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หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

คณะทันตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย 

หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

คณะ คณะทันตแพทยศาสตร 

 

หมวดท่ี ๑.  ขอมูลท่ัวไป 

 

๑. ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย : หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย  

  ภาษาอังกฤษ : Certificate Program in Dental Assistant 

 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย. 

   ชื่อยอ ป.ผูชวยทันตแพทย 

 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Certificate in Dental Assistant 

   ชื่อยอ Cert. in Dental Assistant 

 

๓. วิชาเอก (ถามี) 

  ไมมี 

 

๔. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ๓๗ หนวยกิต 

 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 

 ๕.๑. รูปแบบ 

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ศึกษา ๑ ป   

 ๕.๒ ภาษาท่ีใช   

หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 ๕.๓. การรับเขาศึกษา 

รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
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 ๕.๔. ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 ๕.๕. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหประกาศนียบัตรเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๖ 

  ในการประชุมคร้ังที่ …………..… เมื่อวันที่  …....  เดือน ........................  พ.ศ.  …… 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

  ในการประชุมคร้ังที่ …………..… เมื่อวันที่  …....  เดือน ........................  พ.ศ.  …… 

ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 

  ในการประชุมคร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน ของทันตแพทยสภา 

วาดวยหลักเกณฑการออกประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ปพ.ศ ๒๕๕๖ 

 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

  ผูชวยทันตแพทย 
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๙. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนง ทางวิชาการ   และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป

การศึกษาที่จบ 

๑ ๕๑๐๐๒๐๐๑๓๙xxx อาจารย วิสาขา อุปพงค 

 

Ph.D (oral health science) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พ.ศ.๒๕๕๕ 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พ.ศ.๒๕๔๔ 

พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒), 

มหาวิทยาลัยบูรพา, 

พ.ศ.๒๕๓๖ 

๒ ๓๑๐๒๒๐๑๐๗๓xxx 

 

อาจารย นันทวรรณ กระจางตา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ทันตกรรมหัตถการ), 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

ท.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

วท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒), 

สาขาเทคนิคการแพทย,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๓ ๑๗๓๙๙๐๐๐๔๖xxx 

 

อาจารย เกรียงไกร ปนชํานาญกุล 

 

ท.บ., 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๔ ๓๖๗๐๒๐๐๕๓๙xxx ผูปฏิบัติงาน

ทันตกรรม 

เทวิกา ภังคสังข ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย, 

มหาวิทยาลัยมหิดล, พ.ศ.๒๕๔๖ 

๕ ๑๕๕๐๖๐๐๐๓๙xxx ผูปฏิบัติงาน

ทันตกรรม 

อัญชลี ลําคํา ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

หมายเหต ุอาจารยลําดับที่ 1-3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
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๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

 

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

๑) จํานวนอัตรากําลังของผูชวยทันตแพทย  หรือความตองการของสังคมตออาชีพผูชวย

ทันตแพทย 

๒) การขาดแคลนทุนทรัพยในการเรียนระดับอุดมศึกษาแตอยากทํางานในสายงานดานสุขภาพ 

 ๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

๑) คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของ ผูชวยทันตแพทยที่สังคมตองการ   ขอหามหรือขอจํากัดใน

บางวัฒนธรรมในการดูแลรักษาโรคของผูปวย 

 

๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ  ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

 ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

  ๑) จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษา ถามีการขาดแคลนอัตรากําลังผูชวยทันตแพทย ก็จะนํามา

พิจารณาเพื่อเพิ่มจํานวนรับเขานักศึกษาที่จะศึกษา 

  ๒) การปรับเน้ือหาวิชาเพื่อรองรับกับความคาดหวังของสังคมตอผูชวยทันตแพทย 

 ๑๒.๒  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

   การเปด หลักสูตรน้ีเปนการสงเสริมอั ตลักษณของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเร่ือง 

มหาวิทยาลัยเพื่อประชาชน ทั้งน้ีหลักสูตรน้ีเปนการบริการวิชาการใหแ กประชาชนที่ดอย โอกาสในการ

เรียนระดับอุดมศึกษาไดมีอาชีพเพิ่มขึ้น อีกทั้งขอมูลที่ไดจากการผลิตนักศึกษาที่นาจะไดจากผูใชงาน

นักศึกษาจะเปนขอมูลสําคัญในการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใหผลิตผูชวยทันตแพทยที่มีประสิทธิภาพ

ตามที่สังคมตองการ 

 

๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนใน วิทยาลัย /คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาท่ีเปด

สอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น) 

๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไมมี 

 ๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 

  ไมมี 

 ๑๓.๓ การบริหารจัดการ 

  ไมมี  
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หมวดท่ี ๒.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

๑. ปรัชญา  ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ๑.๑ ปรัชญา 

 มุงเนนผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานชวยขางเกาอ้ี ทันตแพทยใน

การรักษาผูปวย และงานอยางอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อการใหบริการสุขภาพชองปากแกประชาชนที่ไดมาตรฐาน 

 ๑.๒ ความสําคัญ 

 ผูชวยทันตแพทยเปนบุคลากรที่มีความสําคัญในการชวยปฏิบัติงานขางเกาอ้ีของทันต แพทย 

และการใหบริการอ่ืนแกผูปวย ถึงแมในปจจุบันไดมีหนวยงานหลายแหงที่ผลิตผูชวยทันตแพทย แตยังมี

จํานวนไมเพียงพอตอความตองการของภาครัฐและเอกชน อัตราสวนของผูชวยทันตแพทยตอทันตแพทย 

ควร เปนอยางนอย ๑ :๑  แตปจจุบันอยูใน อัตราที่ตํ่า กวาที่เปน อยู คณะทั นตแพทยศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเองกําลังประสบปญหาการขาดแคลนบุคลากรดังกลาวเชนกัน จากการที่ มีอัตรา

วางจํานวนหลายอัตรา แตไมมีผูมาสมัคร นอกจากน้ี คณะฯ มีแผนเปดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) และหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษาในหลายสาขา รวมทั้งการเปดคลินิก

ใหบริการรักษาเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร ทําใหความตองการ

ผูปฏิบัติงานผูชวยทันตแพทยของคณะฯ มีมากขึ้น อีกทั้งการใหบริการทันตกรรมในโรงพยาบาลของรัฐ

และการบริการทันตกรรมในภาคเอกชน กําลังเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ดังน้ันความตองการผูชวยทันต

แพทยในประเทศจึงมีมากขึ้น ดังน้ันเพื่อเตรียมการแกไขปญหาการขาดแคลนกําลังคนในสายงานผูชวย

ทันตแพทยดังกลาว คณะฯ จึงเห็นวาการเปดหลักสูตรผูชวยทันตแพทยจะมีสวนชวยบรรเทาและแกไข

ปญหาภาวะขาดแคลน 

 ๑.๓ วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  ๑) เพื่อ ผลิตผู ชวยทั นตแพทยที่สามารถ  ดูแล จัดเตรียมเคร่ืองมือและบริเวณที่ใหบริการ               

ทันตกรรมไดอยางถูกตองมาตรฐานการปองกันการแพรกระจายเชื้อ 

  ๒) เพื่อผลิตผูชวยทันตแพทยที่สามารถใหความชวยเหลือทันตแพทยในขณะใหบริการทาง

ทันตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๓) เพื่อผลิตผูชวยทันตแพทยที่มีความสามารถในงานทันตกรรมและบริการทันตสาธารณสุข 

สามารถใหความรูแกประชาชนได 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

๒.๑ ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานไมตํ่ากวาทีท่ันตแพทยสภา

กําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตร 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

-  เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

๒.๒ ปรับปรุงหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของ

ผูใชผูจบการศึกษาการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี 

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน

ความตองการของผูใชผูจบการศึกษา

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

- รายงานการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชผูจบการศึกษา 

- ผูใชผูจบการศึกษามีความพึงพอใจ

ในดานทักษะ ความรู 

ความสามารถในการทํางาน โดย

เฉลี่ยในระดับดี 

๒.๓ ปรับปรุงปจจัยสนับสนุนการ

เรียนการสอน 

-  สํารวจความตองการของอาจารย

และนักศึกษา 

-  จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุง

ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน

ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิ 

ภาพยิ่งขึ้น 

- จํานวนคร้ังในการสํารวจมี

จํานวนไมนอยกวา 1 คร้ัง/ป

การศึกษา 

-  รายงานการสํารวจความตองการ 

-  จํานวนอุปกรณ กิจกรรมโครงการ

ที่ปรับปรุงตามการสํารวจความ

ตองการที่เหมาะสม  ปจจัยสนับสนุน

การเรียนการสอนมีไมนอยกวา 

1 คร้ัง/ปการศึกษา 

  



มคอ.๒ 
 

๘ 
 

หมวดท่ี ๓.  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 

 

๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 

     ๑) ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค  โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒ ภาคการศึกษาปกติ  ๑ 

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา ไมนอยกวา  ๑๕ สัปดาห  และอาจเปดภาคฤดูรอนไดโดยใชเวลา

การศึกษา ไมนอยกวา ๘ สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ 

๒) การคิดหนวยกิต มีการคิดจํานวนชั่วโมงตอหนวยกิตของรายวิชาภาคทฤษฎี ภาคทดลอง 

หรือภาคปฏิบัติ ดังน้ี 

  (๑) วิชาภาคทฤษฎี ๑ หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไม

นอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

  (๒) วิชาภาคปฏิบัติ ๑ หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ ไม

นอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

  (๓) วิชาภาคปฏิบัติคลินิกหรือภาคสนาม ๑ หนวยกิต หมายถึง วิชาที่ใชเวลาฝกปฏิบัติ

คลินิก หรือภาคสนาม ไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  ไมมี 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

  ไมมี 

 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 

๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

   วัน – เวลาราชการปกติ 

   ภาคการศึกษาที่ ๑  เดือนมิถุนายน – กันยายน  

   ภาคการศึกษาที่ ๒  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ 

   ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

๑)      เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเทา  และตองเปน

ผูที่ไดเกรดเฉลี่ยตลอดการศึกษา (GPAX) ไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

๒)     มีอายุครบ ๑๖ ปบริบูรณและไมเกิน ๔๐ ป นับถึงวันสุดทายของการเปดรับสมัคร

เขาศึกษา 

๓)     มีสัญชาติไทย  
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๔)     มีความประพฤติดี 

๕)     มีรางกายแข็งแรงและจิตใจสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรค

อันเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

๖)     ไมเปนผูตองโทษทางคดีอาญา 

๗)      สามารถปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบขอบังคับของหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผูชวยทันตแพทยได 

การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

๑)     เปนไปตามประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง

การสอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย 

๒)    สอบขอเขียนในรายวิชา 

    - วิทยาศาสตรพื้นฐาน 

    - ภาษาอังกฤษ 

    - ความรูทั่วไป 

๓)     สอบสัมภาษณ 

การข้ึนทะเบียนเปนนักเรียนผูชวยทันตแพทย 

๑)      ผูที่สอบคัดเลือกไดจะตองมารายงานตัวและลงทะเบียน ตามวัน เวลา และสถานที่

ที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิ์ 

๒)    นักเรียนผูชวยทันตแพทยตองปฏิบัติตามประกาศ กฎ และระเบียบขอบังคับของ

หลักสูตร ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพ ทย และขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัย

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓)     นักเรียนผูชวยทันตแพทยตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ 

ตามวันและเวลาที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิ์ 

การจดทะเบียนเรียน 

๑)     นักเรียนผูชวยทันตแพทยตองจดทะเบียนและชําระคาธรรมเนียมการศึกษา คาธรรมเนียม

อ่ืน ๆ ในแตละภาคการศึกษาภายในวันและเวลา ที่คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด 

๒)    นักเรียนผูชวยทันตแพทยที่ไมไดจดทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพัก

การศึกษาและชําระคารักษาสถานภาพ มิฉะน้ันจะพนสภาพการเปนนักเรียนผูชวยทันตแพทย 

๓)      การจดทะเบียนภาคการศึกษาปกติ กรณีที่มีผลการเรียนเปน F หากจดทะเบียนไมเกิน 

๘ หนวยกิต ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรากึ่งหน่ึงของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาค

การศึกษาปกติ 

๔)  การจดทะเบียนภาคการศึกษาฤดูรอน กรณีที่มีผลการเรียนเปน F หากจดทะเบียนไมเกิน ๔ 

หนวยกิต ใหชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรากึ่งหน่ึงของอัตราคาธรรมเนียมการศึกษ าสําหรับภาค

การศึกษาฤดูรอน  
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 ๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  ทักษะการปรับตัวในหองเรียน 

 ๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓ 

  ๑)    จัดใหมีการปฐมนิเทศ 

  ๒)   จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษา หรืออาจารยประจําชั้นป  

 ๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป 

  ในแตละปการศึกษาจะรับนักเรียนผูชวยทันตแพทยเขาปละประมาณ ๓๐ – ๖๐ คน ดังน้ี 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

ชั้นปที่ ๑ ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ 

คาดวาจะจบการศึกษา ๓๐ ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๖๐ 

 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 

  ๒.๖.๑ งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท) 

รายละเอียด จํานวน 

      ๑)  คาสมัครสอบ 

            (คนละ ๕๐๐ บาท จํานวน ๓๐ คน) 

 

๑๕,๐๐๐ 

 

บาท 

     ๒)  คาลงทะเบียนเรียน 

            (คนละ ๒๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๓๐ คน) 

 

๖๐๐,๐๐๐ 

 

บาท 

รวมรายรับ ๖๑๕,๐๐๐ บาท 
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  ๒.๖.๒ งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท) 

รายละเอียด จํานวน 

     ๑) คาตอบแทนวิทยากร อาจารยพิเศษ 

          (คาบละไมเกิน ๑,๒๐๐ บาท) (1200บาท/คาบ*3คาบ*16วิชา) 

 

๕๗,๖๐๐ 

 

บาท 

     ๒) คาตอบแทนเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและในวันหยุด  

          (ชั่วโมงละไมเกิน ๑๐๐ บาท ) 10ชม*60บาท*20หนวยกิต 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

บาท 

     ๓) คาตอบแทนผูชวยสอน 

          (วันละไมเกิน ๑๐๐ บาท)50บาท*20วัน*7เดือน*13คน 

 

๙๑,๒๐๐ 

 

บาท 

     ๔) คาตอบแทนคณะอนุกรรมดําเนินการหลักสูตร3ครั้ง*400บาท*15คน ๑๘,๐๐๐ บาท 

     ๕) คาตอบแทนกรรมการคุมสอบและสอบสัมภาษณ6ชม*100บาท*3คน--คาบ400*6คน*2คาบ ๖,๖๐๐ บาท 

     ๕) คาวัสดุการเรียนการสอน คาวัสดุสิ้นเปลือง คาซอมบํารุง ๖๐,๐๐๐ บาท 

     ๖) คาประเมินการขอเปดการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท 

     ๗) คาการพัฒนาบุคลากร ๒๐,๐๐๐ บาท 

     ๘) คาเอกสารประชาสัมพันธ ๒๕,๐๐๐ บาท 

     ๙) คาบริหารจัดการโครงการ ๒๓,๖๐๐ บาท 

  ๑๐) คาครุภัณฑวิทยาศาสตรการแพทย ๓๕,๐๐๐ บาท 

  ๑๑) คาสาธารณูปโภค ๒๕,๐๐๐ บาท 

  ๑๒) คาทุนการศึกษา ๑๐ คนx๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

  ๑๓) โอนเปนเงินรายได ประเภทผลประโยชนของมหาวิทยาลัย 

          (รอยละ ๗) 

 

๔๓,๐๕๐  

 

บาท 

   ๑๔) โอนเปนเงินรายไดเพื่อสนับสนุนวิชาการของคณะ 

           (รอยละ ๑๓) 

 

๗๙,๙๕๐ 

 

บาท 

รวมประมาณรายจาย ๖๑๕,๐๐๐ บาท 

จํานวนนักศึกษา ๓๐ คน 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา ๒๐,๕๐๐ บาท 

ประมาณการรายไดสุทธิ  (๖๑๕,๐๐๐ – ๖๑๕,๐๐๐) ๐ บาท 

   

หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 

 ทั้งน้ี อัตราคาลงทะเบียนเรียนขางตน ไมรวมคาเคร่ืองแบบนักเรียนผูชวยทันตแพทย คาประกัน

ของเสียหาย และคาทัศนศึกษา โดยนักเรียนผูชวยทันตแพทยจะตองชําระใหคณะฯ ในภาคการศึกษาแรกที่

เขาศึกษา จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ดังน้ี 
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๑. คาเคร่ืองแบบ    ๓,๐๐๐  บาท 

๒. คาประกันของเสียหาย  ๑,๐๐๐  บาท  

(คืนใหเมื่อสําเร็จการศึกษาหรือลาออก โดยตองชําระคาเสียหายหมดแลว) 

๓. คาทัศนศึกษานอกสถานที่  ๑,๐๐๐  บาท 

๔. คาประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ๑,๐๐๐   บาท 

  คาใชจายตอหัวนักศึกษา  ๒๐,๕๐๐  บาทตอป โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการ บริการ

การศึกษา โครงการพิเศษ ใชงบประมาณเลี้ยงตัวเอง 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา 

   แบบชั้นเรียน  

   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 ๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

  ไมมี 

๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

๓.๑ หลักสูตร   

  ๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ๓๗ หนวยกิต 

    ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลา

การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย ๒ ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน ๔ ภาคการศึกษาปกติ 

  ๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร 

   นักศึกษาจะตองจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไมนอยกวา ๓๗ หนวยกิต โดยศึกษา

รายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางองคประกอบ และขอกําหนดของหลักสูตรดังน้ี 

   ๑) วิชาเฉพาะ       ๓๖ หนวยกิต 

    ๑.๑ วิชาพื้นฐาน         ๔ หนวยกิต 

    ๑.๒ วิชาบังคับ     ๓๒ หนวยกิต 

   ๒) วิชาเลือก           ๑ หนวยกิต 
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  ๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร 

 ๓.๑.๓.๑ รหัสวิชา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ ๒ ตัว และเลขรหัส ๓ ตัว โดยมี

ความหมายดังน้ี 

อักษรยอ ผฝ/AD หมายถึง อักษรยอของวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวย

ทันตแพทย 

ตัวเลข   มีความหมาย ดังน้ี 

 เลขหลักหนวย  

เลข ๐-๙  หมายถึง ลําดับของรายวิชาในแตละกลุมวิชา 

เลขหลักสิบ 

 เลข ๐    หมายถึง วิชาในกลุมวิชาพื้นฐาน 

 เลข ๑-๗  หมายถึง  วิชาในกลุมวิชาบังคับ 

 เลข ๘-๙  หมายถึง  วิชาในกลุมวิชาเลือก 

 เลขหลักรอย  

 เลข ๑-๙    หมายถึง   วิชาตามระดับชั้นป  

 

 ๓.๑.๓.๒ รายวิชาและขอกําหนดของหลักสูตร 

 ๑) วิชาเฉพาะ          ๓๖ หนวยกิต 

  ๑.๑) วิชาพื้นฐาน         ๔  หนวยกิต 

  นักเรียนผูชวยทันตแพทย จะตองศึกษารายวิชาตาง ๆ ตามเงื่อนไขที่คณะฯ กําหนดไว  

๔ วิชา จํานวน ๔ หนวยกิต  ดังน้ี 

 ผฟ ๑๐๑ ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๐๑  English Study Skills for Dental Assistants 

 ผฟ  ๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๐๒  English Communication for Dental Assistants  

 ผฟ  ๑๐๓  พื้นฐานวิชาชีพผูชวยทันตแพทย    ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๐๓  Basic Professional Knowledge for Dental Assistants 

ผฟ  ๑๐๔ การถายภาพทางทันตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑(๑-๐-๒) 

AD  ๑๐๔  Dental Photography and Information Technology 

  

  



มคอ.๒ 
 

๑๔ 
 

๑.๒) วิชาบังคับ         ๓๒ หนวยกิต 

(๑) วิชาบรรยายของสาขาวิชาตาง ๆ     ๑๒  หนวยกิต 

ผฟ  ๑๑๑  ทันตวิทยาสําหรับผูชวยทันตแพทย   ๑(๑-๐-๒) 

AD  ๑๑๑ Oral Anatomy and Pathology for Dental Assistants 

 ผฟ  ๑๑๒ วัสดุและเคร่ืองมือทางทันตกรรม    ๑(๑-๐-๒) 

AD  ๑๑๒ Dental Materials and Instruments 

ผฟ  ๑๑๓  ทันตกรรมสี่หัตถ     ๑(๑-๒-๐) 

AD  ๑๑๓  Principles of Four Hand Dentistry 

ผฟ  ๑๑๔ วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี    ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๑๔ Oral Diagnosis and Dental Radiology 

ผฟ  ๑๑๕ เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก   ๑(๑-๐-๒) 

AD  ๑๑๕ Oral Medicine and Oral Surgery 

ผฟ  ๑๑๖ ทันตกรรมชุมชน     ๑(๑-๐-๒) 

AD  ๑๑๖ Dental Community 

ผฟ  ๑๑๗ ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน    ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๑๗ Occlusion and Orthodontics 

ผฟ  ๑๑๘  ทันตกรรมหัตถการ     ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๑๘ Operative Dentistry 

 ผฟ ๑๑๙ ปริทันตวิทยา      ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๑๙ Periodontology 

 ผฟ ๑๒๐ วิทยาเอ็นโดดอนต     ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๒๐ Endodontology 

 ผฟ  ๑๒๑ ทันตกรรมประดิษฐ     ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๒๑ Prosthodontics 

 ผฟ  ๑๒๒  ทันตกรรมสําหรับเด็ก     ๑(๑-๐-๒) 

 AD  ๑๒๒   Pediatric Dentistry 

 

 (๒) วิชาฝกปฏิบัติการทั่วไป      ๒ หนวยกิต 

 ผฟ  ๑๒๓  การฝกปฏิบัติทั่วไป     ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๓ General Practice 

  



มคอ.๒ 
 

๑๕ 
 

 (๓) วิชาฝกปฏิบัติการทางคลินิก      ๑๘ หนวยกิต 

 ผฟ  ๑๒๔ ปฏิบัติการคลินิก ๑: วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๔ Clinical Practice ๑: Oral Diagnosis and Dental Radiology 

 ผฟ  ๑๒๕ ปฏิบัติการคลินิก ๒: เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก    ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๕ Clinical Practice ๒: Oral Medicine and Oral Surgery 

 ผฟ  ๑๒๖ ปฏิบัติการคลินิก ๓: ทันตกรรมชุมชน   ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๖  Clinical Practice ๓: Dental Community 

 ผฟ  ๑๒๗  ปฏิบัติการคลินิก ๔: ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน  ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๗ Clinical Practice ๔: Occlusion and Orthodontics 

 ผฟ  ๑๒๘  ปฏิบัติการคลินิก ๕: ทันตกรรมหัตถการ   ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๘ Clinical Practice ๕: Operative Dentistry 

 ผฟ  ๑๒๙ ปฏิบัติการคลินิก ๖: ปริทันตวิทยา    ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๒๙ Clinical Practice ๖: Periodontology 

ผฟ  ๑๓๐  ปฏิบัติการคลินิก ๗: วิทยาเอ็นโดดอนต   ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๓๐ Clinical Practice ๗: Endodontology 

ผฟ  ๑๓๑  ปฏิบัติการคลินิก ๘: ทันตกรรมประดิษฐ   ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๓๑   Clinical Practice ๘: Prosthodontics  

ผฟ  ๑๓๒  ปฏิบัติการคลินิก ๙: ทันตกรรมสําหรับเด็ก   ๒(๐-๖-๐) 

 AD  ๑๓๒ Clinical Practice ๙: Pediatric Dentistry 

 

 ๒)  วิชาเลือก         ๑ หนวยกิต 

         นักศึกษาตองเลือกศึกษาวิชาเลือก 1 วิชา (1 หนวยกิต) จากรายวิชาดังตอไปน้ี 

 ผฟ  ๑๘๑ การออกกําลังกาย     ๑(๐-๒-๑) 

AD  ๑๘๑  Exercise 

 ผฟ  ๑๘๒ นันทนาการเพื่อวิชาชีพ     ๑(๐-๒-๑) 

AD  ๑๘๒  Recreation for Dental Assistant 

 ผฟ  ๑๘๓ การฝกสมาธิ      ๑(๐-๒-๑) 

AD  ๑๘๓  Meditation 

  



มคอ.๒ 
 

๑๖ 
 

  ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 

ปการศึกษาท่ี ๑ 

ภาคเรียนท่ี ๑ หนวยกิต 

ผฟ ๑๐๑ ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑  

ผฟ ๑๐๓ พื้นฐานวิชาชีพผูชวยทันตแพทย ๑ 

ผฟ ๑๐๔ การถายภาพทางทันตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ 

ผฟ ๑๑๑ ทันตวิทยาสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑ 

ผฟ ๑๑๒ วัสดุและเคร่ืองมือทางทันตกรรม ๑ 

ผฟ ๑๑๓ ทันตกรรมสี่หัตถ ๑ 

ผฟ ๑๑๔ วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี ๑ 

ผฟ ๑๑๕ เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก ๑ 

ผฟ ๑๑๖ ทันตกรรมชุมชน ๑ 

ผฟ ๑๑๗ ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน ๑ 

ผฟ ๑๑๘ ทันตกรรมหัตถการ ๑ 

ผฟ ๑๑๙ ปริทันตวิทยา ๑ 

ผฟ ๑๒๐ วิทยาเอ็นโดดอนต ๑ 

ผฟ ๑๒๑ ทันตกรรมประดิษฐ ๑ 

ผฟ ๑๒๒ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑ 

ผฟ ๑๒๓ การฝกปฏิบัติทั่วไป ๒ 

รวม ๑๗ 

ภาคเรียนท่ี ๒ หนวยกิต 

ผฟ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑ 

ผฟ ๑๒๔ ปฏิบัติการคลินิก ๑: วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี ๒ 

ผฟ ๑๒๕ ปฏิบัติการคลินิก ๒: เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก ๒ 

ผฟ ๑๒๖ ปฏิบัติการคลินิก ๓: ทันตกรรมชุมชน ๒ 

ผฟ ๑๒๗ ปฏิบัติการคลินิก ๔: ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน ๒ 

ผฟ ๑๒๘ ปฏิบัติการคลินิก ๕: ทันตกรรมหัตถการ  ๒ 

ผฟ ๑๒๙ ปฏิบัติการคลินิก ๖: ปริทันตวิทยา ๒ 

ผฟ ๑๓๐ ปฏิบัติการคลินิก ๗: วิทยาเอ็นโดดอนต ๒ 

ผฟ ๑๓๑ ปฏิบัติการคลินิก ๘: ทันตกรรมประดิษฐ ๒ 

ผฟ ๑๓๒ ปฏิบัติการคลินิก ๙: ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒ 

 วิชาเลือก ๑ 

รวม ๒๐ 



มคอ.๒ 
 

๑๗ 
 

  ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 

๑) วิชาพื้นฐาน 

ผฟ ๑๐๑ ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๐๑ English Study Skills for Dental Assistants  

ความรูภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานและศัพทพื้นฐานทางวิชาการ ที่ใชในการพูด อาน เขียน 

และประโยคที่ใชในการสนทนา 

Basic English skills including listening, speaking, writing and medical vocabularies 

for dental assistants. 
 

ผฟ ๑๐๒ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๐๒ English Communication for Dental Assistants  

ทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะการพูด การเขียน เพื่อการแนะนําผูปวยและการนัดหมาย

ตลอดจนสามารถอานและเขาใจขอความที่ทันต แพทยบันทึกไวในเวชระเบียนของผูปวยรวมถึงสามารถ

เขียน อานชื่อโรคยาและการรักษาเพื่อนําไปลงทะเบียนหรือบันทึก 

Basic English skills required for communication within the dental practice, for 

example in dealing with patient appointments and assistance, recoding, and understanding the information 

in dental charts and treatment records, writing the name of disease, drugs and treatment. 
 

ผฟ ๑๐๓ พื้นฐานวิชาชีพผูชวยทันตแพทย ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๐๓ Basic Professional Knowledge for Dental Assistants   

บทบาทของผูชวย ทันตแพทยในงานทันตกรรม ความรูเกี่ยวกับ การแพรกระจายเชื้อ 

หลักการ และวิธีการควบคุมการติดเชื้อ ในคลินิกทันตกรรมและบริเวณเกี่ยวของ การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ   

การเตรียมและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ หลักการงานสารบรรณและเวชระเบียน รวมทั้งจิตวิทยา   

การพัฒนาบุคลิกภาพ วิธีคลายเครียด ทาทางการทํางานที่ถูกตอง การพูดในชุมชน การรักษาอนามัยสวนตัว 

การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน และกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาผูปวยทางทันตกรรม 

Introduced to the role of the dental assistant as part of the dental team and is oriented 

to the physical set-up of a dental office, learn the definition and implementation of sterilization methods 

and guidelines; patient medical history; infection control; prevention of contamination; the use of 

protective eyewear, masks, and gloves, and, barriers to infection, methods of infection control, 

maintenance of dental clinic and sterilization, preparation of equipments and management in the main 

clinical supply, principles of documentation for medical records, professional personality, posture, 

personal health, basic life support, and dental assistant code of ethics and patients rights. 

 

  



มคอ.๒ 
 

๑๘ 
 

 

ผฟ ๑๐๔ การถายภาพทางทันตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๐๔ Dental Photography and Information Technology   

หลักการถายภาพทางทันตกรรมในและนอกชองปาก การถายภาพดวยกลองดิจิตอล  การรู

ถึงชนิดกลองและเลนสพรอมอุปกรณตาง ๆ สําหรับถายภาพทางทันตกรรม การทําความสะอาดอุปกรณ 

ถายภาพ รวมถึงการใชงานคอมพิวเตอรเบื้องตนสําหรับงานสํานักงานและบริการงานโรงพยาบาลหรือคลินิก

การปฏิบัติงานเวชระเบียนที่ใชคอมพิวเตอรในการคนหาประวัติผูปวย และประยุกตใชโปรแกรมพื้นฐานใหเขา

กับงานทางทันตกรรมและชีวิตประจําวัน วิธีการดูแลรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร  และใชงานไดเหมาะสมการ

ประยุกตใชงานคอมพิวเตอรทางทันตกรรม การใชงานในหองปฏิบัติการทางทันตกรรม การจัดเก็บภาพผูปวย

ทางทันตกรรมโดยคอมพิวเตอร การตกแตงภาพผูปวยเบื้องตน การเก็บประวัติผูปวยเปนแฟมอิเล็กทรอนิกส 

Understanding the principle s of taking intraoral and extraoral photographs using  a 

digital camera , and cleaning photographic equipment . Using computer skills to including transfer digital 

photographs and retouching them on the computer and using computer skills within the following 

environments: office, hospital service, dental laboratory and dental clinic. 
 

๒) หมวดวิชาบังคับ 

ผฟ ๑๑๑ ทันตวิทยาสําหรับผูชวยทันตแพทย ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๑ Oral Anatomy and Pathology for Dental Assistants   

พื้นฐานเร่ือง ทันตลักษณะวิทยาและเน้ือเยื่อที่เกี่ยวของอ่ืน ๆ พื้นฐานโรคในชองปากและ

โรคทางระบบที่เกี่ยวของ การประเมินสัญญาณชีพ การรักษาโรค รวมทั้งการปองกันและสงเสริมสุขภาพชองปาก 

Basic understanding of oral health including teeth and their surrounding structures, 

related tissues including names morphology, and physiology, microbiology, pathology, pharmacology, an 

overview of selected anatomical structures in the human skull as they are related to clinical dentistry, vital 

sign assessment, treatment and prevention and oral health promotion.   
 

ผฟ ๑๑๒ วัสดุและเคร่ืองมือทางทันตกรรม ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๒ Dental Materials and Instruments   

บทบาทของผูชวยทันตแพทยในการบริหารจัดการและการใชงานวัสดุ  และเคร่ืองมือ    

ทันตกรรม ความรู การใชงานและดูแลรักษาอุปกรณทางทันตกรรมที่เกี่ยวของกับการทํางานของยูนิตทันตก

รรม ความรูเร่ืองชนิด คุณลักษณะ การใชงาน การเก็บรักษา และการกําจัดของเสีย ของวัสดุและเวชภัณฑที่

ใชในงานทันตกรรม และสามารถนําไปใชในงานทันตกรรมเฉพาะทางได 

The role of the dental auxiliary in the manipulation and application of materials and 

instruments, the knowledge of property and manipulative properties of the most commonly used 

materials, instruments within the dental unit, correlation of the various materials and instruments used in 

dentistry to the principles and practices of major specialties in dentistry. 
  



มคอ.๒ 
 

๑๙ 
 

ผฟ ๑๑๓ ทันตกรรมสี่หัตถ ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๓ Principles of Four Hand Dentistry   

การชวยขางเกาอ้ีแบบทันตกรรมสี่หัตถที่มีประสิทธิภาพ เชน การใชเคร่ืองดูดนํ้าลายแรง

สูง การเตรียมเคร่ืองมือและการสงเคร่ืองมือใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

Principle of dental assistance during treatment is to function as a team with efficiency 

using four-handed dentistry techniques. 
 

ผฟ ๑๑๔ วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๔ Oral Diagnosis and Dental Radiology   

ความรูพื้นฐานทางวินิจฉัยโรคชองปาก บทบาทของผูชวยในคลินิกตรวจ อุปกรณพื้นฐาน

และการเตรียมอุปกรณพื้นฐานที่ใชในคลินิกวินิจฉัยโรคชองปาก คลินิกตรวจ รวมทั้งการซักประวัติ ประเมิน

ผูปวย และการลงขอมูลแฟมประวัติ ความรูพื้นฐานของรังสีเอกซ ความปลอดภัยและการปองกันรังสีเอกซ การ

ควบคุมการติดเชื้อ สวนประกอบของเคร่ืองถายภาพรังสี เคร่ืองมือและอุปกรณการลางและการจัดเก็บภาพถาย

รังสี การถายภาพรังสีในและนอกชองปาก การลางประเมินคุณภาพภาพถายรังสีเบื้องตน และการเก็บเรียงฟลม 

Basic knowledge and the role of dental assistant of oral diagnosis, preparation of basic 

equipment for oral diagnosis, history taking, patient evaluation, documentation of dental records . Basic 

principles of x-ray, radiation safety and protection, infection control, components of intra and extra-oral x-ray 

machine, equipment for maintaining film position, intra-oral and extra-oral radiographic techniques, special 

radiographic techniques, processing x-ray film, primary assessment of film quality and mounting film. 
 

ผฟ ๑๑๕ เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๕ Oral Medicine and Oral Surgery   

ความรูพื้นฐานคลินิกความเจ็บปวดชองปาก-ใบหนา และคลินิกเวชศาสตรชองปาก อุปกรณพื้นฐาน

และการเตรียมอุปกรณพื้นฐานใชในคลินิกคลินิกความเจ็บปวดชองปากใบหนาและคลินิกเวชศาสตรชองปาก การเตรียม

เคร่ืองมือตัดชิ้นเน้ือ รวมทั้งการซักประวัติ ประเมินผูปวย และการลงขอมูลแฟมประวัติ และยาที่เกี่ยวของกับทาง

ทันตกรรม ขอบเขตและลักษณะงานทางศัลยศาสตรชองปาก ขั้นตอนการทํางานและการชวยขางเกาอ้ี ในคลินิก

ชองปาก ชนิด หนาที่ และการดูแลเคร่ืองมือและวัสดุที่ใชในงานถอนฟน งานผาตัดเล็กในชองปาก งานทันตกรราก

เทียม และศัลยกรรมบริเวณชองปากกระดูกขากรรไกรและใบหนา การดูแลผูปวยกอนและหลังการทําศัลยกรร 

The role of dental assistant in orofacial pain and oral medicine clinic  is preparation of 

basic equipment used for tissue biopsy , oral hard tissue and soft tissue diseases , history taking , patient 

evaluation , documentation of dental records and medication in orofacial pain and oral medicine clinic . 

The scope of work and procedures in oral surgery, types and function of surgical instruments and 

materials used for oral and maxillofacial surgery and dental implant, identify underlying diseases of the 

patient, pre-operative and post-operative monitoring of the patient. 
  



มคอ.๒ 
 

๒๐ 
 

ผฟ ๑๑๖ ทันตกรรมชุมชน ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๖ Dental Community   

การสาธารณสุข ระบบประกัน แนวคิดและขอบเขตงานทางทันตกรรมชุมชน การรักษา

อนามัยสวนบุคคล อาหาร และการใชฟลูออไรดในการปองกันฟนผุ การดูแลผูปวยแบบองครวม และหลักวิธีการ

สอนทันตสุขศึกษา สื่อการสอนทันตสุขศึกษา รวมถึงการใหทันตสุขศึกษาแกนักเรียนและประชาชนในชุมชน

ตาง  ๆสุขภาพ หลักการจัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ การจัดสถานที่ ในการใหบริการทันตกรรมภาคสนาม 

The principle of health insurance, personal health, dental public health, holistic patient 

care and humanized health care, principle of dental method, media teaching for dental health education. 

 

ผฟ ๑๑๗ ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๗ Occlusion and Orthodontics   

การสบฟนผิดปกติชนิดตาง ๆ และลักษณะการขึ้นของฟนผิดตําแหนง เคร่ืองมือ วัสดุ

อุปกรณทางทันตกรรมบดเคี้ยว และทันตกรรมจัดฟน หองปฏิบัติการ ขั้นตอนตาง ๆ ในการชวยขางเกาอ้ี 

การทําความสะอาดและการบํารุงการรักษาเคร่ืองมือทางทันตกรรมบดเคี้ยวและทันตกรรมจัดฟน การให

คําแนะนําผูปวยทางทันตกรรมจัดฟน และการใหคําแนะนําเร่ืองงานธุรการและบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ 

งานทันตกรรมจัดฟน 

Learning all kinds of dental instruments and materials used in orthodontic practice 

and laboratory, stepwise procedures during orthodontic assistance, disinfection and sterilization 

techniques and maintenance, dental assistant will learn about types of malocclusion and types of 

abnormal tooth eruption, to advise and give oral hygiene instruction to patients in orthodontic treatment, 

administrative work in orthodontic practice. 

 

ผฟ ๑๑๘ ทันตกรรมหัตถการ ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๘ Operative Dentistry   

ความรูพื้นฐานของวิชาทันตกรรมหัตถการ การจัดแบงรอยโรคฟนผุ ตามลักษณะของ 

โพรงฟน ประเภทวัสดุอุดฟน การจัดเตรียมเคร่ืองมือและวัสดุสําหรับการบูรณะฟนแตละประเภท รวมถึงงาน

ประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ การจัดเตรียมเคร่ืองมือและวัสดุสําหรับการปฏิบัติงานทางทันตกรรมหัตถการ 

The basic principle of operative dentistry which includes cavity classification, tooth 

filling and restoration material, preparation of instruments and materials for restorative work. 

  



มคอ.๒ 
 

๒๑ 
 

ผฟ ๑๑๙ ปริทันตวิทยา ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๑๙ Periodontology   

ความรูพื้นฐานวิชาปริทันตวิทยา อวัยวะปริทันต โรคปริทันต การรักษาและปองกันโรค 

การสอนวิธีดูแลอนามัยชองปากผูปวยโรคปริทันต ภาวะแทรกซอน ดูแลผูปวยหลั งทําศัลยกรรมปริทันต 

การทําบัตรปริทันต เคร่ืองมือศัลยกรรมปริทันต การลับเคร่ืองมือรวมถึงการจัดเตรียม และการชวยขางเกาอ้ี 

ในการรักษาปริทันต 

The basic knowledge of periodontology, treatment and prevention, oral hygiene 

instruction, complication and post-operative care, periodontal charting, instrument preparation and 

sharpening, assisting in periodontal treatment. 

 

ผฟ ๑๒๐ วิทยาเอ็นโดดอนต ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๒๐ Endodontology   

ความรูพื้นฐานทางการรักษาคลองรากฟน เคร่ืองมือและการเตรียมเคร่ืองมือ ยาและ

วัสดุ ที่ใชในการรักษาคลองรากฟน การฟอกสีฟน และการทําศัลยกรรมรวมกับการรักษาคลองรากฟน 

The basic knowledge of work in endodontics , types and  maintenace of endodontic 

instruments , medication and other materials , procedures and techniques in root canal treatment s both of 

non surgical and surgical endodontic treatment, and bleaching of non vital tooth. 

 

ผฟ ๑๒๑ ทันตกรรมประดิษฐ ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๒๑ Prosthodontics   

ความรูพื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ วัสดุอุปกรณและขั้นตอนในการทําฟนเทียม

ชนิดติดแนนและถอดได การเตรียมเคร่ืองมือสําหรับการทําฟนเทียมและการร้ือฟนเทียมชนิดติดแนน  การ

เตรียมและผสมวัสดุในงานทันตกรรมประดิษฐ การเทแบบพิมพ การปองกันกา รแพรกระจายเชื้อ การดูแล

รักษาฟนเทียมชนิดตาง ๆ การสงงานใหแล็ปทางทันตกรรม 

Basic principle in Prosthodontics , dental materials , procedures and preparing 

materials and in strument s for prosthodontic work including study models, impressions, pouring, 

trimming, and wax bites, sterilization, denture care and preparation to send to a prosthodontic laboratory. 

  



มคอ.๒ 
 

๒๒ 
 

ผฟ ๑๒๒ ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑(๑-๐-๒) 

AD ๑๒๒ Pediatric Dentistry   

ความสําคัญและบทบาทหนาที่ ของผูชวยทันตแพทยในงานทันตกรรมสําหรับเด็ก  

พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของเด็กตอการทําฟน การจัดการพฤติกรรมกับผูปวยเด็กพิเศษ     

การชวยทันตแพทยในการใหบริการทางทันตกรรมแกผูปวยเด็กและทันตกรรมปองกัน รวมถึง การให

คําแนะนําผูปวยเด็ก และผูปกครองในการดูแลทันตสุขภาพเด็ก 

The importance and role of a dental assistant in pediatric dentistry, basic knowledge 

of behavior, perform basic child behavioral management in both healthy children and patients with special 

needs, assist to prepare instruments, dental materials and equipment for various dental procedures and 

oral health prevention and oral health instruction to children and parents. 
 

ผฟ ๑๒๓ การฝกปฏิบัติท่ัวไป ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๓ General Practice   

ฝกปฏิบัติจริง ในการทําความสะอาด การบํารุงรักษาเคร่ืองมือ การฆาเชื้อ การเตรียม

และการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณทั้งใน หองทันตกรรม หองแล็ป และหองจายกลาง งานสารบรรณและเวช

ระเบียน และการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลองในการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment in the dental 

office, dental supply, dental laboratory room, sterilization, medical records and basic life support. 
 

ผฟ ๑๒๔ ปฏิบัติการคลินิก ๑: วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๔ Clinical Practice ๑: Oral Diagnosis and Dental Radiology   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ในการวินิจฉัยโรคชองปาก ฝกถายภาพรังสีทั้งในชองปากและนอกชองปาก การลาง การเรียง 

และการจัดเก็บภาพถายรังสี 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, and assist dentists and 

patients with good skills and good attitude toward the dental profession in oral diagnosis clinic and radiography. 
 

ผฟ ๑๒๕ ปฏิบัติการคลินิก ๒: เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๕ Clinical Practice ๒: Oral Medicine and Oral Surgery   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขณะใหการรักษาทางเวชศาสตรชองปากและการรักษาดวยการศัลยกรรม 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, and assist dentists 

and patients with good skills and good attitude toward the dental profession in oral medicine clinic and 

oral and maxillofacial surgery. 
  



มคอ.๒ 
 

๒๓ 
 

ผฟ ๑๒๖ ปฏิบัติการคลินิก ๓: ทันตกรรมชุมชน ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๖ Clinical Practice ๓: Dental Community   

ฝกปฏิบัติงานจริง ในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือในงานทันตกรรมชุมชน การ

บริหารจัดการ และการใหความรูในดานทันตสุขภาพในชุมชน รวมถึงการออกหนวยทันตกรรม และหนวย

ทันตกรรมพระราชทาน 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, management in 

dental community and royal mobile dental clinic. To practice on giving education for dental public health. 

 

ผฟ ๑๒๗ ปฏิบัติการคลินิก ๔: ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๗ Clinical Practice ๔: Occlusion and Orthodontics   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขณะใหการรักษาทางทันตกรรมบดเคี้ยว และทันตกรรมจัดฟน 

To practice on preparation of materials, instruments and equipments, and assist dentists and 

patients with good skills and good attitude toward the dental profession in occlusion and oral orthodontic clinic. 

 

ผฟ ๑๒๘ ปฏิบัติการคลินิก ๕: ทันตกรรมหัตถการ ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๘ Clinical Practice ๕: Operative Dentistry   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม  

ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขณะใหการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, and assist dentists 

and patients with good skills and good attitude toward the dental profession in restorative work. 

 

ผฟ ๑๒๙ ปฏิบัติการคลินิก ๖: ปริทันตวิทยา ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๒๙ Clinical Practice ๖: Periodontology   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขณะใหการรักษาทางปริทันต และศัลยกรรมปริทันต 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, sharpening 

instruments, assist dentists and patients with good skills and good attitude toward the dental profession in 

scaling, root planing and periodontal surgery. 
  



มคอ.๒ 
 

๒๔ 
 

ผฟ ๑๓๐ ปฏิบัติการคลินิก ๗: วิทยาเอ็นโดดอนต ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๓๐ Clinical Practice ๗: Endodontology   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขณะใหการรักษาคลองรากฟน และศัลยกรรมปลายราก 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, sharpening 

instruments, assist dentists and patients with good skills and good attitude toward the dental profession in 

non-surgical and surgical endodontic treatment. 

 

ผฟ ๑๓๑ ปฏิบัติการคลินิก ๘: ทันตกรรมประดิษฐ ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๓๑ Clinical Practice ๘: Prosthodontics   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ใน การปฏิบัติงานขณะใหการรักษาดวยฟนเทียม ทั้งชนิดติดแนนและถอดได รวมถึง ฝก

ปฏิบัติการเตรียมแบบพิมพและการสงงานไปแล็บทางทันตกรรม  

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, sharpening instruments, 

assist dentists and patients with good skills and good attitude toward the dental profession in prosthetic treatment. 

 

ผฟ ๑๓๒ ปฏิบัติการคลินิก ๙: ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒(๐-๖-๐) 

AD ๑๓๒ Clinical Practice ๙: Pediatric Dentistry   

ฝกปฏิบัติจริงในการเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือ  รวมถึงการชวยขางเกาอ้ีตาม

ขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานขณะใหการรักษาทันตกรรมเด็ก 

To practice on preparation of materials, instruments and equipment, sharpening instruments, 

assist dentists and patients with good skills and good attitude toward the dental profession in pedodontic clinic. 

 

๓) หมวดวิชาเลือก 

ผฟ ๑๘๑ ออกกําลังกาย ๑(๐-๒-๑) 

AD ๑๘๑ Exercise ๑ Credit 

หลักการ การฝกทักษะ และเทคนิคเบื้องตน กิจกรรมและโปรแกรมการออกกําลังกาย

เพื่อสุขภาพที่ดี 

Principle, basic technique and practice on exercise for health  

  



มคอ.๒ 
 

๒๕ 
 

ผฟ ๑๘๒ นันทนาการเพื่อวิชาชีพ ๑(๐-๒-๑) 

AD ๑๘๒ Recreation forDental Assisitant ๑ Credit 

หลักการของการนันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรม การฝกการเปน

ผูนําและผูตามที่ดี และสงเสริมทักษะในการทํางานของผูชวยทันตแพทย 

Principle of recreation for developing quality of life, principle and technique of 

organizing recreation activity, practice on leadership and fellowship. 

 

ผฟ ๑๘๓ การฝกสมาธิ ๑(๐-๒-๑) 

AD ๑๘๓ Meditation   

แนวทางในการฝกสมาธิและพัฒนาจิต เพื่อการศึกษาและการดํารงอยูอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งในมหาวิทยาลัย และในชีวิตประจําวัน 

Principle, practice on mindfulness and medication for good living in university and 

daily activity. 

  



มคอ.๒ 

 ๓.๒ ชื่อ  สกุล  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

  ๓.๒.๑ อาจารยประจําท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

ลําดับ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

๑ ๕๑๐๐๒๐๐๑๓๙xxx อาจารย วิสาขา  อุปพงค 

 

ท.ด. 

ทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

พย.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

Oral health science 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๕๕๕ 

๒๕๔๓ 

๒๕๓๖ 

๒ ๓ ๑๐๐๒ ๐๐๑๓๑ xxx อาจารย ดร. สําเริง  อินกลํ่า ท.ด. 

 

ทบ. 

วท.บ. 

Oral health science 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 

รังสีเทคนิค 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๔๓ 

๒๕๓๔ 

๓ ๓ ๕๐๙๙ ๐๑๑๖๔ xxx อาจารย ดร. วรนุช  เชษฐภักดีจิต Ph.D. in Orthodontic 

 

ทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

Cleft lip and Cleft 

Palate 

 

University of Gothenburg 

/สวีเดน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๕๓ 

 

๒๕๔๓ 

๔ ๓ ๗๐๙๙ ๐๐๐๙๗ xxx อาจารย ณฤษพร  ชัยประกิจ วุฒิบัตร 

 

ทบ. 

ศัลยศาสตรชองปาก

และแม็กซิลโลเฟ

เชียล 

 

ทันตแพทยสภา 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒๕๕๕ 

 

๒๕๔๘ 

๕ ๓ ๑๑๐๔ ๐๐๙๖๓xxx อาจารย สกุลวรรณ 

พัฒนพนิชธํารงค 

วท.ม. 

ทบ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒) 

วท.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

ปริทันตวิทยา 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๑ 

๒๕๔๗ 

๒๕๔๒ 
  



มคอ.๒ 
 

๒๗ 
 

    

ลําดับ 
เลขประจําตัว 

ประชาชน 

ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษาจาก 

๖ ๓๑๐๒๒๐๑๐๗๓xxx อาจารย นันทวรรณ  กระจางตา วท.ม. 

ท.บ. 

วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๒) 

ทันตกรรมหัตถการ 

 

เทคนิคการแพทย 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๒๕๕๒ 

๒๕๔๘ 

๒๕๕๓ 

๗ ๑๗๓๙๙๐๐๐๔๖xxx อาจารย เกรียงไกร  ปนชํานาญกุล ท.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๒ 

๘ ๑ ๑๐๐๗ ๐๐๕๐๒xxx อาจารย ณัฏฐา  สุวัณณะศร ี ท.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๔ 

๙ ๑ ๑๐๒๐ ๐๐๕๔๓xxx อาจารย พัชรพิไล  นิธิฤทธิไกร ท.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓ 

๑๐ ๑ ๑๐๐๗ ๐๐๓๑๐xxx อาจารย ณัฐวรรณ  วงศสุขเกษม ท.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๔ 

๑๑ ๑ ๑๐๑๔ ๐๑๒๖๙xxx อาจารย ชุตาภา  ตลึงจิตร ท.บ.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๕ 

๑๒ ๑ ๑๐๐๘ ๐๐๓๕๔xxx อาจารย กฤปนนท พฤกษศรีตระกูล ท.บ.  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๕ 

๑๓ ๓ ๒๐๙๖ ๐๐๐๑๓ xxx อาจารย ดร.  กมลพรรณ  ภักดี Ph.D.  Molecular Biology Nihon University, School of 

Dentistry 

๒๕๕๒ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๖ 

๑๔ ๓ ๕๗๐๑ ๐๐๐๒๑xxx อาจารย กันต วงศกําแหง ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒)   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๒ 

๑๕ ๓ ๑๐๒๐ ๐๒๗๙๒xxx อาจารย กัลยา          อินทรีย ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑)   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๐ 

           วท.บ. ทันตกรรมจัดฟน มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ๒๕๕๕ 

๑๖ ๓ ๑๐๐๗ ๐๐๓๙๕xxx อาจารย กุศล   ตันติวงส ท.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ๒๕๔๕ 

        วท.บ ศัลยศาสตรชองปาก

และแม็กโลเฟเซียล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๐ 

  



มคอ.๒ 
 

๒๘ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๑๗ ๑ ๑๐๐๕ ๐๐๒๖๒xxx อาจารย จิรเกษม   มาดิลกโกวิท ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

๑๘ ๓ ๑๐๐๖ ๐๓๓๘๖xxx อาจารย  เฉลิมขวัญ   ภูวรวรรณ วท.ม. วิทยาเอ็นโดดอนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๖ 

     ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

๑๙ ๑ ๑๐๐๘ ๐๐๒๙๕xxx อาจารย ชวาล     ผดุงลาภพพิสิฐ ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ 

๒๐ ๑ ๑๐๒๐ ๐๐๖๐๓xxx อาจารย ชนัญยา   เลิศมาลาพงษ ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓ 

๒๑ ๓ ๑๐๒๒ ๐๒๐๑๕xxx อาจารย ดร. ณัฏฐิรา   สุขสุเดช Ph.D ทันตแพทยศาสตร

ศึกษา 

University of Adelaide 

/ประเทศออสเตรเลีย 

๒๕๕๓ 

         ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

๒๒ ๓ ๗๔๙๙ ๐๐๓๒๙xxx ผศ.ดร. ทิพวัลย  เตชะนิธิสวัสดิ์ อนุมัติบัตรวิชาชีพทันตกรรม ทันตกรรมสําหรับ

เด็ก 

ทันตแพทยสภา ๒๕๔๑ 

       Ph.D ทันตกรรมสําหรับ

เด็ก 

University of Otago/ ประเทศ

นิวซีแลนด 

๒๕๓๗ 

       M.S. & Certificate of 

Residency Training in 

Pediatric Dentistry 

ทันตกรรมสําหรับ

เด็ก 

University of Albama at 

Bimingham, USA 

๒๕๓๒ 

       ประกาศนียบัตร 

ขั้นสูงวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิก 

ทันตกรรมสําหรับ

เด็ก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๖ 

         ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

         



มคอ.๒ 
 

๒๙ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๒๓ ๓ ๑๓๐๓ ๐๐๖๖๘xxx อาจารย  ธัญญา   สิทธิเสฏฐพงศ ปร.ด. วิทยาศาสตรสุขภาพ

ชองปาก  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

๒๕๕๕ 

    วท.ม. ทันตกรรมสําหรับเด็ก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๕ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๒๕๓๙ 

๒๔ ๔ ๔๐๙๙ ๐๐๐๐๕xxx อาจารย ดร. ธนาศักดิ์   รักษมณี Ph.D.  Clinical Dentistry Eastman Dental Institute 

University College London/

ประเทศอังกฤษ 

๒๕๕๒ 

           ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

๒๕๔๔ 

๒๕ ๓ ๗๓๙๙ ๐๐๑๓๗xxx ผศ.ดร. นงลักษณ  เจริญวรลักษณ  Dr.Med.Dent   ทันตกรรมจัดฟน Ludwig Maximilian 

University/ประเทศเยอรมนี 

๒๕๔๘ 

       Fachzahnaerztin fuer 

Kieferorthopaedie, Germany 

ทันตกรรมจัดฟน Bayerische Landes 

Zahnarzte Kammer 

/ประเทศเยอรมนี 

๒๕๔๘ 

       บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช 

๒๕๓๙ 

         ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

ทันตกรรมประดิษฐ มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๕ 

           ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๒๕๓๑ 



มคอ.๒ 
 

๓๐ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๒๖ ๓ ๕๐๙๙ ๐๐๑๓๘xxx อาจารย  บุญสง  ประทีปสวางวงศ M.D.S  Prosthodontics University of Otago / 

ประเทศนิวซีแลนด 

๒๕๔๓ 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก 

ทันตกรรมประดิษฐ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๒๕๓๔ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๒๙ 

๒๗ ๓ ๑๐๐๙ ๐๑๖๐๑xxx อาจารย ดร. ปยะ  ศิริพันธุ อนุมัติบัตรวิชาชีพทันตกรรม ทันตสาธารณสุข ทันตแพทยสภา  

       Ph.D. Health Behavior and 

Health  Education 

University of  North  

Carolina at Chapel Hill 

/USA  

๒๕๔๔ 

         

     ส.ม. สาธารณสุขท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

๒๕๒๘ 

       ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๔ 

๒๘ ๑ ๑๐๒๐ ๐๐๙๔๔xxx อาจารย ปยาภรณ  พูลธนะสาร ท.บ.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๕ 

๒๙ ๓ ๑๐๐๕ ๐๐๓๖๐xxx อาจารย ดร. พรรณาภา  สินธุประเสริฐ Ph.D. Dentistry of Health University of Sheffield 

/ประเทศอังกฤษ 

๒๕๕๔ 

    ท.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  

๒๕๔๔ 

 

 

       



มคอ.๒ 
 

๓๑ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๓๐ ๓ ๙๐๙๘ ๐๐๗๙๖xxx อาจารย ดร. ภัคพร  ภัทราพรนันท   ปร.ด. วิทยาศาสตรสุขภาพ

ชองปาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๔ 

    M.S. Oral Medicine University of Washington 

/USA 

๒๕๔๙ 

    ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 

๓๑ ๓ ๑๐๐๙ ๐๔๐๐๘xxx อาจารย ดร. มัทนา  พฤกษาพงษ     Ph.D. (Dental Science) & 

Cetificate of  residency training in 

Geriatric Dentistry 

ทันตกรรมผูสูงอายุ University of British 

Columbia/ประเทศแคนาดา 

๒๕๕๑ 

         ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๓ 

๓๒ ๓ ๘๐๐๑ ๐๐๘๑๘xxx อาจารย  มหัทธน   พูลเกษร วท.ม. ปริทันตศาสตร จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย/ประเทศไทย 

๒๕๕๔ 

        ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)    ๒๕๔๘ 

         ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

๓๓ ๑ ๑๐๐๘ ๐๐๑๓๘xxx อาจารย เมทินี    วิวัฒนาสิทธิพงศ ท.บ.   มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ  

๒๕๕๓ 

๓๔ ๓ ๑๑๙๙ ๐๐๑๖๓xxx ผูชวยศาสตราจารย ยสนันท  จันทรเวคิน  Certificate in Fellowship  

 Program in Oral and 

 Maxillofacial Surgery 

  University of Texas 

Southeastern Medical 

/ประเทศสหรัฐอเมริกา 

๒๕๔๖ 

    อนุมัติบัตรวิชาชีพ   ศัลยศาสตรชองปาก 

 และแม็กซิลโลเฟเชียล 

ทันตแพทยสภา ๒๕๔๑ 

        



มคอ.๒ 
 

๓๒ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

      วุฒิบัตรหลักสูตร 

ทันตแพทยประจําบาน 

  ศัลยศาสตรชองปาก 

 และแม็กซิลโลเฟเชียล 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๙ 

            ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๒)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๕ 

๓๕ ๓ ๑๐๐๘ ๐๐๐๒๙xxx ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. 

เลิศฤทธ์ิ   ศรินนภากร   Ph.D. Biomaterials and 

Tissue Engineering 

King's Colleage London 

Dental Institute /ประเทศ

อังกฤษ 

๒๕๕๒ 

        M.S. Dentistry University of Sydney 

/ประเทศออสเตรเลีย 

๒๕๓๘ 

           ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๒)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๓๓ 

๓๖ ๑ ๗๐๙๙ ๐๐๑๓๙xxx อาจารย วิชญาภา มโนรักษ ท.บ.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๕๔ 

๓๗ ๓ ๒๐๐๒ ๐๐๕๗๙xxx อาจารย  วิสากานต  บุญไพศาลเสรี วท.ม. วิทยาเอ็นโดดอนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

        ท.บ.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

๒๕๔๗ 

         วท.บ. วิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๒ 

๓๘ ๓ ๑๐๑๑ ๐๐๔๑๓xxx ผศ.ดร. วีรชัย  สิงหถนัดกิจ Ph.D. Cell Biology Eastman Dental Institute 

University of London 

/ประเทศอังกฤษ 

๒๕๕๑ 

          ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๒ 

         



มคอ.๒ 
 

๓๓ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๓๙ ๓ ๓๒๙๙ ๐๐๓๔๙xxx ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. 

ศิริเพ็ญ   เปสี PhD  Oral pathology University of Queensland 

/ประเทศออสเตรเลีย 

๒๕๔๗ 

         ท.บ.(เกียรตินิยมอับดับ ๒)   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

/ประเทศไทย 

๒๕๔๐ 

         

๔๐ ๓ ๘๖๙๙ ๐๐๐๕๓xxx ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. 

ศิริวรรณ   สืบนุการณ     Ph.D Information 

Management 

สถาบันเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย(AIT) 

๒๕๔๘ 

       MS.  Information 

Management 

สถาบันเทคโนโลยีแหง

ประเทศไทย(AIT) 

๒๕๔๔ 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

วิทยาเอ็นโดดอนต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

๒๕๓๘ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร 

๒๕๓๕ 

๔๑ ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๕๗๓xxx ผูชวย

ศาสตราจารย 

สมพร  ประพันธพจน อนุมัติบัตรวิชาชีพทันตกรรม การวินิจฉัยโรคชอง

ปาก 

 ทันตแพทยสภา   

     Diploma in recognition of her 

fitness for the practice of Oral 

and Maxillofacial Radiology  

  American Board of Oral 

and Maxillofacial – 

Radiology 

/สหรัฐอเมริกา 

๒๕๓๔ 

      

 

   



มคอ.๒ 
 

๓๔ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

     Certificate in Dental 

Diagnostic Science และ 

Master  of Science ( Dental 

Diagnostic Science ) 

Dental Diagnostic 

Science 

University of Texas Health 

Science Center at San 

Antonio/ ประเทศสหรัฐฯ, 

อนุมัติบัตร 

(ทันตสาธารณสุข) 

๒๕๓๔ 

     ท.บ.  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๒๓ 

๔๒ ๓ ๑๐๑๗ ๐๐๙๘๐xxx ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. 

สมศักดิ์  ศิริรุงโรจนยิ่ง   Ph.D. ทันตกรรมจัดฟน Nihon University, School of  

Dentistry at Matsudo 

/ประเทศญ่ีปุน 

๒๕๔๘ 

       M.S., Certificate in 

Temporomandibular 

Disorders and Orofacial Pain  

Oral Diagnostic 

Science 

University of Buffalo 

/สหรัฐอเมริกา 

๒๕๓๘ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๒๙ 

๔๓ ๕ ๑๐๑๒ ๙๙๐๓๗xxx ผูชวย

ศาสตราจารย ดร. 

สมหญิง  พัฒนธีรพงศ   Ph.D  Oral Biology Harvard School of Dental 

Medicine /สหรัฐอเมริกา 

๒๕๕๐ 

        ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

๔๔ ๑ ๑๐๒๐ ๐๐๗๙๙xxx อาจารย สิริภัทรา พัชนี ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๔ 

๔๕ ๗๑๐๕ ๐๐๖๕๗xxx อาจารย  สุดา  บัลลังกปทมา ท.บ.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๒๗ 

         ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

ทันตกรรมสําหรับ

เด็ก 

มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๓ 



มคอ.๒ 
 

๓๕ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๔๖ ๓ ๑๐๐๕ ๐๑๘๓๔xxx อาจารย ดร. สุธี   สุขสุเดช Ph.D. Oral Epidemiology University of Adelaide 

/ประเทศออสเตรเลีย 

๒๕๕๓ 

     ส.ม. ทันตสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๔ 

         ท.บ.   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๑ 

๔๗ ๓ ๑๐๒๐ ๐๐๙๓๕xxx อาจารย ดร. สุปราณี  เบ็ญจสุพัฒนนันท Dr.Med.Dent ปริทันตวิทยา University of Bern 

/ประเทศสวิตเซอรแลนด 

๒๕๔๘ 

       ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๐ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล  ๒๕๓๘ 

         

๔๘ ๓ ๑๐๑๓ ๐๐๓๗๘xxx อาจารย  สุภัทรชัย   บงสุนันท ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรการแพทยคลินิก  

ปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๔ 

     ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๐ 

๔๙ ๑ ๑๐๑๔ ๐๐๒๖๘xxx อาจารย หยาดพิรุณ จิรวัฒนกุล ท.บ.   มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๕๓ 

๕๐ ๓ ๑๑๙๙ ๐๐๑๒๒xxx อาจารย  อวิรุทธ   คลายศิร ิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๕๕ 

         ท.บ.   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๒๕๔๘ 

     วท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) เทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ๒๕๔๔ 

  



มคอ.๒ 
 

๓๖ 
 

  ๓.๒.๒ อาจารยพิเศษและผูทรงคุณวุฒิท่ีรวมสอนในหลักสูตร 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๑ ๓๗๖๐๕ ๐๑๐๐๘xxx  นาง ตะวัน ยิ้มประเสริฐ ปริญญาตรี / ศศบ. มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๓๖ 

      ประกาศนียบัตรผูชวย

ทันตแพทย (ตอเน่ือง 

๑ ป) 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๑ 

      ประกาศนียบัตรผูชวย

ทันตแพทย 

  มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๓๑ 

๒ ๑๕๕๐๖๐๐๐๔๖xxx  น.ส. จันทรกานต สมเงิน ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

๒๕๕๒ 

๓ ๑๕๕๐๕๐๐๐๘๔xxx  น.ส. จารุวรรณ ถาวงค ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๒ 

๔ ๑๕๕๙๙๐๐๑๖๐xxx  น.ส. ฐิตาภรณ ปะทิ ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๒ 

๕ ๓๖๗๐๒๐๐๕๓๙xxx  น.ส. เทวิกา   ภังคสังข ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๔๖ 

๖ ๑๕๕๙๙๐๐๐๙๘xxx  น.ส. นัสชนก ไชยวงค ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๐ 

๗ ๑๑๔๙๙๐๐๑๓๓xxx  น.ส. เบญจวรรณ พันธุพืช ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๑ 

  



มคอ.๒ 
 

๓๗ 
 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ช่ือ - สกุล วุฒิการศึกษา สาขาวิชา สถาบันที่สําเร็จ ปการศึกษา 

๘ ๑๕๕๐๕๐๐๐๘๒xxx  น.ส. ปาจรีย วีระ ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๒ 

๙ ๑๑๙๙๙๐๐๒๒๔xxx  น.ส. ภารดา ชุมเพี้ยน ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๒ 

๑๐ ๑๕๕๐๖๐๐๐๓๖xxx  น.ส. มีนา รุททองจันทร ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๐ 

๑๑ ๑๕๕๐๖๐๐๐๓๙xxx  น.ส. เมรี   ใบยา ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

๒๕๕๐ 

๑๒ ๓๔๗๐๕๐๐๒๓๕xxx  น.ส. ลักขณา สัพโส ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๕๑ 

๑๓ ๓๓๖๑๒๐๐๔๙๗xxx  นาง สุทธิสา ม่ันดี ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยมหิดล 

๒๕๔๗ 

๑๔ ๑๔๑๑๙๐๐๑๕๑xxx  น.ส. อภิชญา  นครธรรม ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย 

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

๒๕๕๒ 

๑๕ ๑๕๕๐๖๐๐๐๓๘xxx  น.ส. อัญชลี   ลําคํา ประกาศนียผูชวยทันต

แพทย  

- โรงเรียนผูชวยทันตแพทย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๕๕๐ 

๑๖ ๑๓๔๙๙๐๐๐๖๖xxx  น.ส. ธัญณิชา ดวงจิตสิริ ปริญญาตรี / วทบ. ระบบ

สารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๕๕๐ 

๑๗ ๓๑๐๑๐๐๐๕๘๔xxx  นาย พิษณุ มลิชัยศรี ปริญญาตรี / วทบ. เวชนิทัศน มหาวิทยาลัยมหิดล ๒๕๔๓ 
 



มคอ.๒ 
 

๓๘ 
 

๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 

 ๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

  สามารถปฏิบัติงานครบและผานการทดสอบไดตามที่กําหนด 

 ๔.๑ ชวงเวลา 

  ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒ 

 ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 

  จัดชวงบายใน ๑ ภาคการศึกษา และ เต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

 

หมวดท่ี ๔ ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

 

๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ใหเขารวมกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ภายในคณะฯ 

ความมีจิตสาธารณะ ใหเขารวมกิจกรรมบริการทันตกรรมในชุมชน

ตามที่คณะฯไดจัดขึ้น 

 

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

๒.๑ คุณธรรม  จริยธรรม 

  ๑) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม  จริยธรรม 

นักศึกษาตองมีคุณธรรมและจริยธรรม เน่ืองดวยการทํางานดาน บริการเปนการใหการ

ดูแลผูเจ็บปวย และตองทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในงานที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

  - ความมีจริยธรรม เชน การใหความเคารพแกผูอาวุโสกวา การแสดงความคิดเห็นหรือ

คําแนะนําที่ใหตอผูรวมงานขณะทํางานกลุม  การรับฟงผูอ่ืนและเคารพในสิทธิผูอ่ืน  

การใหคําแนะนําอยางสรางสรรค  ความมีระเบียบวินัย การพูดจาสุภาพ การเขาเรียน 

การแตงกายที่ถูกระเบียบ ความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย เคารพกฎกติการ 

 - ความมีคุณธรรม เชน ความซื่อสัตยทั้งตอตนเองและผูอ่ืน ความใสใจในการทํางาน

ขณะใหการดูแลผูปวย มีความรักในพวกพองและชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืน 

  



มคอ.๒ 
 

๓๙ 
 

  ๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

   กลยุทธที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูทางดานคุณธรรมและจริยธรรม 

    -  สอดแทรกไปในการสอน และการปฏิบัติตนเปนตัวอยางของอาจารยผูสอน  

 - จัดกิจกรรมโดยเฉพาะที่ตองมีการทํางานรวมกัน 

 - จัดใหมีการเสนอผลงานหนาชั้นเรียน และใหแสดงความคิดเห็นและซักถาม 

   -  กําหนดกฎระเบียบที่สงเสริมใหนักศึกษามีวินัย เชน ระเบียบการแตงกาย ระเบียบ

การเขาเรียน กติการการเรียนในชั้นเรียน หรือการเขากลุม 

  ๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

   - ประเมินผูสอนในเร่ืองคุณธรรมและจริยธรรมโดยนักศึกษา 

   -  ประเมินจากเพื่อนรวมงาน 

   -  ประเมินตนเอง 

   -  ประเมินโดยอาจารยผูสอนหรือผูเกี่ยวของเชน ผูปวย 

 ๒.๒ ความรู 

  ๑) ผลการเรียนรูดานความรู 

นักศึกษามีความรูความสาม ารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได และรูวิธี การสืบคนขอมูล 

หรือหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

  ๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

    - การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

    -  การคนควาเพิ่มเติมจากหัวขอที่ไดรับมอบหมาย เชน การบาน 

    -  การฝกปฏิบัติงานโดยมีพี่เลี้ยงเปนผูชวยทันตแพทยคอยดูแลและใหคําแนะนํา 

  ๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

    - การสอบทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

    - การประเมินผลจากรายงานที่ทํา 

 ๒.๓ ทักษะทางปญญา 

  ๑) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  นักศึกษาสามา รถวางแผน และแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม และสามารถมี

วิจารณญาณที่ดีในการตัดสินใจ 

  ๒) กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  โดยปกติการจัดการเรียนการสอนใหมีการปฏิบัติงานในสถานการณจริง มักจะมีปญหา

เกิดขึ้นไดบอยคร้ังซึ่ งนักศึกษาจะไดเรียนรูการแกปญหาไดดวยตนเอง จากอาจารยผูสอน หรือผูชวย

ทันตแพทยที่เปนพี่เลี้ยงในการปฏิบัติงาน  



มคอ.๒ 
 

๔๐ 
 

  ๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  ประเมินโดยผูที่ดูแลทั้งในที่เปนแบบประเมิน หรือการบันทีกขอความจากเหตุการณที่เกิดขึ้น 

 ๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ๑) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 นักศึกษา ใหความชวยเหลือกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีม

ทํางาน มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม มีความรับผิดชอบตอการ

ใหบริการแกผูปวย 

 ๒) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- การจัดใหมีหัวหนาชั้นปเปนตัวแทนนักศึกษา ติดตอประสานงานกับคณะฯ อาจารย 

และเพื่อน 

- การจัดการเรียนการสอนใหมีการทํางานเปนทีม 

๓) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

   - การประเมินผลจากเพื่อนรวมงาน หรืออาจารยผูสอน 

 ๒.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  นักศึกษาสามารถเก็บรวบรวมขอมูลและนํามาวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอร ได และ

สามารถถายทอดใหผูอ่ืนเขาใจได เชน ในเร่ืองสถิติอยางงาย การเก็บขอมูลผูปวย การนําเสนอรายงาน 

๒) กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  - การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

  -  การลงปฏิบัติงานจริง 

๓) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   - การสอบทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

   - การนําเสนอผลงานหรือรายงาน 

 



มคอ.๒ 
 

๔๑ 
 

๓.       แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  (Curriculum Mapping) 

 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังน้ี 
 

  ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

๑. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒. 

ความรู 

๓. 

ทักษะทาง

ปญญา 

๔. 

ทักษะความ 

สัมพันธระหวาง

บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

๕. 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผฟ ๑๐๑  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย      

ผฟ ๑๐๒  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับผูชวยทันตแพทย      

ผฟ ๑๐๓  พื้นฐานวิชาชีพผูชวยทันตแพทย      

ผฟ ๑๐๔  การถายภาพทางทันตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ผฟ ๑๑๑  ทันตวิทยาสําหรับผูชวยทันตแพทย      

ผฟ ๑๑๒  วัสดุและเคร่ืองมือทางทันตกรรม      

ผฟ ๑๑๓  ทันตกรรมสี่หัตถ      

ผฟ ๑๑๔  วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี      

ผฟ ๑๑๕  เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก      

ผฟ ๑๑๖  ทันตกรรมชุมชน      
  



มคอ.๒ 
 

๔๒ 
 

รายวิชา 

๑. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒. 

ความรู 

๓. 

ทักษะทาง

ปญญา 

๔. 

ทักษะความ สัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

๕. 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผฟ ๑๑๗  ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน      

ผฟ ๑๑๘  ทันตกรรมหัตถการ      

ผฟ ๑๑๙  ปริทันตวิทยา      

ผฟ ๑๒๐  วิทยาเอ็นโดดอนต      

ผฟ ๑๒๑  ทันตกรรมประดิษฐ      

ผฟ ๑๒๒  ทันตกรรมสําหรับเด็ก      

ผฟ ๑๒๓  การฝกปฏิบัติทั่วไป      

ผฟ ๑๒๔  ปฏิบัติการคลินิก ๑: วินิจฉัยโรคชองปากและทันตรังสี      

ผฟ ๑๒๕  ปฏิบัติการคลินิก ๒: เวชศาสตรชองปากและศัลยกรรมชองปาก      

ผฟ ๑๒๖  ปฏิบัติการคลินิก ๓: ทันตกรรมชุมชน      

ผฟ ๑๒๗  ปฏิบัติการคลินิก ๔: ทันตกรรมบดเคี้ยวและจัดฟน      

ผฟ ๑๒๘  ปฏิบัติการคลินิก ๕: ทันตกรรมหัตถการ      

ผฟ ๑๒๙  ปฏิบัติการคลินิก ๖: ปริทันตวิทยา      

ผฟ ๑๓๐  ปฏิบัติการคลินิก ๗: วิทยาเอ็นโดดอนต      
  



มคอ.๒ 
 

๔๓ 
 

รายวิชา 

๑. 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

๒. 

ความรู 

๓. 

ทักษะทาง

ปญญา 

๔. 

ทักษะความ สัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

๕. 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร

และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ผฟ ๑๓๑  ปฏิบัติการคลินิก ๘: ทันตกรรมประดิษฐ      

ผฟ ๑๓๒  ปฏิบัติการคลินิก ๙: ทันตกรรมสําหรับเด็ก      

วิชาเลือก      

   



มคอ.๒ 

 ๔๔ 

หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

  ๑.๑ การวัดผล  ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร วาดวย การศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ .ศ. 

๒๕๔๐ (พรอมฉบับแกไขเพิ่มเติม) ขอ ๑๒, ๑๓ และ ๑๔  

 ๑.๒ การวัดผลการศึกษาแบงเปน ๘ ระดับ  มีชื่อและคาระดับตอหน่ึงหนวยกิตดังตอไปน้ี 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 

คาระดับ ๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๐๐ 

 

ตัวอักษรอ่ืน ๆ ที่ใชแสดงสถานภาพการศึกษา มีความหมายเฉพาะและไมมีคาคะแนน ดังน้ี 

 

ตัวอักษร ความหมาย 

I ยังไมสมบูรณ 

S ระดับใชได 

U ระดับยังใชไมได 

 

๑) วิชาภาคทฤษฎีตองมีเวลาเรียนแตละรายวิชาไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการประเมิน ผล

การเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ และหากรายวิชาใดมีเวลาเรียนตํ่ากวารอยละ ๘๐ จะไดรับการวัดผลการศึกษาระดับ  F โดย

จะตองแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร 

๒) วิชาภาคปฏิบัติตองมีเวลาฝกงานแตละรายวิชาเต็มรอยละ ๙๐ จึงจะมีสิทธิ์ไดรับการประเมินผล

การเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ และหากรายวิชามีฝกงานไมเต็มรอยละ ๙๐ จะไดรับการวัดผลการศึกษาระดับ  F โดย

จะตองแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษาที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร  

 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 ๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา  

   - มีคณะกรรมการทวนสอบ 

   - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน การปฏิบัติงาน และงานอ่ืน  ๆ ที่

ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

   - คณะกรรมการฯ สัมภาษณผูเรียนและอาจารยผูรับผิดชอบวิชา 

  



มคอ.๒ 

 ๔๕ 

 ๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  

   - มีคณะกรรมการทวนสอบ 

   - คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน การปฏิบัติงาน และงานอ่ืน  ๆ ที่

ผูเรียนไดรับมอบหมาย 

 

๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ๓.๑ ไดศึกษารายวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมตํ่ากวา ๓๗ หนวยกิต 

 ๓.๒ ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา ๒.๐๐ 

๓.๓ ไดขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนผูชวยทันตแพทยมาแลวไมนอยกวาสองภาคการศึกษาปกติ แตไมเกินสี่ภาค

การศึกษาปกติ 

๓.๔ ปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่คณะทันตแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด  



มคอ.๒ 

 ๔๖ 

หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย 

 

๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  ๑) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของ

อาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย 

  ๒) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน  การวัดและการประเมินผล  การ

ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน  ประชุมสัมมนา  และการประชุมวิชาการ เสนอผลงานทั้งในและ

ตางประเทศ 

  ๓) สงเสริมอาจารยใหมีการจัดทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประสอบการสอน 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

 ๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

  ๑) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู และสรางประสบการณ ในการเรียนการสอน โดยการฝกอบรมดูงาน 

  ๒) สนับสนุนใหอาจารยใชเทคโนโลยี สื่อการสอนที่ทันสมัย เพื่อการเรียนการสอนและการประเมินผลเรียน 

  ๓) สงเสริมอาจารยใหมีการจัดทําตํารา เอกสารคําสอน และเอกสารประสอบการสอน 

  ๔) สงเสริมการพัฒนาการศึกษาวิจัยมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  เชนการประเมินผลจากผูใชงานผูสําเร็จ

การศึกษา 

 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

  ๑) การใหอาจารยมีสวนรวมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแกชุมชน 

  ๒) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหม 

  ๓) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา 

  



มคอ.๒ 

 ๔๗ 

หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

๑. การบริหารหลักสูตร 

๑.๑ มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติใหแกอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

๑.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารยผูสอน 

ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยางตอเน่ือง 

๑.๓ มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยผูที่สําเร็จการศึกษาแลว ๑ ป 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานไดตามความตองการของ

สังคม 

แตงต้ังคณะกรรมการประเมินและ

ทวนสอบหลักสูตร 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผใช

บัณฑิต 

 

๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

 ๒.๑ บริหารงบประมาณ 

  คณะกรรมการดําเนินการจะใชเงินรายไดจากหนวยงานเอง เพื่อจัดซื้อ วัสดุและครุภัณฑ  เพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน จายคาตอบแทน การประชาสัมพันธการบริหารจัดการ 

 ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม  

  คณะฯ มีความพรอมทั้งดานอาจารยผูสอน ครุภัณฑ สถานที่ฝกปฏิบัติงาน  

 ๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  

  หนังสือสามารถคนควาไดที่หองสมุดนงเยาว ชัยเสรี 

 ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

มีทรัพยากรทั้งทางดานบุคากร 

เทคโนโลยี สารสนเทศ เพียงพอ 

คณะกรรมการดําเนินการจัดหา

ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน 

แบบสอบถามความพึงพอใจและ

ความตองการของนักศึกษาในการ

จัดเตรียมทรัพยากร 
 

๓. การบริหารคณาจารย 

 ๓.๑  การรับอาจารยใหม 

  ไมมีนโยบายรับอาจารยใหมในหลักสูตร เน่ืองดวยใชทรัพยากรเดียวกันกับคณะฯ 

 ๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

ประเมินผล เก็บรวบรวมขอมูล เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  



มคอ.๒ 

 ๔๘ 

 ๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

  สําหรับอาจารยพิเศษตองเปนอาจารยที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อาจารยผูรับผิดชอบวิชาจะเสนอชื่อ

อาจารยพิเศษ เพื่อใหคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเปนผูอนุมัติ 

 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

  ผูที่จะเปนพี่เลี้ยงในการฝกปฏิบัติงานใหกับนักศึกษา ตองปนผูที่ทํางานในดานการเปนผูชวยทันตแพทยมา

ไมตํ่ากวา ๑ ป 

 ๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

  มีการฝกอบรม และพัฒนาความรูกับอาจารยทันตแพทย และอาจารยผูชวยทันตแพทย 

 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 ๕.๑  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 

  จัดใหมีอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษา ในอัตรา ๑:๑๐ 

 ๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา 

  ๕.๒.๑ กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู

กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได 

  ๕.๒.๒ การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๔ 

 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

  หลังจากนักศึกษาจบไปปฏิบัติงานไดอยางนอย ๑ ป จะดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

และคุณลักษณะของผูชวยทันตแพทยที่ตองการหรือใหปรับปรุง จากน้ันนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตร 



มคอ.๒ 

 ๔๙ 

๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕ 

๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถาม)ี 
     

๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ 

และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน

ใหครบทุกรายวิชา 

     

๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 

ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
     

๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 

๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

     

๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน 
     

๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงคร้ัง 
     

๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
     

๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
     

๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม

นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
     

 
  



มคอ.๒ 

 ๕๐ 

หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 ๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน 

  ๑.๑.๑ การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

  ๑.๑.๒ การประชุมคณาจารย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

  ๑.๑.๓ การสอบถามจากนักศึกษา 

  ๑.๑.๔ การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม  ในเน้ือหาที่

ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป 

 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

  ๑.๒.๑ ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา 

การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน 

  ๑.๒.๒ ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน 

 

๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน  

 ๒.๑ ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาในภาคเรียนสุดทาย  

 ๒.๒ ประชุมอาจารยเพื่อประเมินหลักสูตร 

 ๒.๓ ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร  

 ๒.๔ ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ  

 

๓.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน อยางนอย ๓ คน 

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน 

 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 ๔.๑ มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการประจําปของรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 ๔.๒ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอรองคณบดีฝายวิชาการ 

 ๔.๓ ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรในทุก ๑-๒ ป 

 



มคอ.๒ 

 ๕๑ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ๑ ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง ๕ ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลําดับ ชื่อ - สกุล หนังสือ/ตํารา งานวิจัย บทความ 

อาจารยประจําหลักสูตร    

๑ อ.ทพญ. วิสาขา อุปพงค - บทบาทของสารสกัดเพชรสังฆาตตอ

กระบวนการสรางกระดูกใหมทดแทน

ในหองหองปฏิบัติการ: ผลตอพัฒนาการ

ของเซลลสรางกระดูก เซลลสรางไขมัน 

และเซลลละลายกระดูก / งบกองทุน

วิจัย มธ. (ทุนทั่วไป) ป 2553 กรณีพิเศษ 

- 

๒ อ.ทพญ. นันทวรรณ กระจางตา - การตานทานการแตกหักของครอบฟน

เซอรโคเนียที่ผลิตดวยเทคนิคแคด/แคม

ในหองปฏิบัติการ/ งบประมาณรายจาย

จากรายไดหนวยงาน คณะทันต

แพทยศาสตร ปงบประมาณ 2554) 

Microtensile bond strength of silorane-based 

resin composite and its corresponding 

adhesive in Class i occlusal restorations. 

Krajangta, N., Srisawasdi, S. American 

Journal of Dentistry. Volume 24, Issue 

6, December 2011, Pages 346-353 

 

 

   

ความแนบบริเวณขอบและชองวาง

ภายในของครอบฟนเซอรโคเนียที่ผลิต

ดวยเทคนิคแคด/แคมในหองปฏิบัติการ 

/ เงินกองทุนวิจัย มธ. 

 

  



มคอ.๒ 

 ๕๒ 

ลําดับ ชื่อ - สกุล หนังสือ/ตํารา งานวิจัย บทความ 

อาจารยประจําหลักสูตร    

๓ อ.ทพ. เกรียงไกร ปนชํานาญกุล - - - 

๔ นาง ตะวัน ยิ้มประเสริฐ - - - 

๕ นางสาว เทวิกา ภังคสังข - - - 

  



มคอ.๒ 

 ๕๓ 

 
 

ภาคผนวก ๒ ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลําดับ รายนามอาจารย 

ภาระงานสอนกอนเปดหลักสูตร 

(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ภาระงานสอนภายหลังเปดหลักสูตร 

(ชั่วโมง:สัปดาห) 

ประกาศฯ

ผช.ทพ. 

ป. ตรี ประกาศฯ

บัณฑิต 

ป.โท ป.เอก รวม ประกาศฯ

ผช.ทพ. 

ป. ตรี ประกาศ

ฯ

บัณฑิต 

ป.

โท 

ป.เอก รวม 

๑. อ.ทพญ. วิสาขา อุปพงค - ๑๕.๕ - - - ๑๕.๕ - ๒๐.๕ - - - ๒๐.๕ 

๒. อ.ทพญ. นันทวรรณ กระจางตา - ๑๘ - - - ๑๘ - ๒๓ - - - ๒๓ 

๓. อ.ทพ. เกรียงไกร ปนชํานาญกุล - ๑๓ - - - ๑๓ - ๒๐ - - - ๒๐ 

๔. นางสาว เทวิกา ภังคสังข - - - - - - ๑๕ - - - -  

๕. นางสาว อัญชลี ลําคํา - - - - - - ๑๕ - - - -  

 



มคอ.๒ 

 ๕๔ 

 


