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  ประวัติคณะทันตแพทยศาสตร์  
 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2511 เพ่ือ
สนองพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่จะเพ่ิมจ านวนทันตแพทย์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศในขณะนั้นใช้ชื่อเมื่อเริ่มด าเนินการก่อตั้งว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไท นับเป็น 
คณะทันตแพทยศาสตร์ สังกัด มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์คณะที่ 2 โดยมี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแรกตั้งอยู่ที่ 
ถนนอังรีดูนังต์ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง คณบดีท่านแรก ของคณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2511 คือศาสตราจารย์ทันตแพทย์อิศระ ยุกตะนันทน์ ซึ่งใน
ขณะนั้นด ารงต าแหน่งหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและรักษาการหัวหน้าแผนกวิชาทันตกรรม
หัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานนาม มหิดล เป็นนามใหม่ของ มหาวิทยาลัย ตามพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระ
มหิตลา  ธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการแพทย์  แผน
ปัจจุบันของประเทศไทย เมษายน พ.ศ. 2514 ได้ย้ายส านักงานคณบดี ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและเปิด
คลินิกรักษาผู้ป่วย มาที่ ถนนโยธีจนถึงปัจจุบัน จากนั้นในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ถนนอังรีดูนังต์ได้โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันที่  28  กุมภาพันธ์ พ.ศ . 2517 คณะทันต
แพทยศาสตร์ พญาไทจึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สืบมาเนื่องจากเป็น 
คณะทันตแพทยศาสตร์ เพียงคณะเดียวที่สังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 

 
 

  การจัดหลักสูตรการศึกษาของ คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไทส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ รุ่นที่ 
1 และรุ่นที่ 2 เป็นแบบเดียวกับที่ใช้อยู่ใน คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแรก เพราะนักศึกษาต้องเรียนรวมกัน แต่
อย่างไรก็ตามในวิชาทางคลินิกได้แยกออกมาเรียนต่างหาก เนื่องจาก คณะทันตแพทยศาสตร์พญาไท ต้องการใช้
หลักสูตรทแยง (diagonal curriculum) ซึ่งเป็นการสอนทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานและทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก ร่วมกันไปตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้นักศึกษามีโอกาสเริ่มฝึกกับผู้ป่วยตั้งแต่ชั้นปีที่  1 
หลักสูตรแบบนี้มีประโยชน์ช่วยให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์  พ้ืนฐานมาประยุกต์ทางคลินิก
ได้ดีกว่าเดิม ขณะเดียวกันเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจในวิชาชีพมากขึ้น ในระหว่างนั้น องค์การอนามัยโลก
ได้ส่งที่ปรึกษาศาสตราจารย์จอห์น วี โอลซัน คณบดีโรงเรียนทันตแพทยศาสตร์แห่งรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกามา
ให้ค าแนะน าในการจัดหลักสูตร ท่านผู้นี้มาท างานอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ พญาไทเป็นเวลา 2 เดือน ได้
ช่วยเหลือเสนอแนะสิ่งอันเป็นประโยชน์แก่คณะเป็นอันมาก สิ่งส าคัญที่ท่านผู้นี้ได้มอบไว้ให้แก่คณะก็คือ การสอน
แบบผสมผสาน (integrated topic teaching) คือ การเอาวิชาต่างๆ มาผสมผสานสอนรวมกันไปเป็นเรื่องเดียว 
เป็นการแก้ไขการสอนซ้ าๆ กันในหัวข้อเดียวกันของภาควิชาต่างๆ และในขณะเดียวกันช่วยท าให้นักศึกษามีความ
เข้าใจในเรื่องที่สอนดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการที่จะน าหัวข้อวิชาต่างๆ  ทั้งหมดในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์มา
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ผสมผสานกันนั้น ย่อมจะท าไม่ได้ทั้งหมดแต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้ว การสอนแบบผสมผสานนี้มี
ข้อดีมากกว่า  จึงได้น ามาใช้ในการสอนนักศึกษารุ่นที่ 3 มาจนกระทั่ง รุ่นที่ 29 และการสอนแบบผสมผสานนี้ ก็ยัง
ยึดแนวของหลักสูตรทแยงอยู่เช่นเดิม ในปีการศึกษา 2540 มีการใช้หลักสูตรใหม่ที่ได้ปรับการจัดการเรียนการสอน
เป็นแบบ subject oriented และผสมผสาน จากนั้นได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 
ปัจจุบันคณะใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2555 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเริ่มก่อตั้งมีอาคารเรียนเพียง
อาคารเดียว มีภาควิชาจ านวน 12 ภาควิชาและนักศึกษาทันตแพทย์ จ านวน 9 
คน เท่านั้น ต่อมาได้มีการก่อสร้างอาคาร 2 ในปี พ.ศ. 2515 เพ่ิมจ านวนการรับ

นักศึกษาเป็น 60 คนและสร้างอาคาร 3 อาคาร 4 (อาคารปฏิบัติการรวม) อาคาร 
5 และอาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการตามล าดับ ปัจจุบันคณะฯ มี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทดแทนอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 โดยมีโรงพยาบาล
ทันตกรรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลทันตรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ที่วิทยาเขตพญาไท ส่วนอีกแห่ง
หนึ ่งค ือ  โ ร งพยาบาลท ันตกรรมมหาจ ัก ร ีส ิร ินธ ร  ส ังก ัดศ ูนย ์กา รแพทย ์ก าญจนาภ ิ เ ษก  ตั ้ง อยู ่ที่
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันประกอบด้วย 15 ภาควิชา จัดการเรียน
การสอนสาขาทันตแพทยศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ โดยจัดการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และความก้าวหน้าทางวิชาการและแนวคิดที่ทันสมัยในการให้การรักษาทางทันตกรรม คณะฯ คัดเลือกผู้เข้า
ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวนทั้งสิ้นประมาณ 120 คนต่อปี ใช้เวลาศึกษา 6 ปีและจัดการ
เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วยประกาศนียบัตร
บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน/ทันตแพทย์เฉพาะทาง 
คณะฯ ยังจัดให้การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ประกาศนียบัตรช่างทันตกรรมและหลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 

  นอกจาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่หลักในการให้การศึกษาแก่ ทันต
บุคลากรทุกระดับแล้วยังให้การสนับสนุนและส่งเสริมการท าวิจัย โดยโครงการวิจัยของคณะครอบคลุมการวิจัย
พ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต์และการวิจัยเพื่อการพัฒนา ทั้งในสาขาชีววิทยาช่องปาก ด้านคลินิก ชีววัสดุศาสตร์และ
สาธารณสุข แนววิจัยหลักของคณะ ได้แก่ Dental and Herbal Products, Oral Diseases and Oral Health 
Promotion, Dentofacial Deformity, Orofacial Pain ผลงานวิจัยของนักศึกษาและคณาจารย์ของคณะได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติและเป็นคณะที่รวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร จัดท าหนังสือสมุนไพร
ไทยทางทันตกรรมเล่มแรกของประเทศไทยขึ้นมา เพื่อการค้นคว้าหาความรู้น าไปสู่การวิจัยสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือ
การรักษาและส่งเสริมสุขภาพในช่องปากของคนไทย 
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  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังถือว่าการให้บริการทางทันตกรรมและวิชาการ
เป็นหน้าที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของคณะฯ งานบริการทางวิชาการที่ด าเนินการมีหลายประการประกอบด้วย การจัด
ฝึกอบรมระยะสั้น การบรรยายพิเศษ การประชุมวิชาการ การสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ซึ่งล้วนจัดขึ้นเพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านที่เป็นประโยชน์กับทันตบุคลากรและประชาชนทั่วไป ส าหรับการบริการทางทันตกรรมนั้นส่วน
หนึ่งเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยทางคลินิกและอีกส่วนหนึ่งเพ่ืองานบริการรักษาประชาชน คลินิกของคณะเปิด
ให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ ทั้งนี้เพื่อสามารถให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น นอกจากนี้คณะมีบริการ
คลินิกทันตกรรมชุมชนโดยจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อให้บริการ  ทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่าและให้
ความรู้ด้านสุขภาพ ช่องปากแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ป่วยพิการ นักเรียนและชาวชุมชนแออัด และสิ่งที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของคณะฯ คือ การได้ถวายงานตามโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้บริการนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2541 
จวบถึงปัจจุบัน  
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คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี คือ 

 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์อิศระ   ยุกตะนันทน์ 

   วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2511 -  20 กันยายน พ.ศ. 2524 

  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุทันตแพทย์พิสุทธิ์  สังขะเวส 

    วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2525 -  17 มกราคม พ.ศ. 2529 

   รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงนิสา           เจียรพงศ์ 

    วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2529 – 17 มกราคม พ.ศ. 2537 

   ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์สมศักดิ์  จักรไพวงศ์ 

    วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2537- 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 

   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สุขุม         ธีรดิลก 

    วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2543 – 30 กันยายน พ.ศ. 2546 

  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคณุทันตแพทย์หญิงจุไร      นาคะปักษิณ 

   วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2546 – 30 กันยายน พ.ศ. 2547 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงธีรลักษณ์     สุทธเสถียร 

   วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 30 กันยายน พ.ศ. 2555 

  ศาสตราจารย์คลินิกทันตแพทย์พาสน์ศิริ             นิสาลักษณ์ 

   วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 - 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

  ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์              บัวจีบ 

   วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 
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ค าขวัญ 

อตฺตาน   อุปม   กเร 
“คิดและปฏิบัติต่อผู้อ่ืน ดังเช่นที่คิดและปฏิบัติต่อตนเอง” 

 
พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง 

พึงใส่ใจทุกข์สุขของผู้อื่น เหมือนใส่ใจทุกข์สุขของตน 

พึงใส่ใจทุกข์สุขของผู้อื่น เหมือนดังทุกข์สุขของตน 

ท าเพ่ือเขา ให้เหมือนกับท่ีคิดจะท าให้แก่ตัวเราเอง 

ท าเพ่ือผู้อื่น ให้เหมือนกับท่ีท าเพ่ือตนเอง 

ท าเพ่ือผู้อื่น เหมือนดังเพ่ือตนเอง 

ท าเพ่ือความสุขของผู้อื่น ดุจท าเพ่ือความสุขของตน 

ท าเพ่ือความสุขของผู้อื่น เหมือนที่จะท าให้แก่ตนเอง 

ท าต่อผู้อ่ืนด้วยจิตส านึกว่า เขาก็รักสุขเกลียดทุกข์เช่นเดียวกับเรา 

พึงท าต่อเขา เหมือนที่อยากให้ผู้อ่ืนท าต่อตนเอง 

ท าต่อผู้อ่ืน เหมือนที่อยากให้เขาท าต่อเรา 

 
พระเทพเวที 

 
ความหมายโดยพยัญชนะ “พึงท าตนให้เป็นเครื่องเปรียบ (อุปมา)” 
ความหมายโดยอรรถ “พึงท าต่อผู้อ่ืน เสมือนท าให้แก่ตนเอง” 

       ตรงกับส านวนไทย              “ท าอะไรควรนึกถึงใจเขาใจเรา” 
 
 
 
 
 

เรืองเดช  ปันเขื่อนขัตยิ์ 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
  

 ปรัชญา  ทันตแพทยศาสตร์มหิดล เพ่ือประชาชน 

 ปณิธาน  คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล มุ่งสร้างและพัฒนาผลผลิตชั้นเลิศในระดับสากล 

 วิสัยทัศน์   คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นน าระดับนานาชาติที่ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อ
   สังคมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน  

 พันธกิจ  เป็นองค์กรชั้นน าของประเทศที่ด าเนินการศึกษา วิจัย วิชาการและวิชาชีพทางทันต
   แพทยศาสตร์เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศและประชาคมโลก ภายใต้การ
   บริหารที่ ยั่งยืนและก้าวหน้า  
                                                      
  

 วัฒนธรรมองค์กร  

  M  Mastery    เป็นนายแห่งตน 

  A  Altruism    มุ่งผลเพื่อผู้อื่น  

  H  Harmony    กลมกลืนกับสรรพสิ่ง  

  I  Integrity    มั่นคงยิ่งในคุณธรรม  

  D  Determination   แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ  

  O  Originality    สร้างสรรค์สิ่งใหม่  

  L  Leadership    ใฝ่ใจเป็นผู้น า 
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ตราสัญลักษณ์ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

 
 
 

ตรามหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานเมื่อ
     วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 

 
สีน  าเงินแก่ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ (พระยศในขณะนั้น) 

พระราชทานเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2512

รายละเอียด ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยตราสัญลักษณ์สี 
  1. เส้นวงกลม 4 วง เส้นวงกลมนอกสุดและเส้นวงกลมในสุดเป็นเส้นหนาสีทอง เส้นวงกลมในบน
     พ้ืนขาว 2 วงเป็นเส้นบางสีทอง 
  2. ในวงกลมวงกลมพื้นขาว ด้านบนมีค าว่า อตฺตาน  อุปม  กเร เป็นตัวหนังสือชนิดตัวริบบิ้นสีทอง 
  3. ในวงกลมพื้นขาวในพ้ืนขาว ช่วงตรงกลางมีลายประจ ายาม ด้านละ 1 ดวงสีทอง 
  4. ในวงพ้ืนสีน้ าเงิน ประกอบด้วยพระนามาภิไธยของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม
              พระบรมราชชนก “ม” คล้องอยู่กับพระมหาพชิัยมงกุฎ มีจักรและกรีอยู่ตรงกลางด้านบน “ม” 
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ดอกไม้ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

ดอกบัวสุทธาสิโนบล  คือ  ดอกไม้ของทันตแพทย์ 

  บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ าเงินหรือ
ม่วงอมแดงที่เรียกว่า สีกุหลาบแก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่นหอมแรง มีถิ่นก าเนิดบนเกาะ Zanzibar ประเทศ
แอฟริกาใต ้

  พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดาพระอัคร
ชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน ามาจาก เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2444 

  ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์กสิน  สุวตะพันธุ์  จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล”  
ฝรั่งเรียกว่า RoyalPurple 
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สีประจ าคณะ และ Mascot ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

สีประจ าคณะ  สีม่วง 

 

 

Mascot   ประจ าคณะ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ในปี พ.ศ. 2552 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้ มีการออกแบบและตั้งชื่อ 
Mascot ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขึ้น เพ่ือใช้เป็นสื่อ  ในการแสดงเอกลักษณ์ และ
ประชาสัมพันธ์ ในกิจกรรมต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่สาธารณชน 

   โดยผู้ชนะการประกวดการออกแบบคือ นายภิรมย์  สุขะจินตนากาญจน์ ใช้ชื่อ Mascot ว่า 
Denta Dentie และเริ่มใช้ Mascot ดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
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คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

คณบดี   ศ.ดร. ทพญ.วรานันท์    บัวจีบ 

รองคณบดีและรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
การศึกษานานาชาต ิ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

  ผศ.ทพญ.วิภาดา 
 

   รศ.ดร.ฤดี 

   เลิศฤทธิ์   
 

   สุราฤทธิ์ 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษารองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา   

รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ  ผศ.ทพญ.กัลยา                        ยันต์พิเศษ 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  รศ.ดร.ทพ.ชูชัย    อนันต์มานะ 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษารักษาการแทนรองคณบดี 
ฝ่ายการศึกษาและรักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่อง
ปากและปริทันตวิทยา 

 ผศ.ทพ.บัณฑิต     จิรจริยาเวช 

รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์  รศ.ดร.ทพ.พิศลย์    เสนาวงษ ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์  ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์   สันติวงศ ์

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร  รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย    เกียรติถาวรเจริญ 

 
  

หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ 

ผศ.ทพ.ปานจิตต์       ชุณหบณัฑิต 

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก 

รศ.ทพญ.ประภาศรี        ริรตันพงษ์ 

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก 

รศ.ดร.รัชชพิน            ศรีสจัจะลักษณ์ 

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั นสูง 

ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์           เฟ่ืองธารทิพย์ 

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 

ศ.ดร.ทพ.นพคุณ       วงษ์สวรรค์ 

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 

รศ.ดร.ทพ.สมชาย       อุรพีพล 

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมชุมชน 

ผศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ      วิชญาณรัตน์ 

หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล 

รศ.ดร.ทพญ.โสภี           ภูมสิวัสดิ ์

หัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา 

รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา    ตันเจริญ 

รักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 

 ผศ.ทพ.บัณฑิต              จริจริยาเวช 
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หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ผศ.ดร.ทพญ.จิรา           กิติทรัพย์กาญจนา 

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์      บุญศิริเศรษฐ 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี ยว 

รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์         ไมตรีรัตนะกุล 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 

อ.ดร.ทพญ.รชยา จินตวลากร 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร  จันทรัตน์ 

 

  

คณะกรรมการสภาอาจารย์ 

 

 ผศ.ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ  ประธานสภาอาจารย์ 

 รศ.ดร.ดุษมณี   เสรีวัฒนาชัย  รองประธานสภาอาจารย์ 

 อ.ทพญ.ปนิดา   ภาวิไล   กรรมการประเภทผู้แทนทั่วไปของสภาคณาจารย์ 

 อ.ดร.ทพ.กวิน    สิปิยารักษ์  กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า 

 อ.ทพ.ธีรณัฐ    ชัยยะสมุทร  กรรมการประเภทคณาจารย์ประจ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

คณะผู้บริหาร 
 (พ.ศ. 2559 - 2563)

 

                  
 

 ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์   บัวจีบ 
  คณบดี 

 

 
 

ผศ.ทพญ.วิภาดา เลิศฤทธิ์ 
รองคณบดีและรักษาการแทนรอง
คณบดฝี่ายวิชาการและการศึกษา

นานาชาติ 

 

 
 

รศ.ดร.ฤดี  สุราฤทธิ์ 
รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัย 

 
 

 
 

ผศ.ทพ.บัณฑิต   จิรจริยาเวช 
รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา  

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา    
และรักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์

ช่องปากและปริทันตวิทยา 
 

 
 

ผศ.ทพญ.กัลยา  ยันต์พิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ 

 

 
 

รศ.ดร.ทพ.ชูชัย  อนันต์มานะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 

 

 
 

            รศ.ดร.ทพ.พิศลย์   เสนาวงษ์ 
รองคณบดีฝ่ายกายภาพและวิเทศสัมพันธ์ 
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  ผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่า

 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บัณฑิต  จิรจริยาเวช 
 

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

และรักษาการหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 
 

 

  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ธัช  อิทธิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนฤมล  พันธุ์ประดิษฐ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 
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คณาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ภาควิชากายวิภาคศาสร์ 
 

1. ผศ.ดร.ปานจิตต์ ชุณหบัณฑิต 6. อ.ดร.ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ ์
2. ผศ.ทพ.ทวีพงศ์ อารยะพิศิษฐ 7. อ.ทพญ.อรณิชา ผูกทวนทอง 
3. ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์ 8. ผศ.ดร.ทพญ.นัจชล ี ศรีมณีกาญจน์ 
4. ผศ.ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ 9. อ.ดร.ทพญ.วรัญญา จันตะดุลย์ 
5. อ.ดร.จิรัฏติกาล แก้วเมืองมูล 

 

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 

1. รศ.ดร.รัชชพิน  เหล่าวานิช ศรีสัจจะลักษณ์ 5. รศ.ดร.ทพญ.จินตนา ลภิรัตนกุล 
2. รศ.ดร.ทพ.บุญนิตย์ ทวีบูรณ ์ 6. ผศ.ดร.พญ.พรเพ็ญ ตันติวิทยากุล 
3. ศ.ดร.ทพญ.สร้อยศิริ ทวีบูรณ ์ 7. ผศ.ดร.มัตสยาพรรณ พุดลา 
4. ผศ.ดร.สุวรรณ ชุณหเรืองเดช 

 
 

 

ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 
 

1. ศ.ดร.ทพ.นพคุณ วงษ์สวรรค์ 6. รศ.ดร.ดุษมณี เสรีวัฒนาชัย 
2. รศ.ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ 7. รศ.ดร.ทพ.นครินทร์ กิตก าธร 
3. ผศ.ดร.ศิริมา สงวนสิน    8. รศ.ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย 
4. ผศ.ดร.ทพญ.กนิษฐา กิจสมานมิตร 9. ผศ.ดร.อารี วนสุนทรวงศ์ 
5. รศ.ดร.คงธวัช ชัยรัชวิทย ์ 10. อ.ทพ.ศวิษฐ์ เย็นประสิทธิ์ 

 

 

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน 
 

1. ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทพ.สุรชัย เดชคุณากร 10. ผศ.ดร.ทพ.ณัฐพล ตั้งจิตร 
2. ศ.คลินิก ทพ.นิวัต          อนุวงศ์นุเคราะห์ 11. อ.ทพญ.นันทินี นันทวณิชย์ แสงไฟ 
3. รศ.ดร.ทพญ.สุวรรณี    ลัภนะพรลาภ 12. ผศ.ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร 
4. รศ.ทพญ.นิตา  วัฒนทีปะ 13. อ.ทพ.ชัยพล ฉวีวรรณากร 
6. ผศ.ดร.ทพ.พีรพงศ์  สันติวงศ ์ 14. อ.ทพญ.ยอดหทัย สาตราวาหะ 
7. อ.ดร.ทพญ.รชยา  จินตวลากร 15. ผศ.ดร.ทพ.กวิน สิปิยารักษ์ 
8. ผศ.ดร.ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ 16. อ.ดร.ทพ.ธีรศักดิ์  นครน้อย 
9. อ.ทพ.พงศธร พู่ทองค า   
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ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 
 

1. รศ.ดร.ทพญ.ทิพนาถ วิชญาณรัตน์ 7. อ.ทพญ.ปิยดา แก้วเขียว 
2. ผศ.ดร.ทพญ.เยาวลักษณ์  เงินวิวัฒน์กุล 8. อ.ทพญ.รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์ 
3. อ.ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ 9. อ.ทพญ.ณิชา ลักษมีจรัลกุล 
4. อ.ทพ.คมสัน  ลาภาอุตย์ 10. อ.ทพญ.สิรินทิพย์ อมรสุรเดช 
5. อ.ทพญ.สิตาภา  พิจิตบันดาล 11. อ.ทพญ.เพ็ญพิชชา พิทยาพิบูลพงศ์ 
6. อ.ทพ.พูนผล  โควิบูลย์ชัย 

 
 

 

ภาควิชาทันตกรรมเด็ก 
 

1. รศ.ทพญ.ประภาศรี ริรัตนพงษ์ 9. ผศ.ดร.ทพญ.วรางคณา จิรรัตนโสภา 
2. รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย 10. ผศ.ทพญ.วรณัน ประพันธ์ศิลป์ 
3. ผศ.ทพญ.ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒ ิ 11. อ.ทพญ.ศวรรยา พฤฒิถาวร 
4. รศ.ทพญ.ยุวดี  อัศวนันท์ 12. อ.ทพญ.พรไพลิน เกษมคุณ 
5. อ.ทพญ.ปนิดา  ภาวิไล 13. อ.ทพญ.อภิชญา มโนเพ็ชรเกษม 
6. อ.ทพญ.วีริษฏา  ยิ้มเจริญ 14. อ.ทพญ.ศิวาพร หอโสภณพงษ์ 
7. รศ.ดร.ทพญ.เข็มทอง  มิตรกูล 15. อ.ทพญ.ปัณรส ต่อสกุล 
8. ผศ.ทพญ.อภิวันทน์ สมุทรคีรี 

 
 

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั นสูง 
 

1. ผศ.ดร.ทพ.พรพจน์ เฟ่ืองธารทิพย์ 14. อ.ทพญ.อรนุช เจียรสุจิตวิมล 
2. ศ.คลินิก ทพญ.ทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ 15. อ.ทพ.ปริญญา อมรเศรษฐชัย 
3.รศ.ทพญ.แพรวพัชร ปัจฉิมสวัสดิ์ 16. อ.ดร.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์ 
4.  ผศ.ทพญ.วิภาดา  เลิศฤทธิ์ 17. อ.ทพญ.นัยนา บูรณชาติ 

 5. รศ.ทพ.พีรศุษม์ รอดอนันต์ 18. อ.ทพญ.รชตวรรณ ลีลารังสรรค์ 
6. รศ.ดร.ทพญ.สิริบังอร      พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ 19. อ.ทพญ.อรฤดี สุรัตนสุรางค์ 
7. รศ.ทพ.สมชัย   มโนพัฒนกุล 20. อ.ทพญ.ธารี จ าปีรัตน์ 
8. ผศ.ร.ท.ทพ.ชัชชัย   คุณาวิศรุต 21.  อ.ทพ.ภัทร์ ภู่เจริญ 
9. ผศ.ดร.ทพญ.ศศิภา   ธีรดิลก 22.อ.ทพ.ฐานวุฒิ คงปรีชา 

 10. ผศ.ดร.ทพญ.ปิยพรรณา  พุ่มผลึก 23. อ.ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ 
11. ผศ.ทพ.วรพงษ์   ปัญญายงศ์ 24. อ.ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์ 
12. ผศ.ทพ.ศุภชัย   สุพรรณกุล 25. อ.ทพ.สารัช สุริยาแสงเพ็ชร์ 
13. ผศ.ดร.ทพญ.บุณทริกา    ชื่นจิตกุลถาวร 
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ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
 

1. รศ.ดร.ทพ.สมชาย อุรพีพล 13. ผศ.ดร.ทพญ.นพวรรณท์       นาควิโรจน ์
2. รศ.ทพญ.พจมาน ศรีนวรัตน์ 14. อ.ดร.ทพ.อ.ทพญ.ประณิธิดา  กมลวานนท์ 
3. ศ.คลินิก ดร.ทพ.วิชญ กาญจนะวสิต 15. อ.ทพญ.ปุญญานิช รุ่งนาวา 
4. ผศ.ทพ.โชติรส  คูผาสุข 16. อ.ดร.ทพญ.กานดา ลีลานราธิวัฒน์ 

 5. รศ.ดร.ทพญ.อมรรัตน์      วงศ์ล่ าซ า 17. อ.ดร.ทพ.มนตรี รัตนจันทร์ฉาย 
6. ผศ.ทพ.บัณฑิต  จิรจริยาเวช 18. อ.ทพ.วรรธนัย ปุณยนภากุล 
7. รศ.ดร.ทพญ.กัลยา  ศุพุทธมงคล 19. อ.ทพ. เสฏฐวุฒิ ชูชัยแสงรัตน์ 
8. ผศ.ทพญ.ฉันทนา  ตุลาพรชัย 20. อ.ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์ 
9. รศ.ดร.ทพ.ชูชัย  อนันต์มานะ 21. DR. BINIT SHRESTHA 

 10. ผศ.ดร.ทพญ.ตรีนุช       เอ่ียมพงษ์ไพบูลย์ 22. อ.ทพญ.วิสาลักษณ์ ปัญญาวัฒนานนท์ 
 11. รศ.ทพ.ม.ล.ธีรธวชั       ศรีธวัช 23. อ.ทพ.ชีวิน โตวิถีเลิศกุล 
12. ผศ.ทพ.ณัฐดนัย  โชติประเสริฐ 24. อ.ทพญ.นภิสา กนกวลัย 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 

1. รศ.ดร.ทพญ.จีรภัทร จนัทรัตน์ 14. อ.ทพ.คเณศ โชติวรรักษ์ 
2. รศ.ดร.ทพ.พิศลย์ เสนาวงษ ์ 15. อ.ทพญ.อภิญญา ลิ้มวิศิษฏ์สกุล 
3. ผศ.ทพญ.วัชราภรณ์ คูผาสุข 16. อ.ดร.ทพญ.จิตรานันท์   แก้วแพรก 
4. รศ.ดร.ทพ.ชลธชา  ห้านิรัติศัย 17. อ.ทพ.ปิยวัช วิบูลย์เจริญกิจจา 

 5. รศ.ทพญ.กัลยา  ยันต์พิเศษ 18. อ.ทพ.จุฑา คูอนันต์กุล 
6. ผศ.ดร.ทพ.ดนุชิษณ์  พนมยงค์ 19. อ.ทพญ.อณิชา โกมลสิงห์สกุล 
7. ผศ.ทพญ.ฐิตารีย์  จิรธัญญาณัฎ 20. อ.ทพ.สิทธิโชค โอศิริ 
8. ผศ.ดร.ทพ.พงศ์  พงศ์พฤกษา 21. อ.ทพ.เทพฤทธิ์ วิศวะวาทิน 
9. อ.ทพ.นัฑวิชญ์  นิยมสุจริต 22. อ.ทพ.ธนวัฒน์ รวยดี 

 10. อ.ทพ.ชิตพล  ชัยมานะการ 23. อ.ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม 
 11. อ.ทพญ.ลลิดา  องค์ชวลิต 24. อ.ดร.ทพญ.ลีนา ลีลาเธียร 
12. อ.ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว 25. อ.ทพญ.สิรภัทร ลิขิตธรรมวงศ์ 
13. อ.ทพญ.มุนินทร์  ชัยชโลธร 
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ภาควิชาพยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

1. รศ.ดร.ทพญ.โสภ ี ภูมิสวัสดิ ์ 5. อ.ทพ.ธีรชัย โกศัลวัฒน์ 
2. รศ.ทพ.รัฐพงษ์ วรวงศ์วส ุ 6. อ.ทพญ.อัญชิสา อิทธิวราพจน์ 
3. ผศ.ดร.ทพญ.พวงวรรณ ลาภธนทรัพย์กุล 7. อ.ทพ.ภวัต ศรีโปดก 
4. ผศ.ทพ.ราชัย  จึงสมจิตต์ 8. อ.ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต 

 
 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 

1. รศ.ดร.ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ 5. อ.ภญ.ทิพรัตน์ ปาระแก้ว 
2.อ.ดร.ทพญ.วรรณี เลิศสุขสวัสดิ์ 6. อ.ทพ.กฤษฏิ์ รัตนวรรณสกุล 
3. ผศ.ดร.ทพญ.นิศารัตน์ เรืองสวัสดิ์ 7. อ.ภญ.จิรนันท์ โชติธรรมนาว ี
4. ผศ.ดร.สิรดา  ศรีหิรัญ 

 

 

ภาควิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

1. รศ.ดร.ทพญ.จิรา           กิติทรัพย์กาญจนา 7. อ.ดร.ทพญ.กรกมล กรีฑาภิรมย์ 
2. รศ.ดร.ทพญ.ระวีวรรณ อารยะสันติภาพ 8. อ.ทพญ.วรางณา วีระวานิช 
3. ผศ.ทพญ.อาภัสรา สุคนธปฏิภาค 9. อ.ดร.ทพญ.สุภัค งามสม 
4. รศ.ดร.ทพญ.สุชยา ด ารงค์ศรี 10. อ.ทพญ.เพ็ญพร เหลืองชนะ 
5. ผศ.ทพ.คัมภีร์ ทรงก าพล 11. อ.ทพญ.ธนภรณ์ ปภัสราทร 
6. อ.ดร.ทพญ.ปรียพร ศรีมาวงษ์ 

 

 

ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี ยว 
 

1. รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล 5. อ.ดร.ทพ.ชูเกียรติ วชิรลาภไพฑูรย์ 
2. ผศ.ทพญ.สุนี พงศ์โรจน์เผ่า 6. อ.ดร.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์ 
3. ผศ.ทพ.ธัช อิทธิกุล 7. อ.ทพญ.สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์ 
4. อ.ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ 8. อ.ทพญ.ทิพรวี ฉัตรตรัสตรัย 
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ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 
 

1. รศ.ดร.ทพญ.สุภาณี รัศมีมาสเมือง 11. ผศ.ดร.ทพญ.กัลย์ภัทร  ตันศรีรัตนวงศ์ 
2. ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ 12. อ.ทพญ.สุธารัตน์ ชัยเฉลิมศักดิ์ 
3. รศ.ทพ.ยสวิมล คูผาสุข 13. อ.ทพ.เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช 
4. รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา  ชิดช่วงชัย 14. อ.ทพญ.คุนันยา พิมลบุต 
5. ผศ.ดร.ทพญ.ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์ 15. อ.ทพญ.วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง 
6. รศ.ทพญ.อนัญญา  พรหมสุทธิ 16. อ.ดร.ทพญ.สุจิวรรณ  สืบบุก สังขมณี 
7. รศ.ทพญ.ฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล 17. อ.ทพ.พีร์ โตโพธิ์ไทย 
8. ผศ.ดร.ทพญ.นฤมล  พันธุ์ประดิษฐ์ 18. อ.ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล 
9. ผศ.ทพญ.กันยวัชร์  รัตนสุวรรณ 19. อ.ทพ.พิสิฐ เจริญวงศ์วัฒนา 
10. อ.นพ.ทพ.นิษณ์ โอกูม่า 

ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

1.  ผศ.ทพ.สุรกิจ               วิสุทธิวัฒนาการ 12. ผศ.ทพญ.ปัทมวรรณ มโนสุทธิ 
2. ผศ.นพ.ทพ.เกียรติอนันต์   บุญศิริเศรษฐ 13. อ.ดร.นพ.ทพ.ชากร วรกุลพิพัฒน์ 
3. ศ.ทพ.ณัฐเมศร ์              วงศ์สิริฉัตร 14. อ.ดร.นพ.ทพ.ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ 
4. ศ.เกียรติคุณ ทพญ.อรสา   ไวคกุล 15. ผศ.ทพ.สมชาติ เราเจริญพร 

 5. ผศ.ทพญ.บุญจิรา  อนุกูล 16. อ.นพ.ทพ.คณิน อรุณากูร 
6. รศ.ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ 17. อ.ทพ.ธีรณัฐ ชัยยะสมุทร 
7. รศ.พญ.เบญจมาศ  อภิพันธุ์ 18. อ.นพ.ทพ.อัคริน ภานุสถิตย์ 
8. รศ.พญ.ดวงดี  รัมมะศักดิ์ 19.อ.ทพ.เวทัส ศักดิ์เดชยนต์ 
9. ผศ.ดร.นพ.ทพ.บวร  คลองน้อย 20.อ.พญ.เทพรัตน์ เลิศวิเศษธีรกุล 

 10. ผศ.ทพ.ยุทธศักดิ์  เกรียงเชิดศักดิ์ 21. อ.ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มค าขวัญ 
 11. อ.ทพ.ปริย  แก้วประดับ 22. อ.ทพญ.วรุตตา เกษมศานติ์ 
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

๑.   ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
๑.๑ ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร 

บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือคุณภาพชีวิตของประชาชน 

มีการส่งเสริมการเรียนการสอนโดยเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learning centred 
educatation) เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน (Outcome-based education) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง (Constructivism) รวมทั้งส่งเสริมให้น าศักยภาพที่มี
อยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมได้อย่างเต็มที่ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         ๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  
 เพ่ือผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ ต่อไปนี้  

(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ (Affective Domain) 
(๒) มีความรอบรู้ และทักษะในการจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม สามารถส่งเสริม

สุขภาพและป้องกันโรคช่องปากทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ( Cognitive / 
Psychomotor Domains) 

(๓) สามารถน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
หลักการของกระบวนการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานทันตกรรม (Cognitive / Psychomotor Domains) 

(๔) สามารถพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพและเชิงปัจเจกบุคคล มีความใฝ่รู้ ปรับตัวให้พร้อมรับกับเหตุการณ์ต่าง 
ๆ ที่เกิดขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Affective / Interpersonal / Collaboration Domains) 

(๕) สามารถสื่อสารและท างานร่วมกับผู้ อ่ืนตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย ( Interpersonal / 
Communication Domains) 

     ๑.๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program–level Learning Outcomes: PLOs)   
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในหลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษาจะสามารถ 
 
PLO1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการจัดการ การวิจัย และการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
PLO2 วินิจฉัยโรคช่องปาก ใบหน้า ขากรรไกรได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยข้อมูลที่รวบรวมได้

จากผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพทางทันตกรรม 
PLO3 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวมร่วมกับผู้ป่วย และ/หรือกลุ่มสหสาขา

วิชาชีพ ค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นส าคัญ 
PLO4 จัดการและให้การดูแลรักษาทางทันตกรรมแบบองค์รวม ตามมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
PLO5 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดย

มุ่งเน้นถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามหลักสุขภาพองค์รวม 
PLO6 สื่อสารกับผู้ป่วยและญาติหรือผู้ดูแล กลุ่มสหสาขาวิชาชีพ และสาธารณชนได้อย่าง

ถูกต้อง ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ 



20 

 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา      
ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
๒.  การด าเนินการหลักสูตร 

๒.๑   วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
 

ชั นปีที่ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ 

๑ สิงหาคม-ธันวาคม มกราคม-พฤษภาคม 

๒ สิงหาคม-ธันวาคม มกราคม-มิถุนายน 

๓ มิถุนายน-พฤศจิกายน พฤศจิกายน-เมษายน 

๔ พฤษภาคม-ตุลาคม ตุลาคม-เมษายน 

๕ พฤษภาคม-ตุลาคม ตุลาคม-เมษายน 

๖ พฤษภาคม-ตุลาคม ตุลาคม-เมษายน 
       

   วันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. และการฝึกงานภาคสนามในชุมชนอาจมีการเรียน
ในช่วงนอกเวลาราชการร่วมด้วย 

๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ส าเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้ 

(๑) ตามระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา               
(เช่น ระบบ TCAS ในปัจจุบัน) และ/หรือ 

(๒) ตามระเบียบโครงการพิเศษของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) หรือระเบียบ
การสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะทันตแพทยศาสตร์ด าเนินการสอบคัดเลือก 

(๓) คุณสมบัติเฉพาะให้เป็นไปตามมติขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(อ.บ.ท.ท.) 

๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า       
(๑) ปัญหาการปรับตัวด้านสังคม มีการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับเพ่ือนในหอพัก การเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งในและนอกหลักสูตรขณะที่ศึกษาท่ีศูนย์ศาลายา 
(๒) ปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา ที่ต้องมีความรับผิดชอบสูง 
(๓) ปัญหาการขาดความรู้และเข้าใจชีวิตการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม เช่น ทักษะพื้นฐานทาง

วิชาชีพ ทักษะการใช้มือเพ่ือใช้ในการท าหัตถการ 
 (๔) ปัญหาเศรษฐานะ ของนักศึกษาและครอบครัว โดยเฉพาะนักศึกษาที่มีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวัดและ

มีรายได้ต่ า 
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 ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 
(๑)  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง แนะน าหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ การประเมินผลใน

ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ การปรับตัวและการบริหารเวลา 
(๒)  จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส ซึ่งมีนักศึกษาในสายรหัสเดียวกันทุกชั้นปี เพ่ือให้อาจารย์ 

นักศึกษารุ่นพี่ดูแล และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รุ่นน้อง 
(๓)  จัดระบบให้ค าปรึกษาแบบ Hotline ให้นักศึกษาสามารถโทรศัพท์ขอค าปรึกษาหรือขอความ

ช่วยเหลือตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
(๔)  จัดระบบเทคโนโลยีการศึกษา เพ่ือช่วยบริหารการศึกษาและเก็บข้อมูลนักศึกษา ทั้งในแง่ประวัติ

ทั่วไปและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 (๕) จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพพ้ืนฐานวิชาชีพ และมีการเพิ่มโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมได้

เรียนรู้ชีวิตทันตแพทย์ก่อนตัดสินใจเรียน 
 (๖) ส ารวจปัญหาด้านเศรษฐกิจของนักศึกษา ผู้ปกครองและครอบครัว และจัดหาทุนการศึกษาให้ตาม

ความเหมาะสม 
๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ 
ชั้นปีที่ ๑ ๘๓ ๘๓ ๘๓ ๘๓ ๘๓ ๘๓ 
ชั้นปีที่ ๒ ๘๓* ๘๓ ๘๓ ๘๓ ๘๓ ๘๓ 
ชั้นปีที่ ๓ ๘๓* ๘๓* ๘๓ ๘๓ ๘๓ ๘๓ 
ชั้นปีที่ ๔ ๘๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓ ๘๓ ๘๓ 
ชั้นปีที่ ๕ ๑๑๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓ ๘๓ 
ชั้นปีที่ ๖ ๑๑๓* ๑๑๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓ 

รวมจ านวนสะสม ๕๕๘ ๕๒๘ ๔๙๘* ๔๙๘ ๔๙๘ ๔๙๘ 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จ ๑๑๓* ๑๑๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓* ๘๓ 

   * จ านวนนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

 ๒.๗   ระบบการศึกษา  
                   แบบชั้นเรียน 

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
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๒.๘   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
    เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษา และ
การรับนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ แต่หลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตไม่มีนโยบายในการรับโอนนักศึกษา 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑ หลักสูตร 
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        ๒๓๕  หน่วยกิต 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ปรากฏดังนี้ 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ๓๐ หน่วยกิต 
               กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  ๑๐ หน่วยกิต 
               กลุ่มวิชาภาษา  ๑๒ หน่วยกิต 
               กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ๘ หน่วยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  ๑๙๙ หน่วยกิต 
               กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ๕๑ หน่วยกิต 
        - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    ๑๔  หน่วยกติ    
        - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  ๓๗  หน่วยกิต    

               กลุ่มวิชาชีพ  ๑๔๔ หน่วยกิต 
               กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ      ๔ หน่วยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หน่วยกิต 

 

๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 
รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และ 

หมวดวิชาเลือกเสรี  ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย  
 ความหมายของรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
     รหัสวิชา (Course code) ก าหนดไว้ ๗ หลัก ประกอบด้วยตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก ดังนี้ 

 (ก) ตัวอักษร ๔ ตัว   
                ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 
 

ทพ - DT หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ - Faculty of Dentistry 
มม – MU หมายถึง มหาวิทยาลยัมหิดล - Mahidol University 
รม – RA หมายถึง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี - Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 
วท – SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ - Faculty of Science 
ศศ – LA   หมายถึง คณะศลิปศาสตร์ - Faculty of Liberal Arts 
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  ตัวอักษร ๒ ตัวหลงั เป็นอักษรย่อชื่อสาขาวิชา ภาควิชา หรือโครงการที่รับผิดชอบจัดการเรียนการ
สอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่   
 

คณะ/สถาบัน อักษรย่อ ช่ือเต็ม 
คณะทันตแพทยศาสตร ์ กย – AN กายวิภาคศาสตร์ – Anatomy 
 คร – ID โครงการสอนร่วม – Interdisciplinary 
 จว – MI จุลชีววิทยาช่องปาก – Oral Microbiology 
 ชค – BC ชีวเคมี – Biochemistry 
 ทจ – OD ทันตกรรมจัดฟัน – Orthodontics 
 ทช – CM ทันตกรรมชุมชน – Community Dentistry 
 ทด – PD ทันตกรรมเด็ก – Pediatric Dentistry 
 ทป – PT ทันตกรรมประดิษฐ์ – Prosthodontics 
 ทส – AD ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง – Advance General Dentistry 
 ทห – OP ทันตกรรมหัตถการ – Operative Dentistry 
 พย – PA พยาธิวิทยาช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล - Oral and Maxillofacial Pathology 
 ภส – PM เภสัชวิทยา – Pharmacology 
 รบ – MS วิทยาระบบบดเคี้ยว – Masticatory Science 
 รส – RD รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล – Oral and Maxillofacial Radiology 
 วด – ED วิทยาเอ็นโดดอนต์ – Endodontics 
 วป – MD เวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา  – Oral Medicine and Periodontology 
 ศศ – SU ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล – Oral and Maxillofacial Surgery 
 สร – PS สรีรวิทยา – Physiology 
มหาวิทยาลยัมหิดล ศท – GE ศึกษาทั่วไป - General Education 
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบด ี

ศท – GE ศึกษาทั่วไป - General Education 

คณะวิทยาศาสตร ์ คณ – MA คณิตศาสตร์ – Mathematics 
 คม – CH เคมี – Chemistry 
 ชว – BI ชีววิทยา – Biology 
 ฟส – PY ฟิสิกส์ – Physics 
คณะศลิปศาสตร ์ ภอ – EN ภาษาอังกฤษ – English 
 ภท - TH ภาษาไทย – Thai 

 

(ข) ตัวเลข ๓ ตัว   
 ตัวเลขหลักร้อย  หมายถึง ปีที่นักศึกษาจะต้องเรียน (ในรายวิชาของคณะทันตแพทยศาสตร์) 
 ตัวเลขหลักสิบ  หมายถึง ภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก ได้แก่  
  เลข ๑   แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
  เลข ๒   แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒ 
  เลข ๐   แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ 
  เลข ๖  แทน   วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 

ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง เลขล าดับวิชาในแต่ละภาคการศึกษา  
ตัวอย่าง  ทพคร ๔๒๑ รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของโครงการสอนร่วม   

   ปีที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ล าดับวิชาที่ ๑ ในภาคการศึกษานี้ ของโครงการสอนร่วม 
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หมายเหตุ  ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตรก าหนด และมีการก าหนดรหัสรายวิชานอกเหนือจากที่คณะทันต
แพทยศาสตร์ก าหนด ให้ดูรายละเอียดจากแต่ละคณะ 

 

  หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็น “หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า)” กล่าวคือ ระบุ
ตัวเลข 
หน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจ านวนชั่วโมงของการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
(บรรยาย/สัมมนา/การอภิปรายกลุ่ม) ภาคปฏิบัติ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ๓ (๒-๓-๕)  = ๓ หน่วยกิต  (บรรยาย ๒ ชั่วโมง/สัปดาห์ ปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๕ 
ชั่วโมง/สัปดาห์) 
 

 

  ส าหรับหน่วยกิตของรายวิชาศึกษาดูงานหรือการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม (ต่างจังหวัด) 
ก าหนดให้การฝึกปฏิบัติงาน ๑ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง เนื่องจากถือว่ากระบวนวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับก่อน 

วทคณ ๑๖๔ แคลคูลัสและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ๓ (๓-๐-๖) - 
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary 

Differential Equations    

วทคม ๑๐๕ เคมีทั่วไป ๒ (๒-๐-๔) - 
SCCH 105 General Chemistry   
วทชว ๑๐๒ ปฏิบัติการหลักชีววิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) - 
SCBI 102 Biology Laboratory I   
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระส าคัญ ๒ (๒-๐-๔) - 
SCBI 113 Essential Biology   
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) - 
LAEN 105 English Level III   
ศศภอ ๒๒๒  การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล ๒ (๒-๐-๔) - 
LAEN 222 Effective Presentations in English   
 รวมหน่วยกิต ๑๓   
 วิชาศึกษาท่ัวไป ๔  
 General Education   
 วิชาเลือกเสรี ๑-๓  
 Free Elective   

 
แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ชั นปีที่ ๑  ภาคการศึกษาที่ ๒ 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับก่อน 

รมศท ๑๐๑ สุขภาวะร่วมสมัย ๑ (๑-๐-๒) - 
RAGE 101 Contemporary Health   
วทคณ ๑๘๑ สถิติศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) - 
SCMA 181 Statistics for Medical Science   
วทคม ๑๒๖ เคมีอินทรีย์ ๓ (๓-๐-๖) - 
SCCH 126 Organic Chemistry   
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวิต ๓ (๓-๐-๖) SCBI 113 
SCBI 123 Process of Life   
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  ๑ (๐-๓-๑) - 
SCPY 110 General Physics Laboratory    
วทฟส ๑๕๓ ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒ (๒-๐-๔) - 
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science   
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับก่อน 

ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) - 
LAEN 106 English Level IV   
ทพชค ๑๒๑ พันธุศาสตร์ขั้นแนะน า ๑ (๑-๐-๒)  
DTBC 121 Introduction to Genetics   

 รวมหน่วยกิต ๑๖  
 วิชาเลือกเสรี ๑-๓  
 Free Elective   

 

 
แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ชั นปีที่ ๑  ตลอดปีการศึกษา 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับก่อน 

มมศท ๑๐๐    การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๓-๐-๖) - 

MUGE 100    General Education for Human 
Development 

 
 

วทคม ๑๑๙ ปฏิบัติการเคมี ๑ (๐-๓-๑) SCCH 105# 
SCCH 119 Chemistry Laboratory   
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) - 
LATH 100 Art of Using Thai Language in 

Communication 
  

 รวมหน่วยกิต ๗  
 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
 
 

ชั นปีที่ ๑  ภาคฤดูร้อน 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับก่อน 

 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือก ๑-๓ - 
 Free Elective/Elective     
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพกย ๒๑๑ มหกายวิภาคศาสตร์บริเวณศีรษะและคอทาง                   
ทันตแพทยศาสตร์ 

๓ (๒-๓-๕) - 

DTAN 211 Gross Anatomy of Head and Neck in 
Dentistry 

  

ทพกย ๒๑๒ หลักพ้ืนฐานจุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) - 
DTAN 212 Fundamental of Human Microanatomy   
ทพคร ๒๑๑ ชีวสถิติ ๑ (๑-๐-๒) SCMA 181 
DTID 211 Biostatistics   
ทพคร ๒๑๒ จริยศาสตร์ทันตแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 212   Dental Ethics   
ทพชค ๒๑๑ ชีววิทยาของเซลล์ทางการแพทย์ ๒ (๑-๓-๓) SCCH 126, DTBC 113 
DTBC 211 Cell Biology in Medicine   
ทพชค ๒๑๒ ชีวเคมีและพันธุศาสตร์โมเลกุล ๓ (๓-๐-๖) SCCH 126, DTBC 121 
DTBC 212 Biochemistry and Molecular Genetics   
ทพทช ๒๑๑ สังคมวิทยาทันตแพทย์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTCM 211 Dental Sociology    
ทพพย ๒๑๑ วิทยาเนื้อเยื่อช่องปาก ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPA 211 Oral Histology   
ทพรบ ๒๑๑ ทันตวิภาคศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMS 211 Dental Anatomy   
ทพรบ ๒๑๒ ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 211# 
DTMS 212 Dental Anatomy Laboratory I   
ทพรบ ๒๑๓ ปฏิบัติการทันตวิภาคศาสตร์ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 211# 
DTMS 213 Dental Anatomy Laboratory II   
 รวมหน่วยกิต ๑๗  

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๒  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

 (ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิ 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพกย ๒๒๑ หลักการประสาทกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ ๓ (๒-๓-๕) - 
DTAN 221 Principle of Functional Neuroanatomy    
ทพคร ๒๒๑                                วิทยาโรคฟันผุ ๑ ๒ (๑-๒-๓) DTBC 211#, DTBC212#, 
DTID 221 Cariology I  DTMI 221# 
ทพคร ๒๒๒ ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี ๒ (๒-๐-๔) - 
DTID 222 Dental Biomaterial Science and Technology   
ทพคร ๒๒๓ การยศาสตร์ทางทันตกรรม ๑ (๐-๒-๑) DTAN 202, DTID 221, 

DTMS 211 DTID 223 Ergonomics in Dental Practice  
ทพจว ๒๒๑ หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๓ (๒-๓-๕) DTBC 212# 
DTMI 221 Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students   
ทพพย ๒๒๑ พยาธิวิทยาทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPA 221 General Pathology   
ทพรบ ๒๒๑ หลักมูลทันตกรรมบดเคี้ยว ๑ (๑-๐-๒) DTMS 211# 
DTMS 221 Fundamental of Dental Occlusion   
ทพรบ ๒๒๒ ปฏิบัติการแต่งข้ีผึ้งเชิงท างาน ๑ (๐-๓-๑) DTMS 221# 
DTMS 222 Functional Waxing Laboratory   
ทพสร ๒๒๑ สรีรวิทยา ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTPS 222#, DTPS 223# 
DTPS 221 Physiology for Dental Students I  
ทพสร ๒๒๒ สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ๒ ๓ (๓-๐-๖) DTPS 221#, DTPS 223# 
DTPS 222 Physiology for Dental Students II  
ทพสร ๒๒๓ ปฎิบัติการสรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์  ๑ (๐-๓-๑) DTPS 221#, DTPS 222# 
DTPS 223 Physiology Laboratory for Dental Students   
 รวมหน่วยกิต ๑๙  

 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๒  ตลอดปีการศึกษา 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพกย ๒๐๑ กายวิภาคศาสตร์เชิงการเจริญของมนุษย์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTAN 201 Developmental Human Anatomy   
ทพกย ๒๐๒ หลักส าคัญทางมหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) - 
DTAN 202 Essential Gross Anatomy of Human Body   
ทพกย ๒๐๓ หลักการทางจุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะมนุษย์ ๒ (๑-๓-๓) - 
DTAN 203 Principle of Microanatomy of Human Organs   
 รวมหน่วยกิต ๕  
หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๒  ภาคฤดูร้อน 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือก ๑-๒ - 
 Free Elective/Elective     

 # เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 

 
   แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

ชั นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๑ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

 วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๓๑๑ วิทยาโรคฟันผุ ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTID 221 
DTID 311 Cariology II   
ทพคร ๓๑๒ ปฏิบัติการทันตชีววัสดุศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑) - 
DTID 312 Dental Biomaterial Science Laboratory   
ทพจว ๓๑๑ วิทยาภูมิคุ้มกันที่จ าเป็นทางทันตแพทยศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) DTMI 221# 
DTMI 311 Essential Immunology in Dentistry    
ทพจว ๓๑๒ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันช่องปาก ๓ (๒-๓-๕) DTMI 221#, DTMI 311# 
DTMI 312 Oral Microbiology and Immunology   
ทพทป ๓๑๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียมทั้งปาก ๒ (๒-๐-๔) - 
DTPT 311 Removable Prosthodontics I: Complete 

Dentures 
  

ทพทป ๓๑๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟันเทียม
ทั้งปาก 

๒ (๐-๖-๒) DTPT 311# 

DTPT 312 Removable Prosthodontic Laboratory I: 
Complete Dentures 

  

ทพพย ๓๑๑ พยาธิวิทยาช่องปาก ๑ : พยาธิวิทยาเนื้อเยื่ออ่อน ๑ (๑-๐-๒) DTPA 211, DTPA 221 
DTPA 311 Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology   
ทพพย ๓๑๒ พยาธิวิทยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) DTPA 211, DTPA 221 
DTPA 312 Oral Pathology II: Lesions of Jaws   
ทพพย ๓๑๓ ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก ๑ (๐-๓-๑) DTPA 211, DTPA 221  

DTPA 311#, DTPA 312# DTPA 313 Oral Pathology Laboratory  
ทพภส ๓๑๑  หลักการทางเภสัชวิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) DTBC 212, DTPS 

221, DTPS 222 DTPM 311 Principle of Pharmacology in Dentistry  
ทพภส ๓๑๒ ยาที่ใช้ในทางทันตกรรม ๒ (๒-๐-๔) 

DTPM 311# DTPM 312 Drugs Used in Dental Practice 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพรส ๓๑๑ รังสีวิทยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTAN 211, DTMS 211  
DTRD 311 Radiology I   
ทพวป ๓๑๑ หลักมูลปริทันตวิทยา ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMD 311 Fundamentals of Periodontology    
 รวมหน่วยกิต ๑๙  

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๓  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 

รหัสวิชา ชือ่วิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

ทพคร ๓๒๑ การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า 

๑ (๑-๐-๒) DTAN 201 

DTID 321 Craniofacial Growth and Development   
ทพคร ๓๒๒ การท าให้ชาเฉพาะที่ทางทันตแพทยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) DTPM 311 
DTID 322 Local Anesthesia in Dentistry   
ทพคร ๓๒๓ ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ๑ (๑-๐-๒) DTAN 221 
DTID 323 Orofacial Pain    
ทพคร ๓๒๔ ความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 324 Patient Safety in Dental Practice    
ทพทจ ๓๒๑ หลักมูลทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๑-๐-๒) - 
DTOD 321 Fundamental of Orthodontics   
ทพทจ ๓๒๒ การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ๑ (๑-๐-๒) - 
DTOD 322 Diagnosis and Treatment Planning in 

Orthodontics   

ทพทป ๓๒๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑  ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPT 321 Fixed Prosthodontics I   
ทพทป ๓๒๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTPT 321# 
DTPT 322 Fixed Prosthodontic Laboratory I   
ทพทป ๓๒๓ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTPT 323 Removable Prosthodontics II: Partial Dentures    
ทพทป ๓๒๔ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ :  

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 
๑ (๐-๓-๑) DTPT 323# 

DTPT 324 Removable Prosthodontic Laboratory II:  
Partial Dentures 

  

ทพทห ๓๒๑ ทันตกรรมหัตถการ ๑ (๑-๐-๒) DTID 222 , DTMS 
211 

DTOP 321 Operative Dentistry 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษา
ก่อน 

ทพทห ๓๒๒ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 321# , 
DTMS 212,  

DTOP 322 Operative Dentistry Laboratory I  DTMS 213, DTID 
222 

ทพพย ๓๒๑ เทคนิคการวินิจฉัยและสัมมนาทางพยาธิวิทยาช่องปาก ๑ (๑-๐-๒) DTPA 211, DTPA 
221 

DTPA 321 Diagnostic Techniques and Seminar in Oral 
Pathology 

  

ทพพย ๓๒๒ พยาธิวิทยาทั่วกาย ๑ (๑-๐-๒) DTPA 221 
DTPA 322 Systemic Pathology   
ทพภส ๓๒๑ ยารักษาโรคทางระบบที่ใช้ในผู้ป่วยทันตกรรม ๒ (๒-๐-๔) DTPM 311 
DTPM 321 Systemic Drugs used in Dental Patients   
ทพรส ๓๒๑ รังสีวิทยา ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTRD 311, DTMD 

322# 
DTRD 321 Radiology II   
ทพวป ๓๒๑ ปริทันตศาสตร์เบื้องต้น ๑ (๑-๐-๒) DTMD 311 
DTMD 321 Preliminary Periodontics   
ทพวป ๓๒๒ การวินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMD 322 Oral Diagnosis    
ทพวป ๓๒๓ เวชศาสตร์ทั่วไปทางทันตกรรม ๑ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTMD 323 General Medicine in Dental Practice I   
 รวมหน่วยกิต ๒๓  

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๓  ภาคฤดูร้อน 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือก ๑ - ๒ - 
 Free Elective/Elective     
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๔๑๑ ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 411 Research Methodology   
ทพทจ ๔๑๑ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน  ๑ (๑-๐-๒) DTOD 321, DTOD 322 
DTOD 411 Orthodontic Treatment    
ทพทจ ๔๑๒ ปฏิบัติการทางทันตกรรมจัดฟัน  ๑ (๐-๓-๑) DTOD 321, DTOD 322 
DTOD 412 Orthodontic Laboratory   
ทพทช ๔๑๑ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ๒ (๒-๐-๔) - 
DTCM 411 Oral Health Promotion   
ทพทด ๔๑๑ พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPD 411  Child Development and Behavior Management    
ทพทป ๔๑๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒  ๑ (๑-๐-๒) DTPT 321# 
DTPT 411 Fixed Prosthodontics II   
ทพทป ๔๑๒ ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTPT 322#, DTPT 411# 
DTPT 412 Fixed Prosthodontic Laboratory II   
ทพทห ๔๑๑ ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 321, DTOP 

322 
DTOP 411 Operative Dentistry Laboratory II   
ทพภส ๔๑๑  บูรณาการเภสัชวิทยาคลินิกทางทันตแพทยศาสตร์ ๑ (๑-๐-๒) DTPM 311, DTPM312,  
DTPM 411 Integrative Clinical Pharmacology in Dentistry  DTPM 321 
ทพวด ๔๑๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTMS 211, DTRD 311 
DTED 411 Endodontics I   
ทพวด ๔๑๒ ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 322 , DTED 411#  
DTED 412 Endodontic Laboratory I   
ทพวป ๔๑๑ ปริทันต์บ าบัดขั้นเริ่มแรก ๑ (๑-๐-๒) DTMD 311, DTMD 321 
DTMD 411 Initial Periodontal Therapy   
ทพวป ๔๑๒ เวชศาสตร์ช่องปาก ๑ (๑-๐-๒) DTMD 322 
DTMD 412 Oral Medicine    
ทพวป ๔๑๓ เวชศาสตร์ทั่วไปทางทันตกรรม ๒ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTMD 413 General Medicine in Dental Practice II   
ทพศศ ๔๑๑ การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ๒ (๒-๐-๔)  
DTSU 411 Dental Management in Medically 

Compromised Patients 
  

ทพศศ ๔๑๒ หลักมูลศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร :  
ถอนฟันและผ่าตัดเล็กในช่องปาก 

๒ (๒-๐-๔) - 

DTSU 412 Fundamental of Oral and Maxillofacial 
Surgery:Extraction and Minor Oral Surgery 

  

 รวมหน่วยกิต ๒๑  
# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๔  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาท่ีต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๔๒๑  ทักษะสัมพันธภาพและการสื่อสารส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑ (๐-๒-๑) - 
DTID 421 Interpersonal relationship and Communication Skill 

for Medical Personnel 
  

ทพทด ๔๒๑ การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก ๒ (๑-๒-๓) DTPD 411 
DTPD 421 Dental Management in Children   
ทพทห ๔๒๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทนัตกรรมหัตถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 411 
DTOP 421 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry 

I   

ทพรบ ๔๒๑ ความผิดปกติบรเิวณขมบั-ขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMS 421 Temporomandibular Disorders (TMD)   
ทพรส ๔๒๑ รังสีวิทยา ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTRD 321- 
DTRD 421 Radiology III   
ทพรส ๔๒๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : รังสีวิทยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTRD 311, DTRD 321 
DTRD 422 Comprehensive Dental Practice: Radiology I   
ทพวด ๔๒๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒  ๑ (๑-๐-๒) DTED 411 
DTED 421 Endodontics II   
ทพวด ๔๒๒ ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟัน ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTED 411, DTED 412 
DTED 422 Endodontic Laboratory II   
ทพศศ ๔๒๑ ทันตกรรมโรงพยาบาล และเวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 421 Hospital dentistry and Medical Emergency in Dental 

Practice   

ทพศศ ๔๒๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศลัยศาสตร์ช่องปากและ
ใบหน้าขากรรไกร ๑ 

๑ (๐-๓-๑) - 

DTSU 422 Comprehensive Dental Practice: Oral and 
Maxillofacial surgery I   

 รวมหน่วยกิต ๑๑  
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๔  ตลอดปีการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๔๐๑ โครงงานวิจัย ๒ (๐-๖-๒) DTID 411# 
DTID 401 Research Project    
ทพวป ๔๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTMD 411# 
DTMD 401 Comprehensive Dental Practice: 

Periodontics I   

ทพวป ๔๐๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 322, DTMD 
412# 

DTMD 402 Comprehensive Dental Practice: Oral 
Diagnosis I   

 รวมหน่วยกิต ๕  
 
หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ ๑ 

 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๔  ภาคฤดูร้อน 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

 วิชาเลือกเสรี/วิชาเลือก ๑-๒ - 
 Free Elective/Elective     

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๕  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๕๑๑ สัมมนากรณีศึกษาเวชศาสตร์ช่องปาก ๑ (๑-๐-๒) DTMD 412 
DTID 511 Case-based Seminar in Oral Medicine           
ทพคร ๕๑๒ ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ๑ (๐-๒-๑) - 
DTID 512 English for Medical Personnel   
ทพทช ๕๑๑ วิทยาการระบาด ๑ (๑-๐-๒) - 
DTCM 511 Epidemiology   
ทพทช ๕๑๒ ระบบสุขภาพและทันตสาธารณสุข ๒ (๒-๐-๔) - 
DTCM 512 Health System and Dental Public Health   
ทพทช ๕๑๓ ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข ๒ (๐-๖-๐) DTCM 411 
DTCM 513 Study Visit in Health Delivery System  
ทพทห ๕๑๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 411 
DTOP 511 Comprehensive Dental Practice: Operative 

Dentistry II 
  

ทพทส ๕๑๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขั้นแนะน า  ๑ (๑-๐-๒) - 
DTAD 511 Introduction to Comprehensive Dental Care   
ทพวป ๕๑๑ ศัลยปริทันต์บ าบัดและปริทันต์บ าบัดประคับประคอง ๑ (๑-๐-๒) DTMD 411 
DTMD 511 Surgical and Supportive Periodontal Therapy    
ทพศศ ๕๑๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ : รอย

โรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร และความวิการ
ใบหน้าขากรรไกร 

๒ (๒-๐-๔) 
- 

DTSU 511 Oral and Maxillofacial Surgery I: Oral and 
Maxillofacial Lesions and Dentofacial 
Deformity 

 
 

 รวมหน่วยกิต ๑๒  
 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีท่ี ๕  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
   จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๕๒๑ กฎหมายและนิติทันตวิทยา ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 521 Jurisprudence and Forensic Odontology   
ทพคร ๕๒๒ การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวลทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) DTPM 312 
DTID 522 Pain and Anxiety Control in Dental Practice   
ทพคร ๕๒๓ ทันตกรรมผู้สูงอายุ  ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 523 Geriatric Dentistry    
ทพคร ๕๒๔ สัมมนากรณีศึกษารอยโรคช่องปากและใบหน้า

ขากรรไกร 
๑ (๑-๐-๒) DTSU 511, DTSU 

521# 
DTID 524 Case-base Seminar in Oral and Maxillofacial 

Lesions 
  

ทพทห ๕๒๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 421, DTOP 
511# 

DTOP 521 Comprehensive Dental Practice: Operative 
Dentistry III 

  

ทพทห ๕๒๒ ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง ๑ (๑-๐-๒) DTOP 411 
DTOP 522 Advanced Operative Dentistry   
ทพทส ๕๒๑ การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล  ๑ (๑-๐-๒) DTAD 511# 
DTAD 521 Comprehensive Dental Care   
ทพรบ ๕๒๑ ปฏิบัติการวิเคราะห์การสบฟันและแต่งขึ้ผึ้งเฝือกสบฟัน  ๑ (๐-๒-๑) DTMS 421# 
DTMS 521 Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing 

Laboratory    

ทพวป ๕๒๑ สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการ
รักษา 

๑ (๑-๐-๒) DTMD 323, 
DTMD 413- 

DTMD 521 Seminar in Dental Management in Medically 
Compromised Patients 

  

ทพศศ ๕๒๑ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ : การติด
เชื้อทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 

๑ (๑-๐-๒) - 

DTSU 521 Oral and Maxillofacial Surgery II: Oral and 
Maxillofacial Infections 

  

ทพศศ ๕๒๒ ศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ : การ
บาดเจ็บทางศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร 

๑ (๑-๐-๒) - 

DTSU 522 Oral and Maxillofacial Surgery III: Oral and 
Maxillofacial Trauma 

  

 รวมหน่วยกิต ๑๑  
 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๕  ตลอดปีการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
( ท ฤ ษ ฎี -ป ฏิ บั ติ -
ศึกษาด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพทจ ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟัน   ๑ (๐-๓-๑) DTOD 411, DTOD 412 
DTOD 501 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics    
ทพทช ๕๐๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน ๑ (๐-๓-๑) DTCM 411, DTMD 402, 

DTPD 421, DTOP 421 DTCM 501 School Oral Health Promotion Program  
ทพทด ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทนัตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมส าหรับเด็ก ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTPD 421 
DTPD 501 Comprehensive Dental Practice: Pediatric 

Dentistry I 
  

ทพทป ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑ ๓ (๐-๙-๓) DTPT 311, DTPT 312,  
DTPT 321, DTPT 322,  
DTPT 323, DTPT 324,  
DTPT 411, DTPT 412 

DTPT 501 Comprehensive Dental Practice: 
Prosthodontics I 

 

ทพรส ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล  :รังสีวิทยา ๒  ๑ (๐-๓-๑) DTRD 422 
DTRD 501 Comprehensive Dental Practice: Radiology II   
ทพวด ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองราก

ฟัน ๑ 
๑ (๐-๓-๑) DTED 421, DTED 422 

DTED 501 Comprehensive Dental Practice: Endodontic 
Treatment I 

 DTOP 421# 

ทพวป ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTMD 401 
DTMD 501 Comprehensive Dental Practice: Periodontics 

II 
  

ทพวป ๕๐๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 402 
DTMD 502 Comprehensive Dental Practice: Oral 

Diagnosis II 
  

ทพศศ ๕๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และใบหน้าขากรรไกร ๒ 

๓ (๐-๙-๓) DTSU 412, DTSU 
422 

DTSU 501 Comprehensive Dental Practice: Oral and 
Maxillofacial Surgery II 

  

 รวมหน่วยกิต ๑๕  
 วิชาเลือก ๑-๒  
ทพคร ๕๖๑ ประสบการณ์วิจัย ๒ (๐-๔-๒) - 
DTID 561 Research Experience   

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๖  ภาคการศึกษาที่ ๑ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๖๑๑  หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 611 Fundamental of Dental Implantology   
ทพคร ๖๑๒ การปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 612 Evidence-Based Practice   
ทพทช ๖๑๑ การบริหารคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTCM 611 Dental Office Administration   
ทพทห ๖๑๑ ฝึกปฏิบัติทนัตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 511, DTOP 

521# DTOP 522# DTOP 611 Comprehensive Dental Practice: Operative 
Dentistry IV 

 

ทพศศ ๖๑๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล  :ศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ 

๑ (๐-๓-๑) DTSU 501 

DTSU 611 Comprehensive Dental Practice: Oral and 
Maxillofacial  Surgery III 

  

 รวมหน่วยกิต ๕  
 วิชาเลือก ๑-๒  
 Elective   

 
 

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ชั นปีที่ ๖  ภาคการศึกษาที่ ๒ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพทช ๖๒๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก: การฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

๔ (๐-๑๒-๐) DTCM 501 

DTCM 621 Extern: Field Works   
ทพทส ๖๒๑ การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา ๑ (๑-๐-๒) DTAD 521 
DTAD 621 Post – Treatment Assessment and 

Seminar 
  

ทพศศ ๖๒๑ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทันตกรรม
โรงพยาบาล 

๒ (๐-๖-๒) - 

DTSU 621 Extern: Experience in Hospital Dentistry   
 รวมหน่วยกิต ๗  
 วิชาเลือก  ๑-๒  - 
 Elective   

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 
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แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ชั นปีที่ ๖  ตลอดปีการศึกษา 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

ทพคร ๖๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรค การแปล
ภาพรังสี และเวชศาสตร์ช่องปาก 

๑ (๐-๓-๑) DTMD 502 

DTID 601 Comprehensive Dental Practice: Diagnosis, 
Radiograph Interpretation and Oral Medicine  

  

ทพทด ๖๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมส าหรับเด็ก ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTPD 501 
DTPD 601 Comprehensive Dental Practice: Pediatric 

Dentistry II 
  

ทพทป ๖๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒ ๔ (๐-๑๒-๔) DTPT 311, DTPT 
312,  
DTPT 321, DTPT 
322,  
DTPT 323, DTPT 
324,  
DTPT 411, DTPT 
412 

DTPT 601 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II  

ทพทส ๖๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การบ าบัดรักษาเบื้องต้น
และฉุกเฉิน 

๑ (๐-๓-๑) - 

DTAD 601 Comprehensive Dental Practice: Primary and 
Emergency Treatment 

  

ทพทส ๖๐๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมทั่วไป ๓ (๐-๙-๓) DTAD 521 
DTAD 602 Comprehensive Dental Practice: General 

Dentistry  
  

ทพรบ ๖๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาระบบบดเคี้ยวและ
ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

๑ (๐-๓-๑) DTMS 421, 
DTMS 521 

DTMS 601 Comprehensive Dental Practice: Masticatory 
Science and Orofacial Pain 

  

ทพวด ๖๐๑  ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟัน ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTED 501 
DTED 601 Comprehensive Dental Practice: Endodontic 

Treatment II 
  

ทพวป ๖๐๑ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : ปริทันตศาสตร์ ๓ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 501 
DTMD 601 Comprehensive Dental Practice: Periodontics III   
 รวมหน่วยกิต ๑๕   
 วิชาเลือก ๓-๔ - 
 Elective   

 

# เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา 

หมายเหตุ : รายวิชาที่เรียนตลอดปีการศึกษา ลงทะเบยีนในภาคการศึกษาที่ ๑ 
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กลุ่มวิชาเลือกทางวิชาชีพ 
 

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะในชั้นปีที่ ๑ - ๖  รวม ๔ หน่วยกิต 
สามารถเลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือภาคการศึกษาท่ี ๒ หรือตลอดปีการศึกษาก็ได้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

          รายวชิาที่อนุญาตให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลงทะเบียนเรียนล่วงหน้าเมื่อเป็นนักศึกษา
ทันตแพทย์ จะได้รับหน่วยกิตเลย 
 

ทพคร ๑๖๓ บทน าชีวิตทันตแพทย์ ๒ (๑-๒-๒) 
DTID 163 Introduction to Dental Professional Life  
   
         นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๕ ตลอดปีการศึกษา  
ทพคร ๕๖๑ ประสบการณ์วิจัย ๒ (๐-๔-๒) 
DTID 561 Research Experience  
   
       นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาดังต่อไปนี้ได้ในชั้นปีที่ ๕ - ๖ ภาคการศึกษาท่ี ๑  
หรอืภาคการศึกษาที ่๒ หรือตลอดปีการศึกษาได้ 
ทพคร ๕๖๒ การพัฒนาร่วมสหสาขาวิชาชีพ ๒ (๐-๔-๒) 
DTID 562 Interprofesional Development  
   
        นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๖ ในภาคการศึกษาท่ี ๑ หรือภาคการศึกษาที่ ๒  
หรือ ตลอดปีการศึกษา 
ทพคร ๖๖๒ ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : วิทยาทันตกรรมรากเทียม ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 662 Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology  
   
ทพคร ๖๖๓ ศึกษาดูงานทางทันตแพทยศาสตร์ ๒ (๐-๖-๐) 
DTID 663 Study Visit In Dentistry  
   
ทพคร ๖๖๔ เทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 664 Digital Technology in Dentistry  
   
ทพชค ๖๖๓ ชีววิทยาโมเลกุลขั้นสูงและชีวสารสนเทศ ๑ (๑-๐-๒) 
DTBC 663 Advanced Molecular Biology and Bioinformatics  
   
ทพทจ ๖๖๙ สัมมนาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะแรกเริ่ม ๑ (๑-๐-๒) 
DTOD 669 Seminar in Early Orthodontic Treatment  
   
ทพทด ๖๖๒ การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา ๑ (๑-๐-๒) 
DTPD 662 Pharmacological Pediatric Behavior Management  
   
ทพทด ๖๖๓        เสริมทักษะทันตกรรมเด็ก ๑ (๐-๓-๑) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษา
ด้วยตนเอง) 

DTPD 663 Enhancement of skill in Pediatric Dentistry         
   
ทพทส ๖๖๑ การดูแลผู้ป่วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทั่วไป ๑ (๑-๐-๒) 
DTAD 661 Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry  
   
ทพทห ๖๖๓ การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยตนเองท่ีบ้าน ๑ (๑-๐-๒) 
DTOP 663 Vital tooth bleaching: Home Bleaching  
   
ทพทห ๖๖๔ การฟอกสีฟันในฟันที่มีชีวิตด้วยทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTOP 664 Vital tooth bleaching: In-office Bleaching  
   
ทพพย ๖๖๑ ประสบการณ์ทางพยาธิวิทยาช่องปาก ๑ (๐-๒-๑) 
DTPA 661 Experiences in Oral Pathology   
   
ทพภส ๖๖๒ ปริทัศน์ยาทางทันตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 662 Review of Drugs in Dental Practice  
   
ทพรบ ๖๖๑ การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา ๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 661 Multidisciplinary Management for Temporomandibular 

Disorders 
 

   
ทพรส ๖๖๗ การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 
DTRD 667 Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions  
   
ทพวด ๖๖๑ วิทยาเอ็นโดดอนต์ขัน้สูง ๑ (๐-๒-๑) 

DTED 661 Advanced Endodontics   
   
ทพวป ๖๖๔ ศัลยกรรมเพ่ิมความยาวตัวฟัน ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 664 Surgical Crown Lengthening  
   
ทพศศ ๖๖๒  ฝึกปฏิบัติทันตกรรมพร้อมมูล : การผ่าตัดเล็กในงานศัลยกรรมช่อง

ปากและใบหน้าขากรรไกร 
๑ (๐-๓-๑) 

DTSU 662 Comprehensive Dental Practice: Minor Oral and 
Maxillofacial Surgery 
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หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
  นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีในชั้นปีที่ ๑-๖ รวม ๖ หน่วยกิต 
ที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์หรือมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอ่ืน ๆ ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควรรายวิชาที่เปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์ 

   

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-

ศึกษาด้วยตนเอง) 
     รายวชิาที่นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในชั้นปีที่ ๑ ภาคฤดูร้อน  
ทพคร ๑๖๑ สังคมสงเคราะห์ ๓ (๐-๖-๓) 
DTID 161 Social Welfare  
   
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคฤดูร้อน  
ทพคร ๒๖๑ การพัฒนาตนเอง ๑ ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 261 Self-Development I  
   
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๓ ภาคฤดูร้อน  
ทพคร ๓๖๑ การพัฒนาตนเอง ๒ ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 361 Self-Development II  
   
     นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาที่เรียนในชั้นปีที่ ๔ ภาคฤดูร้อน  
ทพคร ๔๖๑ การพัฒนาตนเอง ๓ ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 461 Self-Development III  
   
 

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอ่ืน ๆ 
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

  ขั้นตอน  การลากิจ  ลาป่วย 

   ขั้นตอน   การขอกู้ยืมเงิน  กยศ. เฉพาะนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่า
  จากมัธยมตอนปลายและผู้กู้ยืม  รายใหม่  
 

   ขั้นตอน  การขอกู้ยืมเงิน  กยศ.ผู้กู้ต่อเนื่อง 
 

   ขั้นตอน  การขอรับทุนการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

   ขั้นตอน  การยืมเงินฉุกเฉิน 
 

   ขั้นตอน  การรับการรักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วย 
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ขั้นตอน  การลากิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์ม ยืน่ท่ี  

หน่วยจดัการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต ล่วงหน้า 3 

วนั 

หน่วยฯ ส าเนาแบบฟอร์มส่งเวียนยงัภาควิชาท่ีนักศึกษา

ขาดเรียน เพื่อหัวหน้าภาควิชาหรือผูรั้บผิดชอบรายวิชาลง

นามและเสนอรองคณบดีฝ่ายการศึกษา  

หน่วยฯ ส าเนาแบบฟอร์มท่ีรองคณบดีฝ่ายการศึกษา 

ลงนามแลว้ส่งเวยีนแจง้ภาควิชาท่ีนกัศึกษาขาดเรียน 

นักศึกษาขอแบบฟอร์ม 

ท่ีหน่วยจดัการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 
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ขั้นตอน  การลาป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

นักศึกษาขอแบบฟอรม์ 
ที่หน่วยจดัการศึกษาทันตแพทยศาสตแพทยศาสตรบัณฑติ 

กรอกรายละเอียดลงแบบฟอร์มพร้อมใบรับรองแพทย์ 

หน่วยฯ ส าเนาแบบฟอร์ม ส่งเวียนแจ้งยังภาควิชาที่นักศึกษาขาด
เรียน เพื่อหัวหน้าภาควิชาหรือผู้รับผิดชอบรายวิชาลงนามและเสนอ
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาลงนาม 

หน่วยฯ ส าเนาแบบฟอร์มที่รองคณบดีฝ่ายการศึกษา 
ลงนามแล้ว ส่งเวียนแจ้งภาควิชาท่ีนักศึกษาขาดเรียน 
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นกัศึกษาลงทะเบียนเพื่อรับรหสัผา่น 

ในระบบ e-Studentloan ท่ีเวบ็ไซต ์

http://www.studentloan.or.th 

นกัศึกษากรอกแบบค าขอกูย้มืและ
แบบยนืยนัการกูย้มืในระบบ  

e-Studentloan ท่ีเวบ็ไซตก์อง
กิจการนกัศึกษา 

นกัศึกษาดาวน์โหลดเอกสารแบบ 

   ค  าขอกูย้มืเงิน 
ผูกู้ย้มืยืน่เอกสาร
พร้อมเอกสารแนบ
ใหก้องกิจการ
นกัศึกษา 

 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิกู้ยืม ที่ 

http://www.orsa.mahidol.ac.th 
http://www.orsa.mahidol.ac.th 

มิย. - สค. 
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ยนืยนัการกูย้มืในระบบ e -studentloan พร้อมพิมพแ์บบค า

ขอ 

ดาวนโ์หลด แบบค าขอผูกู้ย้มืเงิน (กยศ.101)ท่ีเวบ็ไซต์
http://www.studentloan.or.th 

ยืน่เอกสารพร้อมเอกสารแยกใหก้องกิจการนกัศึกษา 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิกูย้มื ทีเ่วบ็ไซต์ 
http://www.orsa.mahidol.ac.th 

นกัศึกษาติดต่อหน่วยพฒันาและสวสัดิการนกัศึกษาเพื่อ

ตรวจสอบค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพ พร้อมลงช่ือในแบบ

ยนืยนัจ านวนเงินค่าเล่าเรียนฯ 

-   กองกิจการนกัศึกษาด าเนินการตามขั้นตอนกูย้มืเงิน 

    กยศ.ในส่วนของมหาวทิยาลยั    

เดือนมิถุนายน - 

สิงหาคม 
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ขั้นตอน  การขอรับทุนการศึกษา 
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษากรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา 
โดยขอรับได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษาฯ 

นกัศึกษาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาท่ี 
หน่วยกิจการนกัศึกษาและ 

นกัศึกษาเขา้รับการสัมภาษณ์ 
จากคณะฯกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา
ของคณะฯ 

คณะฯประกาศผลการพิจารณา 
ผูรั้บทุนการศึกษา 

 

 คณะฯแจง้ช่ือนกัศึกษาท่ีไดรั้บทุนฯ ไปยงักอง

กิจการ   นกัศึกษา และผูส้นบัสนุนทุนการศึกษา 

เดือนพฤษภาคม 

เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 

เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 
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นกัศึกษากรอกแบบฟอร์มขอยมืเงินฉุกเฉิน 

โดยขอรับไดท่ี้หน่วยพฒันาและสวสัดิการนกัศึกษา 

นกัศึกษาพบอาจารยท่ี์ปรึกษาและใหอ้าจารย ์

กรอกความเห็นในแบบฟอร์มขอยมืเงินฉุกเฉิน 

นกัศึกษาส่งแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษาท่ีหน่วยพฒันา

และสวสัดิการนกัศึกษา 

คณะฯ สมัภาษณ์นกัศึกษาเพื่อพิจารณา 

ความจ าเป็นและใหก้ารเห็นชอบฯ 

 

คณะฯ จดัท าบนัทึกสรุปความเห็น ส่งไปยงั 

กองกิจการนกัศึกษา ส านกังานอธิการบดี 

กองกิจการนกัศึกษา ส านกังานอธิการบดี 

ขออนุมติัเบิกจ่ายเช็ค นบัจากวนัไดรั้บบนัทึกจากคณะฯ 

นกัศึกษาติดต่อ ขอรับเช็คเงินยมืไดท่ี้ 

กองกิจการนกัศึกษา ส านกังานอธิการบดี 

 

นกัศึกษาช าระเงินคืนไดท่ี้ 

หน่วยพฒันาและสวสัดิการนกัศึกษาหรือ 

กองกิจการนกัศึกษา ส านกังานอธิการบดี 

ช่วงเดือนมิถุนายน เปิดภาค

เรียนท่ี 1 

ภายใน 3 วนัท าการ 

ภายในเวลา 6 เดือน  

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติั 
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กรณีที่นักศึกษาต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องเตรียม
เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

1. บัตรประจ าตัวประชาชน (ส าหรับนักศึกษาไทย) 
2. บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
หากนักศึกษาเจ็บป่วย ไม่รู้สึกตัว ให้เพื่อนหรือผู้พบเห็นปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้น และให้แจ้งทาง

โรงพยาบาลว่า “ขอรักษากรณีฉุกเฉิน” 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: หน่วยบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Health)  
โทร.02 200 9915, 9975 ในวันและเวลาราชการ  

**ขอใหน้กัศึกษาเขา้รับการรักษา ณ โรงพยาบาลในสังกดัมหาวทิยาลยัมหิดล ก่อน 

ไดแ้ก่ รพ.ศิริราช/ รพ. รามาธิบดี/ รพ. เวชศาสตร์เขตร้อน 

และศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

ติดต่อหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา 

อาคารเฉลมิพระเกยีรติ 50 พรรษา ช้ัน 11 

คณะทนัตแพทยศาสตร์  

วนัจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น.  

อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน 



  

 
 
 
 
 

   หน่วยงานในงานบริหารการศึกษา 
 

 
 

        หนว่ยจัดการศกึษาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต 

    หนว่ยทนัตแพทยศาสตรศกึษา 

   หนว่ยกจิการนกัศกึษาและศษิยเ์กา่สมัพนัธ์ 
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งานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 

 

หน่วยงานตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 02-200-7633, 7644, 7684,7699 โทรสาร 02-200-7683 
 
 

     หัวหน้างานบริหารการศึกษาก่อนปริญญา 
 

   นายสมเกียรติ  คูหเวโรจนปกรณ์    นักวิชาการศึกษา     (ผู้ช านาญการพิเศษ)            

หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 

           นางสาวนันท์นภัส    คูณเทือกเถา    นักวิชาการศึกษา  (ผู้ช านาญการพิเศษ) 
  

 

บุคลากร 
  

   1.  นางสาวณัฎฐกา  พรัดภู่                นักวิชาการศึกษา 

  2.  นางวรรณพร   ชะเอม    นักวิชาการศึกษา 

  3.  นางสาวไวทยานุช  เพชรบุญดี   นักวิชาการศึกษา    

  4.  นางสาวชาคริยา  ไกรษรวงค ์   นักวิชาการศึกษา 

  5.  นางสาวนพรัตน์  เกิดศักดิ์    นักวิชาการศึกษา 

  6.  นางสาวพัชรพร  แสงจันทร์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  7.  นางสาวสุภาพร  ไผ่สมบูรณ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
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ให้บริการในเรื่องต่างๆ ของนักศึกษา ดังนี้ 
 

  1. งานด้านการรับนักศึกษา 

  2. งานด้านทะเบียนประวัตินักศึกษา 

  3. งานด้านการลงทะเบียนเรียน 

  4. งานด้านการจัดท าตารางสอน 

  5. งานด้านการจัดท าตารางสอบ 

  6. งานด้านการจัดท าตารางลงปฏิบัติงานคลินิก/Extern  

  7. งานด้านปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 

  8. งานด้านปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 

  9. งานด้านประสานงานการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

  10. งานด้านการประมวลผลการศึกษา 

  11. งานด้านการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

  12. งานด้านการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาชดใช้ทุน 

  13. งานด้านการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร 

  14. งานด้านการบริการการศึกษา 

  15. งานด้านการบริหารจัดการ 

  16. งานด้านประสานงานด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาในโครงการสอนร่วม 

  17. งานด้านการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป/เลือกเสรี 

  18. งานโครงการพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรจบใหม่เพ่ือเตรียมความพร้อมในการบูรณาการ
       ดูแลผู้สูงอายุกับสหวิชาชีพในทีมหมอครอบครัว 
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หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา 
 

หน่วยตั้งอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 7        

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 0-2200-7633 โทรสาร 0-2200-7683 

Website: www.dt.mahidol.ac.th 
 

บุคลากร 

1. นางสาวอารี  วัชรโสตถิกุล หัวหน้าหน่วยทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. นายอรรถพล  เพ็ญสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ให้บริการในเรื่องต่างๆ ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. การประเมิน/ พัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

- การจัดกิจกรรม Exit interview 

- ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

- ส ารวจภาวะการหางานท า 

- ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตมหิดล 

- โครงการเยี่ยมเยียนบัณฑิตทันตแพทย์ 

2. ประกันคุณภาพการศึกษา 

- ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

3. การจัดการเรียนการสอน 

- ประสานงานการจัดท าแผนการสอน ประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) และ

รายงานผล (มคอ.5/มคอ.6) รายงานสรุประดับหลักสูตร (มคอ.7) รวมทั้งบันทึกข้อมูล

ในระบบ (dtedu) 

- ประเมอนการสอนในระบบ e – Evaluation System 

- การรับเข้าศึกษา (โครงการผลิตอาจารย์ทันตแพทย์/ หลักสูตรโครงการร่วม) 

 

 

http://www.dt.mahidol.ac.th/
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หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

หนว่ยงานตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา ชั้น 7 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  

โทรศัพท์ 0-2200-7649, 7691, 7695 โทรสาร 0-2200-7683   

บุคลากร 
 

  1. นางสาวสิริมา   ยะสาวงค์ นักจิตวิทยา 
 2. นางสาวเรณู   เพ็งเจริญ นักวิชาการศึกษา 

3. นางสาวสาวิตร ี  รุ่งแจ้ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  4. นางสาวจุฑารัตน์ ปลื้มกุศล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ให้บริการในเรื่องต่างๆ ของนักศึกษา ดังนี้ 
1. ประสานงาน/ ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
2. ประสานงาน/ ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษากิจกรรมงานอาจารย์ที่ปรึกษาและงาน 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. ประสานงาน/ ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาเรื่อง  Activity Transcript 
4. ติดต่อขอรับทุนการศึกษา 
5. ติดต่อประสานงานการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลต่างๆ 
6. ประสานงานสวัสดิการรักษาพยาบาลนักศึกษา 
7. ประสานงานเรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการ แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่าง    

การศึกษา 
8. การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีให้กับนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติงานในคลินิก 

      

 
 
 
 
 
  
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Factivity.mahidol.ac.th%2F&ei=YjabVfvaJYS-mgWNlIbQCg&usg=AFQjCNEKS8YGuctNbOeOw6haLPl8VbvImA&bvm=bv.96952980,d.dGY
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การบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ทุนการศึกษา 
 

 คณะได้จัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ดังนี้ 
ทุนการศึกษาประจ าปี ได้แก่ 
 1. ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาทันตแพทย์ จากกองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล  
         จ านวน 5 ทุนละ 5,000 บาท 
 2. ทุนการศึกษาโดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา 
  3. ทุนศึกษาโดยการจัดสรรเงินทุนการศึกษาจากเงินรายได้ คณะทันตแพทยศาสตร์      
      มหาวิทยาลัยมหิดล     
  4. ทุนช่วยนักศึกษาทันตแพทย์ จากกองทุนอาจารย์อมรา  ม่วงมิ่งสุข 
 5. ทุนการศึกษา จากกองทุนวัชรินทร์  มรรคดวงแก้ว 
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ได้แก่ 

   1. ทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระทันตแพทย์หญิงขนบพันธุ์ 
      ยุกตะนันทน์เป็นทุนการศึกษาจนจบหลักสูตร (ชั้นปีที่ 3 - 6) จ านวน 2 ทุนๆละ 40,000 บาท 

รางวัลนักศึกษา 
 คณะมอบรางวัลสนับสนุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีมีความประพฤติดี เรียนดีและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ดังนี้ 
 1. รางวัลเพื่อนดีเด่นจากศาสตราจารย์เกียรติคุณสมศักดิ์ จักรไพวงศ์ จ านวน 5 ทุนๆละ 2,000 บาท 
 2. รางวัลนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
 3. รางวัลทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้มีจริยธรรมดีเยี่ยม จากกองทุนศาสตราจารย์อิศระทันตแพทย์ หญิง 
             ขนบพันธุ์  ยุกตนันทน์ 
 4. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้เป็นล าดับที่ 1 ตลอดหลักสูตรการศึกษา 
     รับรางวัล เหรียญ ทอง 
 5. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น สอบได้เป็นล าดับที่ 2 ตลอดหลั กสูตรการศึกษา 
     รับรางวัลเหรียญเงิน 
 6. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ดีเด่น ชั้นปีที่ 6 จากทุนศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ภูเก็ต  วาจานนท์ 
 7. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม สาขาสรีรวิทยาและสาขาชีวเคมี จากภาควิชาชีววิทยาช่องปาก 
 8. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้สอบวิชากายวิภาคศาสตร์ ได้คะแนนเป็นล าดับที่  1 ของมูลนิธิ
    นายแพทย์รัศมี  วรรณิสสร 
 9. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยม สาขาวิชาจุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกัน จากภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก  
 10. รางวัลเรียนดีของนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ได้คะแนนสูงสุดวิชาทันตกรรมเด็ก จากทุน ศาสตราจารย์   
      คลินิกเกียรติคุณพันโททันตแพทย์เศวต  ทัศนบรรจง   
 11. รางวัลจากกองทุนอาจารย์อมรา  ม่วงมิ่งสุข ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
      - สาขาทันตกรรมหัตถการ 
     - สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
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 12. รางวัลโครงการประกวดการบูรณะฟัน เรื่อง การบูรณะโพรงฟัน Class V ด้วยเรซิ่นคอมโพสิตจาก
      ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 13. รางวัลการประกวดการเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน จากภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 14. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ได้คะแนนรวมตลอดหลักสูตรยอดเยี่ยม วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จาก
      กองทุน ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณยาหยีศรีเฉลิม  ศิลปะบรรเลง       
 15. รางวัลจากดอกผลของเงินกองทุน ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ทพ.ดร.วีระศักดิ์ ไพรัชเวทย์ ให้กับ
นักศึกษาทันตแพทย์ ผู้ที่สอบได้คะแนนภาควิชาศัลยศาสตร์สูงสุดตลอดหลักสูตร  
 16. รางวัลภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา 

- สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 
- สาขาปริทันตวิทยา 

 17. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ที่มีผลการเรียนดีเด่นวิชาเภสัชวิทยา 
 18. รางวัลนักศึกษาทันตแพทย์ ที่มีคะแนนรวมทุกรายวิชาทันตกรรมชุมชน เป็นที่หนึ่งตลอดหลักสูตร 
      จากกองทุน ศาสตราจารย์พิสุทธิ์  สังขะเวส 
 

การให้บริการด้านสุขภาพนักศึกษา 

การรักษาพยาบาล โดยหน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา ดังนี้ 
 - โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัย ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาล  
    เวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  
 - หน่วยสุขภาพนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 
สิทธิการรักษาพยาบาล 
 - สิทธิของผู้ปกครอง เช่น สวัสดิการข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สิทธิประกันสังคม 
 - สิทธิของตนเอง ได้แก่ สิทธิโครงการสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการมหาวิทยาลัย 
สวัสดิการสุขภาพของมหาวิทยาลัย 

 - บัตรสุขภาพ: กองกิจการนักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
 - ห้องหน่วยฉุกเฉินการแพทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
 - ให้บริการวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 12.30 - 13.00 น. 
 - กรณีฉุกเฉินคณะทันตแพทยศาสตร์ ติดต่อแพทย์ที่คลินิกศัลยศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
   พรรษา ชั้น 3 

- กรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ  
 โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย แสดงบัตรนักศึกษา แจ้งหน่วยสุขภาพของคณะฯภายใน 24 ชม.  
 เพ่ือท าใบส่งตัวเข้าโรงพยาบาล 
 โรงพยาบาลนอกสังกัดมหาวิทยาลัย ผู้ปกครองท าหนังสือแจ้งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ   

  กิจกรรมพิเศษ ภายใน 24 ชม. เพื่อทางมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่พึงได้รับ 
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สรุปกิจกรรมประจ าปีของนักศึกษา 

สิงหาคม 
 

 
 

- กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมศักยภาพสู่การเรียนวิชาชีพทันตแพทย์ (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
- กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา การสอนศิลปะป้องกันตัว (นักศึกษาชั้นปีที่ 2) 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยกระบวนการ Transformative Learning 
- รับน้องข้ามฟาก 
- พิธีไหว้ครู 
- พิธีถวายสักการะพระบรมสาทิสลกัษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
- ออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในงาน “มหิดล - วันแม่” 
- พิธีวางพวงมาลัยและบ าเพ็ญกุศลอุทิศน้อมร าลึกถึง ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิศระ  ยุกตะนันทน์ 
- งานประชุมประจ าปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก(APDSA Congress) 

กันยายน 

- ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 1)  
- ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2) และถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต 
- ฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร (ซ้อมใหญ่) 
- งานพระราชทานปริญญาบัตร 
- กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1 
- วางพวงมาลาวันมหิดล 
- งานเกษียณอายุราชการ 

ตุลาคม 

- ถวายสักการะสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีเนื่องในวันทันตสาธารณสุข 
- กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะแนวการศึกษา 
- ร่วมบริการทันตกรรมเนื่องในวันทันตสาธารณสุข 
- กิจกรรมงานประกวดหนูน้อยฟันสวย 

พฤศจิกายน 
- นิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” 
- งานประชุมกลางปีของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APDSA MYM) 

ธันวาคม 
- กีฬานักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์/กีฬาสีบุคลากร นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
- พิธีสงฆ์ เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

มกราคม 
- งานวันเด็กแห่งชาติ 
- มหิดลร่วมใจ สานสายใย น้ าใจสู่ชุมชน 

กุมภาพันธ ์
 

- กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา งานพบอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 2 
- ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก 

มีนาคม 
- เนื่องในงานวันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ออกปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล 

เมษายน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ " Smoking Cessation Pratice" 
- โครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ ที่ดี 
- งานประเพณีสงกรานต์ 
- งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

พฤษภาคม 

- พิธีมอบเสื้อกาวน์ส าหรับฝึกปฏิบัติงานคลินิก (ปี 4) 
- อบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาตนและสุขภาพจิตที่ดี 
- ค่ายอาสาพัฒนาชนบท 
- โครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา 
- โครงการพัฒนาผู้น า นักศึกษาทันตแพทย ์
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การขออนุญาตท ากิจกรรมของนักศึกษา 
 

1. การจัดกิจกรรมใดๆ ต้องยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองและระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัย 
   อย่างเคร่งครัด  
2. กิจกรรมใดๆ ถ้าจัดภายในคณะฯ หากมีนักศึกษาเกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตจากอธิการบดี  หรือจาก   
   คณบดี 
3. ต้องมีโครงงานเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
4. ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษารับรองและดูแลทุกโครงการที่ขออนุมัติ  
5. หนังสือ เอกสาร ภาพ สิ่งตีพิมพ์และการกระจายเสียงต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีก่อนทุกครั้งจึงจะ เผยแพร่ได้  
6. การประชุมของนักศึกษาหรืออาจารย์และนักศึกษา ถ้ากระท าในบริเวณคณะฯ ไม่ว่าจะลักษณะใดๆ ก็ ตาม  
   จะต้องได้รับอนุมัติจากคณบดีและต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบหมายจากคณบดีเข้าร่วมด้วย 
7. การไปพัฒนาท้องถิ่นหรือชนบทจะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นการท างานร่วมกับหน่วยราชการ เช่น การออก ค่าย     
   ในชนบทจะท าได้ต้องมีค ารับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการของท้องที่ที่จะ  
   ปฏิบัติงานอนุญาตและให้ความร่วมมือ   
             

เรื่องควรทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 
 

กิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล (ชั้นปี 1 – ปีสุดท้าย) 

 มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป เข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา ในมหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนหน่วยชั่วโมงในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่

น้อยกว่า 100 หน่วยชั่วโมง โดยแบ่งประเภทกิจกรรม ดังนี้ 

 1. กิจกรรมก าหนดให้เข้าร่วม คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมจ านวน

ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม จ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 6 หน่วยชั่วโมง พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับมหาวิทยาลัย 

หรือระดับส่วนงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม และมีจ านวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า  3 ชั่วโมง พิธีไหว้ครู

ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับส่วนงาน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม และมี 

จ านวนหน่วยชั่วโมงไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 

 2. กิจกรรมเลือกเข้าร่วม คือ กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าร่วมแต่สามารถ

เลือกกิจกรรมได้ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 94 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

 2.1 กิจกรรมจิตอาสา (Volunteer) จ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 10 หน่วยชั่วโมง 

 2.2 กิจกรรมหลัก Mahidol HIDEF ต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 ใน 5 ด้าน แต่ละด้าน ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
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Mahidol HIDEF ประกอบด้วย 
  2.2.1 Health Literacy : ความเข้าใจและสามารถด าเนินชีวิตให้เป็นผู้มีสุขภาพดี 
  2.2.2 Internationalization : ความเป็นนานาชาติ 
  2.2.3 Digital Literacy : ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  2.2.4 Environmental Literacy : ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านสิ่งแวดล้อม 
  2.2.5 Financial Literacy : ความเข้าใจและปฏิบัติเป็นในด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ 
 2.3 กิจกรรมส่งเสริม 21st Century Skills อ่ืนๆ 
  2.3.1 Critical Thinking & Problem Solving : ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
  2.3.2 Creativity & Innovation : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
   2.3.3 Communication & Collaboration : การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือกัน 
  2.3.4 Leadership & Management Skills : การเป็นผู้น า มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
           การจัดการแบบเป็นกระบวนการ 
  2.3.5 Social skill : ทักษะทางสังคมและวัฒนธรรมที่ต่างกันนักศึกษาสามารถติดตามข่าว
            ประชาสัมพันธ์กิจกรรมได้จากเว็ปไซต์ของคณะ, โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, รุ่นพ่ี, และ
                  หัวหน้าชั้นปี 
 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือให้การศึกษาและ
ชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยด าเนินไปได้อย่างเรียบร้อย ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ นักศึกษาทันตแพทย์ ทุกคน โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่สมัครใจเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษา ที่มีรหัสเลขประจ าตัวเดียวกันของทุกชั้นปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6 เพ่ือให้
รุ่นพี ่ช่วยเหลือรุ่นน้องอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะพยายามดูแล
นักศึกษารหัสเดิมต่อเนื่องไป ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปี 1 อยู่ในความดูแลร่วมกันของอาจารย์ที่ปรึกษา
จาก คณะวิทยาศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 

อาจารย์ท่ีปรึกษามีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ศึกษาหลักสูตร แผนก าหนดการศึกษา ข้อบังคับ ลักษณะวิชาและวิธีการเรียนการสอน รวมทั้ง   
    ระบบการศึกษา และระเบียบข้อบังคับของ มหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่เก่ียวข้อง 
          2. ติดตามผลการเรียน และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษา และแผน
     ก าหนดการศึกษา 
 3. ให้ค าแนะน า ปรึกษาทั้งในด้านวิชาการ การประกอบอาชีพ การศึกษาต่อและปัญหาส่วนตัว รวมทั้ง
     ด้านบุคลิกภาพและจริยธรรม 
 4. รู้จักนักศึกษาในด้านต่างๆ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักศึกษา  
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  4.1 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักศึกษา 
  4.2 จัดเวลาให้นักศึกษาพบ 
  4.3 ส่งเสริมและให้ก าลังใจแก่นักศึกษา 
  4.4 รักษาสิทธิประโยชน์ของนักศึกษา 
 5. มีวาระการด ารงต าแหน่ง 1 ปีการศึกษา 
 

หน้าที่ของนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 

1. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อมีปัญหาการเรียนหรือปัญหาส่วนตัวด้านอื่นๆ 

2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามเวลาที่คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ 

3. รับฟังค าแนะน าตักเตือนของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยความเคารพ 

การด าเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

 1. ประสานงานให้ความร่วมมือจัดเตรียมข้อมูลและเสนอแนวทางการให้บริการค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของคณะเกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษา 
 3. รับฟังความคิดเห็นจากนักศึกษา กรณีท่ีไม่สามารถถ่ายทอดปัญหาผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าตัว 
 4. สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์และสถาบันพัฒนาบุคคลิกภาพ
    และจริยธรรม ของนักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สติปัญญา สังคม 
    อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
 5. ดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 
 

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีอาจารย์ท่ีปรึกษาอื่นๆอีก 3 ประเภท คือ 
 

 1. อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาทันตแพทย์ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่างๆ 
    เช่น ด้านวิชาการ ด้านบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา 
 2. อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ด าเนินการให้นักศึกษาแต่ละชั้น
    ปีเสนอชื่ออาจารย์ 1 ท่าน ขึ้นเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี เพ่ือเสนอคณบดีแต่งตั้งโดยมีวาระ 1 
    ปีการศึกษา โดยมีหน้าที่ 
     2.1 ให้ค าปรึกษาแนะน า ดูแลความประพฤติและความเรียบร้อยเกี่ยวกับกิจกรรมโดยรวมของ 
          นักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ ทั้งนี้ให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องไปกับระเบียบข้อบังคับของคณะฯและ   
  มหาวิทยาลัย 
  2.2 เสนอความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมของนักศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะ 
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      2.3 ให้ค าปรึกษา ดูแลกรณี ที่เกิดปัญหาในด้านการเรียนและและการท ากิจกรรมโดยรวมของ
    นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีนั้นๆ 
      2.4 ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีคณะมอบหมาย   

 3. อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ สมาชิกของชมรมจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เพ่ือเสนอต่อ    
    คณะกรรมการประจ าคณะ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมต่างๆ ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและพิจารณาความ 
    เห็นชอบต่อการด าเนินงานของชมรมต่างๆ เช่น ชมรมพุทธศาสนา ชมรมค่ายพัฒนาชนบท ชมรม 
    ถ่ายภาพ ชมรมดนตรีไทยและชมรมดนตรีสากล เป็นต้น 
  

ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

  เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ระบบการมีอาจารย์ที ่ปรึกษาอย่างแท้จริงและช่วยให้  
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะสามารถแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือนักศึกษาได้อย่างทันต่อเหตุการณ์  นักศึกษา 
ควรปฏิบัติตน ดังนี้ 
 

1. นักศึกษาควรปรึกษาและให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในการการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา                                   
    รวมทั้งการลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/ถอนรายวิชานักศึกษา ตามทีฝ่่ายการศึกษาก าหนด 
2. นักศึกษาต้องเข้าประชุมเพ่ือพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวันและเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง ทั้งนี้ก าหนดการและ                      
    สถานที่จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า   
3. ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาทางด้านการปรับตัว/ ด้านการเรียนหรือปัญหาส่วนตัว ให้ติดต่อเข้าพบอาจารย์ที ่     
   ปรึกษาโดยทันที 
4. ติดตามอ่านประกาศของคณะว่าด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและปฏิบัติตนตามประกาศดังกล่าว 

ข้อควรปฏิบัติส าหรับนักศึกษากรณีมีปัญหา 

(หากนักศึกษามีปัญหา ควรปฏิบัติตนดังนี้) 

1. อย่าเก็บปัญหาเอาไว้แต่เพียงผู้เดียว ควรเล่าปัญหาให้ผู้ใกล้ชิดฟัง เช่น บิดา มารดา ผู้ปกครองอาจารย์ที ่   
   ปรึกษา หรือ เพื่อน เป็นต้น    
2. หากมีปัญหาด้านการเงิน ให้ติดต่อสอบถามข่าวประกาศเรื่องทุนการศึกษาหรือติดตามจากบอร์ด ประกาศ    
   ของคณะ หรือขอค าปรึกษาได้ที่งานการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา   
3. มีปัญหาด้านการเรียนหรือปัญหาอ่ืนใดสามารถเข้าขอค าปรึกษาได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ผู้สอนหรือ     
   งานการศึกษาและงานกิจการนักศึกษา 
4. ในกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินอ่ืนๆ เช่น ปัญหาฉุกเฉินทางการเงินจากสาเหตุผู้ปกครองเสียชีวิต       
   ทุพพลภาพปัญหาฉุกเฉินเหตุไฟไหม้ เป็นต้น ให้นักศึกษาท าหนังสือผ่านรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อน         
   ปริญญา เพ่ือเสนอคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 
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  เมื่อมีปัญหาในด้านการเรียน ด้านส่วนตัว หรือปัญหาอ่ืนๆ ที่ยังไม่พร้อมที่จะบอกให้บุคคลที่
ใกล้ชิด หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ นักศึกษาสามารถติดต่อปรึกษาทาง Hot line : สายด่วน 24 ชม. ได้ที่ โทร 
061 - 404 - 6555  

       ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา : www.dt2.mahidol.ac.th/advisor/ 

หน่วยบริการสุขภาพ 

สถานที่ตั้ง หน่วยบริการสุขภาพ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 11 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี 6 ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 
แพทย์ประจ าหน่วยบริการสุขภาพ 

 1. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ทันตแพทย์คณิน  อรุณากูร 

 2. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ทันตแพทย์อัคริน ภานุสถิตย์ 

 3. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ทันตแพทย์ชากร  วรกุลพิพัฒน์ 

 4. อาจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์นิษณ์  โอกูม่า 

 5. อาจารย์ ดร. นายแพทย์ทันตแพทย์ณัฐพงศ์ สิรินทวัฒน์ 

พยาบาลและเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยบริการสุขภาพ 

 1. นางสาวกฤตติกา สายโส 

 2. นางสาวพรนรินทร์   อาดนนท์ลา 

 3. นางสาวจิตพิสุทธิ์   มั่นศิล 

 4. นางสาวรุ่งทิวา แก้วกัลยา 

 5. นางสาวพิมพลอย เพ็งกลาง 

 6. นางสาวปิยมาศ บัวรักษา 

 7. นายธวัชชัย  ลามี 
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งานที่ให้บริการ 

 ตรวจ / รักษา / ให้ค าปรึกษา / จ่ายยาและส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นนักศึกษาก่อนและหลังปริญญาทุก  
 หลักสูตรของคณะฯ  

ระเบียบการขอใช้บริการ   

บัตรสุขภาพ : นักศึกษาควรเก็บบัตรสุขภาพประจ าตัวของนักศึกษาไว้ที่ห้องเก็บบัตรของหน่วยฯ หรืออาจ
        เก็บไว้เองก็ได้ แต่เมื่อจะมารับการตรวจรักษาต้องน าบัตรสุขภาพติดตัวมาทุกครั้งเพื่อที่แพทย์
        ผู้ตรวจจะได้ลงบันทึกการรักษา เวลาที่ให้บริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.30- 13.00 น. 

การป่วยฉุกเฉิน 

  ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ไม่สามารถเข้ารับบริการจากหน่วยบริการสุขภาพของคณะฯ ได้มีข้อปฏิบัติ 
ดังนี้ เจ็บป่วยนอกเวลาราชการให้ขอรับบริการจากห้องแพทย์เวร โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดีและ
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน โดยแสดงบัตรนักศึกษาและบัตรประจ าตัวประชาชน การป่วยฉุกเฉินต้องเข้า
โรงพยาบาลที่มิใช่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ผู้ปกครองท าหนังสือถึงรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาภายใน 
24 ชั่วโมง เพ่ือทางมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ที่พึงได้รับและรับตัวเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยทันทีที่ท าได้ 
 

การบริการด้านทันตกรรม (ส าหรับนักศึกษา) 
 

  ให้บริการทางทันตกรรมที่ คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง หรือ Advanced General Dentistry 
     Clinic (ชื่อย่อว่า คลินิก AD) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 ในวันอังคารและวันศุกร์ 
     เวลา 13.00-16.00 น. โทร 02-200-7557 ยกเว้นวันหยุด 

  ให้บริการทันตกรรมแก่นักศึกษา เฉพาะคณะทันต แพทยศาสตร์  
     คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
       การให้บริการทันตกรรมเฉพาะโรคทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการตรวจทันตกรรมแรกเข้า
     โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

       มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้แก่นักศึกษา ตามประกาศอัตราการรักษา
    ทางทันตกรรมของนักศึกษา แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับ  
    บริการ สุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2557 ข้อ 2.4) 

           กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนเกินเอง 

  นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับการรักษาทางทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน รักษาโรคเหงือก การอุดร่องฟัน
     แต่การใส่ฟัน การรักษาคลองรากฟัน และการจัดฟัน ตลอดจนการบริการเพ่ือความสวยงามไม่อยู่ใน
     ขอบเขตของการบริการทันตกรรม  
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การเข้ารับบริการทันตกรรมทุกครั้ง มีข้อปฏิบัติดังนี้ 

ก่อนนัดท าฟัน 

 1. นักศึกษาท าแฟ้มเวชระเบียน (แฟ้มเขียว) ของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันแพทยศาสตร์   
         มหาวิทยาลัยมหิดล ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1 
 2. ติดต่อขอนัดหมายเวลาล่วงหน้ากับเจ้าหน้าที่หน้าคลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูงในเวลาราชการ เพื่อ
     ขอรับบริการในวันอังคารบ่ายและวันศุกร์บ่าย ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5 

วันนัดท าฟัน 

 1. ในวันนัดเพ่ือรับบริการทันตกรรม นักศึกษาต้องน าแบบตรวจสุขภาพช่องปาก หรือ แบบ กน 002  
          (ซึ่งเป็นแบบบันทึกการตรวจทันตกรรมแรกเข้าก่อนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล) มาด้วย 
 2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลค่าบริการทันตกรรม อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
 

หมายเหตุ 

 หากไม่สามารถมาตามวันเวลาที่นัดได้ กรุณาโทรศัพท์เพ่ือท าการนัดหมายใหม่ล่วงหน้าที่หมายเลข 
02 - 200 - 7557 ในเวลาราชการ  
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การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษา 
งานข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานยุทธศาสตร์ 

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนนัทนาการ ชั้น 3 
โทรศัพท์ 02 200 7613 , 7615  โทรสาร 0 2200 7682 

 

1. การบริการห้องคอมพิวเตอร์ 
 1.1 ลักษณะบริการ 
 1) บริการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  2) บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานและการเรียนการสอน 

 3) บริการใช้และพิมพ์งานด้วยอุปกรร์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ (สีขาว – ด า)  
        เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น โดยมีอัตราค่าบริการตามประกาศของคณะฯ 

 1.2 ระเบียบการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
1) เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 19.30 น.  
2) เจ้าหน้าที่ให้บริการระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 19.30 น. 
3) ส าหรับผู้ใช้บริการพิมพ์เอกสารในครั้งแรก กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการลงทะเบียนใช้งาน 

ระบบการพิมพ์เอกสารแบบตัดจ่ายเงินอัตโนมัติก่อนใช้งานต่อไป   
4) ผู้รับบริการงานพิมพ์เอกสาร จะต้องช าระค่าบริการตามประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
5) ห้าม เคลื่อนย้ายหรือถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์โดยเด็ดขาด 
6) ห้าม น าอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องคอมพิวเตอร์  
7) เมื่อเสร็จสิ้นการใช้งาน กรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง  
8) กรุณาตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวของท่านและเก็บเก้าอ้ีให้เรียบร้อยภายหลังเสร็จสิ้นการใช้งาน 
9) กรณีมีปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ 

 

2. บริการห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
 2.1 ลักษณะบริการ 
  บริการใช้ห้องเพ่ือฝีกอบรมและการเรียนการสอนโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
 Computer) จ านวนครั้งละไม่เกิน 30 คน 
 

 2.2 ระเบียบการใช้ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
1) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

หากมีความประสงค์ที่จะใช้บริการห้องฝึกอบรมนอกเวลาราชการ กรุณาท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ 

                 มายัง งานข้อมูลและสารสนเทศ ส านักงานยุทธศาสตร์ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถาม 
     รายละเอียด โทร. 02-200-7544 

2)   ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เปิดให้บริการเฉพาะการฝึกอบรมและการเรียนการสอนเท่านั้น  
(กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันท าการ) 

3)  ผู้ขอใช้บริการจะต้องเป็นอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ เท่านั้น  
     (ส าหรับนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง) 
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4)  กรณีมีโปรแกรมส าหรับการฝึกอบรมและการเรียนการสอนหรือบรรยายซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะ 
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน
ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ และเตรียมทดสอบโปรแกรมก่อนฝึกอบรมหรือการเรียนการสอน  

5)  ผู้ขอใช้บริการกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง 
6)  ก่อนการน า External Harddisk หรืออุปกรณ์ส ารองข้อมูลอ่ืนๆ เข้าใช้งาน กรุณาตรวจเช็ดไวรัส 

ก่อนเสมอ    
7)  ห้าม บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลสูญหาย 
8)  ห้าม น าอาหารและเครื่องดื่มเข้าห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
9)  กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน 
10) ภายหลังเสร็จสิ้น กรุณาปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนทุกครั้ง 
11) กรุณาตรวจสอบทรัพย์สินส่วนตัวของท่านและเก็บเก้าอ้ีให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้บริการ 
12) กรณีมีปัญหาในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภายในห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กรุณาแจ้ง

เจ้าหน้าที ่
 

3. การให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานการศึกษา 
 3.1 ลักษณะบริการ 
  เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของ
ตนเอง เช่น ทะเบียนประวัติ การลงทะเบียนรายวิชาต่างๆ โดยใช้งานผ่าน URL: dtedu.dt.mahidol.ac.th 
 
4. การใช้บริการระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อระบบ Internet 
 ให้บริการจุดกระจายสัญญาณ wifi ครอบคลุมพ้ืนที่คณะฯ จ านวนทั้งสิ้น 309 จุด 
 

5. อัตราค่าบริการ 
     

ประเภทการพิมพ์ อัตราค่าบริการ 
เอกสาร ขาว – ด า หน้าละ 1 บาท 

เอกสารสี หน้าละ 5 บาท 
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 ระเบียบการใช้ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
   

   ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี เป็นหนึ่งในในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล 
เกิดข้ึนจากการรวมห้องสมุด 3 แห่ง คือ ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ ห้องสมุดคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และ
ห้องสมุด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งอยู่ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 6 - 7 ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการ
แก่บุคลากร นักศึกษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมถึงบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล 
ให้บริการโดยใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-databases, E-Journals, E-books 
บริการสืบค้นรายการทรัพยากรห้องสมุดผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Library 
Online Catalogs) บริการคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง บริการห้องศึกษาค้นคว้าเฉพาะกลุ่มสา
หรับอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บริการให้คาปรึกษา บริการฝึกอบรมเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศ 
และบริการอื่น ๆ   
  

ที่ตั้งหน่วยงาน  
  

อาคาร 5 ชั้น 6 – 7 โดยมีทางเข้า – ออก อยู่ที่ชั้น 6  
420/ 1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400   
 โทร. 0-2200-7672, 0-2200-7672 ต่อ 611-612   
  E-mail: lirv@mahidol.ac.th   
  

บุคลากร 
  

หัวหน้าห้องสมุด   นางสาวจันทรา   เทพอวยพร  (โทร. 614)  
E-mail: chantra.the@mahidol.ac.th 

     
งานบริการ 

 

    นางสาวพิมพกานต์ บุญวงศ์   (โทร. 611-13) 
    E-mail: pimpakan.boo@mahidol.ac.th   
 

    นางวนิดา  จันทร์ศรี  (โทร. 611-13) 
    E-mail: wanida.jan@mahidol.ac.th  
 

    นายณโสฬส   พันธ์วิริยะนนท์   (โทร. 611-13) 
    E-mail: nasorote.pha@mahidol.ac.th 
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งานวารสาร 
 

    นางสาววรรณนิภา  เกื้อศักดิ์  (โทร. 701) 
    E-mail: wannipa.kua@mahidol.ac.th 
 

    นางสาวกฤตยา   ติณนรเศรษฐ์  (โทร. 615)  
    E-mail: kittaya.tin@mahidol.ac.th  
 

งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
 

  นางสาวโชติกา   วีระพงษ์  (โทร. 702) 
    E-mail: chotika.wee@mahidol.ac.th  
 

    นางณิชมน   อุปคุต   (โทร. 702)  
    E-mail: nichamon.pat@mahidol.ac.th  
 

  ส านักงาน 
 

    นางสาวศิริพร   ขนทอง   (โทร. 616)  
    E-mail: siriporn.koo@mahidol.ac.th  
 

ระเบียบการให้บริการ 
 

 เวลาท าการ 
 

 เปิดภาคการศึกษา  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 19.00 น.  
    เสาร์   เวลา 09.00 - 17.00 น.  
 

 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด  
 

 ปิดภาคการศึกษา  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 19.00 น.  
    เสาร์   เวลา 09.00 - 17.00 น.  
 

 วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ ์ปิด  

 * ก่อนปิดทาการ 15 นาท ีงดให้บริการยืม - คืน สิ่งพิมพ์ทุกชนิด  
 * ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ห้องสมุดเปิดให้บริการ  
    จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.00 - 16.00 น.  
    เสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด  
 สิ่งพิมพ์ที่กาหนดให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น  
 วารสาร วิทยานิพนธ์ (ฉบับที ่1) สารานุกรม พจนานุกรม หนังสืออ้างอิง 
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บริการของห้องสมุด 
 

 1. บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 
 2. บริการยืมระหว่างห้องสมุดในมหิดล (Book Delivery) 
 3. บริการยืมระหว่างห้องสมุดในประเทศ 
 4. บริการวารสารฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
 5. บริการสืบค้นสารสนเทศ 
 6. บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทาง Internet 
 7. บริการแนะนา / สอนการใช้ห้องสมุด 
 8. บริการแนะนาการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 9. บริการห้องค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม 
 

บัตรสมาชิกห้องสมุด 
 

  นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการและบุคลากรของคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี มีสิทธิทาบัตรสมาชิกห้องสมุด ใช้สาหรับ  
 

  - ยืม - คืน สิ่งพิมพ์ที่อนุญาตให้ยืมได้ ทั้งจากหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ / วิทยาลัย / 
    สถาบันทุกแห่งในมหาวิทยาลัยมหิดล  
  - แสดงสิทธิการใช้บริการต่าง ๆ เช่น การยืมระหว่างห้องสมุด การยืมสิ่งพิมพ์ การใช้ห้อง 
    ค้นคว้าเฉพาะกลุ่ม  
 

การสมัครเป็นสมาชิก 
 

 1. กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มทาบัตรสมาชิกให้ครบถ้วน  
 2. แสดงบัตรประจาตัวนักศึกษาหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ (อาจารย์พิเศษ พนักงาน มหาวิทยาลัย 
    แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานระบุระยะเวลาที่ต่อสัญญาว่าจ้าง)  
 

การต่ออายุบัตรสมาชิก 
 

 - ต้องไม่มีหนังสือ รายการวัสดุที่ค้างส่งหรือการค้างชาระค่าปรับ  
 - นักศึกษาต่ออายุสมาชิกทุกภาคการศึกษา โดยแสดงหลักฐานการลงทะเบียนของภาคการศึกษา 
   ปัจจุบัน  
 - อาจารย์ / ข้าราชการ / พนักงานมหาวิทยาลัย ต่ออายุบัตรรายปี โดยแสดงบัตรประจ าตัว  
 - อาจารย์พิเศษ แสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานและระบุระยะเวลาที่ต่อสัญญาการว่าจ้าง  
   การแจ้งบัตรสมาชิกหาย  
 - กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มทาบัตรสมาชิกและทาเครื่องหมายในช่องแจ้งบัตรหาย  
 - ลงชื่อในสมุดรับแจ้งบัตรหาย  
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ระเบียบการให้ยืมหนังสือ 
 

ห้องสมุดให้สิทธฺการยืมเฉพาะเจ้าของบัตรสมาชิกห้องสมุดเท่านั้นและให้ยืมเฉพาะสิ่งพิมพ์ที่ อนุญาตให้ยืมออกได้  
 

การต่ออายุการยืมหนังสือ  
   

  - ต่ออายุการยืมได้ 3 ครั้ง หากไม่มีผู้ขอจองไว้  
  - ต่ออายุการยืมด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซ๖ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลตามเงื่อนไข
   ที่กาหนด (www.li.mahidol.ac.th)  
 - ต่ออายุการยืมทางโทรศัพท์ 

การจอง 
 

  - ผู้ใช้สามารถขอจองทรัพยากรสารสนเทศที่มีผู้ยืมไปได้  ห้องสมุดจะแจ้งให้ผู้จองมารับ
ทรัพยากรสารสนเทศที่จองภายใน 3 วัน หากไม่มารับภายในเวลาที่กาหนด ห้องสมุดจะยกเลิกการจองดังกล่าว 

 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้อง Study Room 
 

  ให้บริการเฉพาะอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์  
คณะเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 1. เพ่ือการศึกษาค้นคว้ารายกลุ่ม จ านวน 3 คน ขึ้นไป 
 2. ตรวจสอบห้องว่างและลงชื่อขอใช้ห้อง 
 3. แลกบัตรประจ าตัวที่เคาน์เตอร์บริการ 
 4. ใช้ห้องได้ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง 
 5. ไม่เสียงดังหรือกระท าการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้อ่ืน 
 6. ไม่อนุญาตให้นาอาหารและเครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้อง Study Room อนุญาตเฉพาะ 
     น้ าดื่มที่มีฝาปิดเท่านั้น 
 7. ขอความร่วมมือ รักษาความสะอาด ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนออกจากห้องสมุดทุกครั้งและปิด 
    ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ ทุกครั้งก่อนออกจากห้อง 
 

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
 

 1. บุคคลภายนอกแสดงบัตรประจ าตัวและลงชื่อในสมุดทุกครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุด 
 2. เมื่อจะเข้าใช้ห้องสมุดต้องวางกระเป๋าหรือสิ่งของอื่นๆ ยกเว้นของมีค่าไว้ที่บริเวณชั้นวางของตู้ 

    หรือตู้ล็อคเกอร์ 
 3. ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด 
 4. ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม ของคบเค้ียว ฯลฯ เข้ามาภายในห้องสมุด ยกเว้นภายในบริเวณท่ีก าหนด 
 5. แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสารวมกิริยามารยาทในการใช้ห้องสมุด 

 6. ห้ามเสียงดังเป็นที่รบกวนทาความร าคาญแก่ผู้อ่ืน 
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 7. ผู้ใช้ห้องสมุดต้องรับผิดชอบทรัพย์สินหรือของมีค่าของตนเองกรณีที่เกิดการสูญหายหรือเสียหาย
     ห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ     
 8. ใช้ทรัพยากรห้องสมุดและทรัพย์สินส่วนรวมอย่างระมัดระวัง ห้ามขีดเขียนกระทาการใด ๆ ให้ 
       เกิดความสกปรกและชารุดเสียหาย 
 9. วางหนังสือหรือทรัพยากรห้องสมุดที่ใช้แล้วบนโต๊ะหรือชั้นเก็บท่ีเตรียมไว้ให้ 
         10. ผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องใช้บริการต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นก่อนเวลาปิดทาการ 15 นาที เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
     ห้องสมุดได้สารวจความเรียบร้อยก่อนปิดห้องสมุด 
 

จ านวนเล่มและระยะเวลาการให้ยืม 
 

ประเภทสมาชิก 
จ านวน 
(เล่ม) 

ระยะเวลาให้ยืม (วัน) ค่าปรับ (บาท : วัน : เล่ม) 

หนังสือ 
ทั่วไป 

หนังสือ 
ส ารอง 

หนังสือ 
ทั่วไป 

หนังสือ 
ส ารอง 

อาจารย์ / ข้าราชการ/  
พนักงานมหาวิทยาลัย/ 
ลูกจ้างประจ า 

20 20 

3 5 30 หลังปริญญา  
15 15 

ปริญญาโท / ปริญญาเอก  
ปริญาตรี / ต่ ากว่า 

10 10 
ลูกจ้างชั่วคราว  

 

การไม่อนุญาตให้ยืม 
 

ห้องสมุดจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดยืม หรือต่ออายุการยืมในกรณีต่อไปนี้ 
- บัตรสมาชิกห้องสมุดหมดอายุ 
- ค้างช าระค่าปรับต่าง ๆ ครบ 100 บาท 
- ผู้ใช้บริการห้องสมุดไม่มาติดต่อห้องสมุด เมื่อได้รับหนังสือทวงสิ่งพิมพ์จากห้องสมุด สาหรับสิ่งพิมพ์ที่ 
  เกินก าหนดส่งเกินกว่า 21 วัน 
- ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีสิ่งพิมพ์ / วัสดุ ที่ให้ยืมออกได้ใรครอบครองเต็มจานวนที่ก าหนด  
 

สิ่งพิมพ์สูญหาย / ช ารุด 
 

หากผู้ใช้บริการห้องสมุดทาสิ่งพิมพ์สูญหายหรือชารุดต้องชดใช้ ดังนี้ 
1. กรณีสิ่งพิมพ์สูญหายต้องจัดหาตามราคาปัจจุบันหรือตามราคาประเมินที่ห้องสมุดกาหนดพร้อมค่า 
    ด าเนินการ เล่มละ 200.00 บาท 
2. กรณีสิ่งพิมพ์ช ารุด ซ่อมแซมได้ คิดค่าปรับตามราคาประเมินเพื่อซ่อมแซมให้มีสภาพเดิม 
3. กรณีสิ่งพิมพ์ช ารุด ซ่อมแซมได้ต้องซื้อเล่มใหม่มาชดใช้ พร้อมค่าดาเนินการเล่มละ 200.00 บาท และ 
    ค่าปรับหนังสือเกินก าหนด จนถึงวันที่ได้ชดใช้ค่าสิ่งพิมพ์สูญหาย / ช ารุดเรียบร้อยแล้ว 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

พ.ศ. ๒๕๕๒
...........................................

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีให เหมาะสม
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒)แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ ๔๒๖ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ จึงออกขอบังคับไวดังนี้

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา“ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๒”

ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป

ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา  มหาวิทยาลัยมหิดล
“สวนงาน”1 หมายความวา คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และสวนงานที่เรียกชื่ออยาง

อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
กําหนด

“คณะกรรมการประจําสวนงาน”2 หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําสวนงานที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการเรียนการสอน

1 แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
(ใหยกเลิกคํานิยาม“คณะ”และกําหนดคํานิยาม “สวนงาน และในกรณีที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนดคําวา“คณะ”ไวใหหมายความถึง “สวนงาน”
ตามขอบังคับที่แกไขเพ่ิมเติม

2 แกไขคํานิยามโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๕๐๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
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๒

“คณบดี” หมายความรวมถึง หัวหนาสวนงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะที่มีการ
เรียนการสอน

“หลักสูตร”หมายถึงหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีที่สอดคลองและสนับสนุน
นโยบาย หรือการดําเนินงานหรือขอบังคับ กฎ ระเบียบของสภาวิชาชีพ หรือกองการประกอบโรคศิลปะ(ถามี)
และไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรับทราบการเสนอ
ขอเปดสอนหลักสูตรใหม/การปรับปรุงหลักสูตรแลว

“อาจารยประจําหลักสูตร” หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี
“คณะกรรมการหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากคณบดี เพ่ือทําหนาที่

บริหาร จัดการและพิจารณาหลักสูตร
ขอ ๔ 3 ใหมหาวิทยาลัยหรือคณะโดยคณะกรรมการประจําคณะรับนักศึกษาเขาศึกษา

ในหลักสูตรตามเงื่อนไข และวิธีการที่ระบุไวในหลักสูตร หรือตามประกาศของคณะโดยความเห็นชอบของ
อธิการบดี ทั้งนี้ การรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจะมีประเภทใดบางใหเปนไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด โดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ ๕ การจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษา ดังนี้
๕.๑ ระบบทวิภาค ปการศึกษาหนึ่งๆ ใหแบงเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ

ภาคการศึกษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความจําเปนของแตละคณะ
และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ

๕.๒ ระบบไตรภาค ปการศึกษาหนึ่ง ๆ ใหแบงเปน ๓ ภาคการศึกษาปกติ  คือ
ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ โดย ๑ ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๒ สัปดาห ซึ่งอาจแบงชวงได สวนภาคการศึกษาฤดูรอนอาจจัดไดตามความ
จําเปนของแตละคณะ และใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษา
ภาคปกติ

(ยกเลิกคํานิยาม “คณะกรรมการประจําคณะ”และกําหนดคํานิยาม “คณะกรรมการประจําสวนงาน”และในกรณี 
ที่ขอบังคับนี้กําหนดคําวา “คณะกรรมการประจําคณะ”ไวใหหมายความถึง “คณะกรรมการประจําสวนงาน” 

ตามขอบังคับที่แกไขเพ่ิมเติม
3 ขอ ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดั บอนุปริญญาและ 

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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๓

๕.๓ ระบบอ่ืน คณะอาจจัดการศึกษาระบบอ่ืน ซึ่งตองแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบนั้น
ในหลักสูตรใหชัดเจน โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตที่เทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค หรือระบบ
ไตรภาค

ขอ ๖ การกําหนดหนวยกิตสําหรับแตละรายวิชา ใหถือเกณฑดังตอไปนี้
๖.๑ ระบบทวิภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษา

ที่เทียบเทา ที่ใชเวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห
หรือไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทา ที่ใชเวลา
๒ - ๓ ชั่วโมงตอสัปดาห  หรือ ๓๐ - ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห  หรือ ๑๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

(๓) การฝกงาน  หรือการฝกภาคสนาม  (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงาน
หรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๔๕-๙๐ ชั่วโมง และศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๖.๒ ระบบไตรภาค
(๑) รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรือการอภิปรายปญหา หรือการศึกษา

ที่เทียบเทาที่ใช เวลา ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๒ ชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

(๒) รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาฝกหรือทดลอง หรือการศึกษาที่เทียบเทาที่ใชเวลา ๒-๓
ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๒๔-๓๖ ชั่วโมง และศึกษาดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาหหรือ ๑๒ ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบไตรภาค

(๓) การฝกงาน หรือการฝกภาคสนาม (ภาคฝกงานวิชาชีพ) หรือการทําโครงงานหรือ
กิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา ๓-๖ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๓๖-๗๒ ชั่วโมงและศึกษา
ดวยตนเอง ๑ ชั่วโมงตอสัปดาห หรือ ๑๒ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบ
ไตรภาค

๖.๓ ในกรณีที่ไมสามารถใชเกณฑตามขอ ๖.๑ หรือ ขอ ๖.๒ ได ใหคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมายพิจารณากําหนดหนวยกิตของรายวิชาตามความ
เหมาะสม โดยใหแสดงรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย
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๔

ขอ ๗ จํานวนหนวยกิตรวม และระยะเวลาการศึกษา
๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต

ทวิภาค หรือ ๑๕๐ หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา
๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต

ทวิภาค หรือ ๑๘๗.๕ หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา
๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๘๐

หนวยกิตทวิภาค   หรือ ๒๒๕ หนวยกิตไตรภาค  ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา
๗.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  ไมนอยกวา ๗๒ หนวย

กิตทวิภาค  หรือ ๙๐ หนวยกิตไตรภาค   ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี และ

จะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวนและใหระบุ คําวา “ตอเนื่อง”
ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร

ทั้งนี้ ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น
ขอ ๘ การกําหนดสัญลักษณแสดงผลการศึกษา

๘.๑ สัญลักษณซึ่งมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจจะแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆ ซึ่งมีแตมประจํา ดังนี้

สัญลักษณ แตมประจํา
A ๔.๐๐
B + ๓.๕๐
B ๓.๐๐
C + ๒.๕๐
C ๒.๐๐
D + ๑.๕๐
D ๑.๐๐
F ๐.๐๐

๘.๒ สัญลักษณซึ่งไมมีแตมประจํา
ผลการศึกษาของแตละรายวิชาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณตางๆซึ่งมีความหมาย ดังนี้

สัญลักษณ ความหมาย
AU การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
I รอการประเมินผล (Incomplete)
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๕

P การศึกษายังไมสิ้นสุด (In Progress)
S พอใจ (Satisfactory)
T การโอนหนวยกิต (Transfer of Credit)
U ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W ถอนการศึกษา (Withdrawal)
X ยังไมไดรับผลการประเมิน (No report)

๘.๓ การตัดสินผลการศึกษา
(๑) สัญลักษณที่มีแตมประจําไมนอยกวา ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S เปนการประเมินผลวา

ได  หรือ  ผาน (Pass) ในแตละรายวิชา
(๒) สัญลักษณที่มีแตมประจํา ๑.๐๐ หรือ ๑.๕๐ หรือสัญลักษณ U ในแตละรายวิชาถือ

วามีความรูความสามารถต่ํากวาเกณฑ ถาจะตัดสินการประเมินผลเปนอยางอ่ืน ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะ ในกรณีใหสอบแกตัวหรือ
ปฏิบัติงานแกตัว เมื่อเสร็จสิ้นแลวจะใหสัญลักษณที่มีแตมประจําไดไมเกิน ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ S

๘.๔ 4 การให F จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาเขาสอบ และ/หรือมีผลการสอบหรือผลงานที่ประเมินผลวา  ตก
(๒) นักศึกษาขาดสอบ โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการประจําคณะหรือ

ผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย
(๓) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑
(๔) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ  เชน เขาสอบสายเกินเวลาที่กําหนด ทําผิดวินัย

วาดวยการแตงกายนักศึกษา หรือมีการกระทําตามขอ ๒๒ และไดรับการตัดสินใหตก
(๕) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ I แลวไมดําเนินการสอบ หรือไมปฏิบัติงานภายใน ๑ ภาค

การศึกษา ปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค และไตรภาค หลังสิ้นภาคการศึกษาที่ไดสัญลักษณ I ยกเวน
กรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒

(๖) นักศึกษาที่ไดสัญลักษณ P แลวไมสอบ และ/หรือไมสงผลการปฏิบัติงานตาม
ที่กําหนด

(๗) นักศึกษาที่ไมสอบแกตัวหรือไมปฏิบัติงานแกตัวตามที่กําหนดไวใน ๘.๓ (๒) หรือสอบ
แกตัวหรือปฏิบัติงานแกตัวแลว แตยังประเมินผลวา “ไมได” หรือ “ไมผาน”

4 ขอ ๘.๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๘) นักศึกษาขาดคุณสมบัติในการเขารับการประเมินผลของรายวิชาตามที่คณะกรรมการ
ประจําสวนงานกําหนด

๘.๕ การให S หรือ U จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่ ไมมีหนวยกิต หรือมีหนวยกิต
แตภาควิชาหรือคณะเห็นวาไมควรจําแนกผลการศึกษาออกเปนสัญลักษณที่มีแตมประจํา

๘.๖ การให AU จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาแจงความจํานงเขารวมศึกษา โดยไม
นับหนวยกิต  แตตองมีเวลาเรียนหรือปฏิบัติการไมนอยกวารอยละ ๘๐

๘.๗ การให I จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) นักศึกษาไมไดสอบและ/หรือไมสงผลงาน เพราะปวยโดยมีใบรับรองแพทยจากหนวย

บริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรับรอง ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

(๒) นักศึกษาไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบตามขอ ๑๑ เนื่องจากปวยโดยมีใบรับรองแพทย
จากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยที่แพทยประจําหนวยบริการสุขภาพ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรับรอง  ทั้งนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

(๓) นักศึกษาไมไดเขาสอบ และ/หรือไมไดสงผลงานดวยเหตุสุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจําคณะ หรือผูที่คณะกรรมการประจําคณะมอบหมาย

๘.๘ การให P จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่มีการสอนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวา
๑ ภาคการศึกษาและ/หรือการศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด

๘.๙ การให T จะกระทําไดในกรณีที่โอนยายหนวยกิตมาจากคณะ หรือสถาบันอ่ืน
๘.๑๐ การให W จะกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ในรายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหถอนการศึกษาตามขอ ๑๐.๓
(๒) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา
(๓) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา

๘.๑๑ การให X จะกระทําไดเฉพาะรายวิชาที่คณะยังไมไดรับรายงานผลการประเมิน
การศึกษาของรายวิชานั้นๆ ตามกําหนด

ขอ ๙ การลงทะเบียน
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามรายวิชา      และจํานวนหนวยกิตที่ไมนอยกวาที่แตละ

หลักสูตรกําหนด  โดยเปนไปตามเงื่อนไข ดังนี้
๙.๑ การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม

เวลาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา ๙ หนวยกิต  และไมเกิน ๒๒ หนวยกิต   และในภาคฤดูรอนใหลงทะเบียน
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เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต โดยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อนักศึกษาดําเนินการไดครบข้ันตอนภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

หากคณะใดมีเหตุผลและความจําเปน อาจใหมีการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต  แตกตาง
ไปจากเกณฑขางตนได ทั้งนี้ ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา โดยตองเรียน
ใหครบตามรายวิชาและจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร

๙.๒ การลงทะเบียนเรียนซ้ํา จะทําไดตอเมื่อ
(๑) รายวิชานั้นไดสัญลักษณ F หรือ W หรือ U หรือคณะกรรมการประจําคณะหรือผู

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการประจําคณะเห็นวานักศึกษาควรเรียนซ้ํา ตามขอ ๘.๓ (๒)กรณีที่เปนรายวิชา
เลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทนได  หรือ

(๒) นักศึกษาตองการเรียนซ้ําในรายวิชาที่เรียนแลว เพ่ือแกไขผลการศึกษาใหไดแตม
เฉลี่ยสะสมสูงข้ึน  แตตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และอาจารยที่ปรึกษา

(๓) การลงทะเบียนเรียนซ้ําในแตละรายวิชาตามขอ ๙.๒(๑)และขอ ๙.๒(๒) นักศึกษา
จะลงทะเบียนเรียนซ้ําไดตามจํานวนครั้งที่คณะกําหนด แตซ้ําไดอีกไมเกิน ๒ ครั้ง ยกเวนกรณีที่นักศึกษาไดรับ
อนุญาต ใหลาพักการศึกษา ตามขอ ๑๕.๑(๑) ขอ ๑๕.๑(๒) และ ขอ ๑๕.๑(๓)

๙.๓ การลงทะเบียนเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร
นักศึกษาที่ตองการเรียนมากกวา ๑ หลักสูตร สามารถลงทะเบียนในรายวิชาที่แตละหลักสูตร

กําหนดไดตามขอ ๙.๑ และเมื่อเรียนครบรายวิชาที่แตละหลักสูตรกําหนดแลว จะไดรับอนุมัติปริญญาของหลักสูตร
นั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการศึกษาในทุกหลักสูตรตองไมเกิน ๘ ปการศึกษา โดยนับตั้งแตแรกเขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี

ขอ ๑๐ การขอเพ่ิม  ขอลด  และขอถอนรายวิชา
นักศึกษาจะขอเพ่ิม  ขอลด  หรือขอถอนรายวิชาไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากอาจารยประจํา

หลักสูตรและตองไดรับอนุมัติจากคณบดี หรือผูที่คณบดีมอบหมาย  โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติดังตอไปนี้
๑๐.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะตองดําเนินการภายใน ๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาค
การศึกษาใหขอเพ่ิมภายในสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น

๑๐.๒ การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไมบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไมนับครั้งใน
การลงทะเบียน หากดําเนินการภายใน ๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกของ
ภาคการศึกษาฤดูรอน สําหรับรายวิชาที่มิไดเปดสอนพรอมกับการเปดภาคการศึกษา ใหขอลดภายในสัปดาหแรก
นับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น
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๑๐.๓ การขอถอนรายวิชา ดําเนินการไดหลังสัปดาหที่ ๒ นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ
หรือหลังสัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน หรือหลังสัปดาหแรกนับจากวันเริ่มการศึกษารายวิชาที่เปดสอน
ไมพรอมกับการเปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยจนถึงหนึ่งสัปดาหกอนสอบสิ้นสุดรายวิชานั้น รายวิชาที่ขอถอน
จะถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน

ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไมอนุญาต ใ หเพ่ิม ลด และ ถอนรายวิชา คณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมาย
จะตองแสดงเหตุผลประกอบดวย

ขอ ๑๑ เวลาเรียน
นักศึกษาตองมีเวลาเรียนในรายวิชาใด ๆ ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การฝกงานและการฝก

ภาคสนาม ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิเขาสอบในรายวิชานั้น ๆ
ขอ ๑๒ การนับจํานวนหนวยกิต
๑๒.๑ การนับจํานวนหนวยกิตของนักศึกษาเพ่ือจบการศึกษาตามหลักสูตร ใหนับเฉพาะจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดในหลักสูตรของรายวิชาที่ไดรับการประเมินผลวา “ได” หรือ “ผาน” เทานั้น
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับเฉพาะจํานวนหนวยกิตครั้ง

สุดทายที่ประเมินผลวา “ได”หรือ“ผาน” ไปคิดเปนหนวยกิตสะสมเพียงครั้งเดียว
๑๒.๒ การรวมจํานวนหนวยกิตเพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย  ใหนับจํานวนหนวยกิตของทุก

รายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจํา
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดมากกวาหนึ่งครั้ง ใหนับจํานวนหนวยกิต

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นๆ ครั้งสุดทายไปใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย
ขอ ๑๓ การคิดแตมเฉลี่ย
แตมเฉลี่ยมี ๒ ประเภท  คือ แตมเฉลี่ยประจําภาค และแตมเฉลี่ยสะสม  การคํานวณแตมเฉลี่ย

ใหทําดังนี้
๑๓.๑ แตมเฉลี่ยประจําภาค ใหคํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้น

โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวน
หนวยกิตรวมของรายวิชาที่ผลการศึกษามีแตมประจําที่ศึกษาในภาคการศึกษานั้น ๆ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง  โดย
ปดเศษจากตําแหนงที่ ๓

๑๓.๒ แตมเฉลี่ยสะสม ให คํานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้ งแต เริ่มเขา ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยมหิดลจนถึงการประเมินผลครั้งสุดทาย โดยเอาผลรวมของผลคูณของหนวยกิตกับแตมประจําของ
ผลการศึกษาแตละรายวิชาเปนตัวตั้งหารดวยจํานวนหนวยกิตรวมของรายวิชาทั้งหมดที่ศึกษาและผลการศึกษา
มีแตมประจํา ตามขอ ๑๒.๒ ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนง โดยปดเศษจากตําแหนงที่ ๓
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๙

ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ํา  ใหนําแตมประจําของสัญลักษณที่ไดรับการประเมินครั้ง
สุดทายมาคํานวณแตมเฉลี่ย

ขอ ๑๔5 การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิต
นักศึกษาที่ยายประเภทวิชาหรือสวนงานในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนยายมาจากสถาบันอุดมศึกษา

อ่ืนหรือนักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  อาจขอเทียบรายวิชาและขอโอนยายหนวยกิต
ใหครบหนวยกิตตามหลักสูตรได โดยไมตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรนั้น  และมีผล
การศึกษาที่มีสัญลักษณเปน T การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตนี้ใหใชเฉพาะนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติให
โอนยาย  หรือนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเรียนในรายวิชาที่จัดสอนโดยสถาบันอ่ืน ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบหลักสูตร  หรือผูที่คณะกรรมการประจําสวนงานมอบหมายหรือคณะกรรมการ
หลักสูตร   ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้

๑๔.๑ เงื่อนไขในการขอเทียบรายวิชา  และโอนยายหนวยกิต
(๑) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่โอนยายจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในหรือตางประเทศ

ที่มีมาตรฐานไมต่ํากวามหาวิทยาลัยมหิดล  และกรรมการหลักสูตรมีมติเห็นชอบดวย
(๒) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหา และใหประสบการณการเรียนรู ครอบคลุมหรือ

เทียบเคียงกันได ไมนอยกวาสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ขอเทียบโอนหนวยกิต  และกรรมการหลักสูตร
มีมติเห็นชอบดวย

(๓) เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาแลวไมเกิน ๕ ป ถาไมเปนไปตามนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร และคณะกรรมการประจําสวนงาน

(๔) เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา C หรือเทียบเทา
(๕) การเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต ใหทําไดไมเกินก่ึงหนึ่งของจํานวนหนวยกิต

รวมตลอดหลักสูตร
๑๔.๒ การขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิตใหทําหนังสือถึงหัวหนาสวนงาน พรอมหลักฐาน

ที่เก่ียวของกับรายวิชาที่ขอโอน  ทั้งนี้ ใหหัวหนาสวนงาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจํา
ภาควิชาที่เก่ียวของและ/หรือคณะกรรมการประจําสวนงานเปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผลตออธิการบดี
เพ่ืออนุมัติ

๑๔.๓ รายวิชาที่เทียบและโอนยายหนวยกิต จะแสดงในใบแสดงผลการศึกษาตามชื่อรายวิชา
ที่เทียบโอนให โดยใชสัญลักษณเปน T และจะไมนํามาคิดแตมเฉลี่ย

5 ขอ ๑๔ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖o ลงวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖o
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๑๐

๑๔.๔ นักศึกษาที่ขอเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชา และโอนยายหนวยกิต ตามขอ ๑๔.๑(๑)-๑๔.๑(๓)
มีสิทธิไดรับปริญญาเกียรตินิยม ตามที่ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี
กําหนดไว

๑๔.๕ การโอนยายหนวยกิตและผลการศึกษาที่นักศึกษา ไดศึกษาตามหลักสูตรหรือ ศึกษา
เปนบางรายวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ภายใตโครงการหรือกิจกรรมความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศ (Exchange Student and student Mobility)ในหลักสูตร หรือความรวมมือ
(MOU) ดานการศึกษา ดังนี้

(๑) หลักสูตรสองภาษาที่จัดการเรียนการสอนรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ
โดยไดรับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ

(๒) หลักสูตรสองปริญญาตรี หรือมากกวา ที่จัดการเรียนการสอนกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในตางประเทศ โดยไดรับสองปริญญา ทั้งปริญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในตางประเทศที่จดัการเรียนการสอนรวมกัน (Double or Degree Program)

(๓) หลักสูตรที่จัดการการเรียนการสอบรวมกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ โดยไดรับ
ปริญญาใบเดียว (Joint Degree Program)

(๔) ความรวมมือ(MOU) ดานการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน
ในตางประเทศ

การโอนยายหนวยกิตในขอ ๑๔.๕(๑)-(๕) นักศึกษาสามารถโอนยายหนวยกิตและผลการศึกษา
เปนสัญลักษณแตมประจําได และสามารถนําไปรวมจํานวนหนวยกิต เพ่ือใชในการคํานวณแตมเฉลี่ย และใหบันทึก
ผลการศึกษาในใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ทั้งนี้ ใหหัวหนาสวนงานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
หลักสูตรประจําภาควิชาที่เก่ียวของ และหรือคณะกรรมการปะจําสวนงาน เปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผล
ตออธิการบดีเพ่ือนุมัติ

๑๔.๖ การเทียบรายวิชาและการโอนยายหนวยกิตที่มิไดเปนไปตามขอบังคับนี้ ใหหัวหนา
สวนงาน โดยความเห็นชอบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการหลักสูตรประจําภาควิชาที่เก่ียวของ และหรือ
คณะกรรมการปะจําสวนงาน เปนผูพิจารณานําเสนอพรอมเหตุผลตออธิการบดีเพ่ือนุมัติ

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความรวมมือ(MOU)ดานการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในตางประเทศ
กอนที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหการโอนยายหนวยกิตตามขอ ๑๔.๕ เปนไปตามขอบังคับนี้

ขอ ๑๕ การลาพักการศึกษา
๑๕.๑ นักศึกษาอาจยื่นคํารองขออนุญาตลาพักการศึกษา ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ถูกเกณฑ หรือระดมเขารับราชการทหารกองประจําการ
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๑๑

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือไดเขารวมโครงการอ่ืนๆ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นชอบดวย

(๓) เจ็บปวยตองพักรักษาตัวเปนเวลานานเกินรอยละ ๒๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด โดยมี
ใบรับรองแพทยจากหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือมีใบรับรองแพทยอ่ืนที่รับรองโดยแพทย
ประจําหนวยบริการสุขภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

(๔) เมื่อนักศึกษามีความจําเปนสวนตัว อาจยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาไดแตตองได
ศึกษาในมหาวิทยาลัยแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา   และมีแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ ใหนักศึกษายื่นคํารองตอคณบดี หรือผูที่คณบดี
มอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ

๑๕.๒ เมื่อนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจําตองลาพักการศึกษา ดวยเหตุผลนอกเหนือจากที่ระบุไว
ในขอ ๑๕.๑ ใหยื่นคํารองตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายโดยเร็วที่สุด และใหคณะกรรมการประจําคณะหรือ
ผูที่คณะกรรมการประจําคณะที่นักศึกษาสังกัดมอบหมายเปนผูพิจารณาอนุมัติ

๑๕.๓ การลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑ และ ๑๕.๒ ใหอนุมัติไดครั้งละไมเกิน ๒ ภาค
การศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค   หรือ ๓ ภาคการศึกษาปกติตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค
ถามีความจําเปนตองลาพักการศึกษาตอไปอีก   ใหยื่นคํารองขอลาพักการศึกษาใหมตามวิธีในขอ ๑๕.๑ หรือ
๑๕.๒ แลวแตกรณี

๑๕.๔ ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ใหนับเวลาที่ลาพักอยูในระยะเวลา
การศึกษาดวย ยกเวนนักศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาตามขอ ๑๕.๑(๑) และ ขอ ๑๕.๑(๒) หรือใน
กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนกรณี ๆ ไป

๑๕.๕ ระหวางที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา
โดยชําระคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะถูกจําหนายชื่อออกจากมหาวิทยาลัย

๑๕.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา   เมื่อจะกลับเขาศึกษาจะตองยื่นคํารองขอกลับ
เขาศึกษาตอคณบดีหรือผูที่คณบดีมอบหมายกอนกําหนดวันชําระคาธรรมเนียมการศึกษาไมนอยกวา ๑ สัปดาห

การอนุมัติหรือไมอนุมัติ ใหลาพักการศึกษาตามความในวรรคกอน คณบดีหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จะตองระบุเหตุผลในการพิจารณาดวย

ขอ ๑๖ การจําแนกสภาพนักศึกษา
๑๖.๑ การจําแนกสภาพนักศึกษา  สําหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาเปนปแรก จะจําแนกสภาพ

นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สอง  ตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรือสิ้นภาคการศึกษาที่สาม
ตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาคนับตั้งแตเริ่มเขาศึกษา  สวนนักศึกษาที่ศึกษาตั้งแตปที่ ๒เปนตนไป จะจําแนก
สภาพนักศึกษา เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติของแตละภาค หรือเมื่อสิ้นปการศึกษาสําหรับหลักสูตรที่มีการศึกษา
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๑๒

ตอเนื่องตลอดป สําหรับนักศึกษาที่จะยื่นความจํานงขอรับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี อาจใหจําแนกสภาพ
นักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูรอนได

๑๖.๒ การจําแนกสภาพนักศึกษาใหพิจารณาวาเปนนักศึกษาสภาพปกติหรือสภาพวิทยาทัณฑ
ดังตอไปนี้

(๑)นักศึกษาสภาพปกติ  ไดแก  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคการศึกษาแรก หรือ
นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐

(๒)นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๕๐
แตไมถึง ๒.๐๐ จําแนกออกเปน ๒ ประเภท คือ

ประเภทที่ ๑ ไดแก  นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสม ตั้งแต ๑.๕๐ แตไมถึง ๑.๘๐
ประเภทที่ ๒ ไดแก  นักศึกษาที่สอบไดแตมเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐

ขอ ๑๗ ฐานะชั้นปของนักศึกษา
ใหเทียบฐานะชั้นปของนักศึกษาจากจํานวนหนวยกิตที่สอบได ตามอัตราสวนของหนวยกิตรว

มของหลักสูตรนั้น
ขอ ๑๘ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี ดังตอไปนี้
๑๘.๑ ศึกษาครบตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติใหไดรับอนุปริญญาหรือปริญญาตามขอ ๒๐
๑๘.๒ ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีใหลาออก
๑๘.๓ อธิการบดีสั่งใหพนจากสภาพการเปนนักศึกษาในกรณี  ดังตอไปนี้

(๑) เมื่อมีการจําแนกสภาพนักศึกษา และมีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๕๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๑ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ อีก

๒ ภาคการศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๓ ภาค
การศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๑ ปการศึกษาที่มีการ
จําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอ่ืนตามขอ ๕.๓

(๓) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑประเภทที่ ๒ ที่มีแตมเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐
อีก ๔ ภาคการศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบทวิภาค หรืออีก ๖

ภาคการศึกษาติดตอกันที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษาตามการจัดการศึกษาแบบไตรภาค หรืออีก ๒ ปการศึกษา
ที่มีการจําแนกสภาพนักศึกษา โดยใชระบบอ่ืนตามขอ ๕.๓

(๔) ลงทะเบียนเรียนซ้ําในรายวิชาบังคับครบจํานวนครั้งตามขอ ๙.๒(๓) แลวผล
การศึกษาหรือผลการสอบ ยังคง“ไมได”หรือ“ไมผาน”

(๕) มีเวลาเรียนเกิน ๒ เทาของเวลาที่กําหนดในหลักสูตร
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๑๓

(๖) 6 เมื่อพนกําหนดเวลา ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาแลว ยังไมลงทะเบียนเรียน
ในภาคการศึกษาปกติ หรือยังไมไดดําเนินการรักษาสภาพการเปนนักศึกษา หรือ ไมไดรับอนุมัติใหผอนผันการ
ลงทะเบียนเรียน

(๗) นักศึกษาประพฤติผิดวินัยตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หรือ
สถาบันรวม/สถาบันสมทบ

(๘) มีปญหาทางจิตจนเปนอุปสรรคตอการศึกษา และ/หรือจะเปนอุปสรรคตอการ
ประกอบวิชาชีพ  ทั้งนี้ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการ  เพ่ือพิจารณาขอมูล   และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ืออนุมัติ

(๙) ถูกลงโทษตามขอ ๒๒
(๑๐) ตาย

ขอ ๑๘ /๑ 7การคืนสภาพนักศึกษา
๑๘/๑.๑ นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีขอ ๑๘.๓ (๖) อาจยื่นคํารองขอคืนสภาพ

การเปนนักศึกษาได โดยใหดําเนินการยื่นคํารองตออธิการบดีเพ่ือขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ภายใน ๑ ป
นับตั้งแตวันที่อธิการบดีสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา

๑๘/๑.๒ การคืนสภาพการเปนนักศึกษาตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี โดยผานความเห็นชอบ
จากประธานหลักสูตร คณบดี และรองอธิการบดีฝายการศึกษา ตามลําดับ

๑๘/๑.๓ เมื่อนักศึกษาไดรับอนุมัติใหคืนสภาพการเปนนักศึกษา ใหนักศึกษากลับเขาศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาที่อธิการบดีอนุมัติใหคืนสภาพ

๑๘/๑.๔ ใหนับรวมระยะเวลาที่นักศึกษาพนสภาพเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้นดวย

๑๘/๑.๕ นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมคืนสภาพ พรอมทั้งคาธรรมเนียมการรักษาสภาพตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาพนสภาพ

๑๘/๑.๖ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติคืนสภาพการเปนนักศึกษาแลว จะมีสถานภาพเชนเดียวกับ
สถานภาพเดิมกอนพนสภาพแตทั้งนการนับระยะเวลาศึกษาเปนไปตามขอ ๗

6 ขอ ๑๘.๓(๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

7 ขอ ๑๘/๑ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖
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๑๔

ขอ ๑๙ การสําเร็จการศึกษา
๑๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๖ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป)   สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๘ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา ๖ ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๑๐ ภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
๑๙.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน ๔ ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
ขอ ๑๙/๑ 8การสอบภาษาอังกฤษ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตองสอบผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๐ การใหอนุปริญญาหรือปริญญา
การพิจารณาใหไดอนุปริญญาหรือปริญญา นักศึกษาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๒๐.๑ สอบผานรายวิชาและเกณฑอ่ืนๆครบตามที่หลักสูตรกําหนด
๒๐.๒ ไดแตมเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๒.๐๐
๒๐.๓ เปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกศักดิ์ศรีแหงอนุปริญญาหรือปริญญานั้น
๒o.๔9 ผานเกณฑการประเมินความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย
ขอ ๒๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ซึ่งรวมทั้ง

รายวิชาที่นักศึกษายายประเภทวิชา หรือคณะในมหาวิทยาลัย หรือที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนและ
เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีผลการเรียนไมต่ํากวา B (หรือเทียบเทา) โดยไมนําหนวยกิตและแตมประจํา
ที่เทียบรายวิชา  หรือโอนยายหนวยกิตมาคิดแตมเฉลี่ยสะสม จะไดรับการพิจารณาใหไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยม
อันดับ ๑ เมื่อสอบไดแตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๕๐ และไดรับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ ๒ เมื่อสอบได
แตมเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๒๕ และตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

8 ขอ ๑๙/๑ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕ )พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙

9 ขอ ๒o.๔ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕ )พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓o พฤษภาคม ๒๕๕๙
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๑๕

๒๑.๑ มีเวลาเรียนไมเกินจํานวนภาคการศึกษาหรือจํานวนปการศึกษานอยที่สุดที่กําหนด
ไวในหลักสูตร

๒๑.๒ มีคุณสมบัติสอบไดปริญญาตรีตามขอ ๒๐
๒๑.๓ ไมเคยลงทะเบียนเรียนซ้ํา หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาอ่ืนแทน หรือสอบแกตัว

หรือปฏิบัติงานแกตัวในรายวิชาใดเลยตลอดหลักสูตร  รวมทั้งรายวิชาที่เทียบโอน
๒๑.๔ ในกรณีที่นักศึกษาขอเทียบรายวิชาและโอนยายหนวยกิต จํานวนรายวิชาที่ขอยาย หรือ

ขอโอนจะตองไมเกินหนึ่งในสี่ของจํานวนหนวยกิตทั้งหลักสูตร
ขอ ๒๒10 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบรายวิชาใด ใหไดสัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริตนั้น และ

ใหดําเนินนการทางวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยวินัยนักศึกษา แลวแตกรณี
ขอ ๒๓ การใดที่มิไดบัญญัติไวในขอบังคับนี้ ใหนําแนวปฏิบัติ ขอบังคับ และระเบียบที่เก่ียวกับ

การศึกษาของคณะ หรือของมหาวิทยาลัยที่ไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๓/๑11 ใหสภามหาวิทยาลัยมีอํนาจพิจารณายกเวนการดําเนินการใดๆตามขอบังคับนี้ได

แตตองมีมติเห็นชอบจากรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ที่เขาประชุม

ขอ ๒๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้    ใหอธิการบดีมีอํานาจวินิจฉัยตีความ  และสั่งการตามที่เห็นสมควร

ประกาศ ณ  วันที่ ๒๗ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๒
(ลงนาม)  วิจารณ  พานิช

(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

10 ขอ ๒๒ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔ )พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘

11 ขอ ๒๓/๑ แกไขเพ่ิมเติม โดยขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓ )พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) 

พ.ศ  ๒๕๖๑ 
----------------------------- 

        โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

        อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔(๒) แห่งพระราชบัญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕o 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๕๓๑ เม่ือวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ จึงออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 

        ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑” 

         ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
        ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๔/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา

และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  “ข้อ ๔/๑ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน าการวางแผนการศึกษา 

โดยหัวหน้าส่วนงานของแต่ละส่วนงานแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตรทุกหลักสูตรของส่วนงานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
วรรคแรกให้กับนักศึกษาทุกคนและทุกชั้นปี 

        อาจารย์ที่ปรึกษา ควรพบนักศึกษาตามที่แต่ละหลักสูตรก าหนดและอาจารย์ที่ปรึกษาควรก าหนดวัน เวลาท่ี
นักศึกษาสามารถเข้าพบขอรับค าปรึกษาได้แน่นอน ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนงานประเมินผลการปฏิบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาค
การศึกษา และให้อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ ดังนี้ 

   ๔/๑.๑ ให้ค าแนะน าและท าแผนการเรียนของนักศึกษาร่วมกันกับนักศึกษา ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร 

           ๔/๑.๒ ให้ค าแนะน าเรื่องระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการศึกษาแก่นักศึกษา 
        ๔/๑.๓ ให้ค าแนะน าการลงทะเบียน การขอเพิ่ม ขอลด ขอถอนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตต่อภาค

การศึกษาของนักศึกษา 
           ๔/๑.๔ ให้ค าแนะน าวิธีเรียน ให้ค าปรึกษา และติดตามผลการศึกษา 
           ๔/๑.๕ ให้ค าปรึกษาปัญหาของนักศึกษาและแนะน าให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
           ๔/๑.๖ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับความเป็นอยู่และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   ๔/๑.๗ ดูแลความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ๔/๑.๘ รายงานการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้หัวหน้าส่วนงานทราบทุกภาคการศึกษา 

           ๔/๑.๙ หน้าที่อื่นๆตามที่หัวหน้าส่วนงานมอบหมาย” 

     ประกาศ ณ วันที่      พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) 
 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

97



98



99



100



ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 

ว่าด้วยจรรยาบรรณบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิล 

และการด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

พ.ศ. 2552 

............................................... 

เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างรวมถึงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลมีความ

ประพฤตดีิ ส านกึในหน้าท่ี สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบตัิตนให้เหมาะสมกบัสถานภาพและตลอดจน

ปฏิบตัหิน้าท่ีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สง่เสริมช่ือเสียง เกียรติคณุ เกียรติฐานะของข้าราชการ พนกังาน ลกูจ้างและ

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล อนัจะยงัผลให้ ผู้ปฏิบตัิและปฏิบตัิเป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาและได้รับยกย่องจาก

บคุคลทัว่ไป รวมทัง้สง่ผลตอ่ภาพพจน์ของมหาวิทยาลยัมหิดลโดยรวม 

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2550 และมาตรา 

45  มาตรา 46 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศกึษา พ.ศ. 2547 ประกอบกบัข้อ 

44 ของข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ด้วยการบริหารงานบคุคลพนกังานมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2551 และประกาศ 

ก.พ.ด. เร่ือง มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2551  และสภา

มหาวิทยาลยัมหิดลในการประชมุครัง้ท่ี 433 เม่ือวนัท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 จงึออกข้อบงัคบัไว้ ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 1 ข้อบงัคบันีเ้รียกว่า “ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรและนกัศึกษาของ

มหาวิทยาลยัมหิดลและการด าเนินการทางจรรยาบรรณ พ.ศ. 2552” 

ข้อ 2 ข้อบงัคบันีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในข้อบงัคบันี ้

“คณบดี” หมายความรวมถึง รองอธิการบดีท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแลวิทยาเขตผู้ อ านวยการ

วิทยาลยั สถาบนัหรือสว่นงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนท่ีมีการเรียนการสอนตามหลกัสตูรท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 

“ผู้บงัคบับญัชา” หมายความวา่ อธิการบดีและหมายรวมถึงหวัหน้าสว่นงาน 

“บุคลากรมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงาน

มหาวิทยาลยั ลกูจ้างประจ าและลกูจ้างชัว่คราว ทกุประเภทต าแหนง่ท่ีสงักดัและปฏิบตังิานในมหาวิทยาลยัมหิดล 
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดทาง

จรรยาบรรณ 

“คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย” หมายความว่า คณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ซึ่ง

มหาวิทยาลยัแต่งตัง้ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 

2551 

“ส่วนงาน” หมายความว่า ส่วนงานท่ีจดัตัง้ตามประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เร่ืองการจดัตัง้ส่วน

งานของ 

มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2552 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2552 และหมายความรวมถึงงานภายในมหาวิทยาลัยและ

กลุ่มภารกิจสงักัดมหาวิทยาลยั ตามประกาศมหาวิทยาลมัหิดล ลงวนัท่ี 20 พฤษภาคม  2552 และลงวนัท่ี 29 

มิถนุายน 2552 ตามล าดบั 

“หน่วยงาน” หมายความว่า หน่วยงานท่ีมหาวิทยาลยัจดัตัง้ขึน้ในส่วนงาน แตก่รณีท่ียงัไม่มีการ

จดัตัง้หน่วยงานในขณะท่ีข้อบงัคบันีใ้ช้บงัคบั ให้หมายถึงหน่วยงานท่ีจดัตัง้ตามประการทบวงมหาวิทยาลยั เร่ือง

การแบง่สว่นราชการในมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2540 ลงวนัท่ี 30 ตลุาคม 2540 

“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและระดับ

บณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัมหิลและรวมถึงนกัเรียนของวิทยาลยันานาชาติและวิทยาลยัดริุยางคศิลป์ท่ีจดัการ

เรียนการสอนเพ่ือเตรียมเข้าศกึษาระดบัอดุมศกึษา 

 “จรรยาบรรณ” หมายความว่า ประมวลความประพฤติท่ีถกูต้อง ดีงาม ควรปฏิบตัิตามประมวล

จริยธรรมซึง่รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนด 

ข้อ 4  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตัิตามข้อบงัคบั

นี ้ให้อธิการบดีมีอ านาจสัง่การให้เป็นไปตามท่ีเห็นสมควรและถือเป็นท่ีสดุ 

หมวด 1 

บททั่วไป 

ข้อ 5  บคุลากรมหาวิทยาลยัและนกัศกึษาต้องรักษาและปฏิบตัตินตามจรรยาบรรณท่ีก าหนดไว้ตามข้อบงัคบันี ้

โดยเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีสภามหาวิทยาลยัได้ก าหนดให้มีจรรยาบรรณของวิชาชีพใดไว้หรือมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนด

ไว้เป็นการเฉพาะ บคุลากรมหาวิทยาลยัจะต้องปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีก าหนดไว้ด้วย 
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จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ข้อ 6  บคุลากรมหาวิทยาลยัคงมีจรรยาบรรณตอ่ตนเอง ดงันี ้

(1) ยดึมัน่ในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ
(2) ยดึมัน่ในคา่นิยมองค์การ ปณิธาน ปรัชญา พนัธกิจและค าขวญัของมหาวิทยาลยั
(3) เป็นผู้ มีศีลธรรมอนัดีและประพฤตตินให้เหมาะสมกบัการเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยั
(4) ใช้วิชาชีพปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ี

วิชาชีพใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก าหนดไว้ ก็พงึปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพนัน้ด้วย
(5) มีทศันคติท่ีดีและพฒันาตนเองให้มีคณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ

ทกัษะในการท างาน เพ่ือให้การปฏิบตัหิน้าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
(6) อทุิศตนในการปฏิบตัิงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ตรงตอ่เวลาและใช้เวลา

ให้เป็นประโยชน์ต่องานของมหาวิทยาลยัอย่างเต็มท่ี ไม่ละทิง้หน้าท่ีไปโดยไม่ มีเหตผุลอัน
สมควรหรือปฏิบตัิงานในหน้าท่ีล่าช้าเกินระยะเวลาท่ีก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั
หรือเกินสมควร

(7) ไม่น าผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืน มาเป็นของตนเองโดยมิชอบ เคารพและไม่ละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ อ่ืน

ข้อ 7  บคุลากรมหาวิทยาลยัมีจรรยาบรรณตอ่การปฏิบตังิานและหนว่ยงาน ดงันี ้

(1) ปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความสจุริต เสมอภาคและปราศจากอคติ
(2) ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ มีจิตส านกึท่ีดีและรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี เสียสละ
(3) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้และมีความ

ขยนัหมัน่เพียร โดยค านงึถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลยัเป็นส าคญั
(4) ดแูลรักษาและใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลยัอย่างประหยดัคุ้มคา่โดยระมดัระวงัมิให้เสียหาย

หรือสิน้เปลืองเย่ียงวิญญชูนจะพงึปฏิบตัติอ่ทรัพย์สินของตนเอง
(5) ยดึถือประโยชน์สว่นรวมเหนือกวา่ประโยชน์สว่นตวั แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากต าแหน่ง หน้าท่ี

และไม่ใช้เวลา เงิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยไปเพ่ือ
ประโยชน์สว่นตวัหรือผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาต

ข้อ 8  บคุลากรมหาวิทยาลยัพงึมีจรรยาบรรณตอ่ผู้บงัคบับญัชา ผู้ใต้บงัคบับญัชาและผู้ ร่วมงาน ดงันี ้

(1) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทัง้การให้
ความคดิเห็น ชว่ยท างานและแก้ไขปัญหาร่วมกนั รวมทัง้เสนอแนะในสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่การ
พฒันางานท่ีรับผิดชอบ
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(2) ดแูลและเอาใจใส่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา ในด้านการปฏิบตัิงาน ขวญั ก าลังใจ สวัสดิการและเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนปกครองผู้ ใต้บงัคบับญัชาอย่างถูกต้องตามธรรมนอง
คลองธรรม

(3) ให้เกียรติผู้บงัคบับัญชา ผู้ ใต้บงัคบับัญชาและเพ่ือนร่วมงาน ละเว้นการใช้กิริยา วาจาไม่
สภุาพหรือสร้างความขดัแย้ง รวมทัง้ส่งเสริม สนบัสนนุให้ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ ร่วมงาน
ในการปฏิบตัหิน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สว่นรวมและไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
ผู้ปฏิบตังิานอ่ืนโดยมิชอบ

(4) ปฏิบตัติอ่ผู้ ร่วมงาน ตลอดจนผู้ เก่ียวข้องด้วยความสภุาพ มีน า้ใจและมนษุย์สมัพนัธ์อนัดี
(5) ละเว้นการกระท าหรือแสดงท่าทีท่ีส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศทัง้กายและทางวาจาโดย

เดด็ขาด
ข้อ 9 บคุลากรมหาวิทยาลยัพงึมีจรรยาบรรณตอ่นกัศกึษา ผู้ รับบริการและสงัคม ดงันี ้

(1) ปฏิบตัตินให้เป็นท่ีนา่เช่ือถือของบคุคลทัว่ไป
(2) ให้บริการแก่ผู้ รับบริการหรือนกัศึกษาและสงัคมอย่างเต็มก าลงัความสามารถด้วยความเป็น

ธรรม เอือ้เฟื้อ มีน า้ใจและใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพ หากไม่สามารถให้บริการได้หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าท่ี ควรชีแ้จงเหตุผลและแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับ
เร่ืองนัน้ๆ ตอ่ไป

(3) ละเว้นการเรียกรับหรือยอมรับว่าจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มาติดตอ่งานหรือผู้
ซึง่อาจได้รับประโยชน์จาการปฏิบตังิาน

(4) ละเว้นการล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบันกัศกึษาซึ่งมิใช่คูส่มรสของตน
โดยจะเป็นความยินยอมหรือไม่ก็ตาม รวมถึงแสดงท่าท่ีส่อถึงการล่วงละเมิดทางเพศต่อ
นกัศกึษา   ทัง้ทางกายและทางวาจาโดยเดด็ขาด

(5) ละเว้นการเปิดเผยความลบัของนกัศกึษาหรือผู้ รับบริการท่ีได้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีในประการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ

หมวด 3 

จรรยาบรรณนักศีกษา 

ข้อ 10  นกัศกึษาพงึมีจรรยาบรรณ ดงันี ้

(1) รับผิดชอบในหน้าท่ีของตน เป็นผู้ มีศีลธรรมอันดีและประพฤติตนให้เหมะสมกับการเป็น
นกัศึกษาของมหาวิทยาลยั ยึดมัน่ในปณิธาน ปรัชญา ค าขวญัและด ารงตนตามวฒันธรรม
ของมหาวิทยาลยั
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(2) พึงปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืนเหมือนดงัปฏิบตัิต่อตนเอง ให้เกียรติ ยอมรับและเคารพความคิดเห็นท่ีมี
เหตผุลของผู้ อ่ืน

(3) ปฏิบตัิตามกฎ ข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด ร่วมมือร่วมใจพัฒนาและสร้าง
ช่ือเสียงแก่มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงแต่งกายให้ถูกต้องตามกฎ ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยั

(4) ปฏิบตัติามจรรยาบรรณวิชาชีพและน าความรู้ ความสามรถไปประยกุต์ใช้เพ่ือประโยชน์สขุแก่
มวลมนษุยชาติ

(5) ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ร่วมสร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ
ศาสตร์ ศิลป์และนวัตกรรม บนพืน้ฐานของคุณธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของสังคมและ
ประเทศชาติ

หมวด 4 

โทษทางจรรยาบรรณ 

ข้อ 11  โทษทางจรรยาบรรณตามหมวดนี ้ให้ใช้กับผู้ ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทัง้ท่ีเป็นบุคลากร

มหาวิทยาลยัและนกัศกึษา 

ข้อ 12  การกระท าผิดจรรยาบรรณท่ีเป็นความผิดวินยัหรือผิดวินยัอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามข้อ 19 

แตถ้่ากรณีไมเ่ป็นความผิดวินยั ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือคณบดีด าเนินการ ดงันี ้

(1) ตกัเตือนหรือ
(2) สัง่ให้ด าเนินการให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนดหรือ
(3) ท าทณัฑ์บน
เม่ือได้ด าเนินการอยา่งใดไปตามวรรคหนึ่งแล้วให้บนัทึกไว้ในทะเบียนประวตัิบคุคลหรือนกัศกึษา

ด้วย 

ข้อ 13  บคุลากรมหาวิทยาลยัท่ีประพฤติผิดจรรยาบรรณดงัตอ่ไปนี  ้ให้ถือเป็นการกระท าผิดจรรยาบรรณ

อยา่งร้ายแรงและเป็นความผิดวินยัอย่างร้ายแรง 

(1) การน าผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนมาเป็นผลงานของตนเองโดยมิชอบ
(2) การลว่งละเมิดทางเพศหรือมีความสมัพนัธ์ทางเพศกบันกัศกึษาซึง่มิใช่คูส่มรสของตน
(3) การเรียนรู้หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษาหรือผู้ รับบริการ เพ่ือ

กระท าการหรือไมก่ระท าการใด
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(4) การเปิดเผยความลบัของนกัศกึษาหรือผู้ รับบริการท่ีได้มาจากการปฏิบตัิหน้าท่ีหรือจากความ
ไว้วางใจ ทัง้นี ้โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่นกัศกึษาหรือผู้ รับบริการ

(5) การสอนหรืออบรมนกัศกึษาหรือเพ่ือให้กระท าการท่ีรู้อยูว่า่ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอนั
ดีของประชาชนอยา่งร้ายแรง

(6) การกระท าผิดจรรยาบรรณในเร่ืองใดหากก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สิน
เกียรต ิช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั

(7) การกระท าผิดอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลยัก าหนด ตามสภาพและความร้ายแรงของการกระท า
ทัง้นี ้การพิจารณาตาม (6) ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามลูเหตจุูงใจ 

ความส าคญัและระดบัของต าแหนง่ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้กล่าวหา อาย ุประวตัิและความประพฤติ

ในอดีต สภาพแวดล้อมแหง่กรณี ผลร้ายแรงอนัเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตอ่ืุนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา 

หมวด 5 

การด าเนินการทางจรรยาบรรณ 

ข้อ 14  บคุลากรมหาวิทยาลยัผู้ ใดถกูกล่าวหาโดยมีหลกัฐานตามสมควรว่าประพฤติผิดทางจรรยาบรรณ

หรือความปรากฏตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินยัว่าประพฤติผิดทางจรรยาบรรณหรือ

ความปรากฎต่อผู้ บังคับบัญชา แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณาและวินิจแยกการกระท าผิดทางจรรยาบรรณ

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนงานหรือหน่วยงาน เป็นประธาน ผู้ แทนสภาคณาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลยัระดบัเทียบเทา่หรือไมต่ ่ากวา่ผู้ถกูกลา่วหาเป็นกรรมการ จ านวนรวมกนัแล้วไม่เกินห้าคน โดยให้มีนิติ

กรคนหนึ่งเป็นเลขานุการเพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีถูกกล่าวหา รวมทัง้วินิจฉัยว่ามี

การกระท าผิดจรรยาบรรณตามท่ีกล่าวหาหรือไม่และพฤติการณ์ของการกระท าผิดจรรยาบรรณดงักล่าวเป็น

ความผิดวินยัหรือไม ่

การแตง่ตัง้กรรมการพิจารณาและวินิจฉัยการกระท าผิดจรรยาบรรณตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องแตง่ตัง้

จากบคุลากรมหาวิทยาลยัซึง่เป็นบคุลากรประเภทเดียวกบัผู้ถกูกลา่วหาร่วมเป็นกรรมการด้วย 

กรณีตามวรรคหนึ่ง หากความปรากฏต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณและวินัย ให้คณะกรรมการ

จรรยาบรรณและวินยัส่งเร่ืองท่ีกล่าวหาให้ผู้บงัคบับญัชาของบคุลากรมหาวิทยาลยัท่ีถูกกล่าวหาเพ่ือด าเนินการ

ตอ่ไป 

ข้อ 15  กรณีนกัศึกษาผู้ ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลกัฐานตามสมควรว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณหรือความ

ปรากฎตอ่คณบดี อาจารย์ผู้สอนวา่ประพฤตผิิดทางจรรยาบรรณให้คณบดีแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ชดุหนึ่งจ านวน
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ไม่เกินห้าคนเพ่ือพิจารณาและรวบรวมข้อเท็จจริงในเร่ืองท่ีถกูกว่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยให้มีนายก

สโมสรนกัศกึษาหรือประธานสภานกัศกึษามหาวิทยาลยัร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ 16  ในการพิจารณาและวินิจฉัย ให้คณะกรรมการมีอ านาจแสวงหาข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสม

และจ าเป็นโดยค านงึถึงความเป็นธรรมแก่ผู้ถกูกลา่วหา 

ในการพิจารณาดงักล่าวนี ้ให้คณะกรรมการแจ้งข้อเท็จจริงแก่ผู้ถกูกล่าวหาทราบอย่างเพียงพอพร้อมทัง้

ให้โอกาสแก่ผู้นัน้ได้โต้แย้งและแสดงพยานหลกัฐานประกอบอย่างเต็มท่ีและต้องเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีถูกกล่าวหาได้

คดัค้านผู้ได้รับแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการได้ 

ข้อ 17  เม่ือคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ เสร็จแล้ว ให้ประชุมพิจารณาลงมติว่าผู้ถูก

กลา่วหาประพฤต ิ

ผิดจรรยาบรรณหรือไม ่ถ้าผิด เป็นความผิดจรรยาบรรณร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงกรณีใด ตามข้อใดและควร

ได้รับโทษทางจรรยาบรรณสถานใด ถ้ากรณีมีเหตวุา่ผู้ถกูกลา่วหาได้กระท าผิดวินยัให้ระบดุ้วยว่าเป็นความผิดวินยั

กรณีใดตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับใด แต่ถ้าไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณให้ท า

ความเห็นยุติเร่ือง แล้วส่งสรุปผลการสอบสวนพร้อมทัง้ระบุพฤติการณ์และรายละเอียดแห่งการประพฤติผิด

จรรยาบรรณให้ชดัเจน เสนอตอ่ผู้บงัคบับญัชาหรือคณบดีของผู้ถกูกลา่วหาแล้วแตก่รณีเพ่ือด าเนินการตอ่ไป 

ข้อ 18  ให้คณะกรรมการด าเนินการให้เสร็จสิน้และรายงานให้ผู้แตง่ตัง้ตามข้อ 14 หรือข้อ 15 แล้วแตก่รณี 

ภายในสามสิบวนันบัแตไ่ด้รับแต่งตัง้ แต่หากมีกรณีจ าเป็นท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้คณะกรรมการอาจเสนอขอขยาย

ระยะเวลาด าเนินการตอ่ผู้สัง่แตง่ตัง้ได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั 

ข้อ 19  เม่ือปรากฎว่าบุคลากรมหาวิทยาลยัหรือนกัศึกษาผู้ ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณ์

ของการกระท าผิดจรรยาบรรณดงักล่าวเป็นการกระท าผิดวินัยหรือวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคบับญัชาหรือคณบดี

แล้วแต่กรณี ด าเนินการทางวินัยกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาผู้ นัน้ ตามกฎหมายหรือข้อบังคับท่ี

เก่ียวข้องตอ่ไป 

หากปรากฏว่า บคุลากรมหาวิทยาลยัหรือนกัศกึษาผู้ ใดประพฤติผิดจรรยาบรรณและพฤติการณ์ของการ

กระท าผิดจรรยาบรรณดงักลา่วไมเ่ป็นการกระท าผิดวินยัให้ด าเนินการ ดงันี ้

(1) ในกรณีท่ีเป็นการประพฤตผิิดจรรยาบรรณครัง้แรก ให้ท าการตกัเตือน
(2) หากผู้นัน้ยงัประพฤติผิดจรรยาบรรณในเร่ืองเดิมท่ีถูกตกัเตือนแล้วตาม (1) ให้ออกค าสัง่ให้

ด าเนินการให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนด
(3) หากผู้นัน้ยงัฝ่าฝืนตาม (2) หรือไมด่ าเนินการให้ถกูต้องให้ท าทณัฑ์บนไว้เป็นแบบของหนงัสือ

ทณัฑ์บนมีรายละเอียดตามท่ีแนบท้ายข้อบงัคบันี ้
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การด าเนินการตามวรรคสอง กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยให้เป็นอ านาจของผู้ บังคับบัญชาส่วน

นกัศกึษาให้เป็นอ านาจของคณบดี 

ข้อ 20  การสั่งลงโทษทางจรรยาบรรณให้ท าเป็นหนังสือ โดยระบุพฤติการณ์หรือรายละเอียดแห่งการ

ประพฤตผิิดจรรยาบรรณให้ชดัเจนและให้ผู้ประพฤตผิิดจรรยาบรรณลงช่ือรับทราบ 

ข้อ 21 ในกรณีท่ีผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณผู้ ใดไม่พอใจค าสัง่ตามข้อ 19 ให้ร้องทกุข์ได้ภายในสามสิบวนั

นบัแตไ่ด้รับทราบค าสัง่ ดงันี ้

(1) บคุลากรมหาวิทยาลยั ให้ร้องทกุข์ตอ่คณะกรรมการอทุธรณ์และร้องทกุข์ประจ ามหาวิทยาลยั
(2) นกัศกึษา ให้ร้องทกุข์ตอ่อธิการบดี

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2552 

(ลงนาม)  วิจารณ์   พานิช 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช) 

นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. 2553 
............................................... 

เพ่ือให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสใช้ข้อบังคับวินัยนักศึกษาเป็นกรอบและ
แนวทางในการใช้สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลในสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยป้องกันนักศึกษาให้
พ้นจากสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนในสังคมมหาวิทยาลัย 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 24(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 สภา
มหาวิทยาลัยมหิดลในคราวประชุมครั้งที่ 442 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2553” 
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย รวมถึงวิทยาเขตที่มีการเรียน

การสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
“คณบดี” หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการวิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก ที่มีการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดี ผู้อ านวยการสถาบัน รวมถึงรองอธิการบดี ที่ได้รับ

มอบหมายให้ดูแลวิทยาเขตท่ีมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
“เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย” หมายความว่า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัด

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและระดับ

บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 
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หมวด  1 
วินัยและการรักษาวินัย 

ข้อ 5 นักศึกษาต้องรักษาวินัยและจรรยาบรรณและปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับและประกาศ
ของ  มหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอการประพฤติผิดจรรยาบรรณที่เป็นความผิดวินัยให้ด าเนินการตาม
ข้อบังคับนี้ 

ข้อ 6 นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความสงบเรียบร้อย ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ
มหาวิทยาลัย  ห้ามก่อเหตุวุ่นวาย ทะเลาะวิวาทท าร้ายร่างกายหรือท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือ
ของบุคคลอื่น 

ข้อ 7 นักศึกษาต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือ
เสียหายแก่ตนเองบุคคลอื่นหรือมหาวิทยาลัย 

ข้อ 8 นักศึกษาต้องเชื่อฟังค าสั่งและปฏิบัติตามค าสั่งหรือค าตักเตือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 9 นักศึกษาต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับและประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานที่ก าหนด 

ในกรณีที่เข้าชั้นเรียน เข้าห้องสอบหรือติดต่อส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแขวน/ 
แสดง/ ติดบัตรประจ าตัวนักศึกษา เพ่ือให้อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ข้อ 10 นักศึกษาต้องไม่ดื่มสุรา ของมึนเมาในมหาวิทยาลัยและทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหรือเมื่อ
อยู่ในชุดเครื่องแต่งกายนักศึกษา 

ข้อ 11 นักศึกษากระท าการดังต่อไปนี้ ถือว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
(1) เล่นการพนันหรือท าธุรกิจเกี่ยวกับการพนันหรือมีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนการพนันทุก

ชนิด
(2) เสพ มีไว้ในครอบครอง มีไว้เพ่ือขายหรือจ าหน่าย รวมทั้งเป็นตัวแทนขายหรือ

จ าหน่ายซึ่งยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
(3) กระท าการลักทรัพย์ กรรโชกทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอกทรัพย์ ข่มขู่ บังคับขืนใจ รีดไถบุคคล

อ่ืน หรือทุจริตในเรื่องการเงิน
(4) ครอบครองหรือน าอาวุธปืนหรือวัตถุอันตรายเข้ามาในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเป็นเหตุ

ให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น
(5) ประพฤติผิดศีลธรรมอันดี กระท าการลามก อนาจารหรือกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ

อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่มหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง
(6) ทะเลาะวิวาทหรือท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่

ความตาย  หรือเป็นเหตุให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(7) กระท าผิดอาญา โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เจตนาทุจริตในการสอบหรือพยายามกระท าการเช่นว่านั้น รวมถึงต้องไม่กระท าการ

อ่ืนๆ  อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน
(9) จัดท า เผยแพร่หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง สื่อ สิ่งพิมพ์ สิ่งวาดหรือสิ่งเขียนหรือกระท า

การอ่ืนใดอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน
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(10) กระท าการปลอมลายมือชื่อผู้อ่ืน ปลอมแปลงเอกสารหรือแก้ไขข้อความในเอกสารที่
แท้จริงหรือใช้  เอกสารเช่นว่านั้นเป็นหลักฐานต่อมหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืนที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยหรือผู้อ่ืน

(11) จงใจหรือเจตนาท าลายทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยหรือผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง

(12) กระท าการอื่นใดท่ีอธิการบดีได้ก าหนดว่าเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง
ข้อ 12 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยตามที่บัญญัติไว้ในข้อบังคับนี้ จักต้องได้รับโทษทางวินัย 

ในกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณางดโทษโดยให้
ว่ากล่าวตักเตือนก็ได้ 

ข้อ 13 โทษทางวินัยมี 6 สถาน 
(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
(3) ตัดสิทธิการเข้าสอบ
(4) งด ยับยั้ งหรือชะลอการเสนอชื่ อ  เ พ่ือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือ

ประกาศนียบัตร
(5) ให้พักการศึกษา มีก าหนดไม่เกินหนึ่งปีการศึกษา
(6) ให้พ้นสภาพนักศึกษา

ข้อ 14 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องได้รับ
โทษ ท าทัณฑ์บนตามความเหมาะสมแก่กรณีแห่งความผิด แต่ส าหรับการลงโทษว่ากล่าวตักเตือนให้ใช้
เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควรลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษท าทัณฑ์บน 

ข้อ 15 นักศึกษาผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องได้รับโทษตัดสิทธิการเข้าสอบหรืองด 
ยับยั้งหรือชะลอการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือให้พักการศึกษา มีก าหนด
ไม่เกินหนึ่งปีการศึกษาหรือให้พ้นสภาพนักศึกษาตามความร้ายแรงแห่งกรณี 

ข้อ 16 ให้หัวหน้าส่วนงานมีสิทธิออกประกาศเกี่ยวกับวินัยนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานของตน
ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ แล้วแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ 

หมวด  2 
การด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 17 การด าเนินการทางวินัยแก่นักศึกษา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัย ให้
สอบสวนเพื่อให้ได้ความจริงและยุติธรรมโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 18 นักศึกษาผู้ใดถูกกล่าวหาโดยมีหลักฐานตามสมควรว่าได้กระท าผิดวินัยหรือความปรากฏต่อ
หัวหน้าส่วนงาน 

ว่านักศึกษาผู้ใดกระท าความผิด ให้อธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
โดยพลัน เว้นแต่เป็น 

ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งในกรณีดังต่อไปนี้จะไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ 
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(1) กระท าผิดอาญาจนต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระท าผิด จนได้รับโทษจ าคุกหรือ
โทษที่หนักกว่าจ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ

(2) กระท าผิดวินัยและได้รับสารภาพหรือให้ถ้อยค าเป็นหนังสือต่อหัวหน้าส่วนงานหรือ
ให้ถ้อยค ารับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวนและได้มีการบันทึกถ้อยค ารับ
สารภาพเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ 19 คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 18 ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ 
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน ด าเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้าให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบ
ค าสั่งแต่งตั้ง 

ในกรณีการสอบสวนด าเนินการไม่เสร็จภายในก าหนดเวลา ให้คณะกรรมการสอบสวนเสนอขอ
ขยายเวลาการสอบสวนจากผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนได้ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน 

ข้อ 20 คณะกรรมการสอบสวนจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
กล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยจะระบุชื่อพยานหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและมี
สิทธิน าพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอต่อคณะกรรมการสอบสวนเพ่ือ
พิจารณาก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ข้อ 21 การกระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนงานสั่งลงโทษโดยให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ
หรือว่ากล่าวตักเตือนตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด แล้วรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบโดยไม่
ชักช้า 

ข้อ 22 การกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนงานรายงานกรณีที่เป็นสาเหตุและรายงาน
ผลการสอบสวน 

(ถ้ามี) มายังอธิการบดีเพ่ือพิจารณาโทษและสั่งลงโทษตัดสิทธิการเข้าสอบหรือ งด ยับยั้งหรือชะลอการ
เสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรหรือให้พักการศึกษามีก าหนดไม่เกินหนึ่งปี
การศึกษาหรือให้พ้นสภาพนักศึกษาตามความร้ายแรงแห่งกรณีการสั่งลงโทษพักการศึกษา อธิการบดีอาจ
มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงานสั่งลงโทษแทนได้ไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษา 

ข้อ 23 การลงโทษนักศึกษาที่กระท าผิดวินัยให้ท าเป็นหนังสือและให้ผู้สั่งลงโทษแจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ รวมทั้งระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์ไว้ด้วย 

เมื่อได้สั่งลงโทษนักศึกษาผู้ใดแล้ว ให้รีบแจ้งต่อบิดา มารดาหรือผู้ปกครองของนักศึกษาผู้นั้น 
อาจารย์ที่ปรึกษาและมหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีเพ่ือทราบ 

หมวด 3 
การอุทธรณ์ 

ข้อ 24 นักศึกษาผู้ใด ซึ่งถูกสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้และไม่เห็นด้วยกับค าสั่งถูกลงโทษ นักศึกษาผู้
นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ในระหว่างอุทธรณ์ให้นักศึกษายังคง
ได้รับโทษ 
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ข้อ 25 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้ผู้อุทธรณ์ท าเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของตนในหนังสือนั้น
ด้วยและให้อุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่านั้น จะอุทธรณ์แทนคนอ่ืนหรือมอบหมายให้คนอ่ืนอุทธรณ์แทนตน
ไม่ได ้

ข้อ 26 เพ่ือประโยชน์ในการอุทธรณ์ ผู้ประสงค์จะอุทธรณ์มีสิทธิขอตรวจหรือคัดรายงานการ
สอบสวนได้ส่วนบันทึกถ้อยค าพยานบุคคลหรือเอกสารอ่ืน ให้เป็นดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานหรือ
คณะกรรมการสอบสวนแล้วแต่กรณี ที่จะอนุญาตให้ตรวจหรือคัดโดยให้ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็น
เป็นกรณีๆ ไป 

ข้อ 27 ให้มีคณะกรรมการอุทธรณ์คณะหนึ่งจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่เกินเจ็ดคน โดยต้องมี
ผู้ด ารงต าแหน่งนิติกรหรือผู้รับปริญญาทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งคนซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งและให้มีวาระ
การด ารงต าแหน่งเท่าอธิการบดีที่แต่งตั้ง 
ข้อ 28 คณะกรรมการอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) วินิจฉัยสั่งการเรื่องท่ีอุทธรณ์
(2) ออกค าสั่งเป็นหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาได้ตามความจ าเป็น
(3) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคล เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งอยู่

ในอ านาจของคณะกรรมการก็ได้
(4) หน้าที่อื่นๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย

ข้อ 29 การอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษ ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการภายในสิบห้าวันท าการนับจากวันทราบ
ค าสั่งหรือควรทราบค าสั่งลงโทษ 

ข้อ 30 ในการอุทธรณ์ให้ยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการโดยตรงและให้คณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยและสั่งการให้เสร็จภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับหนังสืออุทธรณ์ เว้นแต่มีเหตุผลความ
จ าเป็นก็อาจขยายเวลาได้แต่ไม่เกินหกสิบวันนับจากวันครบก าหนด ทั้งนี้จะต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้  

ข้อ 31 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่า การสั่งลงโทษสมควรแก่ความผิดหรือเห็นว่าการสั่งลงโทษ
นั้นไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นธรรม ให้เสนอขอความเห็นชอบจากอธิการบดีเพ่ือสั่งยกอุทธรณ์
หรือเพ่ิมโทษหรือลดโทษหรือยกโทษ แล้วแต่กรณี ค าวินิจฉัยตามวรรคแรกให้ถือเป็นยุติและให้
คณะกรรมการแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 

ข้อ 32 การนับเวลาตามข้อบังคับนี้ หากเวลาสิ้นสุดตรงกับวันหยุดท าการของมหาวิทยาลัยให้นับวัน
เริ่มท าการถัดวันหยุดเป็นวันสุดท้ายแห่งเวลา 

ข้อ 33 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด 
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หมวด  4 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 34  ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการทางวินัยหรือมีการยื่นเรื่องอุทธรณ์ไว้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผล
ใช้บังคับให้ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.  2547 ต่อไปจนกว่า จะ
แล้วเสร็จ 
          ข้อ 35 ในระหว่างที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ ให้คณะกรรมการตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547 เป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้   

ประกาศ  ณ  วันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ. 2553 

 (ลงนาม)  วิจารณ์    พานิช 
 (ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์    พานิช) 

  นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 

............................................... 

ข้อบังคับนี้มีเพ่ือก าหนดรูปแบบเครื่องแต่งกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550  

อาศัยอ านาจตามมาตรา 24 (2) และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
2550 สภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่ 440 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึงออกข้อบังคับไว้ 
ดังนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553” 

ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่งวันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
         ๒๕๔๗ 

บรรดาข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศหรือมติอ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือ
ที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“ส่วนงาน” หมายความว่า คณะและวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 
“หัวหน้าส่วนงาน” หมายความว่า คณบดีของส่วนงานที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร

ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือที่ต่ ากว่าปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 
“เครื่องแต่งกาย” หมายความว่า เครื่องแต่งกายของนักศึกษาประกอบด้วยเสื้อ กางเกง

หรือกระโปรง รองเท้า ถุงเท้าและเครื่องหมายของมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย เข็มตรามหาวิทยาลัย เข็ม
ขัดตรามหาวิทยาลัยและโบว์ไทหรือเนกไทมีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย  

ข้อ 5 เครื่องแต่งกายนักศึกษา ให้ใช้แต่งได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น 
ข้อ 6 เครื่องแต่งกายมี 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) เครื่องแต่งกายพิธีการ
(2) เครื่องแต่งกายปกติ
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นักศึกษาต้องแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายตามข้อบังคับนี้ 
ข้อ 7 ให้อธิการบดีเป็นรักษาการตามข้อบังคับนี ้

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีมีอ านาจสั่งการให้ปฏิบัติ
ตามท่ี เห็นสมควรและถือเป็นที่สุด  

หมวด 1 
เครื่องแต่งกายพิธีการ 

ข้อ 8 เครื่องแต่งกายพิธีการ หมายถึง เครื่องแต่งกายที่นักศึกษาใช้ในโอกาสที่มีงานพิธีของ
มหาวิทยาลัย เช่น งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ งานไหว้ครูงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรหรืองานรัฐพิธี
หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

ข้อ 9 เครื่องแต่งกายพิธีการของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว แขนยาว ไม่มีลวดลาย ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพ่ือให้กางเกงทับ

ได้โดยเรียบร้อย
(2) เนกไท สีกรมท่า มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย
(3) กางเกงขายาวแบบสากล สีน ้าเงินเข้มหรือสีกรมท่า ไม่ใส่กางเกงเอวต ่า
(4) เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีด า มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็น

รูปตราม หาวิทยาลัยสีทอง
(5) ถุงเท้าสีด า ไม่มีลวดลาย
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบเรียบ ไม่มีลวดลาย

ข้อ 10 เครื่องแต่งกายพิธีการของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาว มีลักษณะดังนี้

(1.1)ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอสมควร
(1.2)ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพ่ือให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(1.3)ตัวเสื้อผ่าด้านหน้าโดยตลอด มีสาบ ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไม่รัดรูป
(1.4)แขนเสื้อสั้นเหนือศอก

(2) เข็มตรามหาวิทยาลัย ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา
(3) โบว์ไทของมหาวิทยาลัย มีรูปประทับตรามหาวิทยาลัย
(4) กระโปรงสีน ้าเงินเข้มหรือสีกรมท่า แบบเรียบ ทรงตรง ความยาวคลุมเข่า ผ่าด้านหลัง

พับซ้อนกัน
(5) เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีด าหรือสีน ้าตาล มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้าดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
(6) รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า แบบเรียบ ไม่มีลวดลาย
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หมวด 2 
เครื่องแต่งกายปกติ 

ข้อ 11 เครื่องแต่งกายปกติ หมายถึง เครื่องแต่งกาย ที่นักศึกษาใช้ในเวลาเรียนหรือเวลาสอบหรือ
          เวลาติดต่อกับส่วนงานของมหาวิทยาลัยในเวลาท าการ 
ข้อ 12 เครื่องแต่งกายปกติของนักศึกษาชาย ประกอบด้วย 
(1) สีขาวไม่มีลวดลาย แขนสั้นหรือแขนยาว ความยาวของตัวเสื้อให้เลยสะโพกเพ่ือให้

กางเกง ทับได้โดยเรียบร้อย
(2) กางเกงขายาวแบบสากล สีน ้าเงินเข้ม สีกรมท่า สีด าไม่ใส่กางเกงเอวต ่า
(3) เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีด าหรือสีน ้ าตาล มีหั วเข็มขัดท าด้วยโลหะสี เงิน เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
(4) ถุงเท้าสีด า สีเทา สีน ้าตาลหรือสีน ้าเงิน
(5) รองเท้าหุ้มส้นสีด าหรือสีสุภาพ

ข้อ 13 เครื่องแต่งกายปกติของนักศึกษาหญิง ประกอบด้วย 
(1) เสื้อเชิ้ตสีขาวมีลักษณะดังนี้

(1.1)ไม่มีลวดลาย มีความหนาพอควร
(1.2) ความยาวของตัวเสื้อ ให้เลยสะโพกเพ่ือให้กระโปรงทับได้โดยเรียบร้อย
(1.3) ตัวเสื้อผ่าด้านหน้าโดยตลอด ติดกระดุมพลาสติกสีขาว ไม่รัดรูป
(1.4) แขนเสื้อสั้นเหนือศอก

(2) เข็มตรามหาวิทยาลัย  ใช้ติดอกเสื้อเบื้องขวา
(3) กระโปรงสีน ้าเงินเข้ม สีกรมท่า สีด าแบบเรียบ ความยาวเหมาะสมและสุภาพ
(4) เข็มขัดหนังหรือหนังกลับสีด าหรือสีน ้าตาล มีหัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีเงิน เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ดุนเป็น รูปตรามหาวิทยาลัยสีทอง
(5) รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบสุภาพ สีด า สีน ้าตาล สีน ้าเงิน สีเทาหรือสีขาว

ข้อ 14 ให้แต่ละส่วนงานมีสิทธิก าหนดรูปแบบของเครื่องแต่งกายปกติได้ตามความเหมาะสม 
           ทั้งนี้ให้ออกเป็นประกาศของส่วนงาน 

ประกาศ  ณ วันที่ 11  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

(ลงนาม)  วิจารณ์  พานิช 
(ศาสตราจารย์วิจารณ์    พานิช) 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมการแต่งเครื่องแต่งกายนักศึกษา 

พ.ศ. 2553 
............................................... 

เพ่ือให้การแต่งเครื่องแต่งกายนักศึกษาถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
เครื่องแต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 และเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีระเบียบวินัยอัน
ดี ตลอดจนเพ่ือให้ทุกส่วนงานมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยถือเป็นนโยบายที่จะให้
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามมาตรการส่งเสริมการแต่ง
กายนักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาต้องแต่งเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ถูกต้องและสุภาพ ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย เครื่องแต่งกายนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2553 เครื่องแต่งกาย
นักศึกษาที่ถูกต้องและสุขภาพ หมายถึง การสวมเสื้อที่ไม่รัดรูปมากเกินไป ไม่ปล่อยชายเสื้อ  ออกนอก
กระโปรงหรือกางเกง สวมกระโปรงไม่สั้นเกินไปจนน่าเกลียดและสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นไม่สวม
รองเท้าแตะ 

2. ในกรณีที่ไม่แต่งเครื่องแต่งกายนักศึกษา นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเมื่อเข้ามาใน
มหาวิทยาลัย

3. ให้ส่วนงานด าเนินการ ดังต่อไปนี้
3.1 จดัท าประกาศให้นักศึกษาทราบนโยบายของส่วนงานและของมหาวิทยาลัย 
3.2 จัดประชุมชี้แจงบุคลากรทุกระดับ เรื่อง การรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายนัก 
      ศึกษโดยก าหนดให้บุคลากรทุกคน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
      รักษาความ ปลอดภัยมีหน้าที่สอดส่อง ดูแลตักเตือน นักศึกษาที่แต่งเครื่อง 
      แต่งกายนักศึกษา ไม่ถูกต้องและไม่สุภาพเมื่ออยู่ในส่วนงานหรือใน 
      มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะการขอรับบริกาทุกอย่างของส่วนงานหรือของ 
      มหาวิทยาลัย  
3.3  จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งเครื่องแต่งกายนักศึกษาที่ถูกต้อง
       โดย การจัดท าสื่อป้ายโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์และติดตั้งให้เห็นเด่นชัดทั้ง
       ด้านหน้าส่วนงานและภายในส่วนงานตามที่เห็นเหมาะสมให้พร้อมกันทุก 
       ส่วนงาน 
3.4 ส่วนงานสามารถออกประกาศเพ่ือด าเนินการได้ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 
      ประกาศหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
3.5 ให้ส่วนงานรายงานถึงจ านวนร้อยละของนักศึกษาท่ีแต่งเครื่องแต่งกายท่ีไม่ 
     ถูกต้องหรือไม่สุภาพในแต่ละภาคการศึกษาเปรียบเทียบกับจ านวน  

         นักศึกษาทั้งส่วนงานหรือรายงานจ านวนโครงการ/ กิจกรรมการรณรงค์ 
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    เรื่อง การแต่ง เครื่องแต่งกายนักศึกษาในส่วนงาน รายงานต่อมหาวิทยาลัย 
    เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 

4. ผู้ที่ฝ่าฝืนไม่แต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยนักศึกษา
และจะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา พ.ศ. 2553  ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

       ประกาศ ณ วันที่ 30  สิงหาคม พ.ศ. 2553 

 (ลงนาม) ปิยะสกล  สกลสัตยาทร  
(ศาสตราจารย์คลินิกปิยะสกล  สกลสัตยาทร) 

อธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
............................................... 

โดยที่เห็นสมควรแก้ไข เพ่ิมเติม หลักเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คณบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ในการประชุมครั้งพิเศษที่ ๓ / ๒๕๕๘ 
เมื่อวันที่ ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘ และมติเวียนเลขที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๓๑๘ / บกศ. ๐๐๐๓๒ ลงวันที่ ๑๘ 
ธันวาคม ๒๕๕๘  เรื่อง การพิจารณารับรอง (ร่าง) ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า
ด้วยการประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ จึงก าหนดประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลว่า ด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๙” 

๒. ประกาศนี้ใช้บังคับกับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นต้นไป       
         ๓. ให้ยกเลิกระเบียบปฏิบัติคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ฉบับลงวันที่ ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. การจัดการเรียนการสอน 
             ให้ภาควิชาและคณะกรรมการท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลรายวิชา ดังนี้ 

    ๔.๑  ภาควชิา มีหน้าที่รับผดิชอบในการจัดการเรียนการสอน และประเมินผลรายวชิาที่มีรหัสวชิา
เป็นชื่อย่อของภาควชิา   

    ๔.๒  คณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชา มีหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลในรายวิชาที่อยู่ในโครงการสอนร่วม (Interdisciplinary: ID) ให้รองคณบดีที่คณบดีมอบหมาย
เสนอคณบดีแต่งตั้งประธานกรรมการรับผิดชอบวิชาและผู้ที่สอนรายวิชานั้นเป็นกรรมการ 

    ๔.๓  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มีหน้าที่ด าเนินการประเมินและ
ปรับปรุงการด าเนินการในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาและพิจารณาผล
การศึกษาของนักศึกษา  
          ๕. การขอเพ่ิม ขอลด และขอถอนรายวิชา 

      นักศึกษาจะขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชาได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชา และให้รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ  

 ๕.๑ การขอเพ่ิมรายวิชา จะต้องด าเนินการภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษา
ปกติหรือภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาค
การศึกษาให้ขอเพ่ิมภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น   
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 ๕.๒  การขอลดรายวิชา รายวิชาที่ขอลดจะไม่บันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและไม่นับครั้งใน
การลงทะเบียนหากด าเนินการภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน ส าหรับรายวิชาที่มิได้เปิดสอนพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาให้ขอลด
ภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาในรายวิชานั้น   

    ๕.๓  การขอถอนรายวิชา ด าเนินได้หลังสัปดาห์ที่ ๒ นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ
หลังสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือหลังสัปดาห์แรกนับจากวันเริ่มการศึกษาที่เปิดสอนไม่พร้อม
กับการเปิดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จนถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนสอบสิ้นสุดรายวิชา รายวิชาที่ขอถอนจะ
ถูกบันทึกในใบแสดงผลการศึกษาและนับครั้งในการลงทะเบียนเรียน   
             ทั้งนี้ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เพ่ิม ลดและถอนรายวิชา คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย
จะต้องแสดงเหตุผลประกอบด้วย 

๖. การประเมินผลการศึกษา 
    ๖.๑  ให้ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้พิจารณาแบ่งกลุ่มคะแนน เพ่ือให้

สัญลักษณ์ของการประเมินผลวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือปฏิบัติการ โดยให้ใช้เกณฑ์สถิติ
ตามหลักของ Dewey B. Stuit และ/หรือเกณฑ์สถิติตามมาตรฐานสากล  

    ๖.๒  ให้ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชาก าหนดหลักเกณฑ์และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในคลินิกหรือการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการของรายวิชาคลินิก ตลอดจนก าหนดเกณฑ์ขั้นต่ าใน
แต่ละรายวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและแจ้งให้
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ทราบและแจ้งให้นักศึกษาทราบเมื่อเปิดภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษา 
ปฏิบัติงานได้ถึงเกณฑ์ขั้นต่ าที่ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชาก าหนดไว้หรือปฏิบัติงานตามที่
ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชามอบหมายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาได้สัญลักษณ์ไม่ต่ ากว่า 
C ส าหรับรายวิชานั้น 

   ๖.๓  ให้ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชา ส่งผลการศึกษามายังรองคณบดีที่คณบดี
มอบหมายเพ่ือเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัต ิ

๗. การตัดสินผลการเรียน 
ให้สัญลักษณ์ที่มีแต้มประจ าเท่ากับหรือมากกว่า ๒.๐๐ หรือสัญลักษณ์ S เป็นการประเมินผลว่าได้

หรือผ่านในแต่ละรายวิชา 
๘. การสอบแก้ตัว 

นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ D หรือ D+ ในแต่ละรายวิชาถือว่ามีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ ให้มีสิทธิสอบ
แก้ตัวในรายวิชานั้นได้ ให้รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้ประกาศก าหนดวันสอบแก้ตัว นักศึกษาที่ไม่
มาสอบแก้ตัวในรายวิชาใดให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชานั้น เว้นแต่กรณีเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

การสอบแก้ตัวและการประเมินผลให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
วิชา ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน นับจากวันประกาศผลสอบ 

เมื่อนักศึกษาสอบแก้ตัวผ่านให้ได้สัญลักษณ์ C หากสอบแก้ตัวไม่ผ่านให้ได้สัญลักษณ์ F ให้
ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชา ส่งผลการสอบแก้ตัวมายังรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเพ่ือ
เสนอผลการสอบแก้ตัวต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติ 
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๙. การสอบทดแทน 
             นักศึกษาที่ขาดสอบจะต้องยื่นค าร้องเพ่ือขอสอบทดแทนต่อรองคณบดีที่คณบดีมอบหมายด้วย
ตนเองหรือโดยผู้แทนภายในก าหนดเวลาไม่เกิน ๗ วัน นับแต่วันที่ไม่ได้เข้าสอบ 
             คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการสอบทดแทน 
             นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เข้าสอบทดแทนในรายวิชาใด จะได้รับสัญลักษณ์ I หากไม่ได้รับอนุมัติจะ
ได้รับสัญลักษณ์  F    
             ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชาเป็นผู้ด าเนินการสอบทดแทน ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 
๑ เดือน นับจากวันอนุมัติให้นักศึกษาเข้าสอบทดแทน  
            นักศึกษาที่ไม่มาสอบทดแทนในรายวิชาใดให้ได้สัญลักษณ์ F ในรายวิชานั้น  เว้นแต่กรณีเหตุ

สุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต     
             นักศึกษาที่เข้าสอบทดแทนในรายวิชาใดแล้วหมดสิทธิ์ที่จะเข้าสอบแก้ตัวในรายวิชานั้นอีก 

๑๐. การลงทะเบียนเรียนซ้ า 
  นักศึกษาที่ได้รับสัญลักษณ์ F ในรายวิชาใด ให้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชานั้นและ

ลงทะเบียนเรียนซ้ าในแต่ละรายวิชาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง  
  กรณีท่ีเป็นรายวิชาเลือกอาจเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอ่ืนแทนได้ 

๑๑. การจ าแนกสภาพนักศึกษา 
 การจ าแนกสภาพนักศึกษาจะกระท าเมื่อสิ้นปีการศึกษาและด าเนินการตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๑๒. การลาป่วย  ลากิจ 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอเวลาในการลงปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการหรือการลง
ปฏิบัติงานคลินิกเพ่ือชดเชยวันลาป่วย ลากิจ ให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑๒.๑  การลาป่วย  นักศึกษาที่ขออนุญาตลาป่วย  ต้องยื่นใบลาพร้อมใบรับรองแพทย์ ในวันแรกที่
กลับเขา้ศึกษา 

๑๒.๒  การลากิจ  นักศึกษาที่ขออนุญาตลากิจ  ต้องยื่นใบลาก่อนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้ยื่นใบลาในวันแรกท่ีกลับเข้าศึกษา 

นักศึกษาที่ขออนุญาตลาป่วย  ลากิจ  ให้ยื่นใบลาที่หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต 

รองคณบดีที่คณบดีมอบหมายเป็นผู้ พิจารณาอนุญาต  ตามความเห็นชอบของภาควิชาหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบวิชา 

  เมื่อรองคณบดีอนุญาตแล้ว  หน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจะเก็บต้นฉบับ
ใบลาไว้และส่งส าเนาใบลาให้ภาควิชาหรือคณะกรรมการรับผิดชอบวิชาที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็วที่สุด 

๑๓. การลงโทษนักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นผู้พิจารณา แล้วเสนอคณบดีเพ่ือ 

ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 
๒๕๕๒ แล้วเสนอผลการพิจารณาให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ 
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ทั้งนี้ การทุจริตในการปฏิบัติงานคลินิก ให้ถือเป็นการทุจริตในการสอบ 
๑๔. การผ่อนผันในการใช้ประกาศฉบับนี้ 

  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามประกาศนี้และคณบดีพิจารณาเห็นควรผ่อนผัน
เป็นการเฉพาะรายให้คณบดีเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้ง
กับข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(ลงนาม) พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์ 
(รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิด 
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ประกาศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 
เร่ือง หลกัเกณฑ์การสอบของนักศึกษาทันตแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
............................................... 

เพื่อให้การเข้าสอบของนักศึกษาทันตแพทย์ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับ
ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ว่าดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาหลกัสูตร ทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗  

อาศยัอ านาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ คณบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะทนัตแพทยศาสตร์ ในการประชุมคร้ังท่ี ๓/ ๒๕๕๗ เม่ือ
วนัท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงก าหนดหลกัเกณฑก์ารสอบของนกัศึกษาทนัตแพทยไ์วด้งัต่อไปน้ี 

๑. ประกาศน้ีเรียกวา่ “ประกาศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เร่ือง หลกัเกณฑ์การ
สอบของนกัศึกษาทนัตแพทย ์พ.ศ. ๒๕๕๗” 

๒. ให้ยกเลิกประกาศ คณะทนัตแพทยศาสตร์ เร่ือง หลักเกณฑ์การสอบของนักศึกษาทนัต
แพทยศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๕  บรรดาประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ใน
ประกาศน้ีซ่ึงขดัหรือแยง้กบัประกาศน้ีใหใ้ชป้ระกาศน้ีแทน 

๓. ให้นกัศึกษาเขา้ประจ าท่ีนัง่สอบตามรายช่ือซ่ึงไดก้ าหนดไวห้นา้ห้องสอบ อนุญาตให้น าเฉพาะ
เคร่ืองเขียนเขา้มาในหอ้งสอบและปฏิบติัตามค าสั่งของประธานคณะกรรมการคุมสอบโดยเคร่งครัด 

๔. หา้มน าเคร่ืองสมองกล วทิยส่ืุอสาร หรือวทิยเุรียกตวั หรือเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดเขา้ไปในห้อง
สอบห้ามน าต าราหรือโนต้ยอ่ใดๆ เขา้ไปในห้องสอบ ยกเวน้ส่ิงท่ีไดรั้บอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ
คุมสอบ 

๕. ห้ามเข้าห้องสอบเม่ือท าการสอบไปแล้วเกิน ๒๐ นาที เวน้แต่มีเหตุจ าเป็นตามสมควรก็ให้
ประธานคณะกรรมการคุมสอบอนุญาตใหเ้ขา้สอบได ้

๖. เม่ือเข้าห้องสอบแล้วห้ามมิให้ออกจากห้องสอบจนกว่าเวลาล่วงไปแล้ว ๓๐ นาที นับจาก
ก าหนดเวลาเร่ิมตน้สอบ 

๗. เม่ือได้รับอนุญาตให้ลงมือสอบ ให้นักศึกษาตรวจสอบว่าแบบทดสอบท่ีได้รับมีจ านวนหน้า
ครบถ้วนตามค าช้ีแจงในใบปะหน้าหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ยกมือแจ้งแก่กรรมการคุมสอบเพื่อเปล่ียน
แบบทดสอบฉบบัใหม ่
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๘. ในระหวา่งการสอบหา้มมิใหอ้อกจากห้องสอบ เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากประธานคณะกรรมการ
คุมสอบและใหอ้ยูใ่นความควบคุมของกรรมการคุมสอบ 

๙.  เม่ือมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัค าถามหรือขออนุญาตใดๆ ใหย้กมือข้ึน กรรมการคุมสอบจะให้ค  าอธิบาย
เป็นรายบุคคล เพื่อไม่ใหร้บกวนนกัศึกษาผูอ่ื้น หา้มท าการติดต่อโดยตรงระหวา่งนกัศึกษาโดยเด็ดขาด 

๑๐. หา้มน าแบบทดสอบหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของแบบทดสอบหรือลอกแบบทดสอบออกจากห้อง
สอบไม่วา่ดว้ยวธีิใดๆ รวมทั้งหา้มน ากระดาษหรือเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสอบออกจากห้องสอบ 

๑๑. ใหเ้ขียนค าตอบลงในกระดาษค าตอบซ่ึงจดัไวใ้หเ้ท่านั้น 
๑๒ เม่ือมีสัญญาณหมดเวลาแล้ว ให้หยุดท าแบบทดสอบทนัทีและส่งแบบทดสอบตามวิธีการท่ี

ประธานคณะกรรมการคุมสอบก าหนด 
๑๓. นกัศึกษาท่ีมิไดเ้ขา้สอบในวนัท่ีก าหนดให้สอบ ให้นกัศึกษาไดส้ัญลกัษณ์ของการประเมินผล

เป็น I ส าหรับรายวชิานั้นไวก่้อน เพื่อรอผลการพิจารณาของคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งตามประกาศคณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการประเมินผลการศึกษาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. 
๒๕๕๗ 

๑๔. นักศึกษาผู ้ใดประพฤติทุจริตในการสอบ  กรรมการคุมสอบจะบันทึกลงไว้ท่ี  หัว
กระดาษค าตอบและลงลายมือช่ือก ากับไวท่ี้หน้าสมุดค าตอบ และท าบนัทึกแจ้งรองคณบดีท่ีคณบดี
มอบหมายเพื่อด าเนินการตามประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล วา่ดว้ยการประเมินผล
การศึกษา หลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต พ.ศ. ๒๕๕๗  

๑๕. ผูฝ่้าฝืนหลกัเกณฑก์ารสอบ อาจจะไม่ไดรั้บการตรวจขอ้สอบ 
๑๖ ในกรณีท่ีมีปัญหาในการปฏิบติัตามประกาศน้ี ให้อยูใ่นดุลพินิจของประธานคณะกรรมการคุม

สอบ แลว้แจง้ให ้รองคณบดีท่ีคณบดีมอบหมายเพื่อรายงานคณบดีทราบโดยเร็ว 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี     ๓๑       มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

(รองศาสตราจารยท์นัตแพทยพ์าสน์ศิริ  นิสาลกัษณ์) 
คณบดีคณะทนัตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล 
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เอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ 

ส่วนงานที่นักศึกษาสังกัด สถานพยาบาลที่ก าหนดให้ 
นักศึกษาในส่วนงาน 

ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

- คณะกายภาพบ าบัด
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- มหาวิทยาลัยมหิดลกาญจนบุรี (ที่ศึกษาในพื้นที่ศาลายา)
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยราชสุดา
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
- วิทยาลัยศาสนศึกษา
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (หลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต)
- บัณฑิตวิทยาลัยที่ศึกษาในพื้นที่ศาลายา หรือ บางกอกน้อย
- ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  สถาบันพระบรมราชชนก

ที่ศึกษาพื้นที่ศาลายา หรือ บางกอกน้อย (เฉพาะศูนย์ราชบุรี ที่
ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย ตามประกาศใน
แต่ละภาคการศึกษา)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ในพื้นที่

ศาลายา (หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ และหลักสูตร
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต)

โรงพยาบาลศิริราช 

หมายเหตุ ส่วนงานในตารางข้างต้นถือเป็นคณะใกล้เคียงที่นักศึกษาสามารถรับบริการได ้

เอกสารแนบท้ายข้อ ๗ หน้าที่ 1/2 
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เอกสารแนบ ๒ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ 

ส่วนงานที่นักศึกษาสังกัด สถานพยาบาลที่ก าหนดให้ 
นักศึกษาในส่วนงาน 

ลงทะเบียนใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) 

- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- โครงการจัดตั้ งวิทยาเขตนครสวรรค์  (ยกเว้นหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต)
- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ
- บัณฑิตวิทยาลัยที่ศึกษาในพื้นที่พญาไท
- ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  สถาบันพระบรมราชชนก

ที่ศึกษาพื้นที่ศาลายา หรือ พญาไท (เฉพาะศูนย์นครราชสีมา,
ศูนย์นครศรีธรรมราช และศูนย์นครสวรรค์ ที่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย ตามประกาศฯ ในแต่ละภาค
การศึกษา)
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต)

โรงพยาบาลรามาธบิด ี

- ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก  สถาบันพระบรมราชชนก
ที่ศึกษาที่ส่วนงานของตน
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์   ที่ศึกษาที่

ส่วนงานของตน

โรงพยาบาลของสถาบนัสมทบตามแนวทางของ
ส่วนงาน/หลักสูตร 

- มหาวิทยาลัยม หิดลกาญ จนบุ รี  (ที่ ศึ กษาในวิทยาเขต
กาญจนบุรี)

โรงพยาบาลไทรโยค 

- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ (ที่ศึกษาในวิทยาเขต
นครสวรรค์)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาทอง 

- โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ (ที่ศึกษาในวิทยาเขต
อ านาจเจริญ)

โรงพยาบาลอ านาจเจริญ 

หมายเหตุ ส่วนงานในตารางข้างต้นถือเป็นคณะใกล้เคียงที่นักศึกษาสามารถรับบริการได ้

เอกสารแนบท้ายข้อ ๗ หน้าที่ 2/2 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

 ๑. สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  
(๑) กรณีรับบริการของสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งนักศึกษาขึ้น
ทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช .) ไว้แล้ ว  หรือสถานพยาบาล
เครือข่าย 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- เบิกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของกองทุน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
- ส่ ว น เกิ น จ า ก เก ณ ฑ์ ข อ งก อ งทุ น

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
แต่ ไม่ เกินรายการที่ กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  ให้สถานพยาบาลเบิกตาม
ข้อตกลงกับสถานพยาบาลต้นสังกัด โดย
ใช้จากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยมหิดล
สนับสนุน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- เบิกค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ของกองทุน

ผู้ป่วยในหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.)

- ก รณี มี ค่ า ใช้ จ่ า ย ส่ ว น เกิ น ใ ห้ ส รุ ป
แจ้งมหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีการศึกษา
และให้สถานพยาบาลเครือข่ายปฏิบัติ
เช่นเดยีวกับสถานพยาบาลหลัก

- กรณีรับบริการของสถานพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เบิก
ค่ า รั ก ษ าท า งทั น ต ก รรม ต าม
หลักเกณฑ์ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

(๒) กรณีเข้ารับบริการของสถานพยาบาล
ใน สั งกั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล  ห รื อ
สถานพยาบาลเครือข่าย  ซึ่งไม่ตรงกับที่
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
- ห ลั ง พ้ น ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต ใ ห้ ป ร ะ ส า น

สถานพยาบาลที่รักษาเพื่อขอย้ายตัวมา

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้รักษาสถานพยาบาลต้นสังกัด (สิทธิ

- กรณีรับบริการของสถานพยาบาล
ใน สั งกั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล
นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาทาง
ทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ 1/๘ 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

แห่งชาติ (สปสช.) รับการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลที่
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ไว้ 

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
- ให้สถานพยาบาลใช้ งบประมาณ ที่

มหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุน
- รักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคที่ต้องได้รับยา

อย่างต่อเนื่องให้นักศึกษาเข้ารับการ
รักษาในสถานพยาบาลที่นักศึกษาขึ้น
ทะ เบี ยนสิ ท ธิหลั กป ระกั นสุ ขภ าพ
แห่งชาติ (สปสช.) ไว้หรือย้ายสิทธิไปยัง
ส ถ า น พ ย า บ า ล ใ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล

เดิม) 
- กรณีต้องการรักษาในสถานพยาบาลใน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้องมีหนังสือ
ส่งตัวจากต้นสังกัด (สิทธิเดิม) ไปยัง
สถานพยาบาลต้นสังกัด (ตามโซนที่
ก าหนด)

๕๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 
- กรณี รับบริการสถานพยาบาล

เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

(๓ ) ก รณี เข้ า รั บ บ ริ ก า ร ไม่ ต ร ง กั บ
ส ถ าน พ ย าบ าล ที่ ขึ้ น ท ะ เบี ย น สิ ท ธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่ง
เป็นสถานพยาบาลอ่ืนๆ ที่ มิ ได้ สั งกัด

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ 2/๘ 160



เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
(๔) กรณีจัดท าสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ยังไม่ เรียบร้อยหรือ
ตรวจพบนักศึกษายั งไม่ ย้ ายสิทธิ  ให้
ด าเนินการดังนี้ 
๑. ติดต่อหน่วยบริการสุขภาพ เพื่อให้

นักศึกษาด าเนินการ หรือ 
๒. ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ าติ ด ต่ อ ง าน กิ จ ก า ร

นักศึกษา/งานการศึกษาของส่วนงาน 
ห รื อ งาน บ ริ ก ารและส วั ส ดิ ก า ร
นักศึกษา กองกิจการนักศึกษาเพื่อ
ด าเนินการ 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
- ห ลั ง พ้ น ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต ใ ห้ ป ร ะ ส า น

สถานพยาบาลที่รักษาเพื่อขอย้ายตัวมา
รับการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลที่
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ไว้

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
- รักษา ณ สถานพยาบาลที่จัดท าสิทธิไว้
- รักษ า  ณ  สถานพ ยาบ าล ใน สั งกั ด

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สถานพยาบาล
เบิกตามข้อตกลงกับสถานพยาบาลต้น
สังกัด โดยใช้จากเงินที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุน

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
- ห ลั ง พ้ น ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต ใ ห้ ป ร ะ ส า น

สถานพยาบาลที่รักษาเพื่อขอย้ายตัวมา
รับการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลที่
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ไว้

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
- ให้รักษาสถานพยาบาลต้นสังกัด (สิทธิ

เดิม)
- กรณีต้องการรักษาสถานพยาบาลใน

สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้องมีหนังสือ
ส่งตัวจากต้นสังกัด (สิทธิเดิม) ไปยัง
สถานพยาบาลต้นสังกัด (ตามโซนที่
ก าหนด)

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาทาง
ทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้
๕๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย  ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

(๕ ) ก รณี นั ก ศึ ก ษ า รั บ บ ริ ก า ร ข อ ง กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน - กรณีรับบริการของสถานพยาบาล

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ 3/๘ 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

สถานพยาบาลในสงักัดมหาวิทยาลยัมหิดล 
หรือสถานพยาบาลเครือข่าย  โดยไม่
ประสงค์ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) มายังสถานพยาบาลที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
- ห ลั ง พ้ น ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต ใ ห้ ป ร ะ ส า น

สถานพยาบาลที่รักษาเพื่อขอย้ายตัวมา
รับการรักษาต่อเนื่องในสถานพยาบาลที่
ขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ไว้

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน 
- เข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ตน

มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(สปสช.) หรือ

- รักษ า  ณ  สถานพ ยาบ าล ใน สั งกั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สถานพยาบาล
เบิกตามข้อตกลงกับสถานพยาบาลต้น
สังกัด โดยใช้จากเงินที่มหาวิทยาลัย
สนับสนุน

- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้รักษาสถานพยาบาลต้นสังกัด (สิทธิ

เดิม)
- กรณีต้องการรักษาในสถานพยาบาลของ

มหาวิทยาลัย ต้องมีหนังสือส่งตัวจากต้น
สังกัด (สิทธิเดิม) ไปยังสถานพยาบาลต้น
สังกัด (ตามโซนที่ก าหนด)

ใน สั งกั ด ม ห าวิ ท ย าลั ย ม หิ ด ล 
นักศึกษาสามารถเบิกค่ารักษาทาง
ทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้ 
๕๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา 

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

๒. สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/ข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (สิทธิกรมบัญชีกลาง) 

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ 4/๘ 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

(๑) กรณีใช้สิทธิเบิกตรงได้ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ใช้สิทธิเบิกตรงจากกรมบัญชีกลางโดยใช้บัตรประชาชนแสดงตน

(๒) กรณีไม่สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้นักศึกษาส ารองค่าใช้จ่ายแล้วน า

ใบเสร็จไปให้ผู้ปกครองเบิกคืนจากต้น
สังกัดของผู้ปกครอง หรือนักศึกษาเบิก
คืนกับต้นสังกัดเองในกรณีที่นักศึกษา
เป็นข้าราชการ

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- เบิกตรงจากกรมบัญชีกลาง

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สั ง กั ด ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล
นั ก ศึ ก ษ า เ บิ ก ค่ า รั ก ษ า
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้ 
๕๐๐ บาทต่อคนต่อปีการศึกษา

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

๓. สิทธิรัฐวิสาหกิจ 
(๑) กรณีรัฐวิสาหกิจที่มีสัญญาข้อตกลงกับ
สถานพยาบาลสงักัดในมหาวิทยาลยัมหิดล 
หรือสถานพยาบาลเครือข่าย 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ส ถ า น พ ย า บ า ล เ รี ย ก เ ก็ บ ค่ า

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้ผู้ปกครองท าหนังสือรับรองสิทธิจาก

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  เบิกค่า
รักษาทางทันตกรรมตามเกณฑ์
รัฐวิสาหกิจต้นสังกัด

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ ๕/๘ 163



เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

รักษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจต้นสังกัด รัฐวิสาหกิจต้นสั งกัด  พร้อมยื่นต่อ
สถานพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา 

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

(๒) กรณีรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีสัญญาข้อตกลง
กั บ ส ถ า น พ ย า บ า ล ใ น สั ง กั ด
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานพยาบาล
เครือข่าย 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้นักศึกษาส ารองจ่ายแล้วน าใบเสร็จ

ไปให้ผู้ปกครองเบิกคืนจากรัฐวิสาหกิจ
ต้นสังกัด

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้ผู้ปกครองท าหนังสือรับรองสิทธิจาก

รัฐวิสาหกิจต้นสั งกัด  พร้อมยื่นต่อ
สถานพยาบาลทุกครั้งที่เข้ารับการรักษา

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกค่า
รั ก ษ า ท า ง ทั น ต ก ร ร ม กั บ
มหาวิทยาลัยได้ ๕๐๐ บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

๔. สิทธิประกันสังคม 
(๑) กรณีรับบริการสถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานพยาบาล
เครือข่าย ซึ่งมีสิทธิประกันสังคมอยู่ ใน
สถานพยาบาลนั้น 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- เบิกจ่ายตามเกณฑ์ของกองทุนประกันสังคม
- ส่วนเกินจากเกณฑ์ของกองทุนประกันสังคม แต่ไม่เกินรายการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกค่า
รั ก ษ า ท า ง ทั น ต ก ร ร ม ต า ม
หลักเกณฑ์ของประกันสังคม หรือ
เบิกค่ารักษาทางทันตกรรมกับ

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ ๖/๘ 164



เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

ให้สถานพยาบาลเบิกตามข้อตกลงกับสถานพยาบาลต้นสังกัด โดยใช้จากเงินที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุน (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยได้ ๕๐๐ บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา 

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เ ค รื อ ข่ า ย  เ บิ ก ค่ า รั ก ษ า
ทางทันตกรรมตามเกณ ฑ์ ของ
ประกันสังคม

(๒) กรณีรับบริการสถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลัยม หิดล  สถานพยาบาล
เครือข่าย หรือสถานพยาบาลอ่ืน ๆ ซึ่งไม่
ต ร ง กั บ ส ถ า น พ ย า บ า ล ที่ มี สิ ท ธิ
ประกันสังคม 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)

กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- นักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง เว้น

แต่รับบริการสถานพยาบาลในสังกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถานพยาบาล
เค รื อ ข่ าย  ใช้ เงิ น ที่ ม ห าวิ ท ย าลั ย
สนับสนุน (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/
ปีการศึกษา)

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
- ใช้สิทธิฉุกเฉิน (ตามเกณฑ์ของ UCEP)
กรณีเจ็บป่วยไม่ฉุกเฉิน
- ให้รักษาสถานพยาบาลต้นสังกัดตามที่มี

สิทธิประกันสังคมอยู่ในสถานพยาบาลนั้น
- กรณีประสงค์รับการรักษาสถานพยาบาล

ในสั งกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้องมี
หนังสือส่งตัวจากสถานพยาบาลที่มีสิทธิ
ประกันสังคมส่งไปยังสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยใช้เงินที่
มหาวิทยาลัยสนับสนุน (ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกค่า
รั ก ษ า ท า ง ทั น ต ก ร ร ม กั บ
มหาวิทยาลัยได้ ๕๐๐ บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ ๗/๘ 
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เอกสารแนบท้าย ๑ 
แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ 

สวัสดิการรักษาพยาบาล 
ส าหรับนักศึกษา 

วิธีการเบิกจ่าย 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ทันตกรรม 

บาท/คน/ปีการศึกษา) 
๕. สิทธิตามกรมธรรม์ประกันสุขภาพ  
    (ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ) 

- ให้ใช้จากวงเงินกรมธรรม์ประกันสุขภาพของนักศึกษาเป็นอันดับแรก
- ส่วนเกินค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันสุขภาพของนักศึกษา ให้ใช้เงินจากที่

มหาวิทยาลัยสนับสนุน (ไม่เกินรายการที่กรมบัญชีกลางก าหนด)
- กรณีไม่มีกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากมหาวิทยาลัยได้

- กรณีรับบริการสถานพยาบาลใน
สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เบิกค่า
รั ก ษ า ท า ง ทั น ต ก ร ร ม กั บ
มหาวิทยาลัยได้ ๕๐๐ บาทต่อคน
ต่อปีการศึกษา

- กรณี รับบริการสถานพยาบาล
เครือข่าย ไม่สามารถเบิกค่ารักษา
ทางทันตกรรมกับมหาวิทยาลัยได้

๖. สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ - ให้ใช้จากวงเงินของ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเป็นอันดับแรกตามเกณฑ์ของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
- ใช้เกณฑ์การรักษาพยาบาลตามสิทธิส่วนตัวเป็นล าดับถัดไป

หมายเหตุ  การเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการของนักศึกษาข้างต้น โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าห้อง/ค่าอาหาร หรือในกรณีที่ เป็นการเข้ารับบริการสุขภาพ การแพทย์แผนทางเลือก เช่น แพทย์
แผนจีน ฝังเข็ม ให้เบิกจ่ายได้โดยต้องพิจารณาตามข้อปฏิบัติของสถานพยาบาลหลักท่ีนักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนสิทธิฯ ไว้ด้วย 

เอกสารแนบท้ายข้อ ๕ หน้าที่ ๘/๘ 
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เอกสารแนบ ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ 

ล าดับที่ Generic Name Dosage Form (รูปแบบ) 
1 0.12% Chlorhexidine gluconate mouthwash sol(เฉพาะ 0.12-0.2%w/v) 
2 Acetylcysteine 100, 200, 600 mg Sachet 100, 200, 600 
3 Activated charcoal Capsule 
4 Acyclovir 200, 400, 800 mg Tablet 200, 400, 800 mg 
5 Acyclovir 5% Cream 
6 Ambroxol Tablet 30 mg 
7 Amoxycillin875mg+Clavulanic Acid125mg Tablet 
8 Aripiprazole Tablet 
9 Aripiprazole Orally Disintegrating Tablets 

10 Azithromycin Capsule 250 mg 
11 Benzydamine HCl ใน Difflam Loz Lozenges 
12 Betahistine dihydrochloride Tablet 16,24 mg 
13 Betamethasone Valerate+Neomycin Cream 
14 Bromhexine 8 mg Tablet 
15 Bupropion ER Tablet 
16 Carbocysteine Tablet 375 mg 
17 Cefaclor Tablet 
18 Cefditoren Pivoxil Tablet 100, 200 mg 
19 Celecoxib Capsule 200, 400 mg 
20 Cinnarizine Tablet 
21 Codeine phosphate+Glycerylguaiacolate Capsule 
22 Diclofenac K/Na Tablet 25, 50 mg 
23 Dicloxacillin Capsule 250, 500 mg 
24 Dicyclomine HCl+Simethicone Tablet 
25 Ertapenem sodium IV 
26 Escitalopram Tablet 10mg 
27 Etoricoxib Tablet 60, 90, 120 mg 
28 Fexofenadine HCl Tablet 60, 180 mg 
29 Flunarizine HCl Capsule, Tablet 

เอกสารแนบท้ายข้อ ๙ หน้าที่ ๑/๓ 
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เอกสารแนบ ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ 

ล าดับที่ Generic Name Dosage Form (รูปแบบ) 
30 Fluvoxamine Tablet 50, 100 mg 
31 Gliclazide Tablet 
32 Imiquimod Cream 
33 Ispaghula husk Sachet 
34 Kaolin+pectin Tablet, Suspension 
35 Ketotifen fumarate Tablet, Syrup 
36 Lansoprazole FDT Tablet 
37 Levofloxacin Tablet 250, 500 mg 
38 Manidipine HCl Tablet 10, 20 mg 
39 Mefenamic acid Tablet 250, 500 mg 
40 Meloxicam Tablet 7.5, 15 mg 
41 Methylphenidate Tablet 
42 Minoxidil 2%, 5% Topical solution 
43 Minoxidil 5 mg 
44 Moxifloxacin Tablet 400 mg 
45 nicotinamide,pyridoxine,riboflavin Tablet 
46 Nifedipine Capsule 
47 Nystatin Suppo 
48 Nystatin Cream 
49 Olanzapine Tablet 5, 10 mg 
50 Orphenadrine citrate + Paracetamol Tablet 
51 Oseltamivir Capsule 
52 Oxcarbazepine Tablet 300, 600 mg 
53 Piperacillin + Tazobactam Powder for injection 
54 Pseudoephedrine+Triprolidine Tablet 
55 Quetiapine Tablet 
56 Quetiapine fumarate Tablet 
57 Sertraline Tablet 
58 Tacrolimus Capsule 0.5, 1 mg 

เอกสารแนบท้ายข้อ ๙ หน้าที่ ๒/๓ 
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เอกสารแนบ ๓ แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับบริการสุขภาพนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๙ 

ล าดับที่ Generic Name Dosage Form (รูปแบบ) 
59 Tacrolimus Ointment 0.03, 0.1% 
60 Tolperisone HCl Tablet 
61 Tranexamic acid Capsule 
62 TRIAMCINOLONE [ACETONIDE] Cream 0.02, 0.1% 
63 TRIAMCINOLONE [ACETONIDE] Oral Paste 0.1% 
64 Trimetazidine Tablet 
65 Venlafaxine HCl Tablet 

เอกสารแนบท้ายข้อ ๙ หน้าที่ ๓/๓ 
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หน้า   ๔๘ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
   

ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าด้วยการจัดตั้งศนูย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

โดยที่พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  กําหนดให้ทันตแพทยสภามีวัตถุประสงค์
ในการส่งเสริมการศึกษา  การวิจัย  และการประกอบวิชาชีพในทางการทันตแพทย์  และมีอํานาจหน้าที่ 
ในการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรม 
ของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก  ดังนั้น  คณะกรรมการทันตแพทยสภาจึงมีมติ
ในการประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๔  เม่ือวันที่  ๒๑  เมษายน  ๒๕๕๔  เห็นสมควรจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  เพื่อให้ดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  มาตรา  ๒๓  (๔)  (ด)  และด้วยความเห็นชอบของ
สภานายกพิเศษ  ตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  อันเป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  คณะกรรมการทันตแพทยสภาออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ 
“คณะกรรมการบริหาร”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ข้อ ๔ ให้จัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เป็นหน่วยงานในกํากับของทันตแพทยสภา  มีชื่อย่อว่า  “ศ.ป.ท.”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า  “Center  for  Dental 
Competency  Assessment  and  Accreditation”  มีชื่อย่อว่า  “CDA” 

ข้อ ๕ ศ.ป.ท .   มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา  ของบัณฑิตทันตแพทย์จากทุกสถาบันทั้งในและ
ต่างประเทศ  ซ่ึงประสงค์จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย   
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หน้า   ๔๙ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
   

ข้อ ๖ ให้  ศ.ป.ท.  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทย์ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   

โดยบริหารจัดการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา 
(๒) รับรองความรู้ความสามารถของผู้ที่กําลังศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ของสถาบันการศึกษา 

ในประเทศ  ที่ทันตแพทยสภารับรอง  โดยบริหารจัดการสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ของทันตแพทยสภา 

(๓) รายงานกิจกรรมต่อทันตแพทยสภาเป็นระยะ  และเป็นประจําปี 
(๔) หน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย 
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการบริหาร  ประกอบด้วย 
(๑)  ประธานกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการทันตแพทยสภา 
(๒) กรรมการที่มาจากกรรมการทันตแพทยสภา  ที่ไม่ได้เป็นคณบดีของคณะทันตแพทยศาสตร์  

จํานวน  ๔  คน 
(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง  จํานวน  ๔  คน 
(๔) ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ได้รับการรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 

ทันตแพทยสภา 
(๕) ผู้อํานวยการซ่ึงคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้งโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

บริหาร 
ให้ผู้อํานวยการเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
ข้อ ๘ กรรมการตามข้อ  ๗  (๑)  (๓)  และ  (๕)  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจ

ได้รับเลือกหรือแต่งตั้งใหม่อีกได้  แต่มีวาระติดตอ่กันได้ไม่เกิน  ๒  วาระ   
ข้อ ๙ นอกจากพ้นตําแหน่งตามวาระตามข้อ  ๘  แล้ว  กรรมการตามข้อ  ๗  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) พ้นจากการเป็นกรรมการทันตแพทยสภา  สําหรับกรรมการตามข้อ  ๗  (๒)   
(๗) คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก  โดยมีมติไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ 
ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการบริหาร  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเป็นองค์ประชุม  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ให้ถือเสียงข้างมาก  
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง  เป็นเสียงชี้ขาด 
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หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
   

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหน้าที่  บริหารและดําเนินการของ  ศ.ป.ท.  ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์  ตามข้อ  ๕  และข้อ  ๖  รวมทั้งเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดระบบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทย์ที่ประสงค์   
จะประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย 

(๒) ประสานงานกับคณะทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๓) แต่งตั้งอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ  ศ.ป.ท. 
(๔) เสนอผลการประเมินให้ทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณารับรอง 
(๕) ออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ  ของ  ศ.ป.ท.  ให้อยู่ภายในกรอบวัตถุประสงค์  โดยความเห็นชอบ

ของทันตแพทยสภา 
(๖) รายงานกิจการและผลการดําเนินงานต่อทันตแพทยสภาเป็นระยะ ๆ  และจัดทํารายงาน

ประจําปี 
(๗) ควบคุมและบริหารเงินรายได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
(๘) อํานาจหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการทันตแพทยสภามอบหมาย 
ข้อ ๑๒ ผู้อํานวยการต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า  ๔๐  ปี 
(๓) ต้องมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๓  ปี  คือ 
 (๓.๑) มีประสบการณ์ในการสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา  

หรือ 
 (๓.๒) มีประสบการณ์เคยเป็นกรรมการทันตแพทยสภา  อนุกรรมการทันตแพทยสภา  

หรือ   
 (๓.๓) มีประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์หรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

ที่ทันตแพทยสภารับรอง  หรือ   
 (๓.๔) มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา  ตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชา  หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป 
(๔) สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตามที่ทันตแพทยสภากําหนด 
ข้อ ๑๓ ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของ  ศ.ป.ท. 
(๒) รับผิดชอบด้านการบริหารงานทั่วไปของ  ศ.ป.ท. 
(๓) รักษาและปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  ข้อกําหนด  ประกาศของ  ศ.ป.ท.  และมติของ

คณะกรรมการบริหาร 
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หน้า   ๕๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
   

(๔) จัดทํารายงานการเงินเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
(๕) ทํารายงานประจําปีของ  ศ.ป.ท.  เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 
(๖) บริหารจัดการงานอ่ืนที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหารหรืองาน 

ที่เก่ียวข้องในอํานาจหน้าที่   
(๗) ออกหลักเกณฑ์การปฏิบัติ  โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร 
(๘) อ่ืนตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย   
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้อํานวยการพ้นจากตําแหน่งตามข้อ  ๙  ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้   
(๑) ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่งรักษาการผู้อํานวยการ 
(๒) ให้คณะกรรมการบริหารดําเนินการเสนอชื่อผู้อํานวยการให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา

แต่งตั้งภายใน  ๖๐  วัน  นับแต่วันที่ตําแหน่งว่างลง  และให้ผู้อํานวยการที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระ 
การปฏิบัติงานตามวาระการปฏิบัติงานตามวาระของผู้อํานวยการที่เหลืออยู่ 

(๓) ถ้าวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง  ๙๐  วัน  อาจไม่ต้องแต่งตั้งผู้รักษาการผู้อํานวยการก็ได้   
ข้อ ๑๕ ศ.ป.ท.  มีเจ้าหน้าที่ประจําตามจํานวนอันสมควร  ได้แก่   
(๑) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(๒) เจ้าหน้าที่การเงิน 
(๓) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลการสอบ 
(๔) เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ  ตามความจําเป็น  โดยอนุมัติจากทันตแพทยสภา 
ข้อ ๑๖ ค่าตอบแทนของผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่ประจํา  ศ.ป.ท.  ให้เป็นไปตามระเบียบของ  

ทันตแพทยสภา   
ข้อ ๑๗ ศ.ป.ท.  อาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินอุดหนุนจากทันตแพทยสภา   
(๒) เงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้แก่  ศ.ป.ท.  ภายใต้บังคับแห่งเงื่อนไข  

หรือวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
(๓) ผลประโยชน์อันเกิดจากการลงทุน 
(๔) ดอกผลหรือเงินอ่ืนใดที่ได้จากการดําเนินงานของ  ศ.ป.ท. 
ข้อ ๑๘ การรักษาเงิน  การจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน  รวมทั้งการนําเงินของ  ศ.ป.ท . 

ไปจัดหาผลประโยชน์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการทันตแพทยสภากําหนด 
ข้อ ๑๙ การบัญชีของ  ศ.ป.ท.  ให้จัดทําตามหลักสากล  ตามแบบและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ 

ทันตแพทยสภากําหนด  และต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชีและการพัสดุของ  ศ.ป.ท. 
ข้อ ๒๐ ให้  ศ.ป.ท.  รายงานผลการตรวจสอบภายใน  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาอย่างน้อย 

ปีละหนึ่งครั้ง 
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หน้า   ๕๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนพิเศษ   ๑๕๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   ธันวาคม   ๒๕๕๔ 
   

ข้อ ๒๑ กรณีมีปัญหาการดําเนินการที่ไม่ได้กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้กรรมการทันตแพทยสภา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ทันตแพทย์ศิริชยั  ชูประวัติ 

นายกทันตแพทยสภา 
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