน าเสนอข้อมูลเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาทางศัลยกรรมขั้นสูง ขั้นตอนการ
รักษา และการพยากรณ์โรค โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึก
และมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่
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 ทค  841 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ 3    2 (0-6-0) 

CD  841 Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 3 
          ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ในผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยวที่
ซับซ้อน ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ ให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับการรักษา
ทางทันตกรรมสาขาอ่ืนเพ่ือฟ้ืนฟูระบบบดเคี้ยวและการติดตามประเมินผลการรักษา  
โดยใช้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลในสังกัดของผู้ เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้
ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่

 ทค 842  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์บูรณาการเพื่อโครงการผู้สูงอายุ  4   2 (0-6-0) 
CD 842  Integrated Prosthodontic Clinic for Geriatric Dentistry Project 4 
           ปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและประสานงานการส่ง
ต่อผู้ป่วยส าหรับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งแบบติดแน่นและแบบถอดได้ที่
รองรับด้วยรากเทียม  การท ารากเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูระบบบดเคี้ยวหรือเพ่ือสร้างความ
สวยงาม  การติดตามประเมินผลการรักษา การน าเสนอเพ่ือสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจถึง
แผนการรักษา ขั้นตอนการท ารากเทียม และการพยากรณ์ โรค  โดยใช้ผู้ป่วยและ
โรงพยาบาลในสังกัดของผู้เรียนเป็นแหล่งฝึกและมีคณาจารย์ให้ค าแนะน าโดยไปนิเทศ 

รายวิชาใหม ่

 
 


