
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  
Higher Graduate Diploma Programme in Dentistry 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
*************************************************************  

๑.  ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

       (ภาษาอังกฤษ)      Higher Graduate Diploma Programme in Dentistry  

 
๒.  ช่ือประกาศนียบัตร 
     ภาษาไทย  
 (ชื่อเต็ม)    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร)    

 (ชื่อยอ)   ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร) 
      ภาษาอังกฤษ 
 (ชื่อเต็ม)    Higher Graduate Diploma (Dentistry) 

 (ชื่อยอ)    Higher Grad. Dip. (Dentistry) 

 
๓.  หนวยงานรบัผิดชอบ 
 ๓.๑  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๑.๑  โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 

๓.๑.๒  ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 

๓.๑.๓  ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

๓.๑.๔  ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

๓.๑.๕  ภาควิชารังสีวิทยา 

      ๓.๑.๖  ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 

๓.๑.๗  ภาควิชาศัลยศาสตร  

 ๓.๒  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๔.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๔.๑  ปรัชญาของหลักสูตร   

   การพัฒนาทันตแพทย ใหเปนนักวิชาการ และผูชํานาญการทางการรักษาในสาขาตาง ๆ ทาง 

ทันตแพทยศาสตร  เพื่อการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 ๔.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถ และคุณธรรม ในการ 



         ๔.๒.๑  วินิจฉัย ดูแล รักษาผูปวย ที่จําเปนตองไดรับการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง รวมถึงการปองกันโรค

ในสาขาทันตกรรมทั่วไป หรือทันตกรรมสําหรับเด็ก  หรือทันตกรรมหัตถการ   หรือปริทันตวิทยา  หรือรังสีวิทยาชอง

ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  หรือวิทยาเอ็นโดดอนต  หรือวิทยาระบบบดเคี้ยว  หรือเวชศาสตรชองปาก หรือ

ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

  ๔.๒.๒  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพอันทันสมัย และนํามาประยุกตใชในการดูแลผูปวยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

   ๔.๒.๓  ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอยางมีจริยธรรม   
 

๕.  กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

๖.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๖.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ๖.๒  ขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ๖.๓  มีประสบการณในการประกอบวิชาชีพทันตแพทยอยางนอย ๑ ป 

 ๖.๔  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
 

๗.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ การพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษาขั้นสุดทายใหอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๘.  ระบบการศึกษา 
 ๘.๑  ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาค 
 ๘.๒  การคิดจํานวนหนวยกิต 
       ๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี   ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

         ๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ช่ัวโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิต 

         ๘.๒.๓ รายวิชาคลินิก/ภาคสนาม  ที่ใชเวลาปฏิบัติ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมี

คาเทากับ ๑ หนวยกิต 
 

๙.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 

๑๐. การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๐.๑  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time) 



 ๑๐.๒  จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียน ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาค

การศึกษาปกติ หรือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 

๑๑.  การวัดผล 
  ๑๑.๑  การวัดผล 
    การวัดผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

  
   ๑๑.๒  เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
   ๑๑.๒.๑  ตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๔ 

หนวยกิต โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  

   ๑๑.๒.๒  ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบัน

อื่นที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง หรือมีคะแนน TOEFL ตั้งแต ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 
๑๒. อาจารยประจํา 
  ๑๒.๑  อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร    

ลําดับ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สังกัด 

๑. ศาสตราจารยละอองทอง   

วัชราภัย   

-  วท.บ. 

-  ท.บ. 

-  ป.ชั้นสูงฯ (วิทยาเอ็นโดดอนต) 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

๒. รองศาสตราจารยยสวิมล   

คูผาสุข 

-  ท.บ. 

-  ป.บัณฑิตฯ (ปริทันตวิทยา) 

-  Cert. in Periodontics 

 - M.S.D. (Periodontics) 

-  อ.ท. (ปริทันตวิทยา) 

ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 

๓. ผูชวยศาสตราจารยบุญจิรา 
อนุกูล 

-  วท.บ. 
-  ท.บ. 
-  ป.ชั้นสูงฯ (ศัลยศาสตรชองปาก) 
-  ว.ว. (ศัลยศาสตรชองปาก) 
-  Cert. in Oral & Maxillofacial  
   Surgery 
-  M.S. 
-  Diplomate, American Board of  
   Oral &  Maxillofacial Surgery 
-  อ.ท. (ศัลยศาสตรชองปากและ 
   แม็กซิลโลเฟเชียล) 

ภาควิชาศัลยศาสตร 



ลําดับ ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สังกัด 

๔. ผูชวยศาสตราจารยพรพจน    
เฟองธารทิพย 

- ท.บ. 

- Ph.D. (Dental Science) 

ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 

๕. ผูชวยศาสตราจารยศิรินันท   

วิเศษสินธุ 

-  วท.บ. 

-  ท.บ. 

-  ป.ชั้นสูงฯ (รังสีวิทยา) 

-  อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก)  

ภาควิชารังสีวิทยา 

๖ ผูชวยศาสตราจารยสุพานี   

ธนาคุณ 

-  ท.บ. 

-  ป.บัณฑิตฯ (เวชศาสตรชองปาก) 

-  วท.ม. (เวชศาสตรชองปาก) 

-  อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก) 

ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 

 ๗. อาจารยยุวดี  อัศวนันท -  ท.บ. 

- C.A.G.S. (Pediatric Dentistry) 

- อ.ท. (ทันตกรรมสําหรับเด็ก) 

ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

๘. อาจารยพิศลย  

เสนาวงษ 

-  ท.บ. 

- วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ) 

- Ph.D. (Dental Science) 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

๙. อาจารยสมศักดิ์   

ไมตรีรัตนะกุล 

-  ท.บ. 

-  Residency Cert. in Orofacial Pain  

   and Dysfunction 

-  Ph.D. (Oral Biology)  

-  Diplomate, American Board of    

   Orofacial Pain 

โครงการจัดตั้งภาควิชา 

ทันตกรรมบดเคีย้ว 

 
๑๓. อาจารยพิเศษ 

  เชิญตามความจําเปน เปนครั้งคราว 
 
๑๔. จํานวนนกัศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 
จํานวนที่คาดวาจะรับ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
จํานวนสะสม - - - - - 
จํานวนที่คาดวาจะจบ - ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
 



๑๕. สถานที่และอุปกรณการสอน  
    คณะทันตแพทยศาสตร   และโรงพยาบาลทันตกรรม  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๑๖. หองสมุด   

หองสมุดวิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล มีตําราเกี่ยวของกับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  ประมาณ 
๖,๐๐๐ รายการ และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑๒๕ รายการ และหองสมุดของคณะอื่น ๆ ที่สังกัด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  ปจจุบันหองสมุดวิทยาเขตราชวิถี มีบริการสืบคนหา และขอยืมตําราและวารสาร
จากหองสมุดตาง ๆ ภายในประเทศ บริการสารนิเทศสาขาทันตแพทยศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ  สามารถติดตอขอ
บทความหรือสําเนาสิ่งตีพิมพจากหองสมุดตางประเทศ นอกจากนี้สามารถใชบริการสืบคนขอมูลในตางประเทศ  
จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 
๑๗. งบประมาณ   
    ใชงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย คาใชจายในการ
ผลิตบัณฑิตตอคนตอปประมาณโดยเฉลี่ย  ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
 
๑๘. หลักสูตร 
 ๑๘.๑    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต 
 ๑๘.๒    โครงสรางหลักสูตร  
   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ. ๒๕๔๘   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ดังนี้ 
    ๑๘.๒.๑   หมวดวิชาแกน      ๔        หนวยกิต 
    ๑๘.๒.๒ หมวดวิชาบังคับ  [ตามวิชาเอก]             ๑๙-๒๐ หนวยกิต    
    ๑๘.๒.๓ หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                    ๑-๒ หนวยกิต    
       รวมไมนอยกวา               ๒๕   หนวยกิต  
  
 
 
 



 ๑๘.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
      ๑๘.๓.๑ หมวดวิชาแกน    ๔  หนวยกิต  
              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

  ทพผส    ๕๑๔       วิทยาระเบียบวิธีวิจัย    ๒(๒-๐) 
  ทพผส    ๕๑๕       ชีววิทยาชองปาก ๑      ๒(๒-๐) 

       ๑๘.๓.๒  หมวดวิชาบังคับ  เปดสอน ๙ วิชาเอก  ดงันี้  
 
 
วิชาเอก ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
 ทพทด ๕๒๙ สัมมนาทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒(๒-๐) 

 ทพทด ๕๓๐ สัมมนาการดูแลผูปวยเด็กทันตกรรม ๑(๑-๐) 

 ทพทด ๕๓๑ ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก ๑ ๔(๐-๑๒) 

 ทพทด ๕๓๒ ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก ๒ ๓(๐-๙) 

 ทพทด ๕๓๓ การปรับพฤติกรรมในเด็ก ๑(๑-๐) 

 ทพทด    ๕๓๔ ทันตกรรมปองกันและการรักษาโรคในชองปากเด็ก ๑(๑-๐) 

 ทพทด ๕๓๕ ทันตกรรมจัดฟนปองปราม ๑(๑-๐) 

 ทพทด    ๕๔๑ ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก ๓ ๔(๐-๑๒) 

 ทพทด ๕๔๒ ทันตกรรมสําหรับเด็กในเด็กพิเศษและโรคทางระบบ ๑(๑-๐) 

 ทพทด ๕๔๓ รายงานเฉพาะทาง ๒(๐-๖) 

   รวมหนวยกิต ๒๐   หนวยกิต 

* รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 
 
 
 
  ๑๘.๔. ความหมายของรหัสวิชา   
             ตัวอักษร  ๔  หลักมีความหมายดังนี้    
   ตัวอักษร  ๒  หลักแรก เปนอักษรยอของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน    

                        ทพ (DT)       หมายถึง  คณะทันตแพทยศาสตร   
     บฑ (GR)  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

             ตัวอักษร  ๒  หลักตอมา เปนอักษรยอของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน   

       ทห (OP)  หมายถึง                ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ(สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ) 
       วด (ED)  หมายถึง                ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต) 

 วป (MD)      หมายถึง     ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 
 ทพ (HD)      หมายถึง     ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 



 รส (RD)       หมายถึง     ภาควิชารังสีวิทยา 
 ทด (PD)      หมายถึง    ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 รบ (GN)      หมายถึง     โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 
 ผส (ID)       หมายถึง    วิชาผสมผสานจัดสอนรวมกันโดยภาควิชาตาง ๆ 
 ศศ (SU) หมายถึง      ภาควิชาศัลยศาสตร 
 คร  (ID) หมายถึง  การสอนรวมกันระหวางภาควิชาตาง ๆ 
 กย (AN) หมายถึง  ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
 จว (MI) หมายถึง  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 ชค (BC) หมายถึง  ภาควิชาสรีรวิทยา และชีวเคมี 
 ภส (PM) หมายถึง  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 
 

 

   ตัวเลข ๓ หลักคือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

๑๘.๕ แผนการศึกษา   
 

วิชาเอก ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพทด ๕๔๑  ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
                     ทางคลินิก ๓                          

๔(๐-๑๒) 

ทพผส ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพทด ๕๒๙ สัมมนาทันตกรรม 
                      สําหรับเด็ก 

๒(๒-๐) 

ทพทด ๕๓๑  ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก๑   ๔(๐-๑๒) ทพทด ๕๔๒ ทันตกรรมสําหรับเด็กในเด็ก 
                    พิเศษและ โรคทางระบบ 

๑(๑-๐) 

ทพทด ๕๓๒  ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก๒   ๓(๐-๙) ทพทด ๕๔๓  รายงานเฉพาะทาง                 ๒(๐-๖) 
ทพทด ๕๓๓  การปรับพฤติกรรมในเด็ก ๑(๑-๐)     ทพทด  ๕๓๐ สัมมนาการดูแลผูปวยเด็ก 

                     ทันตกรรม  
๑(๑-๐) 

ทพทด ๕๓๔  ทันตกรรมปองกันและ          
                     การรักษาโรคในชองปากเด็ก 

๑(๑-๐) วิชาเลือก ๑(๑-๐) 

๑ 
 

ทพทด ๕๓๕  ทันตกรรมจัดฟนปองปราม  ๑(๑-๐)   
 รวม ๑๔ รวม ๑๑ 
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