
 
 
 

 

มคอ. 2 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
 
 
 
 
 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



      สารบัญ 
               หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป           
1. ชื่อหลักสูตร     1 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา          1 
3. วิชาเอก          1 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร        1 
5. รูปแบบของหลักสูตร          1 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร     2 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน       2 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา        2 
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร          3 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน          3 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   3 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   4 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน     5 
 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       6 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง           7 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา         8 
2. การด าเนินการของหลักสูตร             8 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน         10 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม       21 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย      21 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต        22 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน        23 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   27 

 



 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)     31 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต      32 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร       32 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่        33 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์       33 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร          34 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน       34 
3. การบริหารคณาจารย์          35 
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน      35 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต       36 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต   36 
7. ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน          37 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน        38 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม        38 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร     38 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง      38 
 
ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร  

 ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)      

 ภาคผนวก ค  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ภาคผนวก ง  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร 
 ภาคผนวก จ  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
                พ.ศ.2554 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  พ.ศ. 2555                                                                             1 

 

 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/ส านัก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลท่ัวไป 
  
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป 
ภาษาอังกฤษ : Master of Science program in General Dentistry 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมท่ัวไป)   

  ชื่อย่อ : วท.ม. (ทันตกรรมท่ัวไป) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม : Master of Science (General Dentistry) 
     ชื่อย่อ : M.Sc. (General Dentistry) 
 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปรญิญาโท 2  ปี แผน ก แบบ ก (2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทย 

 

รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
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5.3 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้เข้าศึกษาที่สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม่มี 

 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  (หลักสูตรเดิมชื่อ  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมท่ัวไป  

ปพี.ศ. 2551)  โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2555 
  ได้รับเห็นชอบ หลักสูตรจากคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อ

วันที ่26 เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที ่3/2555  เมื่อวันที ่9 เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2555 
  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที ่4/2555   เมื่อวันที ่4 
พฤษภาคม พ.ศ.2555 
  มีผลบังคับใช้กับนิสิตปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา  2557 
 
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 ทันตแพทย์ในระบบราชการ ทันตแพทย์ในโรงพยาบาล และคลินิกเอกชน 

 8.2 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  
 8.3 นักวิจัย 

 8.4 ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 
 8.5 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ

ที ่
 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 
ปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 อ.ดร. ปิยรัตน์ ปิยสาธิต ท.บ., 2544 
วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป), 2548 
German Board of Orthodontics, 2555 
 
Dr.med.dent, 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Universitaetsklinikum Freiburg, 
Germany 
Universitaetsklinikum Freiburg, 
Geramany 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.ปิยะนารถ  เอกวรพจน์ ท.บ.,  2540 
M.Sc. (Polymer Science),  2545 
 
 
 
 
 
Ph.D. (Dental Science), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
In academic partnership with 
University of Michigan 
University of Oklahoma 
Case Western  Reserve University 
( International Master degree) 
Newcastle University, UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร. อรพินธ์ อัจฉรานุกูล ท.บ.,  2539 
ปร.ด. (ชีววิทยาชอ่งปาก),  2548  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตประสานมิตร กรุงเทพฯ 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปีพ.ศ. 2558 ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นองค์กรที่ก่อตั้ง

โดยประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมมือพัฒนาในด้าน
การค้า การบริการ และการศึกษา รวมถึงจะเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area) หรือ
อาฟต้า (AFTA) ซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าของ 10 ประเทศสมาชิก ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว ไม่เพียงแต่ไม่ต้อง
เสียภาษีการค้าระหว่างประเทศ แต่จะมีประชากรจ านวนมากเคล่ือนย้าย ข้ามชาติเพื่อการค้า การศึกษา 

การท างาน ดังนั้นในด้านการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีหน้าที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเ ข้า สู่

ตลาดแรงงานต้องเตรียมพร้อมพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงการก้าวสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ ไม่ว่าในเรื่องของความทันสมัยในด้านวิชาการ หรือความสามารถในการใช้

ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษากลางและภาษาหลักของกลุ่มสมาชิก 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  พ.ศ. 2555                                                                             4 

 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
จากการวิจัยของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าอัตราการเพิ่มของ

ประชากรไทยจะมีอัตราที่ลดลงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็กไทยลดลง สังคมไทยจะ

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ ดังนั้นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศ

และคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนาคต การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยโดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ

นั้น จ าเป็นต้องอาศัยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุนั้นมีความ

ซับซ้อน ซึ่งต้องน าศาสตร์การรักษาโรคทางระบบและโรคในช่องปากทุกแขนงมาบูรณาการเพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะทันตแพทยศาสตร์จึงต้องผลิตทันตแพทย์ที่มีความสามารถในการรักษา

ผู้ป่วยแบบองค์รวมเพิ่มมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรชาวไทย 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังต้องพัฒนาการศึกษาให้มีการต่อยอดได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของ

ทันตแพทย์ในวัยท างานให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ปัญหาส าคัญอีกเรื่องหนึ่งคือในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมจากการมี 

ASEAN, AFTA ในมิติทางสังคม การรวมตัวของอาเซียนจะท าให้ประชากรในประเทศสมาชิกมีการ 

เคล่ือนย้าย ส่งผลต่อแรงงาน การค้า อุตสาหกรรม ตลอดจนความรู้ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษา ความ

ร่วมมือทางด้านการวิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนแปลงนี้จะเอื้อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ นวัตกรรม และ

การบริหารจัดการ ซึ่งประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาดีย่อมได้เปรียบ สามารถเป็นผู้น าทางการศึกษาได้ 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในครั้งนี้ จึงมุ่งเน้น

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะการ

ให้บริการทางทันตกรรมแบบองค์รวมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในทุกวัย โดยเฉพาะผู้ป่วยสูงอายุ มีการบูรณากา

รสหสาขาวิชา มีความใฝ่รู้และมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีพื้นฐานการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 

สามารถค้นคว้าและท าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ พร้อมไปกับการมีคุณธรรมและจรรยาบรรณของ

ความเป็นแพทย์ มีจิตใจที่เห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนและมีความเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมตามหน้าที่

ที่พึงกระท า นอกจากนั้นยังเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะและปฏิสัมพันธ์และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต  เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่สามารถรองรับผลกระทบจาก ASEAN, AFTA 
ที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างดีย่ิง คือสร้างบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม โดยการ

เรียนรู้จากการบรรยาย การฝึกทักษะการรักษาโรคในช่องปาก การสัมมนา การสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีการ

ส่ือสาร  การค้นคว้าวิจัยและสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีทั้งความ

เข้มแข็งด้านวิชาการ และมีความทันสมัยเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยค านึงถึงหลักจริยธรรมทางวิชาการ และการส่งเสริมคุณธรรม 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้แก่ 

1. ภาควิชาโอษฐวิทยา รับผิดชอบรายวิชาแกน ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ ร่วมสอน

ในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์  
2. ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 

วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ และร่วมสอนในรายวิชาเลือก ททท 701 บูรณาการการวาง
แผนการรักษาขั้นสูง และททท 703 ทันตกรรมจัดฟันส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป  

3. ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธีวิทยา

วิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ และในรายวิชาเลือก ททท 701 บูรณาการการวางแผนการรักษาขั้นสูง 
4. ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ ร่วมสอนในรายวิชาบังคับ ทศก 711 วิธี

วิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์  
      13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  
     ไม่ม ี
       13.3 การบริหารจัดการ 
     การบรหารจัดการด าเนินการโดยกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อให้ได้เนื้อหารายวิชา ตารางเรียน

และก าหนดการจบตามเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรชัญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
ทันตแพทย์เชิงบูรณาการ ดูแลสุขภาพช่องปากอย่างองค์รวม 

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างให้

ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยเน้นให้มีการสร้างเสริมสุขภาพบนพื้นฐานทางวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละครอบครัวหรือชุมชน รวมถึงมีความเข้าใจในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม  และส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมของแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม เพื่อพัฒนาแนวทางที่

เหมาะสมในการบริบาลผู้ป่วย และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปสามารถคงสภาวะการมีสุขภาพช่องปากที่ดีได้ 
 1.3 วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 
1.3.1 สามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสุขภาพช่องปากประชาชน 

1.3.2  สามารถตรวจวินิจฉัยโรคในช่องปากเพื่อวางแผนการรักษา รวมถึงทักษะของการรักษาที่

เหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และลักษณะของผู้ป่วย  

1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.3.4 มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเพิ่มขึ้นในกระบวนการให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพช่องปาก
และสามารถประสานงานกับบุคลากรสุขภาพสาขาอื่นๆ ได้ 

1.3.5 สามารถบริหารจัดการสถานบริการทางทันตกรรมให้มีระบบบริการที่ดีและเหมาะสม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/แผนการ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการเรยีน

การสอน 
 
 

1. จัดกจิกรรมพัฒนาความรู้ด้าน

ทักษะการสอน การท าส่ือการสอน

ให้แก่อาจารย ์
2. จัดอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งทางด้าน

คลินิก การเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา

วิจัย 
3. พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
4. จัดให้รายวิชามีกิจกรรมที่เน้นให้

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50% 

ของรายวิชาที่เปิดสอน 

1. ส่ือการเรียนการสอนของอาจารยใ์น

รูปแบบ วีดีโอ หรือซีดี 
 
2. ความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมต่างๆ 
 

3. ความพึงพอใจของผู้เรียนตอ่ระบบ

สารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้ด้วย

ตนเอง 
4. จ านวนของรายวิชาที่เน้นผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง 

2. แผนพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้

ทางด้านภาษาอังกฤษนิสิตทันตแพทย ์
การเขียนวิทยานพินธ์ใช้ภาษาอังกฤษ

และมีงานตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

อย่างน้อย 1 ฉบับในวารสารวิชาการ 

ผลการประเมินจากคณาจารย์ผู้

ควบคุมวิทยานพินธ์ 

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ให้

สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคม

และเทคโนโลยี  

1. วิเคราะห์หลักสูตรจากความเห็น

ของบัณฑิต  

2. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑติตามกรอบระยะเวลาของ

แผนการศึกษา 

1. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับหลัง
ปริญญาตรีที่ได้ท างานในสาขาที่ส าเร็จ

การศึกษา 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  ผู้เข้าเป็นนิสิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชา  

ทันตแพทยศาสตร์ และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 

  มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) ต้องมีประสบการณ์การท างานทางด้านทันตกรรมอย่างน้อย 1 ปี  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ไม่ม ี

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

ไม่ม ี

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5  ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 10 

ชั้นปีที่ 2 - 5 5 5 5 

รวม - 10 10 10 15 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

งบประมาณของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป 

  ค่าใช้จ่าย 
ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน     

ค่าตอบแทนผู้สอน (33 หน่วยกิต x 1000 บาทตอ่ชั่วโมง x 15 คร้ังต่อภาค)  495,000 99,000 
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใช้จ่ายต่อปี x จ านวนปี) 40,000     8,000 
ค่าใช้จ่ายเพือ่การประชาสัมพันธ์  5,000    1,000 
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)  10,000    2,000 
ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับนิสิต 50,000 10,000 
ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒ ิหรืออื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร   

→ ค่าใชจ้่ายรวม 700,000 115,000 
→ ค่าใชจ้่ายตอ่หัว (ค่าใช้จ่ายรวม/จ านวนนิสิตขั้นต่ า 5 คน)  115,000 
   
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก     
งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 7,500 1,500 
งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 7,500 1,500 
ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 5 7,500 1,500 
   
หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ ์   
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหัว)      113,000 22,600 
ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหัว)             -   
   
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 22,500 4,500 
   
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง    
ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x 2)          43,600 8,720 
ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 2)          30,000 6,000 
ค่าธรรมเนียมส านักคอมพิวเตอร์ (1,040 x 2)          10,400 2,080 
ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x 2)          59,040 11,808 
   

ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 1,001,040 
                    

          180,208 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  38 หน่วยกิต 
เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปโดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชา

เท่ากับ 26 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 

หมวดวิชา หน่วยกิต 
1. วิชาแกน 7 
2. วิชาบังคับ 15 

3. วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 

4. ปริญญานิพนธ์ 12 
        รวมไม่น้อยกว่า 38 

 

3.1.3 รายวิชา 

1.  หมวดวิชาแกน ก าหนดให้เรียน 7 หน่วยกิต ดังนี้ 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ทอว  711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ 2(2-0-4) 
DST  711 Applied Oral Biology  
ททท  717 แนวคิดบริหารสถานบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  1(1-0-2) 
DGD  717 Concept in Health Service Management and Oral Health   

Promotion 

 

ทศก  711  วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์   2(2-0-4) 
DDE  711 Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  
ททท  721 นวัตกรรมทางทันตชีววัสดุ 1(1-0-2) 

DGD  721 Recent Innovation in Dental Biomaterials  

ททท  832 สัมมนาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-0) 
DGD  832 Seminar in Dental Research  

   

2. หมวดวิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ดังนี้ 
ททท  711 การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม 2(2-0-4) 
DGD  711 Holistic Approach in Treatment Plan  

ททท  712 รากฟันเทียมส าหรับงานทันตกรรมทั่วไป 1(1-0-2) 
DGD  712 Dental Implant for General Practitioner  
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ททท  713 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1  2(0-6-0) 
DGD  713 Clinical Practice in Integrated Dentistry I  
ททท  714 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 4(0-12-0) 
DGD  714 Clinical Practice in Integrated Dentistry II  
ททท  715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย  1(0-3-0) 
DGD  715  Seminar in Treatment Plan  
ททท  716 งานศัลย์ปริทันต์และศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ 2(2-0-4) 
DGD  716 Periodontal and Endodontic Surgery  
ททท  718 ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 1(1-0-2) 
DGD  718 Restorative and Esthetic Dentistry   
ททท  812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 2(0-6-0) 
DGD  812 Clinical Practice in Integrated Dentistry III  
   

3. หมวดวิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ดังนี้ 
ททท  701 บูรณาการการวางแผนการรักษาขั้นสูง 1(1-0-2) 
DGD  701 Multidisciplinary Approach in Advanced Treatment Plan   
ททท  702 การวิจัยทางทันตชีววัสดุ 1(1-0-2) 
DGD  702 Research in Dental Biomaterials  
ททท  703 ทันตกรรมจัดฟันส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 1(1-0-2) 
GDG  703 Orthodontic Management for General Dentist  
ททท  704 ทันตวัสดุประยุกต์ 1(1-0-2) 
GDG  704 Applied Dental Materials  
ททท  801 บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-2-1) 

DGD  801  Research Article and Literature Review in Dentistry  
ททท  802 ทันตกรรมเลเซอร์ส าหรับงานทันตกรรมทั่วไป 1(1-0-2) 
DGD  802 Dental Laser  for General Dental Practice   

ททท  803 ฟันปลอมติดแน่นขั้นสูง        1(1-0-2) 

DGD  803 Advanced fixed partial denture  

ททท  804 ฟันปลอมแบบถอดได้ขั้นสูง    1(1-0-2) 

DGD  804 Advanced removable partial denture  

4. หมวดปริญญานิพนธ์ ก าหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต 

ททท  899 ปริญญานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
DGD  899 Thesis  
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ความหมายของรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 

ตัวเลขที่แสดงหน่วยกิตในแต่ละวิชาในหลักสูตรมีความหมายดังนี้ 
ตัวเลขหน้าวงเล็บ     หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 
ตัวเลขในวงเล็บ ล าดับที่ 1    หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่บรรยายหรืออภิปรายต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บ ล าดับที่ 2    หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ปฏิบัติการ ฝึกปฏิบัติงานคลินิก 

หรือฝึกภาคสนามต่อสัปดาห์ 
ตัวเลขในวงเล็บ ล าดับที่ 3    หมายถึง จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ส าหรับการศึกษา   

ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
 
การก าหดรหัสวิชา 
รายวิชาประจ าคณะ ประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข 3 หลัก 
ททท (DGD) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป 
ทอว (DST) หมายถึง รายวิชาของภาควิชาโอษฐวิทยา 

ทศก (DDE) หมายถึง รายวิชากลางทันตแพทย์ที่มีการสอนร่วมกันของภาควิชาต่างๆ  
 

เลขหลักที่ 1 หมายถึง ชั้นปี 
เลขหลักที่ 2 หมายถึง เลขรหัสตามล าดับกลุ่มวิชาในภาควิชาที่คณะก าหนด 
เลขหลักที่ 3 หมายถึง ล าดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชาภายในภาควิชาของแต่ละปีการศึกษา 
รายละเอียดล าดับกลุ่มวิชา    
 
 
 ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป 
  0  หมายถึง วิชาเลือก 
  1 หมายถึง กลุ่มทันตกรรมท่ัวไป 
  2 หมายถึง กลุ่มเทคโนโลยีทันตกรรม วัสดุศาสตร์และอุปกรณ์วิทยา 
  3 หมายถึง กลุ่มวิจัย 
 ภาควิชาโอษฐวิทยา 
  1 หมายถึง กลุ่มชีววิทยาช่องปาก 
  2 หมายถึง กลุ่มทันตกรรมบดเคี้ยว 
  3 หมายถึง กลุ่มเภสัชวิทยา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ทอว   711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ 2(2-0-4) 
ททท  711 การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม 2(2-0-4) 
ททท  713 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 2(0-6-0) 
ททท  715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 1(0-3-0) 
ทศก  711  วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์   2(2-0-4) 
ททท  721 นวัตกรรมทางทันตชีววัสดุ 1(1-0-2) 
 รวม 10 
  

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต 

ททท  712 รากฟันเทียมส าหรับงานทันตกรรมทั่วไป 1(1-0-2) 

ททท  714 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 4(0-12-0) 

ททท  716 งานศัลย์ปริทันต์และศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ 2(2-0-4) 

ททท  717 แนวคิดบริหารสถานบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1(1-0-2) 

ททท  718 ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 1(1-0-2) 

 รวม  9 

 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา   หน่วยกิต 

ททท  899 ปริญญานิพนธ์ 6(0-18-0) 
ททท  832 สัมมนาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-0) 

ททท  812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 2(0-6-0) 

 วิชาเลือก 2(2-0-4) 
 รวม 11 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ททท  899 ปริญญานิพนธ์ 6(0-18-0) 
 วิชาเลือก   2(2-0-4) 
 รวม            8 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

หมวดวิชาแกน  
ทอว  711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ 2(2-0-4) 
DST  711 Applied Oral Biology  

ศึกษาวิเคราะห์ความรู้และวิทยาการทางด้านชีววิทยาช่องปากในระดับเซลล์และโมเลกุล 

บทบาทของเชื้อจุลชีพและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก  พัฒนาการของอวัยวะในช่องปาก  กลไกการเกิดโรค

ในช่องปาก การตอบสนองของร่างกายต่อสภาวะต่างๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของแนวทางป้องกันและ

รักษา ศึกษาเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้

ทางอณูพันธุศาสตร์ อณูชีววิทยาในทางทันตแพทยศาสตร์ 

   

ททท 717  แนวคิดบริหารสถานบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1(1-0-2) 

DGD 717 Concept in Health Service Management and Oral Health Promotion  

ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดการบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพทั้งภาคราชการและเอกชนใน

กรอบจรรยาบรรณ ศึกษาวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพช่องปาก วิธีการหาความสัมพันธ์ของสาเหตุที่เกี่ยวข้อง
กับการเกิดปัญหา แนวทางการท างานด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและทันต่อสถานการณ์ 

   

ทศก  711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 

DDE  711 Research Methodology and Biostatistics in Dentistry  

                 ศึกษาวิเคราะห์ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

การก าหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย  การก าหนดความมุ่งหมาย 

ความส าคัญและขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การ

สรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนเอกสารอ้างอิง  การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร หรือการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น รวมถึงมารยาทและบรรทัดฐานของการ

ท าวิจัย 

ททท  721                        นวัตกรรมทางทันตชีววัสดุ                                                                1(1-0-2) 

DGD 721                       Recent Innovation in Dental Biomaterials  

ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับนวัตกรรมทางชีวทันตวัสดุ องค์ความรู้ทางทันตวัสดุที่ใช้ในงาน  

ทันตกรรมบูรณะ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ และ ทันตกรรมประดิษฐ์ การศึกษาโครงสร้างและ

คุณสมบัติของวัสดุร่วมกับการประยุกต์ใช้งานของวัสดุเพื่อให้เกิดแนวทางการใช้งานทางคลินิกที่เหมาะสม  

โดยบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานเรื่องคุณสมบัติของวัสดุ กับความรู้จากบทความวิจัยและบทความ

ปริทรรศน์ที่เกี่ยวข้องวัสดุชนิดนั้น ๆ ร่วมกับข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ  
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ททท 832                     สัมมนาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์                                          1(0-3-0) 

DGD 832                            Seminar in Dental Research  

                ศึกษาวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และน าเสนองานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์

ที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เป็นความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเป็นเรื่องท่ีเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับวิชาการ

ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางทันตกรรม 

   

หมวดวิชาบังคับ  

ททท 711 การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม 2(2-0-4) 

DGD 711 Holistic Approach in Treatment Plan  

                 ศึกษาวิเคราะห์เชิงบูรณาการในการวางแผนการรักษาอย่างพร้อมมูลในผู้ป่วยทางทันตกรรม 

การตรวจวินิจฉัย   การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การผสมผสานความรู้ทางปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโด
ดอนต์ ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตวัสดุศาสตร์ ทันตกรรมเด็กและ 
ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก เภสัชวิทยาทางทันตกรรม ทันตกรรรมผู้สูงอายุ และ

อื่นๆ ตามหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์และสอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย   
   

ททท 712                   รากฟันเทียมส าหรับงานทันตกรรมทั่วไป                                                  1(1-0-2) 

DGD 712                         Dental Implant for General Practitioner  

ศึกษาวิเคราะห์หลักการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาด้วยการใส่ฟัน

ทดแทนด้วยรากฟันเทียม ความแตกต่างระหว่างรากฟันเทียมแต่ละชนิด ข้อบ่งชี้ส าหรับการท ารากฟันเทียม
เพื่อใส่ฟันเทียมแต่ละแบบ ขั้นตอนการท ารากฟันเทียม การดูแลภายหลังการท ารากฟันเทียม อัตรา

ความส าเร็จและอัตราล้มเหลวของรากฟันเทียม การแก้ไขเมื่อเกิดความล้มเหลวของงานรากฟันเทียม 

   

ททท  713 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 2(0-6-0) 

DGD  713 Clinical Practice in Integrated Dentistry I  

ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมโดยการประมวลความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ทุกสาขาใน

การดูแลและรักษาผู้ป่วยแต่ละราย มุ่งสร้างประสบการณ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคและบูรณาการความรู้และ

เทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์ ด าเนินการบ าบัดการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้หลักการบริบาลแบบ

พร้อมมูลภายใต้หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ ให้บรรลุเป้าหมายที่จะท าให้ผู้ป่วยมีสุขภาพอนามัยช่องปาก

ที่ดี และสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองให้ดีได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพที่แตกต่างกันของผู้ป่วย 

   

ททท  714 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2  4(0-12-0) 

DGD  714 Clinical Practice in Integrated Dentistry II  

                  ฝึกปฏิบัติให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้เทคนิคหรือกระบวนการรักษาขั้นสูงโดย 

ผ่านกระบวนการขอค าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือให้การรักษาร่วมกัน รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย สมองหรือจิต เด็กพิการด้วยโรคทางระบบ โรคทางจิต โรคทางสมอง ซึ่งมีปัญหา
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สุขภาพช่องปากและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรม การเขียนใบส่ังยาต่างๆ ของโรงพยาบาล 

ศึกษาและฝึกติดตามดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและภาวะ

ฉุกเฉินทางอายุรกรรมท่ีพบได้ในงานทันตกรรม ด้วยหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมท้ังท าให้ผู้ป่วย

สามารถดูแลรักษาคงสภาพสุขภาพอนามัยช่องปากที่ดีต่อไปได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานที่แตกต่างทาง

วัฒนธรรม ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคน 
  

 

ททท 715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 1(0-3-0) 

DGD 715 Seminar in Treatment Plan  

วิเคราะห์และอภิปรายลักษณะและอาการของโรคในช่องปากโดยพิจารณาองค์รวมของมิติ

สุขภาพของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

สังคม แล้ววางแผนการรักษาระยะต่างๆ ตั้งแต่การถ่ายรูปในช่องปากและการน าเสนอกรณีผู้ป่วย การ

วางแผนการรักษาแบบฉุกเฉิน การก าจัดสาเหตุของปัญหาหรือความเจ็บป่วย การรักษา และฟื้นฟูสภาพและ

การคงสภาวะสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายภายใต้กรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

   

ททท 716 งานศัลยปริทันต์และศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ 2(2-0-4) 

DGD 716                           Periodontal and Endodontic Surgery  

ศึกษาหลักการประยุกต์ศัลยกรรมเนื้อเย่ือเหงือกและรากฟัน ในการวางแผนการรักษา  

ที่เหมาะส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป งานศัลยปริทันต์ท่ีส่งเสริมการใส่ฟัน และเพื่อความสวยงาม  

   

ททท 718                      ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม                                 1(1-0-2) 

DGD 718                      Restorative and Esthetic Dentistry                   

ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงวิธีการในการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ

ฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงามท่ีใช้ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีทางทันตกรรมข้ันสูงในการวินิจฉัย

และการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ  ทบทวนหลักการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

มุ่งเน้นแนวคิดการรักษากรณีคนไข้ท่ีมีปัญหาที่ต้องการการบูรณะฟันเกือบทุกซี่ รวมถึงหลักการเลือกใช้และ

ประเมินคุณสมบัติวัสดุบูรณะฟันได้อย่างเหมาะสมกับคนไข้  

   

ททท 812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 2(0-6-0) 

DGD 812 Clinical Practice in Integrated Dentistry III  

ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมโดยการประมวลความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 

ทุกสาขาในการดูแลและรักษาผู้ป่วยแต่ละราย มุ่งสร้างประสบการณ์ในการตรวจรักษาคนไข้ที่จ าเป็นต้อง

บูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์ทันสมัย เทคโนโลยีเลเซอร์ทันตกรรม เทคโนโลยี 

CAD/CAM ในการสร้างชิ้นงานบูรณะ การจัดฟันแบบไร้ลวด ร่วมกับแนวทางการวางแผนการรักษาที่

เหมาะสมกับสภาพช่องปาก และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ป่วยแต่ละคนภายใต้กรอบคุณธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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หมวดวิชาเลือก   

ททท 701 บูรณาการการวางแผนการรักษาขั้นสูง                                          1(1-0-2) 

DGD 701 Multidisciplinary Approach for Advanced Treatment Plan  

ศึกษาหลักการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมบูรณะฟัน ใส่ฟันเทียม และการดูแลติดตาม

(Maintenance) ในผู้ป่วยที่มีปัญหาการสูญเสียโครงสร้างของฟันในหลายด้าน การเรียงตัวของฟันผิดปกติ 
ความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว สภาวะปริทันต์อักเสบ จนท าให้เกิดการสูญเสียฟัน ประสิทธิภาพการ
บดเคี้ยวลดลง และมีผลต่อความสวยงามของผู้ป่วย เรียนรู้ข้อบ่งชี้ ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยกลุ่มท่ีต้องการ
บูรณะฟันทั้งปาก การใส่ฟันทดแทนด้วยรากฟันเทียม การจัดฟันในผู้ใหญ่เพื่อช่วยให้การใส่ฟันง่ายขึ้น  
   

ททท 702                    การวิจัยทางทันตชีววัสดุ                                                                          1(1-0-2) 

DGD 702                          Research in Dental Biomaterials  

                 ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์ รวมถึงวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรมบูรณะ

และทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตชีววัสดุกับหลักการยึดติดระหว่างวัสดุกับเนื้อเยื่อกระดูกขากรรไกร รวมถึง

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวัสดุทันตกรรม การสร้างหรือดัดแปลงวัสดุทันตกรรมด้วยวิธีการทางโพ

ลีเมอร์นาโนคอมโพสิต เครื่องมือในการวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์และทันตชีววัสดุ วิธีการทดสอบทาง

คุณสมบัติของทันตวัสดุ การทดสอบความล้าของวัสดุทันตกรรม ประเภทเซรามิกส์ คอมโพสิต โพลีเมอร์ 

และโลหะ การทดสอบความแข็งแรง การทดสอบความแข็งผิว รวมถึงการทดสอบความแข็งแรงในการยึดติด

ระหว่างวัสดุทันตกรรมกับผิวฟัน และการทดสอบคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของวัสดุทันตกรรม 

   
 

ททท 703                     ทันตกรรมจัดฟันส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป                                       1(1-0-2) 

DGD 703                           Orthodontic Management for General Dentist  

                 ศึกษาวิเคราะห์การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันทั้งแบบป้องกันและบ าบัด โดยมี

มุมมองของการวางแผนการรักษาแบบสหสาขาวิชา  การวิเคราะห์ลักษณะความผิดปกติท้ังจากแบบจ าลอง

ฟัน ภาพถ่ายรังสี การพัฒนาและการเจริญเติบโตของกะโหลกใบหน้าและขากรรไกร วิเคราะห์ถึงสาเหตุของ

ความผิดปกติ การวินิจฉัยและการพยากรณ์โรค การประเมินความสามารถในการรักษาผู้ป่วยส าหรับ 

ทันตแพทย์ทั่วไปและการส่งต่อผู้ป่วย การรักษาด้วยการเคล่ือนฟันเฉพาะต าแหน่ง โดยใช้เครื่องมือติดแน่น

และถอดได้ 

   

ททท 704 ทันตวัสดุศาสตร์ประยุกต์ 1(1-0-2) 

DGD 704                          Applied Dental Materials  

                 ศึกษาวิ เคราะห์ข้อก าหนดของคุณสมบัติ เฉพาะและความจ าเป็นของการก าหนด

คุณสมบัติเฉพาะของทันตวัสดุที่มีการใช้งานในคลินิก การพิจารณาน าวัสดุทันตกรรมท่ีมีคุณสมบัติไม่ครบ

ตามข้อก าหนดมาใช้งานอย่างเหมาะสมในภาวะที่เกิดความจ าเป็น การป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

การเลือกใช้ทันตวัสดุท่ีไม่เหมาะสม หรือ วิธีการใช้วัสดุทดแทนกรณีเร่งด่วน 
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ททท  801                           บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางทันตแพทยศาสตร์               1(1-1-1) 

DGD 801 Research Article and Literature Review in Dentistry  

ศึกษาวิธีการเตรียมน าเสนอผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร บทความวิจัย การ

เผยแพร่ในรูปแบบการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ ทั้งแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ หรือการเตรียม

ท าวิจัยเพื่อตอบปัญหาทางทันตกรรมคลินิก หรือค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บทความ

วิชาการ เพื่อเขียนบทความปริทรรศน์ ในหัวข้อที่ก าลังเป็นที่สนใจในสาขาวิชาทันตแพทย์ทั้งทางคลินิก  

และสาขาวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลักจรรยาบรรณในการเขียนบทความวิชาการรวมถึงการอ้างอิงบทความ

วิจัยและบทความวิชาการของผู้อื่น 
   

ททท 802                    ทันตกรรมเลเซอร์ส าหรับงานทันตกรรมท่ัวไป                                       1(1-0-2) 

DGD 802                       Dental Laser for General Dental Practice  

ศึกษาหลักการและทฤษฎีของเครื่องเลเซอร์ ท่ีมีใช้ในทางทันตกรรม ชนิดของเลเซอร์ทันตก

รรมเลเซอร์ส าหรับการรักษาเนื้อเย่ืออ่อน และเนื้อเย่ือแข็ง การน าเลเซอร์ชนิดต่าง ๆ มาช่วยในงาน

ศัลยกรรมช่องปาก แบบผ่าตัดเล็ก เลเซอร์วินิจฉัย เลเซอร์ในงานศัลย์ปริทันต์ เลเซอร์ในงานทันตกรรมเอ็น

โดดอนต์ และเลเซอร์ช่วยในงานทันตกรรมหัตถการ และงานทันตกรรมเพื่อความสวยงาม การฟอกสีฟัน 

การแก้ไขสีเหงือก และริมฝีปากคล้ า การแก้ไขผิวเคลือบฟันผิดปกติ 
   

ททท 803                   ฟันปลอมติดแน่นขั้นสูง                                                        1(1-0-2) 

DGD803                         Advanced Fixed Partial Denture  

                 ศึกษาทฤษฎีที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก (Oral 
rehabilitation) หรือมีจ านวนซี่ฟันที่ต้องได้รับการบูรณะมากจนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการสบฟันด้วย
ชิ้นงานบูรณะแบบติดแน่นในปาก รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะปริทันต์ ความ

แข็งแรงของโครงสร้างฟันที่เหลืออยู่ ระนาบการสบฟัน แนวน าฟันหน้า แนวน าข้อต่อขากรรไกร มิติ

แนวดิ่ง ความชันของปุ่มยอดฟันต่อการบูรณะฟัน 
   

ททท 804 ฟันปลอมแบบถอดได้ขั้นสูง                                                                       1(1-0-2) 

DGD804                           Advanced removable partial denture  

                ศึกษาทฤษฎีที่มีความจ าเป็นส าหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับใส่ฟันเทียมถอดได้อย่างซับซ้อน 
กรณีฟันหลักมีสภาวะปริทันต์อักเสบ มีจ านวนฟันหลักไม่เพียงพอ หรือโครงสร้างของฟันหลักไม่

แข็งแรง การศึกษาถึงหลักการออกแบบและเทคนิคในการสร้างฟันเทียมถอดได้แบบปรับเปล่ียน  
ฟันเทียมถอดได้เพื่อการรักษา ฟันเทียมถอดได้แบบถาวร (Definite removable partial denture) การน า
รากฟันเทียมมาใช้เพื่อช่วยการยึดอยู่ของฟันเทียมถอดได้ 

หมวดปริญญานิพนธ์   

ททท 899 ปริญญานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

DGD 899 Thesis  

ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้านทันตแพทยศาสตร์ในเรื่องที่สนใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อ

ประมวลและเชื่อมโยงความรู้พร้อมท้ังคิดวิเคราะห์ความรู้นั้นๆ เชิงเหตุและผล แล้วสร้างผลงานวิจัยตาม

หลักการวิจัย ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริบาลผู้ป่วยทันตกรรม 
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       3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 อ.ดร. ปิยรัตน์ ปิยสาธิต ท.บ., 2544 

วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป), 2548 
German Board of Orthodontics, 2555 
 
Dr.med.dent, 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University Hospital Freiburg, 
Germany 
University Hospital Freiburg, 
Germany 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร. ปิยะนารถ  เอกวรพจน์ ท.บ., 2540 
M.Sc. (Polymer science), 2545 
 
 

 
 
 
Ph.D. (Dental Science), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
In academic partnership with 
University of Michigan 
University of Oklahoma 
Case Western Reserve University 
(International  Master degree) 
Newcastle University UK  

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร. อรพินธ์ อัจฉรานุกูล ท.บ., 2539 
ปร.ด. (ชีววิทยาชอ่งปาก), 2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4  อ. อรศรี   ชุติเนตร ท.บ., 2544 

วท.ม. (ปริทันตวิทยา), 2549 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5 อ. สุธีรา เตชะธนะวัฒน์ ท.บ., 2549 

วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป), 2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

3.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ

ที ่
รายช่ือคณาจารย ์

คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
1 อ.ดร. ปิยรัตน์ ปิยสาธิต ท.บ., 2544 

วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป), 2548 
German Board of Orthodontics, 2555 
 
Dr.med.dent, 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

Universitaetsklinikum Freiburg, 
Germany 
Universitaetsklinikum Freiburg, 
Geramany 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2 อ.ดร.ปิยะนารถ  เอกวรพจน์ ท.บ.,  2540 
M.Sc. (Polymer Science),  2545 
 
 
 
 
 
Ph.D. (Dental Science), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
In academic partnership with 
University of Michigan 
University of Oklahoma 
Case Western  Reserve University 
( International Master degree) 
Newcastle University, UK 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3 ผศ.ดร. อรพินธ์ อัจฉรานุกูล ท.บ.,  2539 
ปร.ด. (ชีววิทยาชอ่งปาก),  2548  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ล าดับ

ที ่

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

1 ผศ.ดร. อรพินธ์ อัจฉรานุกูล ท.บ., 2539 
ปร.ด.  (ชีววิทยาชอ่งปาก), 2548 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 ผศ.ดร. นิรดา  ธเนศวร ท.บ., 2535 

วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), 2544 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3 ผศ. ศิริวรรณ  ส่งวัฒนา ท.บ., 2524 

ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก), 2534    
วท.ม. (พยาธิชวีวิทยา), 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ผศ. นท.พลพิทยา  วรชาติ ร.น. ท.บ., 2527 

วท.บ. German Board of Orthodontics, 2536 
อ .ท.  (ทันตกรรมจัดฟัน), 2546 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

Munich University (Germany) 
ทันตแพทยสภา 

5 อ.ดร. ปิยรัตน์ ปิยสาธิต ท.บ., 2544 
วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป), 2548 
German Board of Orthodontics, 2555 
Dr.med.dent, 2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

University Hospital Freiburg, Germany 
University Hospital Freiburg, Germany 

6 อ.ดร. ปิยะนารถ  เอกวรพจน์ ท.บ., 2540 
M.Sc. (Polymer science), 2545 
 
 
 
 
 
Ph.D. (Dental Science), 2551 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
In academic partnership with 
University of Michigan 
University of Oklahoma 
Case Western Reserve University 
(International Master degree) 
Newcastle University UK 

7 อ.ดร. ชาญชาย  วงศ์ชื่นสุนทร ท.บ., 2536 

พ.บ., 2545 

Dr.med, 2551 
German Board of Maxillofacial Surgery, 2551 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

University Hospital Freiburg, Germany 
University Hospital Freiburg, Germany 

8 อ. พรสวรรค์  ธนธรวงศ์ ท.บ., 2544 

วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป), 2547 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
9 อ. สุธีรา เตชะธนะวัฒน์ ท.บ., 2549 

วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป),2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 อ. อุษณีย ์  ปึงไพบูลย ์ ท.บ., 2539 

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 2547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

11 อ. พลาวัสถ ์  เลาหรุ่งพิสิฐ ท.บ., 2541 

วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 2547 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 อ. ม .ล.  พิณแข  รัชนี ท.บ., 2542 

วท.ม. (ปริทันตศาสตร์), 2548 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

13 อ. อรศรี   ชุติเนตร ท.บ., 2544 

วท.ม. (ปริทันตวิทยา), 2549 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

14 อ. จิตติมา  มะกรูดทอง ท.บ., 2545 

วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

15 อ. วรรณกนก   ชื่นชมรัตน ์ ท.บ., 2544 

วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 2549 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ

ที ่

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิการศึกษา 
(สาขาวิชา) และปีที่จบ 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

16 อ. ชาตชิัย เชยวัฒนา ท.บ.,  2539 
วท.ม. (ฉายาเวชศาสตร์),  2547 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

17 อ. พิชญา ไชยรักษ ์ ท.บ., 2539 
ป.บัณฑิต (ทันตกรรมบดเคี้ยว), 2541 
วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), 2553 
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมจัดฟัน), 2553 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

เพื่อให้นิสิตทุกคนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในการวิจัยความรู้พื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์  

โดยมุ่งเน้น กระบวนการท าวิจัยตั้งแต่การก าหนดปัญหา การออกแบบงานวิจัย และลงมือปฏิบัติเพื่อให้ได้ 

ผลการวิจัยและสามารถเขียนรายงานการวิจัยให้มีสาระครอบคลุมตามท่ีก าหนด    
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

5.2.1 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
  5.2.2 สามารถท าวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการทางคลินิกได้ 
  5.2.3 สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการเผยแพร่ในรูปแบบการตีพิมพ์ได้ 

5.2.4 สามารถพัฒนางานวิจัยและประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อเป็นประโยชน์ในการ

ประกอบวิชาชีพ 

 5.3 ช่วงเวลา  
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 2 
5.4 จ านวนหน่วยกิต   
รายวิชาปริญญานิพนธ์ส าหรับมหาบัณฑิต จ านวน 12 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ  
 5.5.1 จัดประชุมอาจารย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบระเบียบข้อตกลงการจัดการรายวิชา 

ปริญญานิพนธ์ 

5.5.2 จัดปฐมนิเทศแนวทางการจัดท าปริญญานิพนธ์ให้นิสิตท่ีลงทะเบียน 
5.5.3 จัดให้มีการเลือกอาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานิพนธ์และเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่สนับสนุน          

5.6 กระบวนการประเมินผล 
5.6.1 ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการท าวิจัย 
5.6.2 ประเมินผลงานวิจัยของนิสิต ด้วยแบบประเมินงานวิจัย ในการน าเสนอโครงร่าง  

งานวิจัย และงานวิจัยสมบูรณ์ 
 5.6.3 ประเมินผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 
 5.6.4 อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินงานวิจัยของนิสิตร่วมกันตามเกณฑ์ที่ก าหนด 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  พ.ศ. 2555                                                                             22 

 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอน การประเมินผล 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักใน 

จรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความรู้ ความเข้าใจ
และจัดการปัญหา เ ก่ียว กับคุณธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทันต

แพทย์อย่างเหมาะสมดังนี้ 

1.1 ปลูกฝังการเห็นคุณค่าท่ีเท่าเทียมกันของ
ผู้ป่วยอยู่เสมอท้ังในห้องบรรยายและคลินิก  
น าเรื่องท่ีฟ้องร้องในทันตแพทยสภาเก่ียวกับ

การรักษาที่ผิดหลักวิชาการและมีการตัดสิน

แล้วมาใหน้ิสิตรับรู้และเปิดโอกาสให้นิสิต

ร่วมวิจารณเ์พื่อใหเ้รียนรู้ถึงความถูกผิดทาง

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ทันตแพทย์ รวมถึงคณาจารย์ปฏบัิติเป็น

แบบอย่างท่ีดีแก่นิสิต  ทั้งในด้านการเห็น

ความส าคัญของผูป้่วย การมีมารยาท วาจา

สุภาพอ่อนโยนและการตรงต่อเวลา 

1.1 สังเกตพฤติกรรมในการ
ให้การรักษาผู้ปว่ย และ

ประเมินการท างานในคลินิกซึ่ง

เปน็การประเมินโดยผู้ป่วย 

คณาจารย์และผู้ร่วมงานโดยมี

หัวข้อการประเมินดงันี้ 

- สัมมาคารวะ    
- ปิยวาจา    
- การไม่ละทิ้งผูป้่วย รักษา
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง 
- การตรงต่อเวลา 

 

 

   

 

 

 

 

 

2. สามารถให้ค าปรึกษา วางแผนการ

รักษา และให้การรักษาในมุมมองแบบองค์

รวมให้กับผู้ป่วยได ้ 

 

 

 

 

 

3. สามารถพัฒนาตวัเอง โดยมีความ

พื้นฐานในการอ่านและวิจารณ์งานวิจัย 

รวมถึงสามารถพัฒนางานวิจัยด้วยตัวเองได้  

1.2  จัดอบรมบรรยายเรื่อง วิธีการอ้างอิงใน

งานวิชาการ เน้นเรื่องนี้ในรายวิชา ทศก 711 

วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 

 

 

2.1 จัดบรรยายและสัมมนาในเรือ่งการวาง

แผนการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม รวมท้ัง

วิธีการรักษาในงานต่างๆ  

 

2.2 ควบคุมการปฏิบัติงานในการรักษาผู้ป่วย 

โดยเน้นการรักษาในมุมมองแบบองค์รวม 

ค านึงถึงผู้ปว่ยเป็นหลัก 

 

3 จัดให้มีการสัมมนางานวิจัย 

1.2 ไม่มีการตัดปะ คัดลอก

บทความวิชาการของผู้อ่ืนใน

งานวิจัยและผลงานด้าน

วิชาการอ่ืน ๆ ของนิสิต 

 

2.1 สอบข้อเขียนและประเมิน

จากการสัมมนาผู้ป่วย 

 

 

2.2 ประเมินการท างานใน

คลินิกโดยคณาจารย์ 

 

 

3ประเมินจากการวเิคราะห์

งานวิจัย และปริมาณ

ผลงานวิจัยท่ีออกมาใหม่จาก

นิสิตท่ีจบจากหลักสูตรนี ้
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ

คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 
2) ตระหนักถึงความซื่อสัตย์ 

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ

วิชาชีพทันตแพทย์ท้ังในด้านการ

รักษาตามหลักวิชาการและผลงาน

ทางวิชาการ 
3) สามารถวเิคราะห ์สงัเคราะห์ 

ประเมินค่า และจัดการปัญหาทาง

คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

โดยใช้ดุลยพินิจท่ีเหมาะสมและมี

พฤติกรรมทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) จัดให้มีการเรียนรูใ้นรายวิชาจติวิทยาและ
จรรยาบรรณส าหรับทันตแพทย์ รวมท้ัง
สอดแทรกปัญหาเชิงจริยธรรม เปิดโอกาสให้

นิสิตร่วมวิจารณ์เพื่อให้เรียนรู้ถึงความถูกผิดทาง

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพทันต

แพทย์โดยน าเรื่องท่ีฟ้องร้องในทันตแพทยสภา

เก่ียวกับการรักษาท่ีผิดหลักวิชาการและมีการ

ตัดสินแล้วมาให้นิสิตรับรู ้ในชั่วโมงบรรยาย 
2) จัดให้เขา้ร่วมให้บริการทันตกรรม 

    แก่ผู้ปว่ยในโครงการผู้ด้อยโอกาส 

3) เรียนรู้เรื่องความซื่อสัตย์ คุณธรรมจริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพจากการปฏิบัติงานใน

คลินิก (อาจารย์ต้องตักเตือนและยกกรณี

ตัวอย่างใหเ้หน็การลงโทษจากการท าผิด

ทางด้านวิชาชพีที่ด าเนินโดยคณะฯและทันต

แพทยสภาทั้งในอดีตและปจัจุบันใหน้ิสิตรับรู้ 
รวมถึงความถูกต้องในการอ้างอิงในรายงาน

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการ ) 
4) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้าน

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ

จริยธรรมด้านวิชาการ 
5) ปลูกฝังให้นิสิตเปน็ผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง มี

คุณธรรมท้ังด้านวิชาการ ด้านการปฏิบัติการ

รักษาในคลินิก และการด ารงชีวติ 

 
 

1) ประเมินผลการเรียนใน

รายวิชาจิตวิทยาและ

จรรยาบรรณส าหรับทันต-

แพทย ์
2) สงัเกตพฤติกรรมการ 

เข้าร่วมโครงการบริการ 

ทันตกรรมแก่ผูด้้อยโอกาส 

วันทันตสาธารณสุข 

3) ประเมินพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม  

จรรยาบรรณวิชาชีพใน

รายวิชาคลินิก รายวิชา
บรรยาย  วิธีการอ้างอิงใน
ปริญญานิพนธ์และงาน

วิชาการ 
4) คัดเลือกอาจารย์ประจ าและ

อาจารย์พิเศษที่มีคุณธรรม

มาสอนนิสิต 
5)  นิสิตมีสว่นรว่มใน

กระบวนการประเมินด้าน

คุณธรรมและจริยธรรม 
6)  นิสิตสามารถประเมินตนเอง

ในด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 

2.2  ด้านความรู ้

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรู้ ความเขา้ใจในวิชา

พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์

การแพทย์ และเทคโนโลยีทาง

ทันตแพทย์ อย่างกว้างขวางและ

เปน็ระบบ สามารถบูรณาการ

ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 

ไปใช้ประกอบวิชาชีพทนัตแพทย์

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญท้ังรายวิชา

ปฏิบัติการคลินิกและรายวิชาสัมมนาในรายวิชา

คลินิกนั้นเชิญอาจารย์พเิศษผู้ทรงคุณวฒุิและมี

ประสบการณ์ในสาขาตา่งๆมาร่วมสอนเพื่อ

จะด้มีความรู้หลากหลาย 
2) ให้นิสิตมีเวลาคน้คว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง 

โดยจัดอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นผู้ชี้แนะท้ังใน

รายวิชาคลินิก สัมมนาและรายวชิาวิจัย 

1) การทดสอบย่อย การสอบ 

กลางภาคและสอบปลายภาค

เรียน 
2) การประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงานในคลินิกเก่ียวกับ

ความรู้ส าหรับการให้การรักษา

ผู้ป่วย ระหว่างภาคเรียนและ

ประเมินสรุปปลายภาคเรียน 
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2) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินค่า และน าความรู้เก่ียวกับ

ทฤษฎี และหลักการท่ีเก่ียวข้องกับ

ทันตกรรมคลินิกและการวิจัย ไป

ใช้ในการแก้ปัญหาและการต่อ

ยอดองค์ความรู้ 
3) สามารถน าเสนอความรู้เหล่านัน้

ถ่ายทอดเป็นภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 
 

3) ให้นิสิตน าเสนอผลงานกรณีผู้ปว่ยและรายงาน
สัมมนาวิชาการตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 

3) ประเมินจากการน าเสนอ

ผลงานกรณีผู้ป่วยหรือรายงาน

การสัมมนาทางวิชาการท่ีได้รับ

มอบหมาย มีเกณฑ์การ

ประเมินความสามารถการ

น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
4) ให้นิสิตประเมินตนเองเรื่อง

ความรู้ในการปฏิบัติงานใน

คลินิกเม่ือจบภาคการศึกษา  
5) นิสิตประเมินตนเองในราย  
    วิชาสัมมนาหรือรายงานผู้ปว่ย 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลัก

และกระบวนการค้นหาข้อเท็จจริง 

และสามารถประเมินข้อมูลจาก

แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายเพื่อใช้

ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง การ

ท าความเข้าใจ และการประเมิน

ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลท่ี

หลากหลายสามารถน าองค์ความรู้

ใหม่ท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้ามา

ประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบ

วิชาชีพ 
2) สามารถน าความรู้ทางทฤษฎแีละ

ประสบการณ์จากการปฏิบัติมาใช้

แก้ปัญหาทางสงัคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม 
3) สามารถใช้ความรู้และทักษะท่ี

เก่ียวกับวิชาชีพและทันตกรรม

คลินิกท่ีเรียน เพื่อพัฒนาตนเอง

และน าไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ตลอดชีวิต 

1) จัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อใหน้ิสิตได้ฝึกทักษะ
การวิเคราะห์ ทักษะการคิด จากสภาพ ปัญหา 

หรือสถานการณ์จริงในคลินิก 
2)  จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสเรียนรู้จากปัญหา

และประสบการณ์จริง เพื่อการเสนอแนะและหา

แนวทางแก้ไข 
 

1)  การประเมินผลท่ีสะท้อนการ
คิดวิเคราะห์ โดยประเมิน

จากการเขียนรายงาน การ

น าเสนอผลงาน และการ

ทดสอบ 
2) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงานในคลินิกในด้าน

การมีความรู้ และการพัฒนา

ความรูค้วาม สามารถการให้

การรักษาผู้ป่วย 
3) ให้นิสิตประเมินตนเองถึง

ความสามารถในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ในการรักษา

ผู้ป่วย 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  พ.ศ. 2555                                                                             25 

 

 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความรู้ความเขา้ใจและตระหนัก

ถึงบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบของตนเองในการ

ท างานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

และในการพัฒนาตนเองและ

วิชาชีพทนัตแพทย์อย่างต่อเนื่อง 
2) สามารถสร้างความสัมพันธ์และ

ท างานรว่มกับผู้อ่ืนได ้
 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใ้นชั้นเรียน  

ท่ีเน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพื่อเสริมสร้างให้

ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนา

ตนเองในดา้นความมีมนุษย-สัมพันธ์อันดีและ

ความรับผิดชอบส่วนบุคคล 

2) วางกฎระเบียบเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตน

ในคลินิก 
3) อาจารย์เป็นตน้แบบท่ีดีของการวางตัวในสงัคม 

ความเป็นมิตรและมีจิตใจโอบอ้อมอารีต่อผู้ป่วย

และผู้ร่วมงาน 
 

1) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตท่ี
แสดงถึงความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบในการท ากิจกรรม

กลุ่ม เช่น การยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของเพื่อน การ

แสดงความคิดเหน็โดยไม่ก่อ

ความขัดแย้ง 
2) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏบัิติตนในคลินิกในด้าน

การมีมนุษยสัมพันธ์และ

ความรับผิดชอบ 

3) นิสิตมีส่วนรว่มในการ
ประเมินทักษะดา้น

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบของ

ตนเองและเพื่อนร่วมชัน้เรียน 
4) นิสิตประเมินตนเองถึง

ความสัมพันธ์และความ

รับผิดชอบต่อบุคลากร

ผูร้่วมงานตา่ง ๆ 
 

2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1) มีความรู้ความเข้าใจและตระหนกั

ถึงคุณค่า เทคโนโลยีสารสนเทศ

และเทคนิคทางสถิติ เพื่อการ

เรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประมวลผลแปลความหมายและ

น าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
2) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ปว่ย

และบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสม 
3) สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ เลือกใช้

สถิติในงานวิจัย หรือในบทความ

ได้อย่างถูกต้อง 

 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลายและเหมาะสม เพื่อส่งเสริมใหน้ิสิตมี

ความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักถึง

คุณค่า ในเรื่องหลักการพูด การเขียน การ

น าเสนอผลงาน การใช้หลักทางสถิติ

ประกอบการเรียนรู ้

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

รู้จักเลือกรับ เลือกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก

ภายนอกได้อย่างเหมาะสม 
3) อาจารย์เปน็ต้นแบบท่ีดีในดา้นทักษะการสื่อสาร

กับผู้ป่วย 

1) ประเมินทักษะของนิสิต ใน
ด้านการสื่อสาร การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

วิเคราะห ์เทคนิคเชงิตวัเลข

และสถิติด้วยวิธีการสงัเกต

พฤติกรรมและผลงานของนิสิต 
2) ประเมินการพูด การน าเสนอ

ผลงาน การเขียน และการ

เรียนรู้บนพืน้ฐานของ

หลักการด้านสถิติ ในรายวิชา

บรรยาย สัมมนา และการ

รายงานผูป้่วย 
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 3) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติการในคลินิกในด้าน

การใช้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อพัฒนาความรู้ในการ

รักษาผู้ป่วย 
4) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงานในคลินิกในด้าน

ความสามารถในการสื่อสาร

กับผู้ป่วยและบุคคลอ่ืน 
5) นิสิตประเมินตนเองถึง

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

เรียน การเสนอรายงานการ

รักษาผู้ป่วย การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ 
 

2.6 ด้านทักษะพิสัย 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1) มีความสามารถในการวินิจฉัย 

วางแผน การรักษา ปฏิบัติการ

รักษาติดตามผล และส่งต่อผู้ป่วย

ได้อย่างเหมาะสมโดยเก่ียวข้องกับ

ทันตกรรมคลินิก 
 

1) ในรายวิชาปฏิบัติการคลินิก จัดให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ ผ่านประสบการณ์จริง คือการตรวจ

วินิจฉัย ปฏิบัติการรักษา และติดตามผลผู้ป่วย

ในคลินิก 

2) จัดการเรียนการสอนให้มีการน าเสนอกรณี
ผู้ป่วยเพื่อให้นสิิตได้เรียนรู้ทักษะทางคลินิกจาก

เพื่อนรว่มชั้นเรียน  

3) จัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษารายวิชาปฏิบัติการ
คลินิก เพื่อติดตามผลการปฏิบัตงิานและสังเกต

พัฒนาการด้านทักษะในคลินิก 
4) อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติการรักษาในคลินิกใหน้ิสิต

ดูเปน็แบบอย่างในกรณีท่ีต้องใหก้ารรักษาที่ยาก

และ/หรือซับซ้อนมาก 

1) ประเมินผลการปฏิบัติงานใน

รายวิชาคลินิกในสว่นของ

ปรมิาณงานท่ีนิสิตให้การ

รักษาผู้ป่วย 
2) ประเมินคุณลักษณะการ

ปฏิบัติงานคลินิกในด้าน

ทักษะการตรวจ วินจิฉัย วาง

แผนการรักษา ปฏิบัติการ

รักษา และติดตามผล 
3) นิสิตมีส่วนร่วมในการ

ประเมินทักษะและการ

พัฒนาทักษะในคลินิกของ

ตนเอง 
4) นิสิตสามารถประเมินตนเอง

ในด้านทักษะการรักษา

ผูป้่วย 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

                          
                                                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช ้
เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 

หมวดวิชาแกน 

ทอว 711  ชวีวิทยาช่องปากประยุกต์       
          

ททท 717   แนวคิดบริหารสถานบรกิารสุขภาพ และการสง่เสริมสุขภาพ 

                     ช่องปาก 
               

ทศก 711   วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์       
         

ททท 721   นวัตกรรมทางทันตชวีวัสดุ                                                     

ททท 832 สัมมนาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์                
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                                                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช ้
เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 

หมวดวิชาบังคับ 

ททท  711  การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม                

ททท  712  รากฟันเทียมส าหรับงานทันตกรรมท่ัวไป                

ททท  713  ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1                

ททท  714  ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2                

ททท  715  สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย           
 

    

ททท  716  งานศัลยปริทันต์และศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์                
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                                                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 

ททท  718  ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม                

ททท  812  ปฏิบัติการคลนิิกทันตแพทยศาสตรเ์ชงิบูรณาการ 3                

หมวดวิชาเลือก 

ททท  701  บูรณาการการวางแผนการรักษาขั้นสูง                

ททท  702  การวิจัยทางทันตชีววัสดุ                

ททท  703  ทันตกรรมจัดฟันส าหรับทันตแพทย์ท่ัวไป                

ททท  704  ทันตวัสดุประยุกต์                
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                                                     มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
           
                   รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปญัญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะ

พิสัย 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 

ททท  801  บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทาง 

                ทันตแพทยศาสตร์ 
               

ททท  802  ทันตกรรมเลเซอร์ส าหรับงานทันตกรรมท่ัวไป                

ททท  803  ฟันปลอมติดแน่นขัน้สูง                    

ททท  804  ฟันปลอมแบบถอดได้ข้ันสูง                   

หมวดปริญญานิพนธ์ 

ททท  899  ปริญญานิพนธ์                
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554  

หมวดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา สรุปดังนี้ 

     การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ใช้ระบบค่าระดับขั้น ดังนี้ 
ระดับขั้น ความหมาย  ค่าระดับขั้น 
   

A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+        ดีมาก (Very Good) 3.5 

B        ดี (Good) 3.0 

C+        ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C        พอใช้ (Fair) 2.0 
D+        อ่อน (Poor) 1.5 
D        อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E        ตก (Fail) 0.0 

      การประเมินผลการสอบพิเศษตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 
Examination) การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้  (Comprehensive  
Examination)  และการประเมินคุณภาพปริญญานพินธ์หรือสารนิพนธ์  ให้ผลการประเมินเปน็ ผ่าน P (Pass)  
หรือ ไม่ผ่าน F (Fail)  

      การประเมินรายวิชา อาจแสดงเป็นสัญลักษณ์และความหมายอื่นๆที่ไม่มีค่าระดับคะแนน ดังนี้ 

สัญลักษณ์                                                      ความหมาย  
AU  (Audit)                                           เข้าร่วมฟังการบรรยาย      
I     (Incomplete)                                   การวัดผลรายวิชายังไม่สมบูรณ์ 
S    (Satisfaction)                                  สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ        
U    (Unsatisfaction)                             สอบไม่ผ่าน/ไม่เป็นที่พอใจ 
W   (Withdraw)                                    ขอถอนรายวิชาหลังก าหนด  
IP   (In Progress)                                  การศึกษารายวิชายังไม่ส้ินสุด 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา 

 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกัน และให้

สอดคล้องกับตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกนั 

 นิสิตประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา  
การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

 สอบถามความพึงพอใจของนิสิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 
 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้

สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ 
 ปรับปรุงหลักสูตรจะท าการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

   2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม 

 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน 
รวมท้ังเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้น  

 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ.2554 
หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48  
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย ์

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

จัดให้มีการปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ เพื่อแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ เพื่อให้เข้าใจ

หลักสูตร บทบาทของรายวิชาที่สอนในหลักสูตร และรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน โดย 
1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศและสัมมนาคณาจารย์ใหม่ของคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ และโครงการพัฒนาคณาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เล้ียงส าหรับอาจารย์ใหม่  เพื่อให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับ

จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา และการพัฒนานิสิต เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้

ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของคณะและการพัฒนานิสิตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาอาจารย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
2.1.2 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ในด้านทักษะการจัดการสอน การ

ใชส่ื้อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน 
2.2 การจัดต้ังงบประมาณเพื่อพัฒนาคณาจารย์ 

2.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาผลงานทางวิชาการ และพัฒนาผลงานทางด้าน

วิจัยโดยการสนับสนุนเงินทุนและส่งเสริมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  
2.2.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การเขียนเอกสารต ารา บทความ และผลงานทางวิชาการ

ในลักษณะอื่น ๆ  
2.2.3 ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพือ่เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2.2.4 จัดโครงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยให้ทุนการศึกษาใน

รูปแบบต่างๆ ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
2.2.5 จัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาต ิ
2.2.6 สร้างสัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การบริหารหลักสูตร 

1.1  จัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อก ากับทิศทางการด าเนินงาน

ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการผลิตทันตแพทย์ 
1.2  จัดให้มีคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อก ากับดูแล

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาและคณะ 
1.3  จัดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียน 

การสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและมาตรฐานวิชาทันตแพทยศาสตร์  เป็นอาจารย์เต็ม
เวลา มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน

สาขาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมท่ัวไป หรือสาขาที่เกี่ยวสัมพันธ์กันอย่างน้อย 3 คน 

1.4  จัดให้มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียน 

การสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินรายวิชาที่รับผิดชอบ 

เป็นไปอย่างมีคุณภาพ 
1.5  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่ได้รับปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ 

ทันตกรรมทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวสัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
1.6  อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ได้แก่ อาจารย์ประจ า หรือ อาจารย์พิเศษท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทันต-

กรรมท่ัวไป หรือสาขาที่เกี่ยวสัมพันธ์กัน หรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาดังกล่าวที่

ไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาโดย อาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบ

ปริญญานิพนธ์ 
1.7  อาจารย์ผู้สอน เป็นอาจารย์ประจ าที่ได้รับปริญญาไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมทั่วไปหรือ 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องในสาขาดังกล่าวที่ไม่สังกัด

สถาบันอุดมศึกษา และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา ส่ือการ

เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ทันตวัสดุครุภัณฑ์และวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่าง

เพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และคลินิกการเรียนการสอน 

รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต 
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

- มีต าราจ านวน 80 เล่ม อยู่ในส านักหอสมดุกลางของมหาวิทยาลัย 
- วารสารทั้งวารสารที่เป็นรูปเล่ม และวารสารอิเล็กโทรนิกส์ที่เกี่ยวข้องจ านวน 20 ฉบับ อยู่ใน

ส านักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย  
- มีเอกสารประกอบการเรียนวิชาสัมมนาเป็นรูปเล่มรายงานและรายการเอกสารอ้างอิง 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ ส่ือ และต ารา ไปยังแหล่ง

ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2  จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 
2.3.3  จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
2.4.1  ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2.4.2  จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้

อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนจะต้องปรับปรุงร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอนประเมินผลให้ความเห็นชอบการประเมินทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับ

การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้

บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

ในกรณีที่คณะทันตแพทยศาสตร์มีอาจารย์ประจ าไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  

ให้แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
ให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ประสานการด าเนินงานของหลักสูตรระหว่าง

ภาควิชาต่างๆ ในคณะทันตแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยทันตแพทย์หรือพยาบาลในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่

ใช้ฝึก โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 
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4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

 จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงาน 

ในด้านต่าง ๆ อย่างน้อยคนละ 1-2 ครั้งต่อปี 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 
5.1.1 มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ

ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัว การพัฒนาทักษะชีวิต การปฏิบัติตนในระหว่างการ

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และอื่น ๆ  
5.1.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าโครงการในการท ากิจกรรมของนิสิต 

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 
5.2.1 นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอน ผลคะแนน

และวิธีการประเมินผล 
          5.2.2  จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต 
          5.2.3  จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
6.2  มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
6.3  มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน สังคม 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80มีสว่นรว่มในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุสิาขา/
สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
มคอ.7 ภายใน 90 วัน หลังสิน้สดุปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิการท่ีรายงาน

ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อป ี

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตท่ีลงทะเบียนเรียน 
 1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
 1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งใน

และนอกชั้นเรียน 
 1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตท่ีได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
 1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1  ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 1.2.2  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ

ใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
 1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยุทธ์การสอน 
 

2.   การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
2.2  ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการ

สอน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และการประมวลความรู้ของนิสิต

ก่อนจบ การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลท่ีได้ (Outcome) 
2.3  ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4   จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 

3.   การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  

(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
 

4.   การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
4.1  จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์

และผู้เกี่ยวข้อง 
4.2  จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น

ฐานในการปรับปรุง 
4.3  เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลัก 

สูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 

ส าเนาค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Piyasathit P, Kunawisarut C. Dental Erosion by Gas-Chlorinated Swimming Pool Water: A Report 
Case. Mahidol Dent J 2004; 24(3): 193-200 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings  - 
3.  บทความวิชาการ  - 
4.  หนังสือ ต ารา  - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 
The Study of Degree of Conversion between Two Adhesives Cured with Different Irritation Times  
Effectiveness of Different Light Sources on Degree of Conversion of Current Adhesive Systems 
The Relationship between Stress and Periodontal Disease 
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6.  รางวัลที่เคยได้รับ 
    ปี พ.ศ. 2548 รางวัลการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  
 
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี ททท 221 ทันตวัสดุศาสตร์ 1 

ททท 311 เออร์โกโนมิก 
ททท 321 ทันตวัสดุศาสตร์ 2 

ททท 331 สถิติเพื่อการวิจัย 

ททท 532 คอมพิวเตอร์ในงานวิจัยทางทันตกรรม 

ททท 611 คลินิกทันตกรรมเบ็ดเสร็จ 
ททท 612 ทันตกรรมภาคสนาม 
ททท 613ทันตกรรมโรงพยาบาล 
ททท 614 บูรณาการทันตกรรมท่ัวไป 
ททท 631 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 

ททท 632 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ รายวิชา 

1 ททท 701  บูรณาการการวางแผนการรักษาขั้นสูง  

2 ททท 703 ทันตกรรมจัดฟันส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 

3 ททท 704 ทันตวัสดุประยุกต์ 

4 ททท 711 การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม 

5 ททท 713 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 

6 ททท 714 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 

7 ททท 715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย  

8 ททท 801 บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางทันตแพทยศาสตร ์

9 ททท 812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 

10 ททท 832 สัมมนาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

11 ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยและชีวสถิติทางทันตแพทย์ 
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ชื่อ – นามสกุล ปิยะนารถ เอกวรพจน ์  
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
สังกัด ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  กทม 10110 
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การศึกษา 
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2545 

ปริญญาตรี ท.บ. มหาวิทยาลัยมหิดล 2540 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Ekworapoj P, Magaraphan R, and Martin DC (2002). “Heat Effect on Viscosity and Curing of Light-
Cured Dental Resin and Mechanical Strength of Conventional Dental Composite” Journal of Metals, 
Materials and Minerals,  vol. 12:No1 pp 39-50. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2007). Effect of different power parameter of Er,Cr:YSGG laser 
on human dentine. Lasers Med Sci 2007 Sep; 22(3): 175-82. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2007). Effect of surface conditioning on adhesion of glass 
ionomer cement to Er,Cr:YSGG laser irradiated human dentin. Photomed and Laser Surg, 2007 Apr; 
25(2): 118-23. 
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2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings  
Ekworapoj P, Magaraphan R, Martin DC (2002). Preparation and Characterization of Dental 
Nanocomposite, Proceeding of Tenth European Conference on Composite materials (ECCM-10) June 
3-7, 2002, Brugge, Belgium. 
 
Ekworapoj P, Magaraphan R,  Martin DC (2003). Dental Nanocomposite: Preparation and Properties. 
Paper presented at The 32nd Annual Meeting and Exhibition of the American Association for Dental 
Research, 12th –15th March, 2003 at San Antonio, Texas, USA 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2004). The glass-ionomer interface with laser and bur prepared 
dentine. Poster presented at The 82nd General Session and Exhibition of the International Association 
for Dental Research, 10th –13th March, 2004 at Honolulu, Hawaii, USA 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2006). Laser in Dentistry, Paper presented at The Yorkshire and 
North East Hub Poster Competition Networking Event, 3rd May 2006, Northumbria University, 
Newcastle upon Tyne, UK. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2006). Microtensile bond strength of glass ionomer cement with 
laser prepared dentin. Paper presented at The 84th General session and Exhibition of the International 
Association for Dental Research, 28th June – 1st July, 2006, Brisbane Australia, paper # 45322 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2006). Er,Cr:YSGG-dentin interaction: Micromechanical and 
Microscopic characterisation. Paper presented at The Pan European Federation (PEF) of the 
International Association for Dental Research Federation 2006, 13th -16th September 2006, Trinity 
College, Dublin, Ireland. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2007). Shear bond strength of glass ionomer cement to laser 
prepared dentin. Paper presented at The British Society of Dental Research Conference at the 
University of Durham, UK. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2007). Microtensile bond strength of different types of glass 
ionomer cements to Er,Cr:YSGG laser prepared dentin. Paper presented at The International Dental 
Materials Congress 2007, 21st -24th November 2007, Bangkok, Thailand. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2008). Optimal energy for adhesion of glass ionomer cement. 
Presented at  The Academy of  Laser Dentistry, 15th Annual Conference and Exhibition 2008, 9th -12th 
April, 2008, San Diego, USA. 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2008). Influence of Er,Cr:YSGG laser irradiation on the bond 
strength of glass ionomer cements to dentine. Oral presentation at The Laser Helsinki 2008 Congress, 
22nd -25th August, 2008, Helsinki, Finland 
 
Ekworapoj P, Sidhu SK, McCabe JF (2009). Microhardness and micromorphology of dentine surface 
following Er,Cr:YSGG laser irradiation at different conditions.  Paper presented at The 23nd 
International Congress of Laser Medicine and IALMS courses: LASER Florence 2009, 6th -7th 
November 2009, Florence, Italy 
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Ekworapoj P, Samranjit W, Rickkapan P and Phoon Sup K (2010). “Enamel bonding after CCP-ACP 
treatment and Er,Cr:YSGG laser etching” Paper presented at the 88th  International Association for 
Dental Research (IADR) Conference 2010, Barcelona, Spain. 
 
Thiptirapong N, Pornbhudichai R, Cheepsathit L and  Ekworapoj P (2010). “Shear bond strength of 
orthodontic bracket bonded with LG GIC”. Paper presented at the 88th International Association for 
Dental Research (IADR) Conference 2010, Barcelona, Spain. 
Imerbsin N, Sirivejayan K, Ekworapoj P (2010) Mechanical properties of BisGMA/Montmorillonite 
Dental Nanocomposite. Paper presented at the 88th International Association for Dental Research 
(IADR) Conference 2010, Barcelona, Spain. 
 
Puengpaiboon U, Parosiyanont W, Prommi T, Lertrattanakul E, and Ekworapoj P (2010) Fracture 
resistance of teeth restored with or without FRC post. Paper presented at the 88th International 
Association for Dental Research (IADR) Conference 2010, Barcelona, Spain. 

 
3. บทความวิชาการ 

ปี 2554 การแก้ไขสภาพเหงือกที่มีสีคล้ าบริเวณคอฟันอันเนื่องมาจากการสึกกร่อนของโลหะของ
ครอบฟัน วารสารทันตแพทย์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-สิงหาคม 2554 

 
4. หนังสือ ต ารา 

ปี 2553  ต าราทันตวัสดุศาสตร์ ส าหรับรายวิชา ททท 221 ทันตวัสดุศาสตร์ 1 

 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ 

ปี 2551: Preparation and Characterization of Hybrid dental nanocomposite ทุนรายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวนทุน 200,000 บาท 

 

ป ี2553 : อิทธิพลของระยะทางการฉายแสงเลเซอร์ชนิด Er,Cr:YSGG laser ต่อความแข็งแรงยึดติด
ระหว่างวัสดุบูรณะฟันกับเนื้อฟัน ทุนรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จ านวน 58,000 บาท 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  
 
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี ททท 221 ทันตวัสดุศาสตร์ 1 

ททท 321 ทันตวัสดุศาสตร์ 2 

ททท 611 คลินิกทันตกรรมเบ็ดเสร็จ 
ททท 612 ทันตกรรมภาคสนาม 
ททท 431 วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทย์ 

ททท 532 วิชาวิพากษ์งานวิจัยทางทันตแพทย์ 
ททท 631 สัมมนาการวางแผนการรักษา 

ททท 632 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททท 641 วิชาเลือกทันตกรรมท่ัวไป 

บัณฑิตศึกษา ททท 732 ทันตวัสดุศาสตร์ขั้นสูง  
ททท 713 ปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมบูรณาการ 1 

ททท 714 ปฏิบัติการคลินิกทันตกรรมบูรณาการ 2 

ททท 732 วิธีการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททท 733 การประยุกต์สถิติเพื่อการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ รายวิชา 
1 ททท 702  การวิจัยทางทันตชีววัสดุ 
2 ททท 711 การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม 

3 ททท 713 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 

4 ททท 714 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 
5 ททท 715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 

6 ททท 718 ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงามแนวใหม่ 
7 ททท 731 นวัตกรรมทางทันตชีววัสดุ 

8 ททท 801 บทความวิจัยและบทความปริทรรศน์ทางทันตแพทยศาสตร์ 

9 ททท 802  ทันตกรรมเลเซอร์ส าหรับทันตกรรมท่ัวไป 

10 ททท 803 การฟื้นฟูสภาพช่องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 

11 ททท 812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 

12 ททท 832 สัมมนาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
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ชื่อ – นามสกุล อรพินท์ อัจฉรานุกูล  
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สังกัด ภาควิชาโอษฐ์วิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  กทม 10110 

 
 

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5131  โทรสาร 02-664-1882  
E-mail : ajcharanukul@hotmail.com  
สาขาที่เชี่ยวชาญ Oral Biology  
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่

ได้รับ 
สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาเอก Ph.D. มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 
ปริญญาตรี ท.บ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2539 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Ajcharanukul O, Kraivaphan P, Vongsavan N, Wanachantararak S, Matthews B.  Effects of 
Potassium Ions on Dentin Sensitivity in Man.  J Dent Res  2003; 82 (Special Issue B): 283. 
 
Vorachart P, Janyaprasert K, Chunhacheevachaloke E, Ajcharanukul O, Chidchuangchai W, 
Vongsavan N.  Pulpal blood-flow changes in human permanent maxillary canines during the 
orthodontic retraction period.  J Dent Res  2003; 82 (Special Issue B): 284. 
 
Ajcharanukul O, Kraivaphan P, Wanachantararak S, Chunhabundit P, Vongsavan N.  Effect 
Mechanical Pulp Removal on the Retention of Odontoblasts with Dentine in vitro.  J Dent Res  2003; 
82 (Special Issue B): 285. 
 
Ajcharanukul O, Sirimaharaj V, Chidchuangchai W, Charoenlarp P, Matthews B.  Reaction times to 
cold and to electrical stimulation of dentine.  J Dent Res  2004; 83 (Special Issue A): 2801. 
 
Ajcharanukul O, Wanachantararak S, Kraivaphan P, Chunhabundit P, Vongsavan N.  Comparison of 
methods for removal the remaining odontoblasts of dentine.  J Dent Res  2005; 84 (Special Issue A): 
1590. 
 
Chidchuangchai W, Ajcharanukul O, Charoenlarp P, Wanachantararak S, Vongsavan N.  Effects of 
body posture on pulpal blood flow in man.  J Dent Res 2005; 84 (Special Issue A): 2880. 
 
Panya-ngarm Y, Kaewsawat D, Ajcharanukul O.  Clearance of Glucose and Buffer Capacity of Saliva 
in High-Caries and Low-Caries Groups.  C U Dent J  1993, 16(2): 101-110.  
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Chidchuangchai W, Ajcharanukul O, Triwattana P, Laothumthut T.  Dentine hypersensitivity : The 
basic knowledge, role of inflammation and strategies for management.  J Dent Assoc Thai   2002; 
52(1): 49-60. 
 
Vorachart P, Junyaprasert K, Chunhacheevachaloke E, Ajcharanukul O, Chidchuangchai W, 
Vongsavan N.  Pulpal blood-flow changes in human permanent maxillary canines during the 
orthodontic retraction period.  Srinakharinwirot Dent J  2005; 1(1): 51-58. 
 
Ajcharanukul O, Kraivaphan P, Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B.  Effects of potassium 
ions on dentine sensitivity in man.  Arch Oral Biol 2007; 52(7): 632-9. 
 
Ajcharanukul O, Oranratmanee K, Thitikunakorn S.  Effects of osmotic stimuli on fluid flow before 
and after self-etching adhesive application. J Adhesive Dent 2010; 12(2) 103-108. 
 
Ajcharanukul O, Chidchuangchai W, Charoenlarp P, Vongsavan N, Matthews B.  Sensory 
transduction in human teeth with inflamed pulps.  J Dent Res Volume 90 Issue 5 May 2011 pp. 678 - 
682. 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings  
 
Chidchuangchai W, Charoenlarp P, Ajcharanukul O, Vorachart P, Vongsavan N, Matthews B. Effect 
of pulpal inflammation on hyperalgesia of dentine produced by thermal stimulation in man.  
Proceedings of the International Dental Congress of the Mekong River Region(Practical Points in 
Dentistry : The Alternatives), Century Park Hotel, Bangkok, THAILAND, 7th -10th June 2004; p.59. 
 
Ajcharanukul O, Vongsavan N, Wanachantararak S, & Matthews B. Action potentials recorded from 
dentine in man. Journal of Dental Research 85: [Spec. Iss. B], Abstract 1078 (www.dentalresearch.org). 
2006. 
Matthews B, Ajcharanukul O, Vongsavan N, & Wanachantararak S. Nerve branching in rat molars. 
Journal of Dental Research 87: (Spec. Iss. B), abstract 2992 (www.dentalresearch.org). 2008. 
 
Ajcharanukul O, Thitikunakorn S, Oranratmanee K, Pukiat F, Vongsavan N.  Effects of osmotic 
stimuli on fluid flow after self-etching adhesive. Journal of Dental Research 87: (Spec. Iss. B), abstract 
2262 (www.dentalresearch.org). 2008.  
 
Ajcharanukul O, Wanachantararak S, Vongsavan N, & Matthews B. Effect of Cavity Depth on Dentin 
Sensitivity in Man. Journal of Dental Research 89: (Spec. Iss. B), abstract 131636 
(www.dentalresearch.org). 2010  
 
Ajcharanukul O, Praneechotiros W, Ruangsawadi N, Kongkiatngam A, Vongsavan N. Effects of 
CPP-ACP and arginine-calcium carbonate treatments on dentin permeability. Journal of Dental 
Research 89: (Spec. Iss. B), abstract 134292 (www.dentalresearch.org). 2010.  
 
 



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป  พ.ศ. 2555                                     51 

 

3.   บทความวิชาการ 
อรพินธ์ อัจฉรานุกูล และ นพคุณ วงษ์สวรรค์: เกลือโปแตสเซียม และ อาการเสียวฟัน. ประชาคม

วิจัย ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย. มกรำคม 2551 
 
4.  หนังสือ ต ารา  - 
  
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ   - 
ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  
 
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี ทอว 211 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 

ททท 321 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 
ททท 411 ชีววิทยาช่องปาก 1 
ททท 511 ชีววิทยาช่องปาก 2 
ททท 632 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททท 732 วิชาเลือกทันตกรรมท่ัวไป 

บัณฑิตศึกษา ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ รายวิชา 

1 ทอว 711 ชีววิทยาช่องปากประยุกต์ 
2 ททท 711 การวางแผนการรกัษาแบบองค์รวม 
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ชื่อ – นามสกุล  อรศรี ชุติเนตร  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
สังกัด ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  กทม 10110 

 
 

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15092 โทรสาร 02-664-1882  
E-mail : aurasri05@yahoo.com  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ปริทันตวทิยา  
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่

ได้รับ 
สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 
ปริญญาตรี ท.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Choonharuangdej S, Chutinet A, Kuphasuk Y. Crevicular Porphyromonas gingivalis-specific 
immunoglobulin  
A levels in healthy and periodontitis-affected Thai cohorts. J Invest Clin Dent 2011; 2: 43–50. 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract / proceedings / Oral presentation 
Study of Crevicular Porphyromonas gingivalis Specific Immunoglobulin A in Periodontitis งานประชุม
วิชาการและเสนอผลงานวิจัยในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 7 มิถุนายน 
2549 กรุงเทพมหานคร 
3.  บทความวิชาการ - 
4.  หนังสือ ต ารา  - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ - 
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  
 
ระดับ รายวิชา 

ปริญญาตรี ททท 511 การพัฒนาและบรหิารงานคลินิกและโรงพยาบาล           
ททท 611 คลินิกทันตกรรมเบ็ดเสร็จ 
ททท 612 สัมนาการวางแผนการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูล 

ททท 614 ทันตกรรมภาคสนาม                                           
ททท 615 หลักการบูรณาการทันตกรรมท่ัวไป                                         
ททท 621 อุปกรณ์วิทยา                                                
ททท 632 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

บัณฑิตศึกษา ททท 123 ทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3                         
ททท 711 การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม                                
ททท 713 ปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1           
ททท 714 ปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 
ททท 715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 

 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ รายวิชา 

1 ททท 721  นวัตกรรมทางทันตชีววัสดุ  
2 ททท 711 การวางแผนการรกัษาแบบองค์รวม 

3 ททท 712 รากฟันเทียมส าหรับงานทันตกรรมท่ัวไป 

4 ททท 713 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 
5 ททท 714 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 
6 ททท 715 สัมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 
7 ททท 718 ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 

8 ททท 812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 
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ชื่อ – นามสกุล นางสาว สุธีรา เตชะธนะวัฒน์  
ต าแหน่งทางวิชาการ -  
สังกัด ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  กทม 10110 

 
 

เบอร์ติดต่อ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 5828  โทรสาร 02-664-1882  
E-mail : dtsuteera@gmail.com  
สาขาที่เชี่ยวชาญ ทันตกรรมท่ัวไป  
 

ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีที่จบ

การศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. 

(ทันตกรรมท่ัวไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

ปริญญาตรี ท.บ. 
(เกียรตินิยมอันดับ2) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 

 
ผลงานทางวิชาการ 
1.  บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  
Techatanawat S, Surarit R, Suddhasthira T, Khovidhunkit SP. Type I collagen extracted from rat tail 
and bovine Achilles tendon for dental application: a comparative study. Accepted by Asian 
Biomedicine. March 2011. 
 
2.  การน าเสนอผลงานวิจัย  Conference /abstract /proceedings  
Techatanawat S, Surarit R, Suddhasthira T,  Khovidhunkit  SP, Characterization of type-I collagen 
from different sources for dental application. Journal of Dental Research 88: (Spec. Iss. B), abstract 
2283 (www.dentalresearch.org). 2010.  
 
3.  บทความวิชาการ    - 
4.  หนังสือ ต ารา   - 
5. งานวิจัย / ทุนวิจัยที่ได้รับ  - 
6. รางวัลที่เคยได้รับ 
ป ีพ.ศ. 2553 รางวัลดี การประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษาหลังปริญญา 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

mailto:dtsuteera@gmail.com
mailto:tango_dento@hotmail.com
mailto:tango_dento@hotmail.com
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ภาระงานสอนที่มีอยู่เดิม  
 
ระดับ รายวิชา 
ปริญญาตรี ทศก 311 โรคฟันผุและโรคปริทันต์ 

ททท 531 วิพากษ์งานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
ททท 611คลินิกรวมทันตกรรมเบ็ดเสร็จ 

ททท 614 บูรณาการทันตกรรมท่ัวไป 
ททท 631 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 

บัณฑิตศึกษา ททท 714 ปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 
ททท 715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 
ททท 718 ปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 
ททท 721 การถ่ายภาพและการน าเสนอผลงานทางทันตกรรม 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตร 
 

ล าดับที่ รายวิชา 

1 ททท 701  บูรณาการการวางแผนการรักษาขั้นสูง                          
2 ททท 711 การวางแผนการรกัษาแบบองค์รวม 

3 ททท 712 หลักการใส่ฟันด้วยรากเทียมส าหรับงานทันตกรรมทั่วไป 

4 ททท 713 ปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1 

5 ททท 714 ปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2 
6 ททท 715 สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย 

7 ททท 812 ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3 
8 ทศก 711 วิธีวิทยาวิจัยชีวสถิติทางทันตแพทยศาสตร์ 
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ภาคผนวก ค   
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลกัสตูร 
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ชื่อหลักสูตรเดิม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมท่ัวไป (พ.ศ. 2551) 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมท่ัวไป (พ.ศ. 2554) 
            เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2555 

สาระส าคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 การปรับเปล่ียนรายวิชาในกลุ่มวิจัย และ รายวิชาที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันที่สาขาวิชาอื่นภายใน 

คณะเรียนได้จัดเปิดเป็นวิชากลางท่ีสอนร่วมกัน ภาควิชาปิดรายวิชาดังกล่าวและใช้รายวิชากลางทดแทน  

 การปรับเปลี่ยนหน่วยกิตของรายวิชาให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีจ านวนชั่วโมงที่เพียงพอต่อเนื้อหา

รายวิชา โดยการรวบรวมรายวิชาที่หน่วยกิตน้อย เนื้อหาน้อยเข้าด้วยกัน เป็นวิชาที่มีหน่วยกิตที่ใหญ่ขึ้น 
 การปรับเปลี่ยนล าดับรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน

การบริหารจัดการ   
 การปรับเปลี่ยนรายวิชาเลือก ให้มีจ านวนรายวิชาเลือกที่เพิ่มมากขึ้นและเป็นรายวิชาที่สนุบสนุน

วิชาแกน หรือ วิชาบังคับ  
 

เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1.หมวดวิชาบังคับ 29 หน่วยกิต 22 หน่วยกิต 

2.หมวดวิชาเลือก 1 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3.ปริญญานิพนธ ์ 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 หมายเหต ุ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 
ททท 721    ทันตวัสดุศาสตร์ขั้นสูง                                                                      2(2-0-4) 
               ศึกษาโครงสร้างโมเลกุลและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของทันตวัสดุที่มีผลใน

การก าหนดคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุแต่ละชนิด แนวทางการพัฒนาคุณสมบัติ

ของทันตวัสดุบางชนิด การเปรียบเทียบคุณสมบัติของทันตวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกัน

โดยมุ่งประเด็นไปที่จุดต่าง และสาเหตุของความต่างในระดับโครงสร้าง ศึกษาวัสดุทาง

ทันตกรรมที่ผ่านการพัฒนาแล้ว รวมถึงข้อก าหนดของคุณสมบัติเฉพาะ และความ

จ าเป็นของการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของทันตวัสดุ การพิจารณาน าวัสดุทันตกรรม

มาใช้งาน อย่างเหมาะสม และการประยุกต์ใช้วัสดุทดแทนกรณีเร่งด่วน 
 
 

 
 
ททท 721   นวัตกรรมทางทันตชีววัสดุ                                                        1(1-0-2) 
                ศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทันตชีววัสดุ องค์ความรู้ทางทันตวัสดทุี่ใช้ในงาน

ทันตกรรมบูรณะ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ และ ทันตกรรมประดิษฐ์ 

การศึกษาโครงสร้างและบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐานเร่ืองคุณสมบัติของวัสดุ กับความรู้

จากบทความวิจยัและบทความปริทรรศน์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุชนิดนั้น ๆ ร่วมกับข้อมูล

จากแหล่งอื่น ๆ  
 

 

 
 
- เปล่ียนชื่อวชิา 
- เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา 
-  ลดจ านวนหน่วยกิต 

 

 
 
ททท 711    ทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1                                              1(1-0-2) 

              ศึกษาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการให้การรักษาอย่างพร้อมมูลในผู้ป่วย

ทันตรรมประกอบด้วยการตรวจวินิจฉัย การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผน
การรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมโดยผสมผสานความรู้ของสาขาวิชาต่าง  ๆ  ได้แก่ปริทันต
วิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ์
รวมถึงทันตวัสดุศาสตร์ ตามหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์และสอดคล้องกับบริบท

ของผู้ป่วย  การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  การป้องกันโรค  การบ าบัดรักษาและฟื้นฟู
สภาพช่องปาก   
 
 
 
 

 
 
ททท 711    การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม                                         2(2-0-4) 

               ศึกษาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการให้การรักษาอย่างพร้อมมูลในผู้ป่วยทางทันต-

กรรม การตรวจวินิจฉัย   การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การผสมผสานความรู้ปริทันต
วิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมหัตถการ  ทันตกรรมประดิษฐ์ และ
ทันตวัสดุศาสตร์ ทันตกรรมเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม ทันตกรรรมผู้สูงอายุ และอื่นๆ ตามหลักวิทยาการทันต

แพทยศาสตร์และสอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย    
 

 
 
- เพิ่มจ านวนหน่วยกิต 
- เปล่ียนค าอธิบายรายวชิา 
- เปล่ียนชื่อวชิา 
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ททท 714   ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1                   5(0-15-2) 
                ฝึกปฏิบัติให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้เทคนิคหรือกระบวนการรักษา
ที่ซับซ้อนโดยผ่านกระบวนการขอค าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฉพาะหรือให้การรักษาร่วมกัน 

จนแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งท าให้ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาคงสภาพสุขภาพอนามัย

ช่องปากที่ดีต่อไปได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานที่แตกต่างทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจสังคมและลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคน 
 
 
 
 
 

 
 
ททท 713    ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 1                           2(0-6-0) 

              ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยทันตกรรมโดยการประมวลความรู้ทางทันต

แพทยศาสตร์ทุกสาขาในการดูแลและรักษาผู้ป่วยแต่ละราย มุ่งสร้างประสบการณ์ในการ

ตรวจวินิจฉัยโรคและบูรณาการความรู้และเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์ ด าเนินการ

บ าบัดการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้หลักการบริบาลแบบพร้อมมูล ภายใต้หลักคุณธรรม

และจรรยาบรรณ ให้บรรลุเป้าหมายที่จะท าให้ผู้ป่วยมีสุขภาพอนามัยช่องปากที่ดี และ

สามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองให้ดีได้อย่างต่อเนื่องตามศักยภาพที่แตกต่างกันของ

ผู้ป่วย 

 

 
 
- เปล่ียนแปลงรหัสวิชา  
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
- ลดจ านวนหน่วยกิต 

 

 

 
 
ททท 715     สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย                                                     1(1-0-2) 
                วิเคราะห์และอภิปรายลักษณะและอาการของโรคในช่องปากโดยพิจารณา

องค์รวมของมิติสุขภาพของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่าง ความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม แล้ววางแผนการรักษาระยะต่างๆ 

ตั้งแต่การรักษาฉุกเฉิน การก าจัดสาเหตุของปัญหาหรือความเจ็บป่วย การรักษา และ

ฟื้นฟูสภาพและการคงสภาวะสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
 
 

 
 
ททท 715   สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย                                                              1(0-3-0) 
               วิเคราะห์และอภิปรายลักษณะและอาการของโรคในช่องปากโดยพิจารณาองค์

รวมของมิติสุขภาพของแต่ละบุคคลที่มีความแตกต่าง ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม แล้ววางแผนการรักษาระยะต่างๆ ตั้งแต่การถ่ายรูปในช่อง

ปากและการน าเสนอกรณีผู้ป่วย การวางแผนการรักษาแบบฉุกเฉิน การก าจัดสาเหตุของ

ปัญหาหรือความเจ็บป่วย การรักษา และฟื้นฟูสภาพและการคงสภาวะสุขภาพช่องปากที่

เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายภายใต้กรอบคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
 
 
 
 

 
 
เปล่ียนแปลงค าอธิบายรายวิชา  
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ทศก  711   วิธีวิทยาวจิัยและชีวสถิตทิางทันตแพทยศาสตร์                     2(2-0-4) 
                ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  

การก าหนดปัญหาของการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย  การก าหนดความมุ่ง

หมาย ความส าคัญและขอบเขตของการวิจัย การศึกษาค้นคว้าและการน าเสนอเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การด าเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล

และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลการวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย  การ

เขียนเอกสารอ้างอิง  การน าเสนอผลการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร หรือการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบอื่น รวมถึงมารยาทและบรรทัดฐานของการท าวิจัย 
    

 
 
วิชาใหม ่

 
 
ททท 734   การประมวลความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ด้วยตนเอง                   1(0-2-1) 
                ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามแผนการเรียนที่ได้ก าหนดไว้ โดยเลือกศึกษา
เกี่ยวกับเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งที่สนใจในแนวลึกจนเกิดความเข้าใจอย่างกระจ่าง จาก

เอกสารรายงานวิจัยที่มีการศึกษาไว้แล้ว การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดเชื่อมโยงกัน พร้อมทั้งฝึกเขียนเรียบเรียงรายละเอียดของ

เร่ืองที่ศึกษาและน าเสนอ เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ ( Knowledge Base) น าไปสู่การ
จัดท าโครงร่างปริญญานิพนธ์ 
 
 
 

 
 
ไม่มี 

 
 
ททท 734 การประมวลความรู้ทางทันต

แพทยศาสตร์ด้วยตนเองไปรวมกับวิชา ททท 715 
สัมมนาแผนการรักษาผู้ป่วย  
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ททท 712   ทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2                                                    1(1-0-2) 
               ศึกษาเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการให้การรักษาอย่างพร้อมมูลในผู้ป่วย 

ทันตกรรม ประกอบด้วยการตรวจ    วินิจฉัย   การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การ
วางแผนการรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสมโดยผสมผสานความรู้ของสาขาวิชาต่าง  ๆ   ได้แก่ 
ทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม ทันตกรรรมผู้สูงอายุ และอื่นๆ ตามหลักวิทยาการทันต

แพทยศาสตร์และสอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย    การส่งเสริมสุขภาพในช่อง

ปาก    การป้องกันโรค   การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก   
 
 

  
 
ย้ายไปอยู่ ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
ททท 718   ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์ เชิงบูรณาการ 2                  5(0-15-0) 
                ฝึกปฏิบัติให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้เทคนิคหรือกระบวนการ
รักษาที่ซับซ้อนโดยผ่านกระบวนการขอค าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญฉพาะหรือให้การรักษา

ร่วมกัน จนแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งท าให้ผู้ป่วยสามารถดูแลรักษาคงสภาพสุขภาพ

อนามัยช่องปากที่ดีต่อไปได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานที่แตกต่างทางวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคน 
 
 
 

 
 
ททท 714    ปฏิบัติการคลินิกทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ 2          4(0-12-0)                

                  ฝึกปฏิบัติให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยที่ต้องใช้เทคนิคหรือกระบวนการรักษา

ขั้นสูงโดยผ่านกระบวนการขอค าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะหรือให้การรักษาร่วมกัน รวมถึง

กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย สมองหรือจิต รวมถึงเด็กพิการด้วย

โรคทางระบบ โรคทางจิต โรคทางสมองซ่ึงมีปัญหาสุขภาพช่องปากและจ าเป็นต้องได้รับ

การรักษาทางทันตกรรม การเขียนใบส่ังยาต่างๆของโรงพยาบาล ศึกษาและฝึกติดตามดูแล

ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและภาวะฉุกเฉิน

ทางอายุรกรรมที่พบได้ในงานทันตกรรม การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อการศึกษา การจัดท า

รายงานผู้ป่วยจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วยหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณพร้อมทั้งท าให้ผู้ป่วย

สามารถดูแลรักษาคงสภาพสุขภาพอนามัยช่องปากที่ดีต่อไปได้ด้วยตนเองบนพื้นฐานที่

แตกต่างทางวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและลักษณะของผู้ป่วยแต่ละคน 
 

 
 
- เปล่ียนแปลงรหัสรายวิชา 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
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ททท 717   แนวคิดการบริหารระบบบริการสุขภาพและจรรยาบรรณ               1(1-0-2) 
               ศึกษาหลักการบริหารงานเพื่อการบริหารระบบบริการสุขภาพ การบริหาร
เชิงคุณภาพ เรียนรู้หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข เพื่อประมวลเป็นแนวคิดในการ

บริหารจัดการทรัพยากรและสถานพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้

กรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 
 
ททท  717    แนวคิดบริหารสถานบริการสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก           1(1-0-2) 
                 ศึกษาแนวคิดการบริหารจัดการสถานบริการสุขภาพทั้งภาคราชการและ

เอกชนในกรอบจรรยาบรรณ ศึกษาวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพช่องปาก วิธีการหา

ความสัมพันธ์ของสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา แนวทางการท างานด้านสุขภาพเพื่อ
การส่งเสริมสุขภาพช่องปากที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม

และทันต่อสถานการณ์ 
 

 
 
- เป็นการรวม รายวิชา ททท 717 เดมิ กับ ททท 

811 เดมิ  การพัฒนาสุขภาพช่องปาก  
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

  
 
ททท  712    รากฟันเทียมส าหรับงานทันตกรรมทั่วไป                                           1(1-0-2) 
                 ศึกษาหลักการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ป่วยที่จะได้รับการรักษาด้วยการ

ใส่ฟันทดแทนด้วยรากฟันเทียม ความแตกต่างระหว่างรากฟันเทียมแต่ละชนิด ข้อบ่งชี้
ส าหรับการท ารากฟันเทียมเพื่อใส่ฟันเทียมแต่ละแบบ ขั้นตอนการท ารากฟันเทียม การ
ดูแลภายหลังการท ารากฟันเทียม อัตราความส าเร็จและอัตราล้มเหลวของรากฟันเทียม การ
แก้ไขเมื่อเกิดความล้มเหลวของงานรากฟันเทียม 
 
 

 
 
- วิชาใหม ่
- มีการเปล่ียนแปลงรหัสรายวิชา 
 

  
 
ททท  716    งานศัลยปริทันต์และศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์                                   2(2-0-4) 
                ศึกษาหลักการประยุกต์ศัลยกรรมเนื้อเยื่อเหงือกและรากฟัน ในการวาง

แผนการรักษาที่เหมาะสมส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป งานศัลยปริทันต์ที่ส่งเสริมการใส่ฟัน 

และ เพื่อความสวยงาม  
 

 

 
 

- เป็นวิชาใหม ่
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ททท 718 ทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม                                  1(1-0-2) 
              ศึกษาเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงวิธีการในการรักษาทางทันต- 

กรรมบูรณะฟัน และทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่ใช้ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีทางทันต-

กรรมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ  ทบทวนหลักการรักษาทาง

ทันตกรรมหัตถการ ในสถานการณ์ปัจจุบัน มุ่งเน้นแนวคิดการรักษากรณีคนไข้ที่มีปัญหาที่

ต้องการการบูรณะฟันเกือบทุกซ่ี รวมถึงหลักการเลือกใช้และประเมินคุณสมบัติวัสดุบูรณะ

ฟันได้อย่างเหมาะสมกับคนไข้  
 
 

 
 

- วิชาใหม่ เพิ่มขึ้นมา เป็นรายวชิาต่อเนื่องจาก 

ททท 713 และททท 714 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1  

 
 
ททท 811    การพัฒนาสุขภาพช่องปาก                                                            1(1-0-2) 
                    ศึกษาวิธีการค้นหาปัญหาสุขภาพช่องปาก วิธีการหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา แนวทางการท างานด้านสุขภาพเพื่อการ

พัฒนาสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่าง

กันในแต่ละชุมชน 
 
  
 

 
        

 
 
ททท 811 ไปรวมกับวชิา ททท 717  

 
 
 
 

 
วิชาเลือกเสรี                                                                                                                        2(2-0-4) 
 
 

 
เพิ่มขึ้นมา 2 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

 
 
ททท 812   การดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ                                                           5(2-9-4) 
                ศึกษาและฝึกปฏิบัติวิธีการซักประวัติและตรวจร่างกายผู้ป่วยทันตกรรมที่มี
ภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ กลุ่มผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้สูงอายุ ผู้พิการทางกาย สมองหรือ

จิต รวมถึงเด็กพิการด้วยโรคทางระบบ โรคทางจิต โรคทางสมองซ่ึงมีปัญหาสุขภาพช่อง

ปากและจ าเป็นต้องได้รับการรักษาทางทันตกรรมตามหลักการบริบาลแบบพร้อมมูลการ

วินิจฉัยและการวางแผนการรักษารวมถึงการใช้ยาทั้งเพื่อการรักษา การป้องกันก่อนและ

หลังการรักษาการเขียนใบสั่งยาการต่างๆ ของโรงพยาบาล ศึกษาและฝึกติดตามดูแล

ผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัด การแก้ไขปัญหาแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดและภาวะฉุกเฉิน

ทางอายุรกรรมที่อาจพบได้ในการท างานทันตกรรม การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยเพื่อ

การศึกษา การจัดท ารายงานผู้ป่วย 
 
 

 
 
 

 
 
เนื้อหาอยู่ในวิชา ททท 711 และ 713 

 
 

 
 
วิชาเลือกเสรี                                                                                                                        2(2-0-4) 
 
 
 

 
 
เพิ่มขึ้นมา 2 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ง 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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สรุปผลจากการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาทันตกรรมทั่วไป 

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 13.0-16.00 น. 
ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 13 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ ให้ข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 1. เรื่องหลักสูตร 2 ปี 43 หน่วยกิต 

-ในรายวิชาหลัก ควรมีการลงรายละเอียดความรู้ในแต่ละสาขาวิชาด้วย เพื่อให้นิสิตมี

ความสามารถในการจัดการกับ Case ต่างๆ สามารถวางแผนการรักษาและให้การรักษาที่มีความ

เหมาะสมต่อไปได้ 
-การแยกวิชาสาขาต่างๆ ท่ีท าการสอนเป็นวิชาย่อยๆ จะท าให้รายวิชาดังกล่าวมี หน่วยกิต

น้อยไป 
-สาขาวิชาหลักควรมีหน่วยกิตเพิ่มขึ้น โดยอาจลดหน่วยกิตรายวิชาอื่น เช่น การพัฒนา

สุขภาพช่องปาก สามารถน าไปแทรกในรายวิชาอื่นได้หรือไม่ และรายวิชา  Seminar Treatment Plan และ 
Interesting Case น่าจะรวมกันเป็นวิชาเดียวกันได้  

-ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและจรรยาบรรณ 
-ควรมีการกล่าวถึงการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมในค าอธิบายรายวิชาด้วย เนื่องจากตัว

หลักสูตรมีการกล่าวถึง 

-ควรน าวิชาเลือกการถ่ายภาพและการน าเสนอผู้ป่วยทางทันตกรรมไปรวมกับรายวิชาหลัก 

โดยเขียนเพิ่มเติมลงในค าอธิบายรายวิชาหลัก เพื่อน าหน่วยกิตท่ีได้ ไปเพิ่มในส่วนของรายวิชาหลัก 
-รายวิชา Thesis 12 หน่วยกิต เป็นส่ิงที่มีความจ าเป็น และการเรียนวิชาสถิติเพื่องานวิจัย

มีความจ าเป็น เนื่องจากสามารถน าไปใช้ในการอ่านเอกสารตีพิมพ์ว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน 

และสามารถน าไปใช้ในการออกแบบงานวิจัยด้วย   
-อาจรวมรายวิชาสถิติเพื่องานวิจัย และ Research Methodology เป็น 3 หน่วยกิต 

2. เรื่องแนวทางการจัดการหลักสูตรเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ท่ีจะสมัครเข้าเรียน 
-ผู้สมัครเรียนมักพิจารณาหลักสูตรจากจ านวนปีที่เรียนและจ านวนรับสมัครมากกว่า

เนื้อหาหลักสูตร 
-ควรเปิดรับสมัครให้เร็วขึ้น และควรเปิดควบคู่กันระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปี และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี 

เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ควรสนับสนุนให้มีการเปิดหลักสูตรวุฒิบัตรด้วย 
-ควรมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน โดยให้สามารถเข้าเรียนใน

หลักสูตรวุฒิบัตรได้  



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป  พ.ศ. 2555                                     67 

 

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมชัย มโนพัฒนกุล ให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 1. เรื่องหลักสูตร 2 ปี 43 หน่วยกิต 

-เนื่องจากหลักสูตรนี้เขียนขึ้นมาตามหลักสูตรวุฒิบัตรที่ทันตแพทยสภาเป็นผู้ก าหนด 

ดังนั้นรายวิชาที่ออกมา จึงอ้างอิงตามทันตแพทยสภา แต่ถ้าทางมหาวิทยาลัยมีข้อก าหนดในรายวิชา

ต่างๆ ที่แตกต่างจากที่ทันตแพทยสภาก าหนด จึงควรมีการจัดท ารายวิชาให้มีความสอดคล้องกันทั้ง

ทันตแพทยสภาและมหาวิทยาลัย 
-ทางมหิดลได้มีการรวมรายวิชาในสาขาต่างๆ ได้แก่ ศาสตร์คลองรากฟัน (Endodontics), 

ปริทันตศาสตร์ (Periodontics),    วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics),     ทันตกรรมหัตถการ 
(Operative dentistry) รวมอยู่ในรายวิชาหลักเลย ส่วนวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก (Pedodontics) และทันต-

กรรมจัดฟัน (Orthodontics) จะอยู่ในอีกรายวิชาหนึ่ง โดยจัดเป็นวิชาบรรยายล าดับต้น แล้วจึงจัดวิชา
บรรยายท่ีเป็นสหสาขาวิชาในล าดับต่อมา  

-ควรเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาทันตแพทยศาสตร์เชิงบูรณาการ  
-ค าอธิบายรายวิชาควรเป็น Multidisciplinary ให้มากกว่านี้  นอกจากนี้ในค าอธิบาย

รายวิชาควรมีการระบุว่าสามารถน าความรู้นี้ไปใช้ในการสอบอนุมัติบัตรรับรองคุณวุฒิได้ เพื่อให้

กรรมการของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจถึงความส าคัญของรายวิชาดังกล่าว 
-การเรียนวิชาสถิติเพื่องานวิจัยมีความจ าเป็น เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องใช้ในการอ่าน

และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่  
-ทางมหิดลมีการตัดบางรายวิชาออก โดยน าไปรวมกับรายวิชาอื่นๆ ให้เป็นรายวิชาที่ใหญ่

ขึ้นเพื่อให้มีหน่วยกิตเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย Research 
Methodology อยู ่

2. เรื่องแนวทางการจัดการหลักสูตรเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ท่ีจะสมัครเข้าเรียน 
-ตลาดกลุ่มใหม่ของผู้เรียน คือ ทันตแพทย์ที่ต้องการเป็นผู้จัดการฝ่ายทันตกรรมใน

โรงพยาบาลต่างๆ ซึง่สนใจศึกษาต่อในสาขานี้ เพื่อให้มีความรู้รอบด้านและสามารถน าความรู้ไปบริหาร

จัดการแผนกได้อย่างถูกต้อง 
-อาจมีการเปิดรับสมัครเพิ่มในภาคเรียนที่ 2 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้เรียน   

 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร  ให้ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร         

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สรุปได้ดังนี้ 
 1. เรื่องหลักสูตร 2 ปี 43 หน่วยกิต 

-ควรมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการให้การรักษาในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ รวมถึงยาต่างๆที่

ผู้ป่วยใช้ เนื่องจากในปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบมากมาย แต่ในหลักสูตรนี้มีการเรียนการสอน

ในรายวิชา Intensive Care เท่านั้น 
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-จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาปริญญานิพนธ์มีมากเกินไป สามารถน ารายวิชาสถิติเพื่อการ

วิจัย Research Methodology และ Thesis ให้เป็นรายวิชาเดียวกันได้หรือไม่ แล้วน าหน่วยกิตที่ได้ไปเสริม
ในรายวิชาอื่น เช่น วิชาพื้นฐานและบูรณาการ โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวกับโรคทางระบบและยารักษา

โรคต่างๆ 

2. เรื่องแนวทางการจัดการหลักสูตรเพื่อเอื้อประโยชน์กับผู้ท่ีจะสมัครเข้าเรียน 
-ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ภาควิชามีการเปิดสอนทั้งหมดไปพร้อมๆ กัน และผู้เรียน

สามารถเปล่ียนแปลงหลักสูตรที่เรียนได้ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสามารถ

แข่งขันกับสถาบันอื่นได้ นอกจากนี้อาจเปิดรับสมัครเรียนก่อนสถาบันอื่นและมีการเปิดรับสมัครเพิ่มใน

ภาคการศึกษาที่ 2 ด้วย 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 

การตรวจสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ 2555 

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

       ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ใช้หลักสูตร 

            ช่ือรองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์ 

ค าชี้แจง  ลงในช่องว่างที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย และให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1 ชื่อหลักสูตร    

2 ชื่อปริญญา    

3 วิชาเอก (ไม่ม)ี    

4 จ านวนหน่วยกิต    

5 รูปแบบของหลักสูตร    

6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพ

และมาตรฐาน 

   

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ

การศึกษา 

   

9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน    

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

   

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม

และวัฒนธรรม 

   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น 

ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

   

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา    
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.2 ความส าคัญ    

 1.3 วัตถุประสงค์    

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

2 การด าเนินการหลักสูตร    

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา            

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า - -  

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

- -         

        ไม่มีข้อมูล 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระยะ  5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    

 2.7 ระบบการศึกษา    

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการ

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 

   

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน    

 3.1 หลักสูตร 

     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    

     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

     3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

       3.1.4 แผนการศึกษา    

       3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา    

 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

      3.2.2 อาจารย์ประจ า    

      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 

- -  

 4.2 ช่วงเวลา - -        ไม่มีในหลักสูตร 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน - -  

 4.4 การเตรียมการ - -  

5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้    

 5.3 ช่วงเวลา    

 5.4 จ านวนหน่วยกิต    

 5.5 การเตรียมการ    

 5.6 กระบวนการประเมินผล    

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

 2.2 ความรู้    

 2.3 ทักษะทางปัญญา    

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้    

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

   

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับ

คะแนน (เกรด) 

   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา 

   

3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    



หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป  พ.ศ. 2555                                     72 

 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล 

   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ    

3 การเตรียมการบุคลากรใหม่ และการพัฒนา

บุคลากร 

   

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    

 2.1 การบริหารงบประมาณ    

 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม    

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

เพิ่มเติม 

   

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    

3 การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่    

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   

 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์

พิเศษ 

   

4 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 

   

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน    

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ 

แก่นักศึกษา 

   

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ

หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

   

 หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้

แผนกลยุทธ์การสอน 

   

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสูตร 

   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 

การตรวจสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ 2555 

วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 

       ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ใช้หลักสูตร 

            ช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สมชัย มโนพัฒนกุล 

ค าชี้แจง  ลงในช่องว่างที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย และให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1 ชื่อหลักสูตร    

2 ชื่อปริญญา    

3 วิชาเอก     - - ไม่มี 

4 จ านวนหน่วยกิต    

5 รูปแบบของหลักสูตร    

6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพ

และมาตรฐาน 

   

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ

การศึกษา 

   

9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน    

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

   

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม

และวัฒนธรรม 

   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น 

ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

   

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา    
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.2 ความส าคัญ    

 1.3 วัตถุประสงค์    

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

2 การด าเนินการหลักสูตร    

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา            

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า    

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

          

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระยะ  5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    

 2.7 ระบบการศึกษา    

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการ

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 

   

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน    

 3.1 หลักสูตร 

     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    

     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

     3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

       3.1.4 แผนการศึกษา    

       3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา    

 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

      3.2.2 อาจารย์ประจ า    

      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 

   

 4.2 ช่วงเวลา           

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    

 4.4 การเตรียมการ    

5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้    

 5.3 ช่วงเวลา    

 5.4 จ านวนหน่วยกิต    

 5.5 การเตรียมการ    

 5.6 กระบวนการประเมินผล    

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

 2.2 ความรู้    

 2.3 ทักษะทางปัญญา    

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้    

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

   

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับ

คะแนน (เกรด) 

   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา 

   

3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล 

   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ    

3 การเตรียมการบุคลากรใหม่ และการพัฒนา

บุคลากร 

   

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    

 2.1 การบริหารงบประมาณ    

 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม    

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

เพิ่มเติม 

   

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    

3 การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่    

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   

 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์

พิเศษ 

   

4 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 

   

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน    

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ 

แก่นักศึกษา 

   

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ

หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

   

 หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้

แผนกลยุทธ์การสอน 

   

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสูตร 

   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
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แบบวิพากษ์หลักสูตร 

การตรวจสอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป พ.ศ 2555 

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 

       ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ใช้หลักสูตร 

            ช่ือ อาจารย์ทันตแพทย์หญิงปาริชาติ ตั้งกฤษณขจร   

ค าชี้แจง  ลงในช่องว่างที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย และให้ข้อคิดเห็นตามความเหมาะสม 

ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 1 รายละเอียดของหลักสูตร 

1 ชื่อหลักสูตร    

2 ชื่อปริญญา    

3 วิชาเอก     

4 จ านวนหน่วยกิต    

5 รูปแบบของหลักสูตร    

6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา

อนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

   

7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพ

และมาตรฐาน 

   

8 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ

การศึกษา 

   

9 ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา    

10 สถานที่จัดการเรียนการสอน    

11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

   

 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคม

และวัฒนธรรม 

   

12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น 

ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

   

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญา    
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 1.2 ความส าคัญ    

 1.3 วัตถุประสงค์    

2 แผนพัฒนาปรับปรุง    

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1 ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ    

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    

2 การด าเนินการหลักสูตร    

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา            

 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า    

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไข

ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

          

 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระยะ  5 ป ี

   

 2.6 งบประมาณตามแผน    

 2.7 ระบบการศึกษา    

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการ

ลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้าม)ี 

   

3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน    

 3.1 หลักสูตร 

     3.1.1 จ านวนหน่วยกิต    

     3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

     3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร    

       3.1.4 แผนการศึกษา    

       3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา    

 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

      3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

      3.2.2 อาจารย์ประจ า    

      3.2.3 อาจารย์พิเศษ    

4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์

ภาคสนาม 

   

 4.2 ช่วงเวลา    

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    

 4.4 การเตรียมการ    

5  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ    

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้    

 5.3 ช่วงเวลา    

 5.4 จ านวนหน่วยกิต    

 5.5 การเตรียมการ    

 5.6 กระบวนการประเมินผล    

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา    

2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม    

 2.2 ความรู้    

 2.3 ทักษะทางปัญญา    

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

   

 2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

 2.6 ทักษะการจัดการเรียนรู้    

3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

   

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับ

คะแนน (เกรด) 

   

2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษา 

   

3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    

2 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล 

   

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ    

3 การเตรียมการบุคลากรใหม่ และการพัฒนา

บุคลากร 

   

 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1 การบริหารหลักสูตร    

2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน    

 2.1 การบริหารงบประมาณ    

 2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม    

 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน

เพิ่มเติม 

   

 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร    

3 การบริหารคณาจารย์ 

 3.1 การรับอาจารย์ใหม่    

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

วางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

   

 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์

พิเศษ 

   

4 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 

 4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่ง 

   

 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน    

5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ 

แก่นักศึกษา 

   

 5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาความต้องการ

ของตลาดแรงงาน สังคมและความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บัณฑิต 
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ที่ รายการที่ตรวจสอบ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

ข้อคิดเห็น

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ

หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

   

7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

   

 หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน    

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้

แผนกลยุทธ์การสอน 

   

2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    

3 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียด

หลักสูตร 

   

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

   

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

1. ให้ผู้เรียนประเมินหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไป 

2. ให้คณะกรรมการหลักสูตรจัดท าการประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร (ผู้ใช้มหาบัณฑิต) เพื่อใช้เป็น

ข้อมูลประกอบการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
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ภาคผนวก จ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โดยที่เ

ระดับบัณฑิต

มีประสิทธิภา

อาศัยอ

พ.ศ. 2541 ป

วันที่ 8 เดือน
 

ขอ 1  

ระดับบัณฑิต
  

ขอ 2  

บัณฑิตศึกษา

บรรดา

หรือซึ่งขัดหรื
 

ขอ 3  

“มหาวิ

“สภาม

“สภาวิ

“อธิกา

“บัณฑิ

“คณบ

เปนการสมคว

ตศึกษาใหมีค

าพยิ่งขึน้  

อํานาจตามค

ประกอบกับม

นเมษายน พ.ศ

   ขอบังคับนี้

ตศึกษา พ.ศ. 

   ใหยกเลิก ข

า พ.ศ. 2548 

าระเบียบ ขอบ

รอแยงกับขอบั

   ในขอบังคับ

วทิยาลยั” หม

มหาวทิยาลัย

วชิาการ” หมา

ารบด”ี หมาย

ฑิตวทิยาลัย” 

บดีบัณฑิตวิทย

 ขอบังคั

วาดวย

--

วรแกไขปรับป

วามเหมาะสม

ความในมาตร

ติสภามหาวทิ

ศ.2554 จึงมมี

นเ้รียกวา “ขอบ

 2554 ” 

ขอบังคับมหา

   

บังคับ คําสั่ง 

บังคับนี้ใหใช 

บนี ้

มายความวา ม

” หมายความ

ายความวา ส

ความวา อธิก

หมายความว

ยาลัย” หมาย

ับมหาวิทยาล

ยการศึกษาระ

พ.ศ. 2

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

ปรุงขอบังคับม

ม และใหการ

รา 16 (2) แหง

ทยาลัยศรีนค ิ

มติใหออกขอบ

บังคับมหาวิท

าวิทยาลยัศรีน

ประกาศ หรือ

ขอบังคับนี้แท

มหาวทิยาลยั

มวา สภามหา

สภาวิชาการม

การบดีมหาวทิ

วา บัณฑิตวทิ

ยความวา คณ

 

 

ลัยศรีนครินท

ะดับบัณฑิตศึ

2554 

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

มหาวทิยาลยั

รบริหารการศึ

งพระราชบัญ

รินทรวิโรฒ ใ

บังคับไว ดังต

ทยาลัยศรีนคริ

นครินทรวิโรฒ

อมติอ่ืนใด ใน

ทน  

ยศรีนครินทรวิ

าวิทยาลัยศรนี

มหาวิทยาลยัศ

ทยาลยัศรีนค ิ

ยาลัย มหาวิ

ณบดีบัณฑิตวิ

รวิโรฒ  

ศึกษา   

-  

ศรีนครินทรวิ

กษาระดับบัณ

ญญัติมหาวทิย

ในการประชุม

ตอไปนี ้

รินทรวิโรฒ ว

ฒ วาดวยการ

นสวนทีก่ําหน

วโิรฒ 

นครินทรวิโรฒ

ศรีนครินทรวโิ

ครินทรวิโรฒ 

ทยาลัยศรีนค

ทยาลัยมหาวิ

โรฒ วาดวยก

ณฑิตศึกษาเป

ยาลยัศรีนครนิ

ม คร้ังที่ 6/255

าดวยการศึก

รศึกษาระดับ

ดไวแลวในขอ

ฒ 

โรฒ  

ครินทรวิโรฒ 

วทิยาลยั 

การศึกษา

ปนไปอยาง

นทรวิโรฒ 

54 เมื่อ

ษา 

อบังคับนี้ 
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ศรีนครินทรวิโรฒ 

“คณบดี” หมายความวา คณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาทีห่ลักสูตรหรือสาขาวิชาสงักัด ซึ่ง

หมายความถงึบุคคลที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงคณบดีหรือตําแหนงทีเ่ทยีบเทาของคณะ 

สถาบนั สํานัก หรือหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งเปนสวนงานในกาํกับของมหาวิทยาลยัดวย  

“คณะกรรมการบริหารหลักสตูร” หมายความวาคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตางๆ  ภายใน

คณะหรือภาควิชา หรือ สถาบัน หรือสํานกั หรือหนวยงานที่เทียบเทา  หรือคณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษาพหวุิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ใหทํา

หนาที่บริหารจัดการหลักสตูร  

“คณาจารยบัณฑิตศึกษา” หมายความวา คณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยที่สอนหรือมี

หนาทีเ่กี่ยวของกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศกึษาที่ไดรับการแตงตั้งจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

“ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ” หมายความวา บุคลากรที่มีความรูความเชีย่วชาญในสาขาวิชาที่เปด

สอนเปนอยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการหรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

โดยไมตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ และแตงตั้งโดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ   

ขอ 4     เพื่อใหการดําเนนิการของบัณฑิตวิทยาลัยเปนไปดวยความเรยีบรอย บัณฑติวิทยาลัย

อาจกําหนดวธิีปฏิบัติในรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งปฏบัิติการไดโดยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้  

สวนการดําเนนิการใดๆ ที่เกีย่วกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งมไิดกําหนดไวในขอบังคับนี ้ และ

มิไดมีขอบังคับหรือระเบียบอื่นกําหนดไว  หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้ใหบัณฑิตวทิยาลยันาํเสนอ

สภามหาวทิยาลัยเปนกรณีไป 
 

ขอ 5     ใหอธกิารบดีรักษาการตามขอบังคบันี ้ในกรณีทีม่ีปญหาในการตีความขอบังคับนี้ 

หรือในกรณีทีม่ีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีมีอํานาจตีความ วนิิจฉัยสัง่

การ และใหถอืเปนที่สุด  
 

หมวด 1 
ระบบการจัดการศึกษา  

 

ขอ 6    ระบบการจัดการศึกษาแบงการเรยีนออกเปน 3 ระบบ ดังนี ้

6.1  การจัดการศึกษาตลอดปการศึกษาโดยไมแบงภาค หนึง่ปการศึกษามีระยะเวลาการศึกษา

ไมนอยกวา 30 สัปดาห 

6.2  การจัดการศึกษาโดยแบงเปนภาค ดังนี ้
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    6.2.1  การศึกษาระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

    6.2.2  การศึกษาระบบไตรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 12 สัปดาห  

    6.2.3  การศึกษาระบบจตุรภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึง่ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 

    ระบบการจดัการศึกษาตาง ๆ ในขอ 6.2.1-6.2.3  อาจจัดภาคฤดูรอนขึ้นได โดยกําหนด

ระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตใหมีสัดสวนเทียบเคยีงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  

6.3  การจัดการศึกษาเฉพาะภาคฤดูรอน เปนการจัดการศึกษาปละ 1 ภาคการศึกษา โดยมี

ระยะเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห  

จํานวนชัว่โมงการเรียนในแตละรายวิชาตามการจัดการศึกษาขางตน ใหมีจํานวนชัว่โมงการ

เรียนตามที่กาํหนดไวตามขอ 8 

การจัดการศึกษาอาจเปนระบบชดุวิชา (Modular System) ซึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนเปน

ชวงเวลาชวงละหนึ่งรายวิชาหรือหลายรายวิชาก็ได 

ใหแตละหลักสูตรกําหนดใหชัดเจนวาจะจัดระบบการจดัการศึกษาแบบใด 

ขอ 7     การจดัการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ใชแบบหนวยกิต โดย 1 หนวยกิตระบบ ทวิภาค 

ตองจัดการเรยีนการสอนไมนอยกวา 15 ชัว่โมงตอภาคการศึกษาปกติ การจัดการศึกษาแบงเปน 2 

ประเภท ดังนี ้

7.1  การศึกษาแบบเต็มเวลา (Full Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 15 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

7.2  การศึกษาแบบไมเต็มเวลา (Part Time) นสิิตจะตองลงทะเบียนรายวิชาในแตละภาค

การศึกษาไมเกิน 6 หนวยกติ ตอภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับหลักสตูรที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบจํานวน

หนวยกิตใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 
 

ขอ 8    หนวยกิต หมายถึง การกําหนดแสดงปริมาณการศึกษาที่นิสิตไดรับ แตละรายวิชาจะมี

หนวยกิตกําหนดไว ดังนี ้

8.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค 
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8.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ทีใ่ชเวลาฝกหรอืทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากบั 1 หนวยกิตตามระบบทวิภาค 

8.4  การปฏิบัติการในสถานศึกษา การปฏบัิติการคลินิก การทาํโครงงาน หรือกิจกรรมอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาปฏิบัติงาน 3 ถึง 12 ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ 45 ถงึ 180  ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค 

8.5  การศึกษาดวยตนเอง (Self Study) หรือการคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาดวย

ตนเองจากแผนการเรียนตามที่อาจารยผูสอนไดเตรียมการไวใหนิสิตไดใชศึกษาไมนอยกวา 45 

ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

8.6  สารนิพนธหรือปริญญานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกติตามระบบทวิภาค  

สําหรับรายวิชาที่จัดการศึกษาในระบบอืน่ ๆ ตามขอ 6 ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเทยีบคาหนวย

กิตกับชั่วโมงการศึกษาใหเปนไปตามสัดสวนของการศึกษาในระบบทวิภาคขางตน 

หมวด 2 
หลักสูตรการศึกษา  

ขอ 9     หลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา แบงเปน 5 ประเภท ดังนี ้

9.1 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิต เปนหลกัสูตรการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศกึษาในระดับ 

ปริญญาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว 

9.2 หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาขัน้ปริญญาบัณฑิต 

9.3 หลักสูตรประกาศนยีบตัรบัณฑิตชั้นสูง เปนหลกัสตูรการศึกษาสาํหรับผูสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเทามาแลว  

9.4 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญามหาบัณฑิต 

9.5 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ตามที่สภามหาวทิยาลยัเห็นสมควร 

 

ขอ 10    มหาวิทยาลัยอาจจดัหลักสูตรเทียบความรูไดตามระดับการศึกษาในขอ 9 โดย

หลักเกณฑการเทียบความรูใหเปนไปตามที่มหาวทิยาลยักําหนด 

ขอ 11    โครงสรางของหลักสูตรเปนดังนี ้

11.1  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู 

ประกอบดวยรายวิชารวมกันตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
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11.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ประกอบดวยจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูรไมนอย

กวา 36 หนวยกิต หลกัสูตรนีม้ี 2 แผน 

         11.2.1 แผน ก เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจยัโดยมีการทําปริญญานิพนธ ซึ่งอาจมีได  

2  แบบ คือ 

                   แบบ ก 1 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต และ

คณะกรรมการบริหารหลักสตูรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชา หรือทํากจิกรรมวชิาการอืน่ประกอบ

ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิท์างการศึกษาตามทีห่ลักสูตรกําหนด 

                   แบบ ก 2 ประกอบดวยปริญญานพินธซึ่งมคีาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ

รายวิชาไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

                  11.2.2 แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษารายวิชา โดยไมตองทําปริญญานิพนธ 

แตตองทําสารนพินธ 6 หนวยกิต 

11.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัยเพื่อพัฒนานักวชิาการและนกั

วิชาชพีชัน้สูงโดยมีการทําปริญญานิพนธทีก่อใหเกิดความรูใหม และมคุีณภาพสูงในทางวิชาการ  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 

แบบ 1  เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธทีก่อใหเกิดความรูใหม ซึ่ง

หลักสูตรอาจกําหนดใหมีการเรียนรายวิชาหรือทาํกิจกรรมทางวิชาการอื่นประกอบได โดยไมนับหนวย

กิต แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนด ดังนี ้

แบบ 1.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต  จะตองทําปริญญานพินธไมนอยกวา 48  

หนวยกิต 

แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 72 หนวย

กิต 

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

แบบ 2 เปนหลักสูตรที่เนนการวิจัย โดยมกีารทาํปริญญานพินธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชพี และศึกษารายวชิาเพิม่เติม ดังนี ้

แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญามหาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธไมนอยกวา 36 

หนวยกิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาบัณฑิต จะตองทาํปริญญานิพนธ ไมนอยกวา 48 หนวย

กิต และเรียนรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต  

ทั้งนี้ปริญญานิพนธ ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกนั  

ขอ 12    กําหนดระยะเวลาการศกึษาตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนิสิตเต็มเวลา 

เปนดังนี ้
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12.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสงู ใหใช

ระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตรจนสําเรจ็การศึกษาอยางนอย 1 ปการศึกษา และอยางมากไมเกิน 3 

ปการศึกษา 

12.2   หลักสตูรปริญญามหาบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค และอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา 

12.3   หลักสตูรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ใหใชระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสาํเร็จ

การศึกษาอยางนอย 3 ภาคการศึกษาปกติตามระบบทวิภาค  และอยางมากสาํหรับนิสิตวุฒิเร่ิมตน

ตางกนั ดังนี ้

          12.3.1  นิสิตวฒุิระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทยีบเทาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

          12.3.2  นิสิตวฒุิระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเทาไมเกนิ 6 ปการศึกษา 

12.4  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอืน่ ๆ ใหมหาวทิยาลยัเปนผูกําหนดระยะเวลา 

ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณาขยาย

เวลาใหกับนิสิตไดไมเกิน 1 ภาคการศึกษา โดยการพจิารณาอนุมัติจากคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองดําเนินการชาํระคารักษาสภาพนิสิตตาม ขอ 25 

สําหรับนิสิตทีศึ่กษาแบบไมเต็มเวลาในหลกัสูตรใด ใหคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนด

จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบยีนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติโดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวย

กิตในสัดสวนที่เหมาะสม  

หากมีเหตุผลและความจาํเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรยีนที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไปจาก

เกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตอง

ผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวทิยาลัย   

ขอ 13  การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก แบบ 1 ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําปริญญานพินธ

อยางเดยีว ใหหลักสูตรคํานงึถึงเรื่องดังตอไปนี้ 

13.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรอืส่ิงพิมพ

ทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนนุการวจิัย

ในสาขาวิชาทีเ่ปดสอนได 

13.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมอืสนับสนนุ 

ขอ 14    การนับระยะเวลาเปนปการศึกษาตามขอ 12.1 ขอ12.2 และ ขอ 12.3 ใหนบัต้ังแตวันที่

ข้ึนทะเบยีนเปนนิสิตตามขอ 19.2 

ขอ 15   จาํนวนและคุณวุฒขิองอาจารย 
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หลักสูตรที่จะเปดใหมหรือหลักสูตรที่ขอปรับปรุง จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาทีจ่ดัการศึกษาตามหลกัสูตรนัน้ไมนอยกวา 5 คน โดยอาจารยประจําหลกัสูตรจะตองเปน

คณาจารยบัณฑิตศึกษา มคุีณวุฒิตรงหรอืสัมพันธกับสาขาทีเ่ปดสอน  ทัง้นี้อาจารยประจําในแตละ

หลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกนิกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนหลกัสูตรพหุ

วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่อาจกาํหนดใหเปนไดอีก 1 หลักสูตร โดยตองเปนหลักสูตรที่ตรงหรือ

สัมพันธกับหลกัสูตรที่ไดประจําอยูแลว หรือในกรณีที่เปนอาจารยประจําหลกัสูตรระดับมหาบัณฑติ

หรือดุษฎีบัณฑิตหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ อาจเปนอาจารยประจําหลกัสูตรในระดับดุษฎีบัณฑิตหรือ

มหาบัณฑิตในสาขาวิชาเดียวกนัไดอีก 1 หลักสูตร  

ในกรณีเปนหลกัสูตรรวมระหวางสถาบนัหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน อาจารย

ประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น ใหถอืเปนอาจารยประจําหลกัสตูรได   

โดยอาจารยประจําหลกัสูตร ประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรไมนอยกวา 3 คน 

และอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธ อาจารยผูสอบ หรืออาจารยผูสอน โดยทัง้หมดจะตองมี

คุณสมบัติแบงตามระดับหลักสูตรดังนี้  

15.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต   

        15.1.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขา 

วิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

        15.1.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

        15.1.2.1 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     15.1.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจํา

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือเปนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่แตงตัง้โดยสภามหาวิทยาลัย 

     15.1.3  อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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     15.1.4  อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มี

คุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวย

ศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอน

และการทาํวิจยัที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

15.2  หลกัสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

         15.2.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองเปนอาจารยประจําหลกัสูตร มีคุณวฒุิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวชิาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยใน

สาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาทีสั่มพันธกนั จาํนวนอยางนอย 3 คน  

         15.2.2  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

                     15.2.2.1  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก ตองเปนอาจารยประจํามี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทาํวิจยัทีม่ใิชสวนหนึง่ของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

        15.2.2.2 อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) ตองเปนอาจารยประจาํ

หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนั มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.3 อาจารยผูสอบปริญญานิพนธ ตองประกอบดวยอาจารยประจําและ

ผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน โดยตองมคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         15.2.4 อาจารยผูสอน ตองเปนอาจารยประจําหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบัน มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย

ในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในดานการสอนหรือการทาํวจิยัที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

         สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนยีบัตรบัณฑิต และประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง

จํานวนและคณุสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน ใหเปนไปตามขอ 15.1.1 

และขอ 15.1.4 โดยอนุโลม  

ขอ 16 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนิพนธ 
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ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธกําหนดใหอาจารยประจํา 1 คน เปนที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกไดไมเกิน 5 คน หากหลกัสูตรใดมีอาจารยประจํา

ที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนิสิต ใหสามารถทําหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาไดมากกวา 5 คน แตทัง้นี้

ตองไมเกิน 10 คน 

อาจารยประจาํ 1 คน ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธของนิสิตปริญญาโทไดไมเกิน 15 คน 

หากเปนทั้งอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธและสารนพินธ ใหคิดสัดสวนจาํนวนนิสิตที่ทาํปริญญา

นิพนธ 1 คน เทียบไดกับจาํนวนนิสิตที่ทาํสารนิพนธ 3 คน ทัง้นี้ใหรวบรวมนิสิตที่ยงัไมสําเร็จการศึกษา

ทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

หมวด 3 
การรับเขาเปนนิสิต 

 
ขอ 17  คุณสมบัติของผูเขาเปนนิสิต 

17.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต   จะตองเปน 

ผูสําเร็จการศกึษาขัน้ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

17.2  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขั้นปริญญา

มหาบัณฑิต หรือเทียบเทา  

17.3  หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาขัน้ปริญญาตรี หรือ

เทียบเทาที่มีผลการเรียนดมีากตามทีห่ลักสตูรกําหนด หรือสําเร็จปริญญามหาบัณฑติ หรือเทยีบเทา 
 

ทั้งนี้ผูเขาเปนนิสิตจะตองแสดงหลักฐานการสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่

มหาวิทยาลยั หรือหนวยงานของรัฐที่มหีนาที่รับรองวุฒกิารศึกษาใหการรับรองและตองมีคุณสมบติั

อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ 18  การรับเขาเปนนิสิต ใชวิธีอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้

18.1  สอบคัดเลือก   

18.2  คัดเลือก   

18.3  รับโอนนิสิต จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  

18.4  รับเขาตามขอตกลงของมหาวทิยาลัยในโครงการความรวมมือ หรือ โครงการพิเศษของ

มหาวิทยาลยั 

ขอ 19   การขึ้นทะเบียนเปนนิสิต   
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19.1  ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตตองมารายงานตัวพรอมหลักฐานที่มหาวิทยาลัยกาํหนด โดย

ชําระเงนิตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ืองการเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตามวนั เวลา และสถานที ่ที่มหาวิทยาลยักําหนด  

ผูที่ผานการรับเขาเปนนิสิตทีไ่มอาจมารายงานตัวเปนนิสิตตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่กําหนด 

เปนอันหมดสทิธทิี่จะเขาเปนนสิิต เวนแตจะไดแจงเหตขัุดของใหมหาวิทยาลัยทราบเปนลายลักษณ

อักษรในวนัทีก่ําหนดใหรายงานตัว และเมือ่ไดรับอนุมัติตองมารายงานตัวตามที่กาํหนด 

19.2 การขึ้นทะเบียนเปนนิสิตจะนับจากวนัแรกของภาคการศึกษาที่นิสิตรายงานตัว 

 
หมวด 4 

การลงทะเบยีน 

   

ขอ 20    การลงทะเบียนเรยีนรายวิชา 

20.1 กําหนดวนั และวิธีการลงทะเบียนเรยีนและขอเพิม่-ลดรายวิชาในแตละระบบการจัด

การศึกษาใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

20.2 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาจะสมบูรณตอเมื่อนิสิตไดชําระคาธรรมเนียมตางๆ ของ

มหาวิทยาลยัเรียบรอยแลวภายในกําหนดเวลาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย นิสิตผูใด

ลงทะเบียนเรยีน หรือชําระคาธรรมเนียมตาง ๆ ภายหลงักําหนด จะตองถูกปรับตามระเบียบ

มหาวทิยาลยั วาดวยการเกบ็เงินคาบํารุงและคาธรรมเนียมการศึกษา 

20.3 ผูที่ข้ึนทะเบียนเปนนิสิตในภาคการศกึษาใดของแตละระบบการจดัการศึกษา ตอง

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาในภาคการศึกษานัน้  

20.4 นิสิตที่ไมไดลงทะเบยีนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณในภาคการศึกษาใดภายในกําหนดเวลา

ตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลัย จะไมมีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เวนแตจะไดรับอนุมัติเปน

กรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

20.5 รายวิชาที่หลกัสูตรกําหนดวาตองเรยีนรายวิชาอื่นกอนหรือมีบุรพวิชา นิสิตตองเรียนและ

สอบไดรายวิชาหรือบุรพวิชาที่กําหนดไวกอนจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชานัน้ได 

ขอ 21  จํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนได  

นิสิตจะตองลงทะเบยีนในแตละภาคการศึกษาปกติใหเปนไปตามระบบการจัดการศกึษาในขอ 

6 และประเภทการจัดการศกึษาในขอ 7  นอกจากนีน้ิสิตอาจลงทะเบยีนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน 

6 หนวยกิต และหากนิสิตจะตองลงทะเบยีนตางไปจากที่กําหนดขางตน จะตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและไดรับการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั  
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ขอ 22  การลงทะเบยีนเรียนรายวิชาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

22.1 นิสิตจะลงทะเบียนเรยีนวชิาเปนพเิศษโดยไมนับหนวยกิตได ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากอาจารยทีป่รึกษา และอาจารยผูสอนรายวิชานั้น  

22.2  จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเปน

หนวยกิตสะสม 

22.3  รายวิชาที่เรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาในจํานวนหนวยกิตที่

ตํ่าสุด แตจะนบัรวมเปนจาํนวนหนวยกิตสูงสุดทีน่ิสิตสามารถลงทะเบยีนเรียนในแตละภาค

การศึกษา 

22.4  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษโดยไมนับหนวยกิต จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา

รอยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมดของรายวชิานัน้ และไมบังคับใหนิสิตสอบ 

22.5  บัณฑิตวิทยาลัยอาจอนุมัติใหบุคคลภายนอกเขาเรียนบางรายวชิาเปนพิเศษโดยไมนับ

หนวยกติได แตตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูตามที่บัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควร และจะตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 23    นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ขาดความรูพื้นฐานของวิชาเอก คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรอาจใหเรียนวิชาปรับพื้นฐาน โดยไมมีหนวยกิตและจะตองสอบผาน โดยผลการเรียนไดใน

ระดับ S 

ขอ 24    การของดเรียนรายวิชาใด ๆ ตองยื่นคํารองกอนสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห 

โดยไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 25    การลงทะเบียนเพือ่รักษาสภาพนิสิต 

นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนรายวชิาครบตามทีก่ําหนดในหลกัสูตร แตยังไมสําเร็จการศึกษาตอง

ลงทะเบียนชําระเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิตทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา โดยใหแลวเสร็จ

ภายใน 4 สัปดาหนับจากวนัเปดภาคการศึกษา 

ในกรณีทีน่ิสิตลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร การรักษาสภาพนิสิตใหเปนไปตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวด 5 
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

          

ขอ 26    นิสิตตองมีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 

จึงจะมีสิทธิ์เขาสอบในรายวชิาดังกลาวได ยกเวนกรณีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาดวยตนเอง

(Self Study)  

ขอ 27    การประเมินผลการเรียนรายวิชา  

27.1  การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชาใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0  

  B+  ดีมาก (Very Good) 3.5  

B  ดี (Good) 3.0  

  C+  ดีพอใช (Fairly Good) 2.5  

C  พอใช (Fair) 2.0  

  D+  ออน (Poor) 1.5  

D  ออนมาก (Very Poor) 1.0  

E  ตก (Fail) 0.0  

27.2  ในกรณีที่รายวิชาในหลักสูตร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับข้ัน ใหประเมนิผลโดยใช

สัญลักษณ ดังนี ้ 

สัญลักษณ                        ความหมาย 

S  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน เปนทีพ่อใจ (Satisfactory)  

U  ผลการเรียน การปฏิบัติ ฝกงาน ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)   

AU  การเรียนเปนพิเศษโดยไมนบัหนวยกิต (Audit)  

I  การประเมนิผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)  

W  การงดเรียนโดยไดรับอนุมัติ (Withdraw)  

IP  ยังไมประเมนิผลการเรียนในภาคการศึกษานัน้ (In Progress)  
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27.3  การให E  สามารถกระทําในกรณีตอไปนี้ 

      27.3.1  นิสิตสอบตก 

                  27.3.2  นิสิตขาดสอบ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

                  27.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไมครบตามเกณฑในขอ 26 

                  27.3.4  นิสิตทจุริตในการสอบ หรือการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศกึษา 

       27.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณ I เนื่องจากไมปฏิบัติตามเกณฑในขอ 27.5.2 

27.4  การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิตแตสาขาวิชา

เห็นวา ไมสมควรประเมินผลการศึกษาในลักษณะของคาระดับข้ัน  หรือการประเมนิผลการฝกงานที่

มิไดกําหนดเปนรายวิชา  ใหใชสัญลักษณ S หรือ U แลวแตกรณี   แตในกรณีทีน่ิสิตได U จะตอง

ปฎิบัติงานเพิม่เติมจนกวาจะไดรับความเห็นชอบใหผานได จึงจะถือวาไดศึกษาครบถวนตามที่

กําหนดไวในหลักสูตร  

27.5  การให I จะกระทําไดในกรณีตอไปนี ้

                  27.5.1  นิสิตมีเวลาเรยีนครบตามเกณฑในขอ 26 แตไมไดสอบเพราะปวยหรือเหตุ

สุดวิสัย และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั 

         27.5.2  อาจารยผูสอนและคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเหน็สมควรใหรอผลการศึกษา เพราะ

นิสิตยังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไมสมบูรณ  นิสิตที่ไดรับการให

คะแนนระดับข้ัน I จะตองดําเนนิการแกสัญลักษณ I ใหเสร็จส้ินภายใน 4 สัปดาหนบัแตเปดภาค

การศึกษาถัดไป  เพื่อใหอาจารยผูสอนแกสัญลักษณ I  หากพนกาํหนดดังกลาว อาจารยผูสอนจะ

เปลี่ยนสัญลักษณ I เปนคาระดับข้ัน E ไดทันท ี

27.6  การให W จะกระทําในกรณีตอไปนี ้

         27.6.1  นิสิตไดรับอนุมัติใหงดเรียนรายวิชานัน้ตามขอ 24 

         27.6.2  นิสิตไดรับอนุมัติใหลาพักการเรียนตามขอ 34 

         27.6.3  นิสิตถูกสัง่พกัการเรียนในภาคเรียนนั้น 

         27.6.4  นิสิตไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหเปลี่ยนจากสัญลักษณ I  

เนื่องจากการปวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไมส้ินสุด 

27.7  การให AU  จะกระทาํในกรณทีี่นิสิตไดรับอนุมัติใหลงทะเบยีนเรียนวิชาเปนพเิศษโดยไม

นับหนวยกิตตามขอ 22 

27.8  การให IP ใชสําหรับรายวิชาที่มกีารสอนหรือการทาํงานตอเนื่องกนั เกินกวา 1 ภาค

การศึกษา  

27.9  ผลการสอบตองไดรับการอนุมติัจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลยั  
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ขอ 28  การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา 

(Language Examination) การสอบวัดคณุสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวล

ความรู (Comprehensive Examination)  การประเมนิผลการสอบพิเศษดังกลาว ใหผลการประเมนิ

เปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 29   การประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนพินธ   ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา   

กระบวนการวจิัย การเขียน และการสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลา

เกี่ยวกับปริญญานพินธ/สารนิพนธ   การประเมินใหกระทําหลงัจากนิสิตสอบปากเปลาแลว และ

ใหผลการประเมินเปน ดังนี ้

 

ระดับข้ัน   ความหมาย  

P   ผาน (Pass)  

F   ไมผาน (Fail)  

 

ขอ 30  การเรียนซ้าํหรือเรียนแทน 

30.1 นิสิตอาจลงทะเบียนเรยีนซ้าํรายวิชาบังคับในหลักสูตรที่สอบไดตํ่ากวาคาระดบัข้ัน B 

หรือจะเลือกเรยีนวชิาอืน่ในหมวดเดียวกนัและมีลักษณะเนื้อหาคลายคลึงกนัแทนกันได  ทั้งนี้ตอง

ไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย   

30.2 นิสิตที่คาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตมากกวา 2.50 อาจเรียนซ้ําวิชาที่สอบไดตํ่า

กวาคาระดับข้ัน B หรือจะเลอืกเรียนวิชาอืน่ในหมวดเดยีวกันแทนกันได 
 

ขอ 31   การนบัจํานวนหนวยกิต และการคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม 

31.1 การนบัจาํนวนหนวยกติเพื่อใชในการคํานวณหาคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหนับจากรายวิชา

ที่มีการประเมนิผลการศึกษาที่มีคาระดับข้ันตามขอ 27.1 ในกรณีที่นสิิตลงทะเบยีนเรียนซ้ํา หรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหนาํจํานวนหนวยกิต และคาระดับข้ันที่ไดไปใชในการคํานวณหาคาระดับข้ันเฉลี่ย

ดวย 
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31.2 การนบัจาํนวนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามจํานวนที่กาํหนดในหลกัสูตรใหนับเฉพาะ

หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน D ข้ึนไปเทานัน้ 

31.3 คาคะแนนเฉลี่ยรายภาคการศึกษา ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาคเรียนนัน้   

โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจํานวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละวิชาเปนตัวตั้งหารดวย

จํานวนหนวยกิตของภาคการศึกษานั้น 

31.4 คาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแตเร่ิมเขาเรียนจนถงึภาค

เรียนสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณระหวางจาํนวนหนวยกิตกับคาระดับข้ันของแตละรายวิชาที่

เรียนทัง้หมดเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมทั้งหมด 

31.5 การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณเมื่อส้ินภาคการศกึษาปกติภาคเรียนที ่2 ที่

นิสิตลงทะเบียนเรียน 

31.6 ในภาคการศึกษาที่นิสิตได IP รายวิชาใด ไมตองนาํรายวิชานัน้มาคํานวณคาระดับข้ัน

เฉลี่ยรายภาคการศึกษานัน้ แตใหนําไปคํานวณในภาคการศึกษาที่มีการประเมินผล 

ขอ 32   การทจุริตใด ๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ  

32.1  นิสิตที่เจตนาหรือทําการทุจริตใดๆ ที่เกีย่วของกับการศึกษาหรือการสอบ อาจไดรับโทษ 

อยางใดอยางหนึง่ดังนี ้  

         32.1.1  ตกในรายวิชานั้น 

         32.1.2  ตกในรายวิชานั้น และพกัการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือเลื่อนการเสนอ

ชื่อขอรับปริญญาไปอีก 1 ปการศึกษา      

         32.1.3  พนจากสภาพนิสิต 

32.2  นิสิตที่ทาํการลอกเลียนปรากฎในปรญิญานิพนธหรือสารนิพนธ บัณฑิตวทิยาลัยจะ

เสนอใหมกีารเพิกถอนปริญญาไดแมจะตรวจพบในภายหลัง 

การพิจารณาการทุจริตดังกลาว ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลยั 

 
หมวด 6 

สถานภาพของนิสิต การลาพกัการเรยีนและการลาออก 

ขอ 33  สถานภาพนิสิต  มีดังนี ้

33.1  สถานภาพนิสิตตามการจัดการศึกษา แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  

         33.1.1  นิสิตเต็มเวลา (Full Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบเต็มเวลา 

         33.1.2  นิสิตแบบไมเต็มเวลา (Part Time) ไดแก นิสิตที่ลงทะเบยีนเรียนแบบไมเต็ม

เวลา 
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33.2  สถานภาพนิสิตตามการรับเขาศึกษา  

         33.2.1  นิสิต ไดแก ผูที่ผานการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเปนนิสิตของมหาวิทยาลัย และ

เขาศึกษาในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึง่ 

         33.2.2  นิสิตทดลองศกึษา ไดแก ผูที่หลกัสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับบัณฑติศึกษา

รับเขาทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกตามเงื่อนไขทีก่ําหนดขึ้นเฉพาะคราว  ยกเวนหลักสูตร

ปริญญามหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก1 และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไมใหมีนิสิตทดลองศึกษา 

         33.2.3  นิสิตดุษฎีบัณฑิต (Doctoral Candidate) ไดแก นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎี

บัณฑิตที่สอบภาษาและสอบวัดคุณสมบัติผาน และไดรับอนุมัติจากบัณฑิตวทิยาลัยใหดําเนนิการ

ทําปริญญานพินธได  

         33.2.4  นิสิตสมทบ ไดแก นิสิตหรือนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ที่ไดรับอนุมัติ

จากบัณฑิตวทิยาลยัใหลงทะเบียนเรียนรายวิชา เพื่อนาํหนวยกิตไปคดิรวมกับหลกัสูตรของสถาบนัที่

ตนสังกัด  

         33.2.5  ผูเขารวมศึกษา ไดแก  บุคคลภายนอกที่ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยใหเขารวมศึกษาในรายวิชา  โดยอาจเทยีบโอนหนวยกิตที่เรียนไดเมื่อไดรับคัดเลือกใหเปน

นิสิต 

ขอ 34   การลาพักการเรียน 

34.1  นิสิตอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ในชวงทีมี่การเรียนรายวิชา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ตอไปนี้ 

         34.1.1  ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศ หรือทุนอืน่ใดที่มหาวทิยาลัยเห็น

ควรสนับสนนุ 

         34.1.2  ปวยและตองรักษาตัวเปนเวลานานตามคาํสั่งแพทยโดยมีใบรับรองแพทย 

         34.1.3  มีเหตุจําเปนสวนตัว โดยอาจยื่นคํารองขอลาพักการเรียนได ถามีสภาพนิสิต

มาแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

34.2  การลาพักการเรียน นิสิตตองยืน่คํารองภายใน 4 สัปดาหนับแตเปดภาคเรียนของภาค

การศึกษาที่ลาพักการเรียนและจะตองชําระเงินคารักษาสภาพนิสิตกรณีลาพักการเรียนของภาค

การศึกษานัน้  โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลยัเปนผูพิจารณาอนุมัติการลาพักการเรียน 

34.3  การลาพักการเรียน ใหอนุมัติคร้ังละ 1 ภาคการศึกษา ถานิสิตยงัมีความจําเปนที่จะตอง

ขอลาพักการเรียนตอไปอีก ใหยื่นคาํรองใหมตามขอ 34.2 

34.4  ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการเรียนรวมอยูในระยะเวลาการศึกษาดวย 
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ขอ 35  การลาออก 

นิสิตที่ประสงคจะลาออกจากความเปนนสิิตของมหาวทิยาลยั ใหยืน่คํารองตอคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย โดยผานประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีที่หลักสูตรสังกัด 

ขอ 36  การพนจากสภาพนสิิต  

นิสิตพนจากสภาพนิสิตในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังตอไปนี ้

36.1  สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

36.2  ไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยใหลาออกตามขอ 35 

36.3  ถูกคัดชือ่ออกจากมหาวทิยาลยัในกรณีดังตอไปนี้ 

         36.3.1  ไมลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกทีข้ึ่นทะเบยีนเปนนิสิตตาม  ขอ 20.3 

         36.3.2   เมื่อพนกาํหนดเวลา 1 ภาคการศึกษาแลว ไมชําระเงินเพื่อรักษาสภาพนิสิต

ตามขอ 25 

         36.3.3  ขาดคุณสมบัติตามขอ 17 อยางใดอยางหนึง่ 

         36.3.4  คาคะแนนเฉลีย่ในภาคการศึกษาแรกที่ศึกษาไดตํ่ากวา 2.50 

         36.3.5  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 แตสูงกวา 2.50 และไมสามารถทําคา

คะแนนเฉลีย่สะสมไดคาตั้งแต 3.00 ข้ึนไป ภายในเวลาทีก่ําหนด ดังนี ้

                     36.3.5.1  ภาคการศึกษาถดัไปสําหรับนสิิต หลักสูตรประกาศนยีบัตรบัณฑิต

และหลักสูตรประกาศนยีบตัรชั้นสูง 

        36.3.5.2  สองภาคการศึกษาถัดไป สําหรับนิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต

และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

         36.3.6 ระยะเวลาอนมุัติเคาโครงปรญิญานิพนธถงึวนัสิ้นสุดระยะเวลาการศึกษาตาม

หลักสูตร ไมเปนไปตามกาํหนด ดังนี ้

                    36.3.6.1  สารนิพนธ จํานวน 6 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 3 เดอืน 

     36.3.6.2  ปริญญานิพนธ จํานวน 12 และ 15 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยาง

นอย 6 เดือน  

     36.3.6.3  ปริญญานิพนธ จํานวน 36 หนวยกิต จะตองมีเวลาอยางนอย 9 เดือน 

     36.3.6.4  ปริญญานิพนธ จํานวนมากกวา 36 หนวยกิตขึ้นไป จะตองมีเวลา

อยางนอย  12 เดือน 

      36.3.7  สอบประมวลความรู หรือ สอบวัดคุณสมบัติ  3 คร้ัง แลวยังไมผาน 

      36.3.8  เปนนิสิตทดลองศึกษาตามขอ 33.2.2 ไดคาคะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาแรก

ตํ่ากวา 3.00 
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      36.3.9  ไมสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาตามขอ 12 หรือไดผลการ

ประเมินคุณภาพปริญญานพินธหรือสารนิพนธ ระดับข้ันไมผาน (Fail) 

      36.3.10  ทําการทุจริตใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการสอบ 

      36.3.11  มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

      36.3.12  ทําผิดระเบยีบของมหาวทิยาลัยอยางรายแรง 

         36.3.13  ถกูพพิากษาถึงที่สุดใหจําคกุในคดีอาญา เวนแตความผดิโดยประมาท หรือ

ความผิดลหโุทษ 

36.4  ถงึแกกรรม 
 

หมวด 7 
การเปลี่ยนสถานภาพนิสติและการโอนหนวยกิต 

 

ขอ 37    การเปลี่ยนสถานภาพนิสิต 

37.1  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนอยางยิ่ง  บัณฑิตวทิยาลยัอาจอนุมัติใหนสิิตเปลี่ยน

สถานภาพตามการจัดการศึกษาแบบเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาได ทั้งนีน้ิสิตจะตองปฏิบัติตาม

ขอบังคับและระเบียบตางๆ รวมทัง้ชาํระคาธรรมเนียมการศึกษาในการเปลี่ยนสถานภาพใหถูกตอง 

37.2  นิสิตที่เปลี่ยนสถานภาพตามขอ 37.1 ได จะตองลงทะเบียนมาแลวไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา และตองลงทะเบยีนเรียนในประเภททีเ่ปลี่ยนใหมอยางนอย 1 ปการศึกษากอนสาํเร็จ

การศึกษา 

37.3  นิสิตทดลองศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรก และสอบไดคาคะแนนเฉลีย่ไมตํ่า

กวา 3.00 ใหเปลี่ยนสถานภาพเปนนิสิตไดเมื่อส้ินภาคการศึกษาแรก 

ขอ 38    การโอนหนวยกิตและการเทียบโอนหนวยกิต ใหใชเกณฑดังนี ้

38.1  การโอนหนวยกิต นิสิตอาจขอโอนหนวยกิตรายวิชาเดียวกันในหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ที่ไดเคยศึกษามาแลวได เฉพาะรายวิชาที่สอบไดคาระดับข้ัน B ข้ึนไป โดยนับหนวยกติรายวิชาที่ขอโอน

มาเปนสวนหนึ่งของหนวยกติในหลักสูตรที่กําลงัศึกษาไดโดยไมตองเรียนรายวิชานัน้ซ้ําอีก  ทัง้นี้รายวิชา

ที่ขอโอนหนวยกิตตองเปนรายวิชาที่เรียนมาแลวไมเกนิ  3 ป    

ผูสําเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เขาศกึษาตอในระดบัปริญญาโทในสาขาวิชา

เดยีวกนัหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน ใหเทยีบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเขา

ศึกษา 

การขอโอนหนวยกิตรายวิชาตองไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คณบดี 

และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย 
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38.2   การรับและเทียบโอนหนวยกิต บัณฑิตวทิยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนหนวยกิต 

รายวิชา หรือปริญญานิพนธจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใหกับนสิิตที่มีความรู ความสามารถ ที่

สามารถวัดมาตรฐานได ทัง้นี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนของบัณฑิตวทิยาลัย 

ขอ 39    การเทียบโอนความรูและประสบการณ 

มหาวิทยาลยัอาจยกเวน หรือ เทยีบโอนความรูและประสบการณการทํางาน จากการศึกษานอก

ระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรหรือระดับการศึกษาที่

เปดสอนในมหาวิทยาลัยได  ทัง้นี้หลกัเกณฑการเทียบโอนใหเปนไปตามประกาศของมหาวทิยาลัย  

ขอ 40    การเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวชิา 

นิสิตที่ประสงคจะเปลี่ยนวิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ศึกษา ใหกระทาํไดโดยการคัดเลือกจาก

วิชาเอกหรือสาขาวิชาที่ตองการเขาศึกษา โดยไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร คณบดี และไดรับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   ระยะเวลาการศึกษาของนิสิตจะ

นับต้ังแตวนัขึ้นทะเบียนเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาวิชาเอกหรือสาขาวชิาแรกที่เขามาศึกษา  

สําหรับการโอนหนวยกิตรายวิชาใหเปนไปตามขอ 38 

ขอ 41   การรับโอนนิสิตหรอืนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ 

41.1  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนกัศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มฐีานะ

เทียบเทามหาวิทยาลัยได โดยมีเงื่อนไขและวิธีการตามที่มหาวทิยาลยักําหนด ทั้งนีก้ารนับ

ระยะเวลาที่ศึกษาในหลกัสตูร ใหเร่ิมนับต้ังแตเขาศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาเดิม 

41.2  นิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน่ ที่ไดรับโอนเขาศึกษาในมหาวทิยาลัย 

จะตองยอมรบัการเทยีบโอนรายวิชาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลยั ตามขอ 38 

41.3 นิสิตรับโอนจะตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลยัเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป

การศึกษา แตตองไมเกินกําหนดเวลาตามขอ 12   
 

ขอ 42  การคนืสภาพนิสิต 

สภาวิชาการมอํีานาจคืนสภาพนิสิตใหแกผูที่ถูกคัดชื่อออกเฉพาะกรณีที่มีเหตุอันสมควรอยาง

ยิ่งเทานั้น และเมื่อดําเนินการแลวใหรายงานสภามหาวทิยาลยัทราบ 
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หมวด 8 
การสอบพิเศษ ปริญญานพินธและสารนิพนธ 

 

ขอ 43    การสอบภาษา 

43.1  นิสิตทุกหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจะตองสอบภาษาที่ไมใชภาษาประจาํชาติของ

ตนอยางนอย 1 ภาษา การสอบภาษาใดใหอยูในดุลพินจิของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยการ

อนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

43.2  นิสิตอาจยกเวนใหไมตองสอบภาษาไดในกรณีใดกรณีหนึง่ดังตอไปนี้ 

         43.2.1  นิสิตสอบภาษาไดแลวจากสถาบนัการศึกษาหรือหนวยงานวัดและประเมินผลที่

ไดมาตรฐานตามเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลยักําหนดตามประกาศบัณฑติวิทยาลัย 

         43.2.2  นิสิตที่กาํลังศกึษาหลักสูตรวิชาเอกหรือสาขาวิชาทางภาษาที่ไมใชภาษาประจํา

ชาติของตนซึง่มีรายวิชาเกีย่วกับ การอาน การใชภาษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต และมีผลการประเมิน

ผานรายวิชานัน้ในคาระดับข้ันไมตํ่ากวา B  

         43.2.3  ผูที่จบการศึกษาจากประเทศที่ใชภาษาอืน่ที่ไมใชภาษาของตนเปนภาษาหลกั

ในการสื่อสาร และการศึกษา 

43.3   การประเมินผลการสอบผาน นิสิตจะตองไดระดับข้ัน P ตามขอ 28 

ขอ 44     การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) 

44.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต จะตองสอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ 

44.2  การสอบวัดคุณสมบัติเปนการสอบในวิชาเอกและวิชาที่เกี่ยวของ เพื่อวัดวานสิิตมี

ความรูพืน้ฐานและมีความพรอมในการทาํปริญญานพินธ  

44.3  ผูมีสิทธสิอบวัดคุณสมบัติ คือ 

         44.3.1  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1 ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบวัดคุณสมบัติได 

         44.3.2  นิสิตหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2 ที่ลงทะเบียนรายวิชาตาง ๆ 

ครบถวนตามหลักสูตร และไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิต

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาครบถวนตามหลกัสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบวดัคุณสมบัติต้ังแต

ภาคการศึกษานัน้เปนตนไป 

44.4  วัน เวลา และกระบวนการสอบวัดคุณสมบัติใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

44.5  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม  ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 

คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตุผลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในครั้งนัน้  
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ขอ 45    การสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) 

45.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แบบ ก 1 และ แผน ข จะตองสอบผานการสอบ

ประมวลความรู 

45.2  ผูมีสิทธิส์อบประมวลความรู คือ นสิิตหลักสูตรปริญญามหาบณัฑิต ดังนี ้

         45.2.1  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แบบ ก 1   ที่ศึกษามาแลวไมนอยกวา 1 ภาค

การศึกษาและผานการประเมินของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาสมควรเขาสอบประมวลความรู

ได 

         45.2.2  หลักสูตรปริญญามหาบัณฑติ แผน ข  ที่ลงทะเบียนรายวิชาตางๆ ครบถวนตาม

หลักสูตรและไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  เมื่อนิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ครบถวนตามหลักสูตรในภาคการศึกษาใด จะมีสิทธิ์สอบประมวลความรูต้ังแตภาคการศึกษานัน้

เปนตนไป 

45.3  วนั เวลา และกระบวนการสอบประมวลความรูใหเปนไปตามประกาศของบัณฑิตวทิยาลยั 

45.4  นิสิตที่สอบไมผาน (Fail) จะตองสอบแกตัวใหม ทั้งนีน้ิสิตมีสิทธิส์อบประมวลความรูเพยีง 

3 คร้ัง และหากนิสิตขาดสอบโดยไมมีเหตผุลสมควร ถือวานิสิตสอบไมผานในการสอบครั้งนั้น 

ขอ 46   ปริญญานพินธ 

46.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ก และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ตองทํา

ปริญญานิพนธ                        

46.2  นิสิตจะดําเนนิการเสนอเคาโครงปรญิญานิพนธ เมื่อไดลงทะเบยีนเรียนในมหาวทิยาลยั

มาแลวไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา แตไมเกนิภาคเรียนที ่5 สําหรับหลกัสูตรมหาบัณฑิต และไมเกนิ

ภาคเรียนที ่7 สําหรับหลักสตูรดุษฎีบัณฑิต โดยกําหนดใหมีการรายงานความกาวหนา (Progress 

Report) ทกุภาคการศึกษา หากมิไดดําเนนิการรายงานความกาวหนา นิสิตอาจถกูระงับการ

ลงทะเบียนหรอืการรักษาสภาพนิสิตในภาคการศึกษาถดัไป จากการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประจําบัณฑิตวิทยาลัย                      

46.3   อาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ โดยการแตงตั้งของบัณฑิตวทิยาลยั ดังนี้  

          46.3.1  ปริญญานพินธระดับมหาบณัฑิต (Thesis) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 1 คน ในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่ปรึกษา

รวมไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.1.2  

          ในกรณทีี่ขาดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลัก  อาจแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา
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ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณทีี่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

          ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทีจ่ะเปนอาจารยที่ปรึกษาปรญิญานิพนธหลักตองเปนบคุลากรประจํา

ในสถาบนัเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมอาจเปน

บุคลากรประจาํในสถาบันหรอืผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันทีม่ีความรู ความเชีย่วชาญหรือ 

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและวธิีการ

ที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรอืนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดโดยการแตงตั้ง

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบณัฑิตวิทยาลยั และเสนอสภามหาวทิยาลัย

เพื่อใหความเห็นชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

       46.3.2 ปริญญานิพนธระดับดุษฎีบัณฑิต (Dissertation) ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา

หลัก 1 คน หรืออาจมีอาจารยที่ปรึกษารวม 2 คน และในกรณีที่มีความจําเปนอาจเสนออาจารยที่

ปรึกษารวมเพิม่ไดอีก 1 คน  โดยตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 15.2.2  

       ในกรณีทีข่าดแคลนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวมใหทาํหนาที่อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลักไดโดยอนุโลม ในกรณีที่มีคุณสมบัติแตกตางจากนีใ้หเปนไปตามที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษากาํหนด 

                   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธรวม อาจ

เปนบุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบนัทีม่คีวามรู ความเชี่ยวชาญหรือ

ประสบการณสูงในสาขาวิชานัน้ๆ เปนทีย่อมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการ

วิชาชพีดานนัน้ๆ เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ 9 หรือผูเชี่ยวชาญขึ้นไปตามหลกัเกณฑและ

วิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด โดยการ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะใหเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลยั และเสนอสภา

มหาวิทยาลยัเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการแตงตั้ง

ดังกลาว                              

                   ในกรณีหลกัสูตรปริญญาเอก ไมมีอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวม อาจารยผูสอบ

ปริญญานิพนธ หรืออาจารยผูสอน ที่ไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยข้ึนไปในสาขาวิชาทีเ่ปดสอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจ

เสนอแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเปนกรณีๆ ไป โดยเสนอผานคณะกรรมการประจําบัณฑิต
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วิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเหน็ชอบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับทราบการแตงตั้งดังกลาว 

                  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษใหประเมินผลงานทางวิชาการให

เทียบเคยีงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทยีบเคยีง

และยอมรับใหเทียบเทาผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขาวิชา 

      46.3.3  คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมีหนาที่เสนอรายชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธตอบัณฑิตวทิยาลยั  และอาจเสนอบุคคลนอกมหาวทิยาลยัทีม่คุีณวุฒิและคุณสมบัติเหมาะสม

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมได  

46.4  คณะกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธ ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน  

และกรรมการอีกไมนอยกวา 4 คน ที่ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลัก อาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธรวม (ถามี) และกรรมการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเหน็ชอบไมนอยกวา 

2 คน และใหแตงตั้งกรรมการ 1 คนทาํหนาที่เปนเลขานกุาร   

ในคณะกรรมการที่แตงตัง้จะตองมีอยางนอย 1 คน ทีม่าจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่

ไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ และนอกจากนั้นผูที่ทาํหนาที่ประธานตองไมใชอาจารยที่

ปรึกษาปริญญานพินธดวย  

เลขานุการที่ตองเขารวมพิจารณาทกุครั้ง อาจจะแตงตั้งผูชวยเลขานุการหรือบุคคลอื่นที่คณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายได 

โดยรายชื่อคณะกรรมการใหกรรมการบริหารหลกัสูตรประจําสาขาวชิาเปนผูเสนอรายชื่อโดย

ความเห็นชอบจากคณบดีตนสังกัด เพื่อเสนอคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาแตงตั้ง 

สําหรับคุณสมบัติของกรรมการพิจารณาเคาโครงปริญญานพินธตองเปนอาจารยประจําของ

มหาวิทยาลยัหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย มคุีณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา หรือเปนผู

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวชิานัน้หรือสาขาวชิาที่สัมพนัธกัน และ

ตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   

46.5  คณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกบัปริญญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยทีป่รึกษา

ปริญญานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี)  และกรรมการอีก 1 คนที่เปน

กรรมการบริหารหลักสูตรประจําวชิาเอกหรือสาขาวิชาซึง่เคยเขาประชมุพิจารณาเคาโครงปริญญา

นิพนธของนสิิต และผูทรงคณุวุฒิภายนอกอีก 1 คน  โดยรายชื่อกรรมการใหคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรประจําสาขาวิชาเปนผูเสนอโดยความเห็นชอบจากคณบดีของหนวยงานตนสังกัด เพื่อเสนอ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาแตงตั้ง 

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธ ตองไมเปนประธานกรรมการสอบปริญญานิพนธ  
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หากมีความจาํเปนอยางยิง่ที่จะตองแตงตัง้กรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธเพิ่มเติม ให

อาจารยที่ปรึกษาปริญญานพินธหลักเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื่อใหคณบดี

บัณฑิตวทิยาลัยอนุมัติ และในกรณีทีน่ิสิตจะตองสอบปากเปลาปริญญานพินธ แตคณะกรรมการสอบ

ปากเปลาอยูไมครบคณะ ใหนิสิตเสนอเรือ่งผานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพือ่ใหคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัยอนุมติั                 

46.6  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํปริญญานพินธซึ่งบัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเปนของมหาวทิยาลัย 

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในปริญญานพินธ ใหแกมหาวทิยาลยัพรอมกับ

ปริญญานิพนธฉบับสมบูรณ 

ขอ 47   สารนพินธ 

47.1  นิสิตหลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข จะตองทําสารนพินธ 

47.2  บัณฑิตวิทยาลัยจะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธหนึง่คนตามคําแนะนาํของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ 47.3 

47.3  องคประกอบ คุณสมบัติ และจํานวนอาจารยที่ปรึกษาสารนพินธ และกรรมการสอบสาร

นิพนธ บัณฑิตวิทยาลัยกําหนดดังนี ้         

         47.3.1  อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ จํานวน 1 คนตอโครงการ  ตองเปนอาจารยประจํา

ของมหาวทิยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตาํแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา

ผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธกนั และตองมีประสบการณในการทําวจิัยที่

มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  

         47.3.2  กรรมการพิจารณาโครงการสารนิพนธ มีจาํนวนไมตํ่ากวา 3 คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือกรรมการบริหารหลกัสูตรที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน 1 

คน ผูแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสตูรไมตํ่ากวา 1 คน เปนกรรมการ และอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธเปนกรรมการและเลขานุการ และอาจเชิญผูทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาวชิานัน้เปน

กรรมการเพิม่เติมไดอีก 1 คน หรือ อาจใหคณะกรรมการบริหารหลักสตูรเปนผูพิจารณาโครงการสาร

นิพนธได 

         คุณสมบัติของกรรมการตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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         47.3.3  กรรมการสอบสารนิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ 1 คน ทาํ

หนาทีเ่ปนประธานสอบสารนิพนธ กรรมการบริหารหลกัสูตรที่เขารวมพิจารณาโครงการสารนพินธ 1 

คน และผูทรงคุณวุฒิจากภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 1 คน หากมีความจําเปนอยางยิง่ ที่

จะตองตั้งกรรมการสอบเพิ่มเติม ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัพจิารณาอนมุัติ ในกรณทีี่คณะกรรมการสอบสารนิพนธอยูไม

ครบคณะ แตนิสิตมีความจาํเปนอยางยิง่ตองสอบ ใหนสิิตเสนอเรื่องผานคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อใหคณบดีบัณฑิตวทิยาลยัอนุมัติ  

         กรรมการสอบสารนิพนธตองเปนอาจารยประจําของมหาวทิยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายในหรือภายนอกมหาวทิยาลัย มีคุณวฒุิปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานัน้หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกนั และตองมี

ประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึง่ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

47.4  ลิขสิทธิห์รือทรัพยสินทางปญญาอืน่ๆ ทีเ่กิดจากการทาํสารนิพนธซึง่บัณฑิตวทิยาลยั

อนุมัติ ใหนับเปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต และเปนของมหาวิทยาลัย    

นิสิตตองสงหนังสือขอตกลงวาดวยลิขสทิธิ์ในสารนิพนธใหแกมหาวทิยาลัยพรอมกบัการสงสาร

นิพนธฉบับสมบูรณ 
 

หมวด 9 
การขอรับปรญิญาหรือประกาศนียบัตร 

 

ขอ 48    การขอรับปริญญา  

48.1  ในภาคเรียนใดทีน่ิสิตคาดวาจะสําเร็จการศึกษาใหยืน่คํารองขอรับปริญญาหรือ

ประกาศนยีบตัรที่บัณฑิตวทิยาลยั                      

48.2  นิสิตจะขอรับปริญญาหรือประกาศนยีบัตรไดตองมีคุณสมบัติดังนี ้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

      48.2.1  มเีวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษา

ตามทีก่ําหนดในขอ 12 

      48.2.2  สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลกัสูตร  

      48.2.3  ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00  

      48.2.4  สอบภาษาตางประเทศไดหรือไดรับยกเวนตามขอ 43.2  

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1  

      48.2.5  สอบประมวลความรูได 
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      48.2.6  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยั และสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง 

      48.2.7  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลยักาํหนด 

      48.2.8  ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนนิการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

     ในกรณีที่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณา

ขยายเวลาใหกับนิสิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนมุัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลยั 

และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25       

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2  

      48.2.9  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.10  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.11  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ

เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มกีรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง และมีรายงานการประชุม 

(Proceedings) ทีเ่ปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

      ในกรณทีี่ไมเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑิตวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25     

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญามหาบัณฑิต แผน ข  

      48.2.12  สอบประมวลความรูได  

      48.2.13  เสนอสารนิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปาก

เปลาสารนิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบสารนพินธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.14  สงสารนพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

      คุณสมบัติเฉพาะผูขอรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

      48.2.15  สอบวัดคุณสมบัติได  
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      48.2.16  เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวทิยาลยัและสอบผานการสอบ

ปากเปลาปริญญานิพนธข้ันสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่

บัณฑิตวทิยาลัยแตงตั้ง  

      48.2.17  สงปริญญานพินธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

      48.2.18  ผลงานปริญญานพินธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดาํเนินการให

ผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการที่มี

กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตพีิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา

นั้น  

       ในกรณีทีไ่มเปนไปตามความในขอนี้ หากมีเหตุผลอันควร บัณฑติวิทยาลัยอาจ

พิจารณาขยายเวลาใหกับนสิิตไดคร้ังละไมเกิน 1 ภาคการศึกษาโดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวตองชําระคารักษาสภาพการเปนนิสิต ตามขอ 25  

 ขอ 49    การใหปริญญา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอชื่อนิสิตที่ไดยื่นความจํานงขอรับ

ปริญญา ที่มีคุณสมบัติตามขอ 48.2 และมีความประพฤติดี ตอสภามหาวิทยาลยัเพื่อขออนุมัติ

ปริญญา หรือประกาศนยีบตัร 

 
หมวด 10 

การประกันคณุภาพ 
 

ขอ 50  ทกุหลกัสูตรจะตองกาํหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอย

ประกอบดวยประเด็นหลกั 7 ประเด็น คือ 

50.1 การบริหารหลักสูตร 

50.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั 

50.3 การบริหารคณาจารย 

50.4 การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

50.5 การสนบัสนุนและการใหคําแนะนาํนสิิตบัณฑิตศึกษา 

50.6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใชบัณฑิต 

50.7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
 

ขอ 51 ใหทกุหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสตูรใหทันสมยั โดยมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาหลักสูตร

อยางตอเนื่องทุก 5 ป และใหเปนไปตามมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษากาํหนด 

  



 

 

ขอ 52

แลวเสร็จในข

บังคับอยูกอน

 

ประกา

 

 

  

  

2 การดําเนินก

ขณะที่ขอบังคั

นวันที่ขอบังคั

าศ ณ วนัที ่ 2

 

 

การใดที่เกดิขึน้

คับนี้มีผลใชบั

คับนี้มีผลใชบัง

22 เมษายน พ
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บทเฉพาะก

นกอนวันทีเ่ขี

ังคบั ใหดําเนิ

ังคับจนกวาจ

พ.ศ. 2554 
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กาล           

ยนขอบังคับนี

นนิการหรือปฏิ

จะดําเนนิการ

  (ศาสตราจา

นายกสภามห

นี้มีผลใชบังคั

ฏิบัติการตอไป

แลวเสร็จ 

ารย ดร.เกษม

หาวทิยาลยัศ

บั และยังดาํเ

ปตามขอบังคั

ม  สุวรรณกุล

ศรีนครินทรวิโร

เนินการไม

คับที่ใช

) 

รฒ 


