
         
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป 

 

Master of Science Program in General 
Dentistry 

 

ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปขั้นสูง  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

และ 
บัณฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๕ 



มคอ.๒ ๑ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมทั่วไป 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-------------------------------------------- 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. ช่ือหลักสูตร 

 (ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 
 (ภาษาอังกฤษ)  Master of Science Program in General Dentistry 
 

๒. ช่ือปริญญา 
 ช่ือภาษาไทย:-   
  ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) 
  ชื่อย่อ  : วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป) 
 ช่ือภาษาอังกฤษ:- 
  ชื่อเต็ม  : Master of Science (General Dentistry) 
  ชื่อย่อ  : M.Sc. (General Dentistry) 
 

๓. วิชาเอก   : ไม่มี 
 
๔. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ๔๑  หน่วยกิต 

 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 

๕.๑ รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๕.๒ ภาษาท่ีใช้  ภาษาไทย 
๕.๓ การรับเข้าศึกษา  รับนักศึกษาไทย 
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ 

 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๖.๒ เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป 
๖.๓ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรเดิมในการประชุมคร้ังที่ ๑  

เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒  
 ๖.๔ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเดิม ในการประชุมคร้ังที่ ๔๒๗ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน :  หลักสูตรมีความพร้อมในการเผย 
แพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ (หลังเปิดสอน ๓ ปี) 
 
๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

๘.๑ นักวิจัย อาจารย์ในสถานศึกษา 
๘.๒ เจ้าของกิจการด้านบริการทางทันตกรรม 
๘.๓ เจ้าของธุรกิจด้านเคร่ืองมือทันตกรรม 
๘.๔ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมทั่วไป 

 
๙. ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 เลขบัตรประจ าตัวประชาชน คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
ล าดับ ช่ือ-สกุล สถาบัน: ปีทีส่ าเร็จการศกึษา 

 ต าแหน่งทางวิชาการ  
๑. xxxxxxxxxxxxx 

รองศาสตราจารยม์าลินี  สูอ าพนั 
 
ป.ชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๑๘ 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๒๕๑๖ 

๒. xxxxxxxxxxxxx 
รองศาสตราจารย์วนิดา  นิมมานนท ์  

 
อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๓ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๓ 
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๓. xxxxxxxxxxxxx 
อาจารย์ ดร.ศศิภา  ธรีดิลก 

 

Dr. med. Dent (Orthodontics) 
Poliklinik fuer kieferorthopaedie, 
ludwig maximilian Universitaet: ๒๕๕๒ 
Faczhahnaerttin fuer kieferorthopaedie   
(German Board of Orthodontics) 
Poliklinik fuer kieferorthopaedie, 
ludwig maximilian Universitaet: ๒๕๕๐ 
วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๕ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 
 

๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 

 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ระบบสาธารณสุขของประเทศควรได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง เช่น ด้านบริการทาง
ทันตกรรม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพในช่องปากที่ดี ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ระบบการ
ให้บริการทางทันตกรรมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงมากมาย เช่น ขนาดของประชากร เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ปัจจุบัน มีการต่ืนตัวในการดูแลสุขภาพตนเอง มีความ
ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อตนเอง การดูแลผู้ปุวยทางทันตกรรมแบบองค์รวม โดย
ให้การดูแลรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสมกับผู้ปุวยเน้นหลักการเสริมสร้างสุขภาพ ให้ความรู้ถึงสาเหตุของ
การเกิดโรค การปูองกันและการดูแลตนเองไม่ให้กลับมาเป็นโรคอีก เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาทาง 
ทันตกรรม ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง การวิจัยด้านทันตชีววัสดุ และการใช้สมุนไพรไทยเพื่อการ
บ าบัดทางทันตกรรมสุขภาพจะช่วยลดโอกาสการน าเข้า และมีทางเลือกในการรักษามากขึ้น ทั้งน้ีเพื่ อยกระดับ
การบริการทางทันตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีมาตรฐานระดับนานาชาติ 

 
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของโลกส่งผลให้เกิดการ

แลกเปลี่ยน เรียนรู้ รวมถึงการท างานร่วมกันระหว่างกลุ่มสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม หรือ 
องค์ความรู้ใหม่ ด้วยพื้นฐานทางวิชาการ สถาบัน และท้องถิ่น ที่แตกต่างกัน มีสังคมและวัฒนธรรม
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หลากหลาย จึงต้องตระหนักให้ความส าคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดความกลมกลืนในความหลากหลาย และมี
เปูาหมายไปทิศทางเดียวกัน น าไปสู่ความร่วมมือ ความกลมเกลียว ในการท างานร่วมกันอย่างสมานฉันท์ 
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมทั่วไป มุ่งเน้นให้นักศึกษามีคว ามรู้

ความสามารถในวิชาชีพ มีจิตส านึกความเป็นผู้ให้บริการสุขภาพ และปลูกฝังทัศนคติในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สนับสนุนการวิจัยที่ส่งเสริมการรักษาด้านทันตกรรมพร้อมมูล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ การ
ดูแลในลักษณะองค์รวม จะเป็นกลไกหน่ึงในการลดปัญหาด้านทันตสุขภาพ และท าให้เกิดการบริการที่มี
คุณภาพรวมทั้งการให้ความรู้สู่สาธารณชน 

 
๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตกรรมทั่วไป มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อตอบสนองนโยบายด้านการบริการสุขภาพ และบริการ
วิชาการโดยส่งเสริมการให้บริการด้วยจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ และคุณภาพการบริการสุขภาพระดับสากล 
รวมทั้งมุ่งเน้นให้เกิดความเป็นเลิศของพันธกิจมหาวิทยาลัยทั้งในด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมไทย และเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ สร้างความเป็นเลิศในการวิจัย เพื่อเป็นผู้น าในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ นอกจากน้ียังมุ่งเน้นสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
ด้วยการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในวิชาชีพ มีจิตส านึกและศักยภาพในการเรียนรู้ รวมถึงสร้าง
บรรยากาศที่เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ 
 
๑๓.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 มีการเชิญคณาจารย์จากภาควิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องที่มีความช านาญเพื่อถ่ายทอดความรู้ทั้งในการ
บรรยายหรือการสัมมนา อาทิ ภาควิชาศัลยกรรมช่องปากและแม็คซิลโลเฟเซียล ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 
 

หมวดท่ี ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร 

   หลักสูตรน้ีจะท าให้ทันตแพทย์ที่ออกไปปฏิบัติงานในชุมชน ๓ ปี ตามแผนงานทันตแพทย์
คู่สัญญา ได้ฟื้นฟูความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการให้ทันยุคทันสมัย ทั้งน้ีหลักสูตรได้เพิ่มความรู้เร่ืองโรคใน
ช่องปาก และเน้นการเสริมสร้างในด้านการวินิจฉัยให้แม่นย า และมีความสามารถวางแผนการบ าบัด และการ
จัดการผู้ปุวยทางทันตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปูองกัน และสร้างเสริมสุขภาพ
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อนามัยในช่องปากซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของชาติต่อไป รวมทั้งให้ความรู้และฝึกจริยธรรมวิชาชีพ และ
ศีลธรรมแก่ผู้ศึกษาด้วย 
 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

         เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตสามารถ 
๑.๑   ปรับปรุงการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมทั่วไป อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    ๑.๒ เป็นผู้น าทางวิชาการ  โดยเน้นในด้านการปูองกัน  และสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากของ
ประชาชน 

    ๑.๓ เป็นนักวิชาการระดับสูง  ที่มีความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
ทันตแพทยศาสตร์ 

 ๑.๔ เป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรมในการดูแลบ าบัดรักษาผู้ปุวย 
 ๑.๕  มีความสามารถในการให้การรักษา พร้อมทั้งดูแลผู้ปุวยได้อย่างเหมาะสม 

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

การประเมินผลหลักสูตรเพื่อการ
รักษามาตรฐานหลักสูตร 

การประเมินผลหลักสูตร
สม่ าเสมอ 

(๑) รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

ติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและองค์ความรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

(๑) จ านวนการเข้ารวมประชุม
วิชาการทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 
(๒) จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการต่างๆ  

การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน 

(๑) สนับสนุนให้บุคลากรน า
เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศมา
เป็นสื่อในการเรียนการสอน 
(๒) ผลักดันให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรม ประชุมสัมมนาทาง
วิชาการ 
(๓) ส่งเสริมให้บุคลากรได้มี
โอกาสท างานวิจัยหรือบริการ
วิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 

(๑) จ านวนสื่อการสอนที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
(๒) ใบรับรอง ประกาศนียบัตรการ
เข้าร่วมอบรม สัมมนาหรือประชุม
วิชาการ 
(๓) ปริมาณงานวิจัยหรือบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้
สอดคล้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับสายวิชาชีพของบัณฑิต 

(๑) ติดตามสถานการณ์ความ
ต้องการของกลุ่มงานทันตกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต 

(๑) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของหน่วยงานที่บัณฑิตเข้า
ไปปฏิบัติงาน 
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(๒) ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน 
ด้านทักษะ ความรู้ และ
ความสามารถในการท างานโดย
เฉลี่ยในระดับดี 

 
หมวดท่ี ๓ ระบบการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

๑. ระบบการจัดการการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ  ใช้ระบบการศึกษาแบบหน่วยกิตทวิภาค 
 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี 
 

๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการปกติ 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   ๒.๒.๑  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
   ๒.๒.๒  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๕๐ 
   ๒.๒.๓  ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ข้อ ๒.๒.๒ 
       อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้สมัครเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะ 
             กรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    - 
 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓   
    - 
 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  ๒๕๕๖  ๒๕๕๗  ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ 
จ านวนที่คาดว่าจะรับ    ๒      ๓      ๓      ๓     ๔ 
จ านวนสะสม     ๕      ๖      ๖      ๖     ๗ 
จ านวนที่คาดว่าจะจบ     ๒      ๓      ๓      ๓     ๓ 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ ๗ 

 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตร (ประมาณการตลอดหลักสูตร) 
 
๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) (ท่ีนักศึกษาต้องจ่าย) 
 ได้จากค่าลงทะเบียน    ๒๙๒,๕๐๐ บาท 
 (๕๘,๕๐๐ บาท x ๕ คน)      
  รวม    ๒๙๒,๕๐๐ บาท 
๒.๖.๒ งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
ก. งบด าเนินการ 
 - ค่าใช้จ่ายบุคลากร   ๖๐,๐๐๐ บาท 
      (รวมค่าสอนค่าตอบแทน ตลอดหลักสูตร) 
 - ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (๒๔,๐๐๐ บาท x ๕ คน) 
      (รวมค่าวิทยานพนธ์) 
 - ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๑๐,๐๐๐ บาท 
      (รวมตลอดหลักสูตร)  
ข. งบลงทุน 
 - ค่าครุภัณฑ์    ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
    (รวมตลอดหลักสูตร) 
   รวม    ๒๙๐,๐๐๐ บาท 
 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๕๘,๐๐๐ บาท จ านวนนักศึกษาท่ีเป็นจุดคุ้มทุน ๕ คน 
 ๒.๗ ระบบการศึกษา แบบชั้นเรียน 
 
 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
   ๓.๑.๑.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า ๒๙ 
หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๔๑ 
หน่วยกิต 
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  ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หลักสูตรปริญญาโท ดังน้ี 
   ๑. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๔๑ หน่วยกิต 
   ๒. โครงสร้างหลักสูตร 
                     จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก(๒)  ดังน้ี 

   ๒.๑ หมวดวิชาบังคับ  ๒๗  หน่วยกิต   
    ๒.๒ หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    ๒  หน่วยกิต   
    ๒.๓ วิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต   
   รวมไม่น้อยกว่า             ๔๑       หน่วยกิต  
 โดยนักศึกษาสามารถโอนหน่วยกิตหลักจากระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาทันตแพทยศาสตร์
วิชาเอกทันตกรรมทั่ว ไปหรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต ทั้งน้ี ต้องผ่านการพิจารณาตัดสินของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
๓.๑.๓.๑ หมวดวิชาบังคับ        รวม   ๒๗  หน่วยกิต 

      หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรม  ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 502 Dental Epidemiology  
ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓(๓-๐-๖) 
DTAD 504 Comprehensive Care Approach in General Dentistry   
ทพทส ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะน า ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 512 Introduction to Dental Implantology  
ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒(๒-๐-๔) 
DTAD 515 Pediatric Dental Care and Orthodontic Management  
ทพทส ๕๓๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก  ๑(๑-๐-๒) 
DTAD  534 Oral Surgery  
ทพทส ๕๗๑ เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 571 Oral Medicine and Dental Pharmacology  
ทพทส ๖๐๔ ระบบบริการทันตสุขภาพ  ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 604 Dental Care Delivery System  
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑          ๓(๐-๖-๓) 
DTAD 606 Comprehensive Care in General Dentistry I  
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒        ๓(๐-๖-๓) 
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DTAD 607 Comprehensive Care in General Dentistry II  
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓(๐-๖-๓) 
DTAD 608 Comprehensive Care in General Dentistry III  
ทพทส  ๖๓๘  สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม  ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 638 Interdisciplinary Seminar in Dentistry  
ทพผส ๕๑๔ ระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐-๔) 
DTID 514 Research Methodology  
ทพผส ๕๑๕    ชีววิทยาช่องปาก ๑  ๒(๒-๐-๔) 
DTID 515 Oral Biology I  
บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ  ๓(๓-๐-๖) 
GRID 603 Biostatistics  

 
๓.๑.๓.๒ หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า  ๒ หน่วยกิต 
                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ทพทส ๖๐๙ การถ่ายภาพทางคลินิกทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD  609 Dental Clinical Photography  
ทพทส ๖๙๓ คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 693 Computer in Dentistry  
ทพทส ๖๙๔ การจัดการทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD 694 Dental Management  

  

๓.๑.๓.๓  วิทยานิพนธ์               รวม  ๑๒  หน่วยกิต  
             หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์  ๑๒(๐-๓๖-๐) 
DTAD 698 Thesis  

       
   ๓.๑.๔ โครงการวิจัยของหลักสูตร 
      ๑. การใช้สมุนไพรไทยเพื่อการบ าบัดทางทันตสุขภาพ 
     ๒. งานวิจัยด้านทันตวัสดุ 
     ๓. งานวิจัยด้านชีววิทยาช่องปาก 
     ๔. งานวิจัยด้านระบาดวิทยา   
 
  ๓.๑.๕ ความหมายของรหัสรายวิชา 
   ตัวอักษร  ๔  หลักมีความหมาย  ดังน้ี 
   ตัวอักษร  ๒  หลักแรก เป็นอักษรย่อของคณะท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน        
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                   บฑ (GR)       หมายถึง    บัณฑิตวิทยาลัย   
                   ทพ (DT)       หมายถึง    คณะทันตแพทยศาสตร์   
   ตัวอักษร  ๒  หลักต่อมา  เป็นอักษรย่อของภาควิชาท่ีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 
   คร/ผส (ID)       หมายถึง    โครงการร่วมหรือวิชาผสมผสาน 
   ทส (AD)       หมายถึง    ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
                  ตัวเลข     ๓  หลัก  คือ  ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
  ๓.๑.๖ แผนการศึกษา 

ช้ันปีท่ี ภาคเรียนท่ี  ๑ 
     ๑ ทพผส ๕๑๔ ระเบียบวิธวีิจัย                                              ๒(๒-๐-๔) 

ทพผส ๕๑๕ ชีววิทยาช่องปาก ๑                                              ๒(๒-๐-๔) 
ทพทส ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรม                                  ๑(๑-๐-๒) 
ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป            ๓(๓-๐-๖) 
ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน           ๒(๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑                   ๓(๐-๖-๓) 
วิชาเลือก                              ๑(๑-๐-๒) 

 รวม  ๑๔  หน่วยกิต 
  

ช้ันปีท่ี ภาคเรียนท่ี  ๒ 
๑ ทพทส ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะน า                                  ๑(๑-๐-๒) 

ทพทส ๕๓๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก                                    ๑(๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒                  ๓(๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                                            ๖(๐-๓๖-๐)  
บฑคร ๖๐๓  ชีวสถิติ                                     ๓(๓-๐-๖) 
วิชาเลือก                                       ๑(๑-๐-๒) 

 รวม  ๑๕  หน่วยกิต 
 
 

ช้ันปีท่ี ภาคเรียนท่ี  ๑ 
๒ ทพทส  ๕๗๑ เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม           ๑(๑-๐-๒) 

ทพทส  ๖๐๔ ระบบบริการทันตสุขภาพ                                       ๑(๑-๐-๒) 
ทพทส  ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓                 ๓(๐-๖-๓) 
ทพทส  ๖๓๘ สมัมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม                            ๑(๑-๐-๒) 
ทพทส  ๖๙๘  วิทยานิพนธ์                                  ๖(๐-๓๖-๐)  

 รวม  ๑๒  หน่วยกิต 
  
  ๓.๑.๗ ค าอธิบายรายวิชา    โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ก 
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๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   ๓.๒.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.แพรวพัชร  ปัจฉิมสวัสด์ิ 
 

 
อ.ท. (ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๔ 
M.S. (Dental Materials Science) 
New York University : ๒๕๓๓ 
Cert. (Pediatric Dentistry)  
New York University : ๒๕๓๒ 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ 

๒. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.มาลินี  สูอ าพัน  
 

 
ป.ชั้นสูง (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๘ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๖ 

๓. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.วนิดา  นิมมานนท์ 
   

 
อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๓ 
ป.บัณฑิตชั้นสูง (ปริทันตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๓ 

๔. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.สมชัย  มโนพัฒนกุล 
 

 
Dip. Australasian Board of  
Orthodontics : ๒๕๔๗ 
M.D.Sc. (Orthodontics) 
University of Queensland : ๒๕๔๓ 
ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

๕. xxxxxxxxxxxxx 
อ.พีรศุษม์  รอดอนันต์ 
 

 
M.D.Sc. (Periodontics) 
University of Western Australia : ๒๕๓๙ 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๔ 
 



มคอ.๒ ๑๒ 

๖. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.ทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ 
 

 
ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓  
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๘ 

๗. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ดร.ศศิภา  ธีรดิลก 

 
Dr. med. Dent (Orthodontics) 
Poliklinik fuer kieferorthopaedie, ludwig 
maximilian Universitaet: ๒๕๕๒ 
Fachzahnaerztin fuer kieferorthopaedie   
(German Board of Orthodontics) 
Poliklinik fuer kieferorthopaedie, ludwig 
maximilian Universitaet: ๒๕๕๐ 
วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๕ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 

 
    ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ า 
 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.การุญ  เลี่ยวศรีสุข 
 

 
อ.ท. (ทันตสาธารณสุข) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๒ 
อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๑  
Dip. In Technology Management (RVB) 
Maastricht School of Management, The 
Netherlands : ๒๕๓๖   
M.P.H. (Dental Public Health) 
University of Alabama : ๒๕๓๑  
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๑ 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๙ 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๓ 

๒. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.นิตยา  เพ็งรักษ์  
 

 
ป.ชั้นสูง (ทันตกรรมหัตถการ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๔  
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๓  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๑  

๓. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.พรพจน์  เฟื่องธารทิพย์  
 

 
Ph.D. (Dental Science) 
Tokyo Medical and Dental University:
๒๕๔๓ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

๔. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.วิภาดา  เลิศฤทธิ์ 
 

 
Cert. In Prosthodontics 
University Medicine and Dentistry of New 
Jersey:๒๕๓๒ 
M.S. (Oral Biology) 
University Medicine and Dentistry of New 
Jersey:๒๕๓๒ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๗ 

๕. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.สิริบังอร  พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ 
 

 
Cert. In Oral Medicine 
Harvard School of Dental Medicine:
๒๕๔๕ 
D.M.Sc. in Oral Biology 
Harvard School fo Dental Medicine:
๒๕๔๕ 
ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๙ 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

๖. xxxxxxxxxxxxx 
อ.คมสัน  ลาภาอุตย์  
 

 
ส.ม.(ทันตสาธารณสุข) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 
 



มคอ.๒ ๑๔ 

๗. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ชนิตา  ศุภอมรกุล 
 

 
วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖  

๘. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ร.ท.ชัชชัย  คุณาวิศรุต 
 

 
Cert. In Implant Dentistry 
University of Florida : ๒๕๔๕ 
Cert. in Prosthodontics 
University of North Carolina : ๒๕๔๓ 
M.S. (Prosthodontics) 
University of North Carolina : ๒๕๔๓ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ๒๕๓๗ 

๙. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ดวงกมล  เจียมจริยาภรณ์  
 

 
ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๘ 
ป.ทันตแพทย์ประจ าบ้าน (ทันตกรรมทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๔๓  

๑๐. xxxxxxxxxxxxx 
อ.นัยนา  บูรณชาติ 
 

 
ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๖ 
ป.ทันตแพทย์ประจ าบ้าน (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๖ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๒๕๔๑ 

๑๑. xxxxxxxxxxxxx 
อ.อรนุช  เจียรสุจิตวิมล 
 

 
ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
ทันตแพทยสภา ๒๕๕๐ 
ป.ทันตแพทย์ประจ าบ้าน (ทันตกรรมทั่วไป) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 
ป.บัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป) 



มคอ.๒ ๑๕ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๗ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 

๑๒. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ดร.ปิยพรรณนา พิทยชวาล 
 

 
Ph.D. (Dental Ceramic) 
Eastman Dental Institute, UCL, UK: 
๒๕๕๒ 
M.Sc. (Restorative Dentistry) 
University of Sheffield, UK: ๒๕๔๗ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

๑๓. xxxxxxxxxxxxx 
อ.รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ 

 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๘ 

๑๔. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ธารี  จ าปีรัตน์ 

 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 

๑๕. xxxxxxxxxxxxx 
อ.อรฤดี  สุรัตนสุรางค์ 

 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๑ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๑๖ 

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

๑. 
 

xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.สมเกียรติ  อรุณากูร  

 
อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล) 
Cert. in Oral & Maxillofacial Surgery 
(Denmark), 
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์ช่องปาก), 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
วท.บ 

๒. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.เชวงเกียรติ  แสงศิรินาวิน 

 
วท.ม.(เภสัชวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๑ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๐  
วท.บ.(วิทยาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๘  

๓. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.วนิดา  แสงอลังการ 

 
ภ.ม.(เภสัชวิทยา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๓ 
ภ.บ.(เภสัชบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๑๘ 

๔. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.สร้อยศิริ  ทวีบูรณ์ 

 
ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 
วท.ม.(จุลชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๑ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๗ 
วท.บ.(วิทยาศาสตรการแพทย์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๕ 

๕. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.บุญจิรา  อนุกูล  

 
อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล) 
Diplomate American Board of Oral & 
Maxillofacial Surgery 
M.S. 
Cert. in Oral & Maxillofacial Surgery 



มคอ.๒ ๑๗ 

ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ป.ชั้นสูง(ศัลยศาสตร์ช่องปาก) 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
วท.บ.  

๖. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.ภาณุเพ็ญ  สิทธิสมวงศ์  

 
Dip. American Board of Orofacial Pain 
MS.(Oral Biology) 
Cert. in TMD and Orofacial Pain 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 

๗. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ  

 
อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล 
เฟเชียล) 
Dr.med. (Murnster) 
Facharzt fuer Mund-Kiefer-Gesichts 
Chirurgie (Oral and Maxillofacial 
Surgery) 
ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก) 
พ.บ. 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์)  

๘. xxxxxxxxxxxxx 
รศ.อารยา  พงษ์หาญยุทธ  

 
อ.ท.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
Diplomate, American Board of Pediatric 
Dentistry, 
Cert. in Pedodontics (Residency Training 
Program), 
ป.ชั้นสูงฯ (ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
วท.บ. 

๙. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.จีรภัทร  จันทรัตน์  

 
อ.ท.(วิทยาเอ็นโดดอนต์) 
Ph.D. (Dental Science) 
The University of Melbourne, Australia 
M.D.Sc.(Endodontics) 
The University of Melbourne, Australia 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์)  

๑๐. xxxxxxxxxxxxx 
อ.ดร.พีรพงศ์  สันติวงศ์ 

 
Ph.D. (Orthodontics) 
Tokyo Medical and Dental University 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 



มคอ.๒ ๑๘ 

๑๑. xxxxxxxxxxxxx 
อ.บวร  คลองน้อย 

 
Doctor der Zahnheilkunde 
(Dr.Med.Dent) 
Doctor der Medizin (Dr.Med.) 
Facharzt fuer Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgie (German Board of Oral 
and Maxillofacial Surgery) 
FAU-Erlangen, Germany ๒๕๔๔-๒๕๔๙ 
พ.บ.(แพทยศาสตร์บัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗-๒๕๔๒ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๘-๒๕๓๔ 

 ๑๒. Xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.สุมาลี  สิงหนิยม  

 
วท.ม. (ชีวสถิติ) 
มหาวิทยาลัยมิหดล 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศษสตร์ 

 ๑๓. Xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.อัญชลี  วงศ์ทางสวัสด์ิ 

 
ค.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๒ 
ศษ.บ.(ศึกษาศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒๕๑๙ 

๑๔. xxxxxxxxxxxxx 
ทพญ.ปวีณวรรณ  สุวรรณเกต 

 
อ.ท.(ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ทันตแพทยสภา ๒๕๔๒ 
ป.ทันตแพทย์ประจ าบ้าน (ศัลยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล) 
โรงพยาบาลชลบุรี ๒๕๔๒ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๗ 

๑๕. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.สวณี  เต็งรังสรรค์ 

 
วท.ม. (วิทยาการระบาด) 
วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) 
 

๑๖. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.ประมุข  จิตต์จ านงค์ 

 
อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป) 
M.Sc. D. (U. of Wales) 
ป.ชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์) 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
 



มคอ.๒ ๑๙ 

๑๗. xxxxxxxxxxxxx 
ผศ.อนัญญา  ภาสวรกุล  

 
อ.ท.ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
M.S. (U. of Alabama, U.S.A.) 
Cert. in Pediatric. Dentistry 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
วท.บ. 

๑๘. xxxxxxxxxxxxx 
ทพญ.กิติมาน  ชนารัตน์ 

 
วท.ม.(ปริทันตวิทยา) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๕ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
University of Southern California, School 
of Dentistry.:๒๕๓๒ 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์บณัฑิต) 
University of California Irvine.: ๒๕๒๘ 

 
๑๙. 

xxxxxxxxxxxxx 
ทพญ.ใจทิพย์  ทรงวศิน  

 
Diplomate, American Board of Pediatric 
Dentistry 
M.S. (U. of Alabama, U.S.A.), 
Cert. in Pediatric Dentistry,  
ป. ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลนิิก  
สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 

๒๐. xxxxxxxxxxxxx 
ทพ.อรรถพร  ลิ้มปัญญาเลศิ 

 
วศ.ม. (คอมพิวเตอร์) 
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) 

๒๑. xxxxxxxxxxxxx 
ทพ.สนธิ  ศิริมัย 

 
Master of Science in Dentistry in 
Prosthodontics  
Boston University: ๒๕๔๑ 
Certificate of Advanced Graduate study in 
Prosthodontics  
Boston University: ๒๕๔๐ 
ท.บ.(ทันตแพทยศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยมหิด ๒๕๓๔ 

๒๒. xxxxxxxxxxxxx 
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๔. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   ไม่ม ี
 
๕. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าวิทยานิพนธ์ 
 ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือ
การประยุกต์องค์ความรู้ด้านทันตสุขภาพ ทันตวัสดุ ระบาดวิทยา หรือชีววิทยาช่องปาก 
 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
 วิทยานิพนธ์เป็นการวิจัยอิสระในเน้ือหาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสาขาวิชาทันตสุขภาพ ทันตวัสดุ ระบาด
วิทยา หรือชีววิทยาช่องปาก ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาซึ่งครอบคลุมทฤษฎีพื้นฐาน การ
ประยุกต์ เทคโนโลยี หรือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 เมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นการท าวิทยานิพนธ์ นักศึกษาสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 
ทันตวัสดุ ระบาดวิทยา หรือชีววิทยาช่องปาก ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยหรือพัฒนานวัตกรรม เพื่ อ
แก้ปัญหาทางทันตกรรม โดยสามารถสื่อสารหรือน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และเผยแพร่ความรู้แก่บุคคล
ทั่วไป ผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม นอกจากน้ีนักศึกษาจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการท าวิจัย 
ตระหนักถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมของบุคลากรต่างสาขา 
 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 นักศึกษาสามารถเริ่มท าวิทยานิพนธ์ได้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ของปีการศึกษาที่ ๒ จนครบหน่วย 
กิตตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 ๑๒ หน่วยกิต ตามโครงสร้างหลักสูตร 
 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ อีกทั้งมีตัวอย่าง
วิทยานิพนธ์ให้ศึกษา 
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 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา จนกระทั้งเสร็จสิ้น
กระบวนการน าเสนอวิทยานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย หรือตามมติคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปริญญาโท สาขาทันตกรรมทั่วไป 
 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล   
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
M = Mastery = เป็นนายแห่งตน=ความเป็นมนุษย์ที่ดี 
A = Altruism = มุ่งผลเพื่อผู้อื่น=อตฺตาน  อุปม  กเร 
H = Harmony = กลมกลืนกับสรรพสิ่ง=ความสามัคคี 
I = Integrity = มั่นคงยิ่งในคุณธรรม= ความมีคุณธรรม 
D = Determination = แน่วแน่ท ากล้าตัดสินใจ= มุ่งมั่น มี 
        เปูาหมาย                                                                                                                                    
O = Originality=สร้างสรรค์สิ่งใหม่= ใฝุรู้ สร้างสรรค์ 
L = Leadership =ใฝุใจเป็นผู้น า = ความเป็นผู้น า 

๑) ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติตาม
วัฒนธรรมองค์กร ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
๓) สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
อย่างสม่ าเสมอ 

มีความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ก าหนดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาต้องท างานเป็น
กลุ่ม มีส่วนร่วมในการน าเสนอรายงาน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนา กลยุทธ์การประเมินผลการ

เรียนรู้ในแต่ละด้าน 
๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๑.๑ เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
๑.๓ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้
ตามสามารถท างานเป็นทีม 
๑.๔ ปฏิบัติตามคุณธรรมและ

๑.๑ อภิปราย 
๑.๒ กรณีศึกษา 
๑.๓ สัมมนา 
๑.๔ การน าเสนอ สรุปการ
ค้นคว้า 

๑.๑ สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม การท างานเป็นทีมและความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๑.๒ ซื่อสัตย์ต่อการท าวิจัย ไม่
ลอกเลียนผลงานผู้อื่น 
๑.๓ ให้รางวัลนักศึกษาที่มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
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จริยธรรมในงานที่ได้รับมอบหมาย
หรืองานวิจัย 
๒. ด้านความรู้ 
๒.๑ อธิบายและประยุกต์ทฤษฎี
และเทคนิคในการค้นหาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาทางทันต
สุขภาพอย่างสร้างสรรค์ 
๒.๒ บูรณาการความรู้แบบพหุ
วิทยาการ (Multidisciplinary) ที่
เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางทันต- 
กรรม 
๒.๓ เสนอแนวความคิดในการวาง
แผนการรักษาให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไข หรือปัญหาทางการแพทย์
ที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยความรู้ทาง
ทันตกรรมเพียงอย่างเดียว 
๒.๔ ประยุกต์เทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับทันต
แพทยศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 

๒.๑ บรรยาย 
๒.๒ อภิปราย 
๒.๓ กรณีศึกษา 
๒.๔ สัมมนา 
๒.๕ รายงานและแบบฝึกหัด 
๒.๖ การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
จากต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
๒.๗ การน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้า 

๒.๑ การทดสอบย่อย สอบปลาย
ภาค 
๒.๒ ผลการน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้าในรายวิชาที่มีการ
อภิปรายกรณีศึกษาหรือสัมมนา 
๒.๓ รายงานหรือบทสรุปเน้ือหา
ในรายวิชาที่มีการอภิปราย 
กรณีศึกษาหรือสัมมนา 
 

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑ สามารถวิเคราะห์ทฤษฎีและ
ประเมินองค์ความรู้ทางทันต
แพทยศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 
๓.๒ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์
และประเมินงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีทางทันตกรรม รวมถึง
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
ทางด้านทันตแพทยศาสตร์ 
๓.๓ สามารถบูรณาการองค์ความรู้
และแนวคิดจากสาขาวิชาต่างๆเพื่อ
แก้ปัญหาทางทันตสุขภาพด้วย
วิธีการใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๔ สามารถวางแผนและด าเนิน

๓.๑ อภิปราย 
๓.๒ กรณีศึกษา 
๓.๓ สัมมนา 
๓.๔ การค้นคว้า รวบรวม 
๓.๕ การน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้า 
๓.๖ การเขียนรายงาน 
 

๓.๑ รายงานหรือบทสรุปเน้ือหา 
๓.๒ ตอบค าถามได้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ มีเหตุผลและตรง
ประเด็น 
๓.๓ ผลการน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้าในรายวิชาที่มีการ
อภิปรายศึกษาหรือสัมมนา 
๓.๔ บทความเชิงวิเคราะห์ 
๓.๕ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
๓.๖ รายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ได้ด้วยตนเองจากข้อมูลจาก
ต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
๔.๑ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ 
๔.๒ มีทักษะการเป็นผู้น า 
๔.๓ สามารถแสดงความเห็นเชิง
วิชาการได้อย่างถูกต้อง 
๔.๔ สามารถวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเอง 

๔.๑ อภิปราย 
๔.๒ กรณีศึกษา 
๔.๓ การเขียนรายงาน 
๔.๔ การแบ่งปันความรู้ 
๔.๕ การน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้า 
 

๔.๑ สังเกตพฤติกรรมการมีส่วน
ร่วม ความเป็นผู้น า และความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๔.๒ รายงานหรือบทสรุปเน้ือหา 
๔.๓ ผลการน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้าในรายวิชาที่มีการ
อภิปรายกรณีศึกษา 

๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๑ สามารถประยุกต์เทคนิคทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาทางทันต
แพทยศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง 
๕.๒ สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
๕.๓ สามารถน าผลการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยมาน าเสนอแก่บุคคล
ต่างๆ ในวงการวิชาการทั้งใน
รูปแบบน าเสนอแบบปากเปล่า เข้า
ร่วมงานประชุมวิชาการและการ
เขียนบทความผ่านสิ่งตีพิมพ์
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๕.๑ การเขียนรายงาน 
๕.๒ การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น 
SPSS  
๕.๓ การน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้า 
๕.๔ สัมมนา 
๕.๕ การสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์ (e-journals/ 
e-library) 

๕.๑ การใช้โปรแกรมในการ
น าเสนอผลงาน เช่น พาวเวอร์
พอยต์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ  
๕.๒ รายงานหรือบทสรุปเน้ือหา 
๕.๓ ผลการน าเสนอสรุปการ
ค้นคว้า 

 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
 โปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ภาคผนวก ค 
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หมวดท่ี ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษามีเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ดังน้ี 
สัญลักษณ์  ความาหมาย   แต้มประจ า 
A    ดีเลิศ (Excellent)  ๔.๐๐  
B+   ดีมาก (Very Good)  ๓.๕๐ 
B   ดี (Good)   ๓.๐๐ 
C+    ค่อนข้างดี (Fairly Good)  ๒.๕๐ 
C    พอใช้ (Fair)   ๒.๐๐ 
D+    อ่อน (Poor)   ๑.๕๐ 
D    อ่อนมาก (Very Poor)  ๑.๐๐ 
F    ตก (Fail)    ๐.๐๐ 
 
 รายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาพื้นฐาน หมวดวิชาบังคับและหมวดวิชาเลือกของหลักสูตรจะต้องได้
สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า B ถ้าได้สัญลักษณ์ต่ ากว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าโดยผลการศึกษาใน
รายวิชาที่เรียนซ้ าจะต้องได้ไม่สูงกว่าสัญลักษณ์ B 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 กระบวนการประเมินผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่
ละรายวิชามีดังน้ี 
 ๒.๑ เก็บข้อมูลสถิติของคะแนนในส่วนต่าง ๆ ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 ๒.๒ ประกาศคะแนนเก็บในส่วนต่าง ๆ ให้นักศึกษาทราบและแสดงเกรดที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๒.๓ สอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาที่ผ่านวิชาน้ีไปแล้วไม่เกิน ๑ ปี การศึกษา 
 ๒.๔ สอบถามอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่น าความรู้จากการเรียนการสอนของวิชาน้ีไปใช้นอกจากน้ียัง
พิจารณาจากการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ซึ่งต้องส าเร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ๓.๑ ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโทต้องมีเวลา
ศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
 ๓.๒ ต้องศึกษารายวิชาต่างๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร คือ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แล้วเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทต้องศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า ๒๙ หน่วยกิต และท าวิทยานิพนธ์ ๑๒ หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่น้อย
กว่า ๔๑ หน่วยกิต 
 ๓.๓ ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
 ๓.๔ ต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
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 ๓.๕ ต้องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๓.๖ ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการเผยแพร่หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceeding) ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อขอส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโท 
 

หมวดท่ี ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
 

๑.การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรมีแนวทางในการปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ ดังน้ี 
 ๑.๑ แนะน าอาจารย์ใหม่ให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดทราบ และอธิบายชี้แจงรายละเอียด
ของหลักสูตรและรายวิชาทั้งหมด 
 ๑.๒ ประธานหลักสูตรมอบหมายอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่เพื่อช่วยดูแลและแนะน าเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการสอน 
 ๑.๓ ส่งอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ
พัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (Young Staff) เพื่อให้ทราบถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน การเตรียม
แผนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลการสอนที่ถูกต้องและเหมาะสม 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลกรภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล และส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
(เช่น การจัดท าแผนการสอน การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้สื่อการสอน 
การสัมมนา) เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 
 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
  ๒.๒.๑ ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาการให้กับอาจารย์ เช่น 
หลักการเขียนต ารา หลักการเขียนโครงการวิจัย การพัฒนางานวิจัย 
  ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและเสนอทุนวิจัย 
  ๒.๒.๓ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าอบรมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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หมวดท่ี ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การบริหารหลักสูตร 
 ๑.๑ มีกลไกในระดับภาควิชาส าหรับดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการและควบคุมการด าเนินการจัด
การศึกษาให้เป็นระบบ มีประธานหลักสูตร และคณะกรรมการหลักสูตรดูแลรับผิดชอบ และวางแผนด้าน
การศึกษา ก าหนดทิศทาง เปูาหมาย และแผนงาน 
 ๑.๒ ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐาน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน ทั้งที่เป็นการประเมินผลการเรียนการสอนของ
นักศึกษา และผลการสอนของอาจารย์ 
 ๑.๓ ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรตามตัวบ่งชี้คุณภาพของส านักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๔ มีการประเมินและทบทวนเพื่อปรับปรุงให้หลักสูตรมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุก ๕ ปี เพื่อให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสอดรับกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต 
 
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
 บัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อ
การจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และวัสดุอื่นๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนักศึกษา และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการรวมทั้งสายสนับสนุน 
 
 ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
  ๒.๒.๑  ก าหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบ่งชี้ข้างต้น ทุกๆ ระยะ….๕…. ป ี 
  ๒.๒.๒ มีห้องคอมพิวเตอร์ทั้งของภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัยฯ ให้นักศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ นอกจากน้ันทางมหาวิทยาลัยยังมีส านักหอสมุดที่มีบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศและการตรวจค้นเอกสารวิชาการ ด้วยคอมพิวเตอร์ Network CD-ROM และ 
Internet ซึ่งสามารถค้นหาเอกสารวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้ 
  ๒.๒.๓ มีห้องเรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ์การศึกษา พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่ เพียงพอ
ส าหรับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และมีหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในการออกไปศึกษานอกสถานที่
เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  ๒.๒.๔ มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
 หลักสูตรฯ มีการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา โดยสอบถามผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาความต้องการในการใช้ต ารา หนังสืออ้างอิงเอกสารหรืออุปกรณ์
การเรียนการสอน รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษาและผู้ใช้บริการ 
 
 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 หลักสูตรฯ มีการส ารวจความต้องการหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์การเรียนการสอนของ
นักศึกษาและคณาจารย์ต่อทรัพยาการต่างๆ ในแต่ละด้าน และน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษาและคณาจารย์ 
 
๓. การบริหารคณาจารย์ใหม่ 
 ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่ 
 คณะฯ มีการด าเนินการเพื่อรับอาจารย์ใหม่โดยการกลั่นกรองคุณสม บัติและ ประสบการณ์จาก
หลักฐานการสมัครก่อน จากน้ันคณะกรรมการสอบคัดเลือกจะพิจารณาความรู้ความสามารถ และทักษะการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ ซึ่งผลการสอบคัดเลือกน้ันยึดเกณฑ์คุณสมบัติทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา 
รวมทั้งมติการตัดสินใจของคณะกรรมการสอบคัดเลือกเป็นหลัก 
 
 ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 มีการจัดประชุมภายหลังการเรียนการสอนในทุกภาคการศึกษาเพื่อวางแผน ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อทบทวน ติดตามคุณภาพและน า
ข้อเสนอแนะจากการประเมินรายวิชามาประกอบการพิจารณาวางแผนเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 ๓.๓ การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาสามารถเลือกสรรอาจารย์พิเศษโดยพิจารณาจากคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สอนที่สอดคล้องกับเน้ือหารายวิชาที่ต่างจากความช านาญของคณาจารย์ประจ าเพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้มีประสบการณ์เฉพาะด้านทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ และน าเสนอต่อประธาน
หลักสูตรเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว 
 
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 ๔.๑ การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของ
นักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่ ว ไป สอดคล้องกับระเบียบการสรรหาพนักงานของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 



มคอ.๒ ๒๘ 

 ๔.๒ การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามต าแหน่งงานน้ันๆ เช่น 
การสอนงาน (Coaching) ระบบพี่เลี้ ยง (Mentoring) การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management) การจัดอบรมในองค์กร (In-house Training) หรือการส่งไปอบรม ณ หน่วยงานภายนอกที่
จัดอบรมในเรื่องน้ันโดยเฉพาะ (Public Training) การพัฒนาในส่วนน้ีเป็นหน้าที่ของส่วนงานที่จะจัดหรือเปิด
โอกาสให้มีการพัฒนาตามรูปแบบต่างๆ  
 
๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 ๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
 ๕.๑.๑ หลักสูตรฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าทางวิชาการ แผนการเรียนการ
สอนในหลักสูตร วิธีการศึกษาเล่าเรียน รวมชี้แจงตารางการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่าน 
 ๕.๑.๒ จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อท าหน้าที่แนะน าและช่วยเหลือนักศึกษาทางด้านการเรียน
การสอนและ/หรือการให้ค าแนะน าในด้านอื่นๆ ที่นักศึกษาอาจมีปัญหา 
 ๕.๑.๓ ภาควิชาให้การสนับสนุนอาจารย์ในการไปประชุมฝึกอบรมความเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ในด้านวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษารวมทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับทุนอุดหนุนจากคณะ ๘,๐๐๐ บาท ต่อคน : ปี นักศึกษาได้
ทุนอุดหนุนในการท าวิจัย ภาควิชาส่งเสริมให้ทุนนักศึกษาในการไปเผยแพร่ผลงาน 
 
 ๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิชาการหรืออื่นๆ มายังคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยได้โดยตรงทั้ง
ในรูปแบบของการติดต่อด้วยตนเองหรือยื่นเป็นเอกสาร หลังจากน้ันคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จะด าเนินการ
พิจารณาข้ออุทธรณ์ดังกล่าวตามความเหมาะสม 
 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 ๖.๑ มีการประเมินผลความส าเร็จของการจัดหลักสูตร ว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีความสามารถเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและ/หรือสามารถศึกษาต่อใน
ชั้นสูงต่อไปได้ 
 ๖.๒ มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต ทั้งในส่วนของตัวบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตเพื่อดู
ระดับความพึงพอใจของนายจ้างหรือผู้ใช้บัณฑิต 
 ๖.๓ ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป บัณฑิตมีงานท าเต็มร้อยละหน่ึงร้อย 
 
 
 



มคอ.๒ ๒๙ 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้บังคับที่
ต้องมีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมายติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีจ านวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖-๑๕) ที่มี
ผลด าเนินการบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่า ๘๐% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัว
บ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังน้ี 
 
ปีการศึกษาตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย            ปีการศึกษา 
 ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และมคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบมคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และมคอ.
๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. ๗ ปีที่
แล้ว 

     

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     



มคอ.๒ ๓๐ 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง 

     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อหลักสูตร เฉลี่ยไม้น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐  

     

๑๓. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาใน
แต่ละชั้นปีที่มีต่อรายวิชาที่เปิดสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๔. จ านวนการน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๓๐ ของจ านวนนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร 

     

๑๕. จ านวนการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่
ในหลักสูตรอย่างน้อยคนละ ๑ ฉบับ 

     

 
หมวดท่ี ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะพิจารณาจากตัว
ผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนตามแผนการสอนของรายวิชา หากวิธีการที่ ใช้ไม่สามารถท า
ให้ผู้เรียนเข้าใจได้ จะต้องมีการปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  
 

 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนพิจารณาจาก ทักษะการสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอนในทุก
รายวิชา รวมถึงการประเมินของนักศึกษาและการทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
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๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมท าโดยการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย
นักศึกษา บัณฑิต คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต ว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถปฏิบัติงานได้ตามความ
ต้องการ มีความรับผิดชอบ และยังมีจุดที่ต้องพัฒนาด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการ การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา 
 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย ๑ คน โดยมี
เกณฑ์การประเมินดังน้ี 
 คะแนน ๑ มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ครบ 
 คะแนน ๒ มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๕ ครบ และมีตัวบ่งชี้ที่เหลือที่มีผลด าเนินการบรรลุเปูาหมาย 
   ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 คะแนน ๓  มีตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑๕ ครบทุกข้อ 
ทั้งน้ีดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรจะกระท าทุก ๕ ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการ
ปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะและมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ืองทุก ๕ ป ี
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เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
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ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา 
 
(๑) หมวดวิชาบังคับ   

      หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส  ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD   502    Dental Epidemiology 1(1-0-2) 

แนวคิดพื้นฐานทางวิทยาการระบาดที่เกี่ยวกับการวิจัยทางคลินิก และโรคทางทันตกรรมที่
เป็นปัญหาในชุมชน รวมถึงปัจจัยเสี่ยง การออกแบบโครงการวิจัยที่ใช้หลักฐานทางวิทยาการระบาด และใน
การชี้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อโรคและความสัมพันธ์กับโรคอื่น การประเมินข้อเสนอการวิจัยหรือการออกแบบการ
วิจัย และอภิปรายผลของการวิจัยในเชิงวิทยาการระบาด 
 Basic concept of epidemiology related to clinical research and dental 
problems of the community including risk factors. Design of research project based on 
epidemiological approach and identification of factors effecting cause of diseases and 
relationship with other diseases.  Evaluation of research proposal or design and discussion 
of research result with epidemiological evaluation. 
 
ทพทส  ๕๐๔  แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมท่ัวไป ๓(๓-๐-๖) 
DTAD  504 Comprehensive Care Approach in General Dentistry  3(3-0-6)  
 ปรัชญาและหลักการของทันตกรรมทางปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมประดิษฐ์ 
และทันตกรรมบูรณะ  การวางแผนการวินิจฉัยด้วยความเข้าใจ และการบ าบัดในด้านทันตกรรมทั่วไป การบ าบัด
แบบด้ังเดิมและการฟื้นสภาพฟันในผู้ปุวยที่มีปัญหาทางปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อความสวยงามและคง
หน้าที่ การบูรณะในผู้ปุวยที่มีสันเหงือกยุบตัวมาก การทบทวนวรรณกรรมทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติทาง
คลินิก มาตรการการปูองกัน และทันตวัสดุ 
 Philosophy and principles of periodontics, endodontics, prosthodontics and 
restorative dentistry. Comprehensive diagnosis and treatment planning in general dentistry. 
Conservative treatment and restoration for esthetics and function in 
periodontal/endodontic patients. Management of severely resorbed alveolar ridges. Current 
reviews in clinical practice guidelines, preventive measures and dental materials.  
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๓๔ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส  ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมข้ันแนะน า ๑(๑-๐-๒)          
DTAD  512 Introduction to Dental Implantology  1(1-0-2)  
 หลักการและความรู้พื้นฐาน และหลักการพื้นฐานในงานทันตกรรมรากเทียม เคร่ืองมือในการ
วินิจฉัย กรณีวิเคราะห์การวางแผนการบ าบัดเพื่อการบูรณะด้วยรากเทียมอย่างมีผลส าเร็จ วิธีการทางคลินิกที่
เกี่ยวกับเทคนิคทั้งทางศัลยกรรมและทันตกรรมประดิษฐ์ และหน้าที่อย่างสูงสุด 
 Principles and basic knowledge of dental implantology. Diagnostic tools, case 
analysis and treatment planning for successful restoration with dental implants. Clinical 
procedures involve both surgical and prosthetic techniques to obtain optimal esthetics and 
function. Discussion on success-failure assessment, prevention and maintenance of dental 
implants and clinical solving.  

       
ทพทส  ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒(๒-๐-๔) 
DTAD  515 Pediatric Dental Care and Orthodontic Management  1(2-0-4) 
 หลักการในการปูองกัน และบ าบัดทางทันตกรรมส าหรับเด็ก หลักการตรวจวินิจฉัย การ
วางแผนการบ าบัด วิธีการจัดการพฤติกรรม การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์
โรคในช่องปากและการเรียงตัวของฟัน หลักการในการจัดการกับฟันน้ านม และฟันแท้ที่เกิดอุบัติเหตุกระแทก 
การทบทวนวรรณกรรมในเรื่องทันตกรรมส าหรับเด็ก และการจัดการกับฟันที่ได้รับภยันตราย ทันตกรรมจัดฟัน
ทั้งแบบปูองกันและบ าบัดรวมถึงการวิเคราะห์ชุดฟันแบบผสมการพัฒนา และการเจริญของกะโหลกใบหน้า ชี
วกลศาสตร์ของการเคลื่อนของฟัน แผนการวินิจฉัย และการบ าบัดโดยใช้ฐานของการเคลื่อนของฟันเฉพาะ
ต าแหน่งด้วยการใช้เคร่ืองมือชนิดถอดได้ การวางแผนการบ าบัด การส่งต่อและแนะน าผู้ปุวยปากแหว่งและ
เพดานโหว่ การวางแผนบ าบัดด้วยสหสาขาวิชาการเป็นการเสริมส าหรับแผนการบ าบัดแบบครอบคลุม 
 Prevention and treatment of oral diseases for children. Thorough diagnosis 
and comprehensive treatment planning with orthodontic assessment. Child behavior 
management as well as growth and development based on the analysis of oral diseases 
and malocclusion. Management of dental trauma in primary and permanent teeth current 
reviews in pediatric dentistry, preventive and interceptive orthodontics, and dental 
traumatology. Preventive and interceptive orthodontics include mixed dentition analysis. 
Craniofacial growth and development, biomechanics of tooth movement, diagnosis and 
treatment plan on the basis of minor tooth movement using removable appliances. 
Treatment planning, transferring and advising cleft lip and cleft palate patients. 
Multidisciplinary treatment planning supplemented for thorough comprehensive treatment 
planning. 



มคอ.๒ ๓๕ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส  ๕๓๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ๑(๑-๐-๒) 
DTAD  534 Oral Surgery            1(1-0-2)               
 วิธีการศัลยกรรมช่องปากแบบพื้นฐาน รวมถึงศัลยกรรมทางปริทันต์ เทคนิคพื้นฐานส าหรับ
การประเมิน การวินิจฉัย การจัดการกับการติดเชื้อ การใช้ยา และเหตุฉุกเฉินในที่ท างาน การปฏิบัติต่อผู้ปุวย
ศัลยกรรมช่องปากอย่างเหมาะสม และถูกต้องอย่างมีหลักจริยธรรมวิชาชีพ 
   Basic oral surgery procedures including periodontal surgery. Basic techniques 
on evaluation, diagnosis, management of infection, drug usage and emergency in office 
practice. Handling patients undergoing oral surgery with proper manners.  
 
ทพทส  ๕๗๑ เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม         ๑(๑-๐-๒) 
DTAD  571 Oral Medicine and Dental Pharmacology 1(1-0-2) 
  ประวัติไข้ปัจจุบันของผู้ปุวย การตรวจทั้งภายในและภายนอกช่องปาก การวินิจฉัยให้ทราบถึง
ความแตกต่าง การวินิจฉัยเฉพาะแผนการบ าบัดโรคช่องปาก การอ้างอิงและการสื่อสารกับบุคคลากรทางการ
แพทย์คนอื่น ๆ การจัดการโรคฟันที่พบบ่อย 
     Patient’s history of present illness, extra and intra-oral examinations. 
Differential diagnosis, definite diagnosis, treatment plan of oral diseases, referral and 
intercommunication with other medical personals. Management of frequent oral diseases.  
 
ทพทส  ๖๐๔ ระบบการบริการทันตสุขภาพ ๑(๑-๐-๒) 
DTAD  604 Dental Care Delivery System  1(1-0-2) 
 ระบบบริการทันตสุขภาพ ระบบการให้บริการทางทันตกรรมโดยเฉพาะทันตกรรม
โรงพยาบาล การวางแผนระบบการบริการในโรงพยาบาล การจัดให้มีบริการ และทันตกรรมปูองกัน การ
จัดการโรงพยาบาล และการประเมินระบบ 
 The dental care delivery system especially hospital dentistry. The planning of 
the care delivery system, service provision and preventive dentistry. The management of 
the hospital and evaluation of the system. 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๓๖ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส  ๖๐๖  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมท่ัวไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
DTAD   606 Comprehensive Care in General Dentistry I  3 (0-6-3) 
 การจัดการด้วยความร่วมมือของผู้ปุวยทางด้านการแพทย์ ผลของโรคที่ส าคัญของผู้ปุวย การ
บ าบัดทางทันตกรรม การวินิจฉัย แผนการบ าบัด และการบ าบัดโรค การให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในเรื่องสุขภาพ
ปากของผู้ปุวยเพื่อให้คงรักษาสุขภาพทางปาก และปูองกันการเกิดโรคทางปากขึ้นมาอีก  โดยยึดหลักจริยธรรม
วิชาชีพ 

  On management of medically compromised patients, effect of their 
underlying diseases, dental treatment, diagnosis, treatment plan and prognosis of the 
disease, additional instruction on patient’s oral hygiene to maintain their oral health 
condition and prevention of recurrent oral  disease based on the professional ethics. 
 
ทพทส   ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมท่ัวไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
DTAD   607  Comprehensive Care in General Dentistry II     3  (0-6-3) 
   การบ าบัดฟันในทางต่างๆ ด้วยการประเมินจากการติดตามแต่ละบุคคล ปัญห าและ
ความส าเร็จในการจัดการกับผู้ปุวยโดยอาศัยแนวคิดที่ประมวลกันเข้า การพิจารณาถึงองค์ประกอบแบบองค์
รวม เพื่อให้ประสานการประสบผลในการบริการสุขภาพทั้งหมด โดยยึดพื้นฐานทางด้านจริยธรรมวิชาชีพ เป็น
ส าคัญ 
  Dental treatment in various areas by individually follow-up evaluation.  Problems 
and success in managing patients based on comprehensive concepts. Holistic patient care 
should be considered to achieve the best coordinated total health service for the patient 
with the solid foundation of professional ethics. 
 
ทพทส   ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมท่ัวไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
DTAD   608    Comprehensive Care in General Dentistry III    3  (0-6-3) 
  การฟื้นฟูสุขภาพและหน้าที่ทางปากของผู้ปุวยการติดตาม และประเมินผลส าหรับผู้ปุวยแต่
ละคน รายงานผลของการบ าบัด และการบริการ การปูองกันการเกิดขึ้นมาอีกของโรคทางช่องปาก โดยเน้นที่
หลักจริยธรรมวิชาชีพ 

  Clinical practice on various areas of dentistry with professional ethics 
restoration of patient’s oral health and function.  Follow-up and evaluation of an individual 
patient and report on treatment and care including prevention of recurrence of oral 
diseases with the stress on professional ethics. 

 



มคอ.๒ ๓๗ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส  ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTAD  638    Interdisciplinary Seminar in Dentistry 1 (1-0-2) 
 การรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ปัญหาของผู้ปุวย  การวินิจฉัยโรค และการบ าบัดแบบ
ผสมผสานระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ทางทันตกรรม  การประยุกต์ในการวินิจฉัย วางแผนการบ าบัด  เพื่อให้การ
บ าบัดโรคและรักษาผู้ปุวยเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โรคช่องปาก วัสดุและสารต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การบ าบัดใบหน้า และช่องปาก  สาเหตุ ปัญหา และอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคน้ันๆ และแนวทางการบ าบัดที่
ถูกต้องและเหมาะสม การเลือกใช้วัสดุหรือสารต่างๆ ทางทันตกรรมให้เหมาะสมกับโรค หรือรอยโรคของผู้ปุวย
แต่ละราย 
 Data collection and analysis of problems in a dental patient. Requiring 
interdis- ciplinary knowledge and approach in dentistry in the diagnosis, treatment planning 
for appropriate and effective dental care. Seminar also includes oral diseases, materials 
used for oro-facial oral treatment.  Studies on causes, problems and symptoms of different 
dental diseases and their appropriate treatment and care.  Properly selection of dental 
material for lesion and problem of an individual patient. 
 
ทพผส  ๕๑๔ ระเบียบวิธีวิจัย   ๒(๒-๐-๔) 
DTID   514 Research Methodology    2 (2-0-4) 
 ระเบียบวิธีและขั้นตอนในการท าวิจัยประเภทต่างๆ การวิจัยทางคลินิก  การวิจัยทาง
ห้องปฏิบัติการ  การน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการออกแบบงานวิจัย  การต้ังสมมติฐานการวิ จัย 
และการตรวจสอบสมมติฐาน เทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการอภิปราย
ผลงานที่เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ จรรยาบรรณนักวิจัย 
 Concept of research, research method, research protocol in different types of 
research, e.g. clinical research and laboratory research.  Research problem formulation, 
research designs, hypothesis testing, data collection and manipulation, report writing and 
scientific paper critique.  Research proposal. Research ethics. 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๓๘ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพผส  ๕๑๕    ชีววิทยาช่องปาก ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
DTID   515  Oral Biology  I 2 (2-0-4) 
  พัฒนาการ โครงสร้างชีววิทยาและหน้าที่ของเน้ือเยื่อปาก และอวัยวะที่เกี่ยวข้องในภาวะสุข
สมบูรณ์ และภาวะมีพยาธิสภาพ จุลชีววิทยาในช่องปาก การสนองต่อภูมิคุ้มกัน การเจ็บปวดของฟัน และ
ภาวะไวเกินของฟัน ยาสามัญที่ใช้ในทางทันตกรรม 
 Development, structure, biology and function of oral tissues and related 
organs in healthy and pathological status.  Microbiology in oral cavity.  Host immune responses.  
Dental pain and dental hypersensitivity.  Update common drugs used in dental practice. 
 
บฑคร   ๖๐๓ ชีวสถิติ   ๓ (๓-๐-๖) 
GRID   603  Biostatistics           3 (3-0-6)  

 ความรู้พื้นฐานทางสถิติ  กลุ่มประชากรและตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลมากระทบความโน้ม
เอียงสามัญ มาตรการการกระจาย สถิติเชิงพรรณา ความน่าจะเป็นของตัวอย่างการกระจาย ความน่าจะเป็น 
ความคลาดเคลื่อนมาตราฐาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ตัวแปร การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ทางสถิติแบบไม่อิงพารามิเตอร์ ที่อาศัยพัฒนาทางการแพทย์ การประยุกต์เชิงสถิติในการวิจัยทาง
การแพทย์ และงานที่เกี่ยวข้อง 
 The basic knowledge on statistic as population and sample, analysis of data, 
measures of central tendency, measures of dispersion, descriptive statistics, probability of 
sample, probability distributions, standard error, estimation, hypothesis testing, analysis of 
variance, linear regression and correlation, nonparametric statistical analysis based on 
medical data. The application of biostatistics to medical research and related work.   
  
(๒) หมวดวิชาเลือก    

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส  ๖๐๙ การถ่ายภาพทางคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTAD  609      Dental Clinical Photography  1 (1-0-2) 
 หลักการทั่วไปของการถ่ายภาพ  การเลือกกล้องถ่ายภาพ และฟิล์ม การถ่ายภาพใบหน้าและช่อง
ปาก การถ่ายภาพและการล้าง การอัดภาพ การผลิตสไลด์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพื่อเสนอผลงาน 
    General principles of photography, selection of cameras, lens, films, facial and 
intraoral photography, film processing, slide production and computer aids for presentation.
  
 



มคอ.๒ ๓๙ 

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส   ๖๙๓ คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD   693 Computer in Dentistry  1 (1-0-2) 

 การใช้คอมพิวเตอร์ เคร่ืองกราดตรวจ  กล้องดิจิตอล การค้นคืนและค้นหาสารสนเทศทาง
ทันตแพทยศาสตร์ การเสนอความเห็นผ่านทางสื่อสารที่ทันสมัย การด าเนินการระบบเชิงคอมพิวเตอร์เพื่อการ
บริการทางทันตกรรม กฎหมายวิชาชีพคอมพิวเตอร์ จริยธรรมของวิชาชีพนักคอมพิวเตอร์ 
 Usage of computer, scanner, digital camera. Retrieving and searching dentistry 
information. Conveying their idea through modern multimedia. Ability to operate 
computerized system for dental service. computer profession law and ethics. 
 
ทพทส   ๖๙๔ การจัดการทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 
DTAD   694 Dental Management  1 (1-0-2) 
 ระบบการจัดการทางทันตกรรม การวางแผนจัดการและการบริหารงานในหน่วยงานทางทัน
ตกรรม การจัดโครงสร้างจัดต้ังหน่วยงานทันตกรรม 
                Dental care delivery management. Planning and administration in dental care 
practice. Organization of dental care practice. 
 
(๓) วิทยานิพนธ์  

       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ทพทส   ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
DTAD    698 Thesis 12   (0-36-0) 

การก าหนดโครงการวิจัยทางทันตกรรมทั่วไป การด าเนินการวิจัยโดยค านึงถึงจริยธรรมการ
วิจัยในคน การเขียนผลงานวิจัย การน าเสนอรายงานวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ  

Identifying general dentistry research proposal. Conducting research with 
concern of human research ethics.  Writing research findings, presenting, and publishing 
research in standard journals or a conference’s proceedings. 

 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๔๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

และอาจารย์ประจ า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.๒ ๔๑ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ข รายละเอียดอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑. ช่ือ รองศาสตราจารย์แพรวพัชร     ปัจฉิมสวสัด์ิ    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
อ.ท.  ทันตกรรมส าหรับเด็ก ทันตแพทยสภา ๒๕๔๔ 

 M.S. Dental Materials 
Science New York University ๒๕๓๓ 

Cert. Pediatric Dentistry New York University  ๒๕๓๒ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๐ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  Dental material, Fluoride 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Chantanasthan R, Pachimsawat P, Chandaukit  S, Prasertsom P. The effect of water filters on  
  fluoride concentration. J Dent Assoc Thai 2001; 51: 38-48. 
Nimmanon V, Tovivich P, Pachimsawat P, Kanchanavasita W, Thanathornwong P. The light  
  transmittance of modified protective shields. J Dent Assoc Thai 2006; 56(1): 11-29. 
 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๕๒๖ ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง ๑ (๑-๐) 

  
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๔๒ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒ (๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.๒ ๔๓ 

๒. ช่ือ  รองศาสตราจารย์มาลินี สูอ าพัน    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
ป.ชั้นสูง วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๘ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๖ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  Pulp Biology, Dental Caries 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Thaweboon S, Soo-Ampon M, Thaweboon B, Soo-ampon S. Salivary mutans streptococci 

and    
  lactobacilli after self-arresting caries treatment. J Dent Res 2003; 82(Spec Iss B): B-74.  
Soo-ampon S, Vongsawan N, Soo-Ampon M, Chuckpaiwong S, Matthews B. The sources of 

laser  
  doppler blood-flow signals recorded from human. J Dent Res 2003; 82(Spec Iss B): B-

74.  
Soo-Ampon S, Kasetsuwan R, Soo-Ampon M, Phawilai P, Thaweboon S, and Chuckpaiwong 

S. Self-arresting caries treatment for deciduous molars of preschool children in 
rural area.  

  The international dental congress of  the mekong river region. 2004; 43: O-15. 
Thaweboon S, Soo-Ampon M, Thaweboon B, Soo-Ampon S, Chuckpaiwong S. Mutans 

streptococci and lactobacilli in saliva after self-arresting caries treatment. The 
international dental  

  congress of  the mekong river region.  2004; 44: O-16. 
Thaweboon S, Thaweboon B, Soo-Ampon S, Choonharuangdej S, Soo-Ampon M. Efficacy of 

two-time toothbrushing program on mutans streptococci in children. 
IADR/SEA,SEAADE 2004; 134: IP-117. 

 

ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 



มคอ.๒ ๔๔ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๕๑๘ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑  (๑-๐) 
ทพทพ   ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๙๓    คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๙๔ การจัดการทางทันตกรรม ๑ (๑-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง   

ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐) 

    
     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๔๕ 

๓.  ช่ือ  รองศาสตราจารย์วนิดา   นิมมานนท์    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน พ.ศ. 
อ.ท. ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา ๒๕๔๓ 
ป.บัณฑิต ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๓ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   - 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Nimmanon V, Surarit R, Atsawasuwan P, Tiyadechachai C. Quantitative and qualitative study 

of proteins in rubber gloves. J Dent Assoc Thai 2004; 54: 252-259.  
Nimmanon V, Mongkolkachit C, Okrajang  S. The morphologic study of adult toothbrushes in  
  Bangkok. Mahidol Dent J 2006; 26(1): 7-18. 
Nimmanon V, Tovivich P, Pachimsawat P, Kanchanavasita W, Thanathornwong P. The light  
  transmittance of modified protective shields. J Dent Assoc Thai 2006; 56(1): 11-29. 
 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 CAI “Periodontal Esthetics” 
 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
ทพทพ ๕๑๔ ปริทันตวิทยา ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๓๘   สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒   ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๙๒ การถ่ายภาพทางคลินิก ๑ (๑-๐) 

    
  
 



มคอ.๒ ๔๖ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง   
ทพทส ๕๐๔  แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๙ การถ่ายภาพทางคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม              ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒(๐-๓๖-๐) 
        
        

                         
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๔๗ 

๔.  ช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย   มโนพัฒนกุล  
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

Dip. Australasian Board  
 

Orthodontics Australian Board of 
Orthodontics 

๒๕๔๗ 

M.D.Sc. Orthodontics University of Queensland ๒๕๔๓ 
ป.บัณฑิต ปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๔๐ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๖ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   Mini implant anchorage in orthodontics 
  
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Manopatanakul S, Apilapanon S. Shear bond strength of edgewise and tip-edge ceramic 
  brackets.IADR/SEA, SEAADE 2004; 115: IP-080. 
Manopatanakul S, Palatal temporary implant anchorage and its usage for class I, II, III, deep 

bite, open bite  and gummy smile cases. 6th international orthodontic congress, 
Paris France. September 10-14: 2005. Mini-implant for intrusion of maxillary molars. 
APOC Beijing China 2004 

Manopatanakul S. Air-borne bacteria in dental clinic. 3rd IDCMR Kunming China 2006. 
Manopatanakul S. Mini implant for orthodontic anchorage, ThaAOJ 2004;3: 41-46.  
Manopatanakul S, Jearnsurajitwimol O, Hoharitanon S. Psoriasis and dentistry. Mahidol Dent 

J  2004; 26: 35-44. 
Manopatanakul S, Ruangpaka S. Dentist’s acceptance towards the use of mini-implant as 

temporary implant anchorage, ThaAOJ 2005; 4: 40-6. 
Manopatanakul S, Supawarangkul S, Mitrirattanakul S, Santiwong P, Chaiwat P. A study of 

pain  related to mini-implant placement surgery, ThaOJ 2006; 5: 25-32. 
Manopatanakul S, Chaikanjanakij W, Khovidhunkij SP. pH of swimming pools water in 

Bangkok. Mahidol Dent J 2005;26:89-96. 
Khovidhunkit SP, Raknak S, Manopatanakul S, Mitrirattanakul. Prevalence of oral 

pigmentation and association with skin colour. Mahidol Dent J 2006; 26(3): 249-60. 
 



มคอ.๒ ๔๘ 

Manopatanakul S. Palatal temporary implant anchorage and its usage for Class I, II, III, deep 
bite, open bite, and gummy smile cases. World journal of orthodontics. Suppl 
2005;6(5):124. 

Manopatanakul S, Mitriratanakul. Pain characteristic of mini-implant placement surgery. Thai 
Assoc Dent J, 57(4).  

Manopatanakul S, Nonzi W, Mingareewanich S, Chawalit N. Hypertension and dentistry. 
Mahidol Dent J. (in press) 

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ทพทพ ๖๓๘ สมัมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒(๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๕๓๒ การปูองกันและแก้ไขระยะแรกทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง   

ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒ (๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑  (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
        
                          

 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ ๔๙ 

๕. ช่ือ  อาจารย์พีรศุษม์   รอดอนันต์   
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

M.D.Sc. Periodontics University of Western Australia ๒๕๓๙ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  Occupational health 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Vanida Nimmanon, Pirasut Rodanant, Nuntika Ponpai, Walairat Leeyavattananupong, Sasipa 

Srigamprom. Noise level in adental lanboratory. IDCMR 2007. Amari Watergate Hotel. 18-
21 Dem. 2008                                                     

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ทพทพ ๕๑๔ ปริทันตวิทยา ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง   

ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 
          
   



มคอ.๒ ๕๐ 

๖. ช่ือ  รองศาสตราจารย์ทัศนีย์   เต็งรังสรรค์  
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

ป.บัณฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๘ 

 

สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  Laser in Dentistry, Endodontics 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Kanchanavasita S, Tengrunsun T, Lippanon P, Kanchanavasita . Effect of Nd:Yag laser and 

Er:Yag laser on restorative dental materials. Proceeding International Congress on 
Laser in  Dentistry 2003; 1248: 231-4.  

Tengrunsun T, Smithrithee S, Vongsawan N, Chuckpaiwong S, Vongsawan K. Investigation of  
Er:yag laser etching on enamel – sealant interface in vitro sem study. Proceeding 

international congress on laser in dentistry 2003;1248: 201-8.  
Tengrunsun T, Raknganchang C. Number and morphology of root canals of maxillary and  
  mandibular permanent first molar in a group of Thai. Mahidol Dent J 2003; 23: 7-

18.  
Tengrunsun T, Charoenlap P, Kanchanavasita S, Roengprachnitkul T, Sripirom T, Manatrangsie 

N, Kositkasem N. The study of root canal morphology of the lower first premolars 
in a group of Thai population. Mahidol Dent J 2003; 23: 41-7.  

 

ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒(๒-๐) 
ทพทพ ๕๑๘ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๕๒๖ ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖) 



มคอ.๒ ๕๑ 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง   

ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒ (๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘  สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘  วิทยานิพนธ์     ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

 
          
                                                              

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ ๕๒ 

๗. ช่ือ อาจารย์ ดร.ศศิภา   ธีรดิลก      
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
Dr. med. dent Orthodontics Poliklinik fuer kieferorthopaedie, 

Ludwig Maximilian Universitaet, 
 ๒๕๕๒ 

Faczhahnaerzttin fuer 
kieferorthopaedie 

German Broad of 
Orthodontics 

Poliklinik fuer kieferorthopaedie, 
Ludwig Maximilian Universitaet, 

 ๒๕๕๐ 

วท.ม. ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๕ 
ท.บ. ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๒ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ     

-    
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Luppanapornlarp S, Thiradilok S, Pengrux N. Fluoride release from orthodontic adhesives 

under brackets in vitro. J. Dent Res. 2003;82:(Spec Issue). 
Thiradilok S, luppanapornlarp S, Pengrux N. The effect fluoride-releasing orthodontic 

adhesive on the prevention of enamel decalcification.. J. Dent Res. 2003;82:(Spec 
Issue). 

Sangalungkarn V , Tancharoen S , Thiradirok S, Jirajariyavej B, Krivapun P. The Comparative study 
of physical stability test of four experimental phosphoric acid etching gels and 
Scotchbond TM etching gel. Mahidol Dent J 2004;24 (1):29-33. 

 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
       -       
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒ (๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๗    การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒  ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓  ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม  ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 



มคอ.๒ ๕๓ 

อาจารย์ประจ า 
๑. ช่ือ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์การุญ เลี่ยวศรีสุข    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน พ.ศ. 

อ.ท. ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา ๒๕๔๒ 
อ.ท. ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา ๒๕๔๑ 
Dip. In Technology 
Management (RVB) 

Sector Technology and  
Management 

Maastricht School of 
Management The Netherlands  

๒๕๓๖ 

M.P.H. (Dental Public Health) 
Technology Management  

University of Alabama  ๒๕๓๑ 

ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๒๑ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒๕๑๙ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  Management in Dental Health 

 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Leowsrisook l, management factors for autonomous organization study: a study from annual 

report  j dent assoc thai  2001; 51(5): 372-84. 
Leowsrisook L. Dental education quality assurance. J Dent Assoc Thai 2001; 51(6): 463-5. 
Leowsrisook L. The improvement of zinc oxide eugenol cement for Temporary filling 

materials in  accordance with ISO3107:1988 (E) Type 3 Class I J Dent Assoc Thai  
2002; 52(2): 126-31. 

Leowsrisook L. Strategies for comprehensive dental care for national health for all : case 
study of  

  Balanced score card .J dent Assoc Thai 2003; 53(5-6):420-3. 
Leowsrisook L. The proposes guideline for the performance management model in 

Accordance with the government reform policy. J Dent Assoc Thai  2004; 54(3): 
195-202. 

Leowsrisook L. The paradigm of comprehensive dental care. J Dent Assoc Thai 2005; 55(5-6): 
354-61. 



มคอ.๒ ๕๔ 

ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

ทพผส ๕๑๕ ชีววิทยาช่องปาก  ๑ ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖   ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๙๔ การจัดการทางทันตกรรม ๑ (๑-๐) 

       
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

ทพทส ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘  วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๕๕ 

๒.  ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิตยา    เพ็งรักษ์    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

ป.ชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๓๔ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๓ 
วท.บ. วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๒๑ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  - 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Luppanapornlarp S, Thiradilok S, Pengrux N. Fluoride release from orthodontic adhesive 

underneath brackets in vitro. J Dent Res 2003; 82:(Spec IssB).  
Thiradilok S, Luppanapornlarp S, Pengrux N. The effect fluoride-releasing orthodontic 

adhesive on the prevention of enamel decalcification. J. Dent Res 2003; 82:(Spec 
IssB).  

 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
                                                              
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๕๑๖ ทันตกรรมหัตถการ ๑  (๑-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมจัดฟัน ๓ (๓-๐-๖) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 



มคอ.๒ ๕๖ 

๓.  ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพจน์   เฟื่องธารทิพย์    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

Ph.D Dental Science Tokyo Medical and Dental  
University 

 ๒๕๔๓ 

ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๗ 
 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง    คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  Response of dental pulpal to various stimuli 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Wongwerawinit L, Pumsawat S, Fuangtharnthip P. Stimulatory effect of Aloe Vera extract on  
  collagen synthesis in rat dental pulp cells. PDAA ๒๐๐๔; ๒๖: P-๑๐๓. 
Promklay A, Surarit R, P. Fuangtharnthip P.  Responses of human dental pulp cells to Er -YAG  
  laser irradiation. IADR/SEA, SEAADE  ๒๐๐๔; IP-๐๙๙. 
พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์, ลัดดา  วงษ์วีระวินิจ, โสภี ภูมิสวัสด์ิ. การทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด 
  ว่านหางจระเข้ ต่อเซลล์เน้ือเยื่อในโพรงฟันในห้องปฏิบัติการ . ว ทันต มหิดล ๒๕๔๗; ๒๔: ๗๓-๘๐.   
พรพจน์  เฟื่องธารทิพย์, ปริญญา  อมรเศรษฐชัย. การเปรียบเทียบความสว่างและคุณภาพสีของภาพถ่ายใน

ช่องปากด้วยกล้องดิจิตอล. ว ทันต  ๒๕๔๗; ๕๔(๖): ๓๖๒-๓๗๖.  
 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๕๒๖ ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖) 
ทพทพ ๖๙๓ คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม                    ๑ (๑-๐) 

 



มคอ.๒ ๕๗ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒ (๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป  ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๙ การถ่ายภาพทางคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๓ คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
      
          
      
      
                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๕๘ 

๔.  ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา   เลิศฤทธิ ์   
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
Cert.  
 

Prosthodontics 
 

University Medicine and 
Dentistry of  New Jersey  

 ๒๕๓๒ 

M.S. Oral Biology University Medicine and 
Dentistry of  New Jersey 

 ๒๕๓๒ 

ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๒๗ 
 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ              -   
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ 
Najjar TA, Lerdrit W, Parsons JR. Enhanced osseointegration of hydroxylapatite implant 

material. Oral surg oral med oral pathol. Jan 1991;71(1):9-15. 

Wipada Lerdrit  : Complications in osseointegrated implants treatment. 

J. Dent. Implant  Soc. 5: 18-23,1991-1992 
Nonglak Panjarunithi, Pattama Tatiyanupanwong, Wipada Lerdrit: Fluoride in drinking water and 
    caries status of first grade children  in Nakhon Pathom Province   2(2):51-60,1997 
Wipada Lerdrit, Vanida Nimmanon, Praewpat Pachimsawat, Phimon Atsawasuwan, Keswalee 
 Chalitangkool, Pakit Vichyanond: Prevalence of latex glove sensitivity among dental 
 personnel in Faculty of Dentistry, Mahidol  University J. Dent. Assoc. Thai. 50(4):260-
 271,2000 
Vanida Nimmanon, Praewpat Pachimsawat, Chanchai Vinitsanundh, Wipada Lerdrit, Phimon 
 Atsawasuwan: Adverse reactions to rubber latex products: A survey in adult dental 
 patients. J. Dent. Assoc. Thai. 50(4):272-279, 2000 
Wipada Lerdrit, Wanitda Chaikijtrakul : Effect of 35% carbamide peroxide on coloration and 
 surface hardness of resin composites     

Mahidol Dent. J. 20(3):181-188,2000 

Manopatanakul S, Lerdrit W, Taweeboon B and Hongdusanee A.  Airborne bacterial 
 contamination. the 3rd IDCMR Kunming, China 2006.  



มคอ.๒ ๕๙ 

ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๐๔ ระบบการบริการทันตสุขภาพ ๑  (๑-๐) 
ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๕๒๐ ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตวัสดุ ๑  (๑-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ทพทส ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๖๐ 

๕. ช่ือ  รองศาสตราจารย์ สิริบังอร   พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ   
 คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

Cert.  Oral Medicine Harvard School of Dental 
Medicine 

 ๒๕๔๕ 

D.M.Sc.  Oral Biology Harvard School of Dental 
Medicine 

 ๒๕๔๕ 

ป.บัณฑิต เวชศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๙ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๗ 

 

สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  - 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Piboonniyom SO, Timmermann S, Hinds P, Munger K. Aberrations in the MTS1 tumor 

suppressor   
  locus in oral squamous cell carcinoma lines preferentially affect the INK4A gene 

and result in increased cdk6 activity. Oral Oncol. 2002 ;38(2): 179-86.  
Piboonniyom SO, Duensing S, Swilling NW, Hasskarl J, Hinds PW, Munger K.  Abrogation of 

the  
  retinoblastoma tumor suppressor checkpoint during keratinocyte immortalization 

is not sufficient for induction of centrosome-mediated genomic instability. Cancer 
Res. 2003 ; 63(2): 476-83.  

Piboonniyom S. Oral – dental diseases and other problems that cause oral bleeding . 
Hemophilia   

  2004;10(SPPI.3):26. 
Eichten A, Rud DS, Grace M, Piboonniyom SO, Zacny V, Munger K. Molecular pathways 

executing the "trophic sentinel" response in HPV-16 E7-expressing normal human 
diploid fibroblasts upon growth factor deprivation. Virology. 2004; 319(1): 81-93.  

Kunavisarut C, Piboonniyom S, Eakanankul A, Siriboonvinij T. Epidemiological study of 
denture  

  Stomatitis and candida in denture wearers. IADR/SEA, SEAADE 2004; 155: ip-059. 
Iamaroon A, Pattamapun K, Piboonniyom S. Aberration of Smad4 in Oral squamous cell 

carcinoma. IADR/SEA, SEAADE  2004; 69: IO-46. 



มคอ.๒ ๖๑ 

Duensing S, Duensing A, Lee DC, Edwards KM, Piboonniyom SO, Manuel E, Skaltsounis L, Meijer 
L, Munger K.  Cyclin-dependent kinase inhibitor indirubin-3'-oxime selectively 
inhibits human papillomavirus type 16 E7-induced numerical centrosome 
anomalies. Oncogene. 2004;23(50):8206-15.  

Hasskarl J, Velupillai P, Piboonniyom SO, Grace M, Munger K.  Long-term maintenance of 
human keratinocytes in vitro. J Invest Dermatol 2005; 124(2): 475-8.  

Piboonniyom S, Treister N, Pitiphat W, Woo SB.  Scoring system for monitoring oral lichenoid  
  Lesions: a preliminary study.oral surg oral med oral pathol oral radiol endod  
  2005;99(6): 696-703. 
Khovidhunkit  SP, Raknak S, Manopatanakul S, Mitrirattanakul S. Prevalence of oral 

pigmentation     
  and the association with skin color in the patients at the faculty of dentistry, 

mahidol  
  university mahidol dent j 2006; 249-59. 
Iamaroon A, Pattamapun K, Piboonniyom S. Aberrant expression of Smad4, a tgf- signaling  
  molecule, in oral squamous cell carcinoma. Journal of oral science, vol. 48, no. 

3,  
  105-109, 2006. 
Iamaroon A, Piboonniyom S. Epstein-barr virus and its association with malignancies of the 

head and  
  neck region. New development in epstein-barr virus research editor: constantine 

s.  
  Umar, pp. 179-210. 
Thanakun S, Piboonniyom S. DNA fingerprint and human identification from teeth. J.dent. 

Assoc.  
  Thai 2006; 56(3): 222-230. 
Mingareevanish S, Surarit R, Srisatjaluk R, Piboonniyom S, Khovidhunkit. In vitro study of the  
  Effect of plau-yai extracts on oral wound healing and microflora : idcmr 2007 : 

amari watergate hotel. Nov. 18-21 2007.  
Khovidhunkit S.P, Suwantuntula T, Thaweboon S, Mitrirattanakul S, Khovidhunkit W, 

Xerostomia,  
  Hyposalivation, and oral microbiota in type 2 diabetic patients the 8 th meeting of 

academic and research presentation thai dental faculties board : naresuan 
university :  

  feb. 21-23 2007. 
 

ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
   - 
 
 



มคอ.๒ ๖๒ 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ทพผส ๕๑๕ ชีววิทยาช่องปาก  ๑ ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๕๒๐ ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตวัสดุ ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๕๗๑ เวชศาสตร์ช่องปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖-๐) 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



มคอ.๒ ๖๓ 

๖.  ช่ือ  อาจารย์คมสัน    ลาภาอุตย์   
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
ส.ม. ทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๘ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๔๗ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   
Lapa-oot K, Dental caries status of 2- 4 year-old children in Karnjanaburi province IDCMR 

2007. 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ 5 ป ี

  
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพผส ๕๑๔ วิธีวิจัย ๒(๒-๐) 
ทพทพ ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรรม ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๐๔ ระบบการบริการทันตสุขภาพ ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒(๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์ ๑๒ (๐-๓๖) 
ทพทพ ๖๙๔ การจัดการทางทันตกรรม ๑ (๑-๐) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 

ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๔ ระบบการบริการทันตสุขภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ ๓(๓-๐-๖) 

 



มคอ.๒ ๖๔ 

๗.  ช่ือ  อาจารย์ชนิตา   ศุภอมรกุล      
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
วท.ม. ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๕๐ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๖ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ   Prosthodontics 

    
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   

 -  

 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  

  -            

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส   ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๖๕ 

๘.  ช่ือ  อาจารย์ ร.ท.ชัชชัย     คุณาวิศรุต   
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

Cert. Implant Dentistry University of Florida  ๒๕๔๕ 
Cert. Prosthodontics University of  North Carolina  ๒๕๔๓ 
M.S.  Prosthodontics University of  North Carolina  ๒๕๔๓ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ๒๕๓๗ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  - 
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Kunavisarut C, Lang LA, Stoner BR, Felton DA. Finite element analysis on dental implant-supported 

prostheses without fit. J Prosthodont  2002; 11(1): 30-40.  
Kunavisarut C. Immediate placement and restoration of dental implants in irradiated bone: A patient 

report ITI World Symposium 2002; 287-8. 
Kunavisarut C, Pibooniyom SO, Eakanankul A, Siriboonvinij T. Epidemiological study of denture stomatitis 

and candida in denture wearers. IADR/SEA, SEAADE 2004; 105: IP-059. 
Piyasathit P, Kunavisarut C. Dental erosion by Gas-chlorinated swimming pool water: a report case. 

Mahidol Dent J 2004; 24(3): 193-200. 
 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒(๒-๐) 
ทพทพ ๕๒๐ ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตวัสดุ ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 

  
        
         
         
         
     
    



มคอ.๒ ๖๖ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๖  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘  การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

   
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๖๗ 

๙. ช่ือ  อาจารย์ดวงกมล เจียมจริยาภรณ์   
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

ว.ท. ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา  ๒๕๔๗ 
ป.ทันตแพทย์ประจ าบ้าน ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๗ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  ๒๕๔๓ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ     - 
 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Kiatpongsan S, Jiamjariyaporn D, Reconstruction of microstomia: secondary burn defects of  

head and neck with orthodontic removable appliance. J Thai Assoc Orthod 2005; 
4: 35-39. 

 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  - 
                                                                                                     
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๕๑๘ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔   ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ ๖๘ 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ (๓-๐-๖) 
ทพทส ๕๑๕ ทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน ๒ (๒-๐-๔) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘  สมัมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
   
           
           
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๖๙ 

๑๐. ช่ือ  อาจารย์นัยนา บูรณชาติ    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน  พ.ศ. 

ว.ท. ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา  ๒๕๔๖ 
อ.ท. ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๖ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ๒๕๔๑ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ  

   - 
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ  ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่เชื่อถือได้ในรอบ 5 ป ี

                               - 
ผลงานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   - 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรรม ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๐๔ ระบบการบริการทันตสุขภาพ ๑ (๑-๐) 
ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ   ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 

 
 

ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง 
ทพทส ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๔  ระบบการบริการทันตสุขภาพ ๑ (๑-๐-๒) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
        
         



มคอ.๒ ๗๐ 

๑๑. ช่ือ   อาจารย์อรนุช    เจียรสุจิตวิมล      
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  ปี 
ว.ท. ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทยสภา  ๒๕๕๐ 
ป.ทันตแพทย์ประจ าบ้าน ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๕๐ 
ป.บัณฑิต ทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๗ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๒ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ    Psoriasis 

    
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ   
Manopatanakul S, Jearnsurajitwimol O, Hoharitanon S. Psoriasis and dentistry. Mahidol Dent 

J 2004;26:35-44.   
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ทพทพ ๖๓๘ สัมมนาสหวิชาทางทันตกรรม ๒ (๒-๐) 
ทพทพ ๖๒๒ ทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๒๔ ทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๙) 
ทพทพ ๖๓๖ ทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๙) 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 
           
           
        
    



มคอ.๒ ๗๑ 

๑๒.  ช่ือ   อาจารย์ปิยพรรณา พิทยชวาล     
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
Ph.D. Dental Ceramic Eastman Dental Institute, UCL, UK  ๒๕๕๒ 
M.Sc. Restorative Dentistry University of Sheffield, UK  ๒๕๔๗ 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ๒๕๔๔ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ     
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ    
Pittayachawan P, McDonald A, Petrie A, Knowles JC. The biaxial flexural strength and fatigue 
 property of  LAVA Y-TZP dental ceramic. Dent Mater 2007; 23(8): 1018-29 
Tsalouchoue, Cattell MJ, Knowles JC, Pittayachawan P, McDonald A. Fatigue and fracture 
properties  of yttria partially zirconia crown systems. Dent Mater 2008; 24 (3): 308-18. 
Pittayachawan P, McDonald A, Yong A, Knowles JC. Flexural Strength, fatigue life, and stress-
 induced phase transformation study of Y-TZP dental ceramic. J Biomed Mater Res 
B Appl  Biomater 2009; 88(2) : 366-77.  
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 - 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๑ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๒ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจในทันตกรรมทั่วไป ๓ ๓ (๐-๖-๓) 
ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

  
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๗๒ 

๑๓.  ช่ือ   อาจารย์รชตวรรณ ลีลารังสรรค์    
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๔๘ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ     
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ    
 - 
 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 - 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๗๓ 

๑๔.  ช่ือ   อาจารย์ธารี  จ าปีรัตน์   
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๕๑ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ     
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ    
 - 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
 - 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๗๔ 

๑๕.  ช่ือ   อาจารย์อรฤดี  สุรัตนสุรางค์ 
คุณวุฒิ  

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน  พ.ศ. 
ท.บ. ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๕๐ 

 
สังกัด     ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง  คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

งานวิจัยท่ีสนใจหรือมีความช านาญการ     
 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ    
- 
ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
- 
ภาระงานสอนในหลักสูตรปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.๒ ๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ 

ต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ ๗๖ 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น (Harmony) 
 ๑.๒ มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (Altruism)  
 ๑.๓ มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม (Leadership) 
 ๑.๔ ปฏิบัติตามคุณธรรมและจริยธรรมในงานที่ได้รับมอบหมายหรืองานวิจัย (Integrity) 
๒. ด้านความรู้ 

๒.๑ อธิบายและประยุกต์ทฤษฎีและเทคนิคในการค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางทันตกรรม
อย่างสร้างสรรค์ (Originality)  
 ๒.๒ บูรณาการความรู้แบบพหุวิทยา (Multidisciplinary) ที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรม 
(Originality) 
 ๒.๓ เสนอแนวความคิดในวางแผนการรักษาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือปัญหาทางการแพทย์ เศรษฐ
สถานะด้วยความรู้ทางทันตกรรมพร้อมมูล (Originality) 
 ๒.๔ อธิบายและประยุกต์เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม (Originality) 
๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑ สามารถวิเคราะห์ ทฤษฎีและประเมินองค์ความรู้ทางทันตกรรมอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
(Originality) 
 ๓.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรม รวมถึง
การสร้างสรรค์ องค์ความรู้ใหม่ทางด้านทันตกรรม (Originality) 
 ๓.๓ สามารถบูรณาการองค์ความรู้และแนวคิดจากสาขาวิชาต่างๆ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสมด้วย
วิธีการใหม่ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (Originality)  
 ๓.๔ สามารถวางแผนและด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง (Originality)  
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ สามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ (Harmony) 
 ๔.๒ มีทักษะการเป็นผู้น า (Leadership) 
 ๔.๓ สามารถแสดงความเห็นเชิงวิชาการได้อย่างถูกต้อง (Determination) 
 ๔.๔ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตนเอง (Mastery) 
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ สามารถประยุกต์เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางทันตกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง (Altruism) 
 ๕.๒ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Altruism) 
 ๕.๓ สามารถน าผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยมาน าเสนอแก่บุคคลต่างๆ ในวงการวิชาการ ทั้งในรูปแบบ
การน าเสนอ  
 แบบปากเปล่า เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการเขียนบทความผ่านสิ่งตีพิมพ์ระดับชาติหรือ 
นานาชาติ (Altruism) 

 



มคอ.๒ ๗๗ 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ค แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
๑. คุณธรรม 
จริยธรรม 

๒. ความรู้ ๓. ทักษะทางปัญญา 

๔. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

๕. ทักษะ
วิเคราะห์เชงิ

ตัวเลข ส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลย ี

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
(๑) หมวดวิชาบังคับ                    
ทพทส ๕๐๒ วิทยาการระบาดทาง 
    ทันตกรรม 

                 

ทพทส ๕๐๔ แนวทางการบริบาลอย่าง
    เข้าใจในทันตกรรมท่ัวไป 

                  

ทพทส ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมข้ัน
    แนะน า 

                 

ทพทส ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมส าหรับ
    เด็กและทันตกรรมจัดฟัน 

                  

ทพทส ๕๓๔ ศัลยศาสตร์ช่องปาก                 

ทพทส ๕๗๑ เวชศาสตร์ช่องปากและ
    เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 

                 

ทพทส ๖๐๔ ระบบบริการทันตสุขภาพ                  

ทพทส ๖๐๖ การบริบาลอย่างเข้าใจใน
    ทันตกรรมท่ัวไป ๑ 

                  

ทพทส ๖๐๗ การบริบาลอย่างเข้าใจใน
   ทันตกรรมท่ัวไป ๒                   

ทพทส ๖๐๘ การบริบาลอย่างเข้าใจใน
    ทันตกรรมท่ัวไป ๓ 

                  

ทพทส ๖๓๘ สัมมนาสหสาขาวิชาทาง 
    ทันตกรรม 

                 

ทพผส ๕๑๔ วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                    
ทพผส ๕๑๕ ชีววิทยาช่องปาก ๑                    
บฑคร ๖๐๓ ชีวสถิติ                    
(๒) หมวดวิชาเลือก                    
ทพทส ๖๐๙ การถ่ายภาพทางคลินิก 
    ทันตกรรม 

                  

ทพทส ๖๙๓ คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม                  

ทพทส ๖๙๔ การจัดการทางทันตกรรม                    

(๓) หมวดวิทยานิพนธ ์                    

ทพทส ๖๙๘ วิทยานิพนธ์              

 



มคอ.๒ ๗๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 
ภาคผนวก ง รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ.๒ ๗๙ 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมท่ัวไป ฉบับปี พ.ศ ๒๕๓๓ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  
____________________________________________ 

๑. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    เมื่อวันที่   
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓  มีการปรับปรุงแก้ไขคร้ังที่ ๑ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖  มีการปรับปรุงแก้ไขคร้ังที่ ๒ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๘  และมีการปรับปรุงแก้ไข คร้ังที่ ๓ ได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการปรับปรุงแก้ไข 
คร้ังที่ ๔ ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 12 เมษายน ๒๕๕๓  

 
๒. สภามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่…………..      

เมื่อวันที่.…………………………. 
 
๓. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ขอเร่ิมใช้กับนักศึกษา   รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ ต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
       ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 
๔. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

เพื่อจัดท าหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
๕. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
  ๕.๑  ปรับเข้าตามโครงสร้างกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 ๕.๒   ปรับรหัสตามโครงสร้างใหม่ 
  - เดิม ทพทพ เปลี่ยนเป็น ทพทส 
  - เดิม DTHD เปลี่ยนเป็น DTAD 
 
 
 


