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  ประวัติมหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะทันตแพทยศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยเนชั่น เดิมมีชื่อเรียกว่า “วิทยาลัยโยนก” ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดการ
เรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ด าเนินการโดยมูลนิธิโยนก วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยโยนก” เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2549 และต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 กระทรวงศึกษาธิการโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยเนชั่น” มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท โดยเปิดสอนมาจนถึงปัจจุบันรวม 26 ปี (พ.ศ. 2531 – 2557) มีผู้ส าเร็จ
การศึกษาแล้วมากกว่า 6,900 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 5,700 คนและระดับปริญญาโท 1,200 คน 

 มหาวิทยาลัยเนชั่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของจังหวัดล าปางที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่
สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นิสิตเป็นนักคิด ใฝ่เรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ การประยุกต์ใช้ 
และมีคุณธรรม จิตส านึกต่อสาธารณะ โดยมีกิจกรรมเพ่ือฝึกฝนให้นิสิตมีประสบการณ์จริงสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยมีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ บรรยากาศการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเป็น “อุทยานการศึกษา” มีการจัดการเรียนการสอนที่นิสิตมีความใกล้ชิดกับ
คณาจารย์ อีกทั้งยังมีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ อาทิ ห้องสมุด หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีการสื่อสาร (ฝึกปฏิบัติการถ่ายทอดโทรทัศน์ 
วิทยุกระจายเสียง) ศูนย์ภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธด าเนิน ต าบลพระ
บาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และเปิดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ศูนย์เนชั่นบางนา ตั้งอยู่เลขที่ 1854 ถนน
บางนาตราด กม. 4.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะวิชาเปิดใหม่ที่จัดตั้งขึ้นตามมติอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ใน

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และอนุมัติหลักสูตรทันต

แพทยศาสตรบัณฑิตในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเนชั่น ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย

มีการพัฒนาหลักสูตร ก าหนดกรอบแนวคิดโดยมีการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้ 

- จัดการเรียนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไป ให้นิสิตมีความรอบรู้ด้านสังคม วัฒนธรรม เข้าใจสังคมทุก
ระดับ มีความสามารถด้านการสื่อสาร การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือ
การเรียนรู้ การสื่อสาร และการค้นคว้าองค์ความรู้ที่ทันสมัยเป็นสากล   

- จัดการเรียนกระบวนวิชาชีพพ้ืนฐาน ที่เน้นให้นิสิตมีความรอบรู้ในความรู้ต่างๆ ที่สามารถน าไป
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ ค านึงถึงผู้ป่วยเป็นหลัก ดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นองค์รวม ให้ความส าคัญต่อมิติ
สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม  
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 - จัดการเรียนกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ที่มุ่งให้นิสิตเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้น า  มี
มนษุยสัมพันธ์ ในการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน เข้าใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

- มีกระบวนวิชาที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรศาสตร์ โดยให้ความส าคัญการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ  

- เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ตอบสนองระบบการศึกษาและการเรียนรู้ของคนที่
เปลี่ยนไป สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ในทุกที่ ทุกเวลาและจากหลายช่องทาง 

- การจัดการศึกษาของหลักสูตร มีแนวคิดในการผลิตบัณฑิตที่ให้ทักษะชีวิต จิตสาธารณะ   
 

 ปรัชญา  (Philosophy) 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม 

เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น า ใฝ่รู้ คิดเป็น 

วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาได้ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีความสุข และปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อ

สังคมและประเทศชาติ 

 วิสัยทัศน์   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เนชั่น มุ่งสร้างทนัตแพทย์ที่มีคุณค่าของสังคมไทย มีจิตอาสา  

พัฒนาสังคม 
 

 พันธกิจ    

 มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีจริยธรรม จรรยาบรรณ  และ

สร้างสรรค์งานวิจัย องค์ความรู้ รวมทั้งนวัตกรรมทางด้าน  ทันตกรรม เพ่ือสังคม 

 เอกลักษณ์ (Identity) 
 เอกลักษณ์นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น : รอบรู้วิชาการ  ผดุงจรรยาบรรณวิชาชีพ  

มีจิตสาธารณะ (Educated  Profession, Ethical Concern, Public Mind) 
 

 อัตลักษณ์  

 ทันตแพทย์ที่ให้ความส าคัญกับการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์  (Humanized Oral Health 

Care)    
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  ชื่อ และตราสัญลักษณ์ ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

                                                  

 
 

 ดอกไม้ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

ดอกบัวสุทธาสิโนบล คือ ดอกไม้ของทันตแพทย์ 
บัวสุทธาสิโนบล (Nymphaea capensis var zanzibarien-sis) มีถิ่นก าเนิดบนเกาะ Zanzibar 

ประเทศแอฟริกาใต้ มีดอกใหญ่สีม่วงอมน้ าเงินหรือม่วงอมแดงที่เรียกว่า สีกุหลาบแก่ โคนเกสรเหลือง กลิ่น
หอมแรง พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 
พระอัครชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน ามาจากเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย 
เมื่อปี พ.ศ. 2444 ด้วยเหตุนี้ ศาสตราจารย์กสิน สุวตะพันธุ์ จึงตั้งชื่อบัวนี้ตามพระนามว่า “สุทธาสิโนบล” 
ฝรั่งเรียกว่า RoyalPurple 

 

 
 

 สีประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 สีประจ าคณะฯ คือ สีม่วงสุทธาสิโนบล 

 

 

 

 

 

 

สีน้ าเงิน หมายถึง  ชาติ 

รูปโล่    หมายถึง   เกียรติยศศักดิ์ศรี 

N        หมายถึง   NATION UNIVERSITY 
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 ปฏิทินการศึกษาปีการศึกษา 2563 
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งานทะเบียนและประมวลผลที่นิสิตควรรู้ 

 

   

1. การลงทะเบียนเรียน  

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนเรียน ยกเว้น นักศึกษาใหม่ในภาคเรียนแรกเข้า
ศึกษาในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.  การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละภาคการศึกษา หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนหลัง
ก าหนด จะมีค่าใช้จ่ายจากการไม่ลงทะเบียนเรียนในเวลาที่ก าหนด วันละ 200 บาท 

2.  การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ นักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานในเอกสารการลงทะเบียนเรียน 

3. ถ้ารายวิชาใดที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน มีวิชาบังคับก่อน (Prerequisite) ซึ่งได้ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบวิชาบังคับก่อนให้ผ่าน (หรือได้รับอนุมัติจากคณบดีเป็น
กรณีพิเศษจึงจะมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนวิชานั้นได้) 

4. วิชาใดท่ีได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ าอีก 

5. จ านวนหน่วยกิตท่ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ในแต่ละภาคการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 

ภาคเรียนที่  1 และท่ี  2  

1.1 นักศึกษาปกติ  ลงทะเบียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต 
  (ยกเว้นรายวิชา ฝึกงาน พลานามัย บรรณรักษ์ศาสตร์ และการเตรียมการเพื่ออนาคต) 

1.2 นักศึกษาวิทยาทัณฑ์  ลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต 
ภาคเรียนฤดูร้อน  

 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต   ทั้งนี้นักศึกษาอาจยื่นค าร้องขออนุมัติต่อ

คณบดี เพื่อลงทะเบียนเรียนมากกว่าที่ก าหนดไว้ได้ 

 6. การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อ นักศึกษาได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานการลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

 7. นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาพิเศษ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ได้ ถ้าอาจารย์ผู้สอนและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และได้ยื่นหลักฐานต่องานทะเบียนฯ ทั้งนี้
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 นักศึกษาต้องช าระค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมในรายวิชานั้น ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ผลการเรียนที่ได้จะ
บันทึกเป็นตัวอักษร “V” 

 ข้อแนะน ำในกำรลงทะเบียน 
1. ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาในคู่มือการศึกษาในแต่ละหลักสูตร และให้พบ

อาจารย์ที่ปรึกษาทุกครั้งก่อนการลงทะเบียน 
2.  ให้นักศึกษาตรวจสอบวัน เวลา ของรายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน โดยไม่ให้มีเวลาเรียนเวลาสอบ

ตรงกัน 

3. ให้นักศึกษาตรวจสอบตารางเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งก่อนการลงทะเบียนเรียน หรือเข้าชั้น

เรียน 

 ขั้นตอนกำรลงทะเบียนเรียน 
1. รับเอกสารการลงทะเบียนเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษา (บัตรลงทะเบียนเรียน (มนช.5), ตารางเรียน, ใบ

แสดงผลการศึกษา) 
2. พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
3. ยื่นบัตรลงทะเบียนเรียนต่องานทะเบียนและประมวลผล เพื่อบันทึกข้อมูล 
4. ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
 
 

 

  2. การขอเพิ่มวิชาเรียน 

1. ให้ด าเนินการขอเพ่ิมรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการขอ

เพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

2. จ านวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม เมื่อรวมกับจ านวนหน่วยกิตเดิมที่ลงไว้แล้ว จะต้องไม่

เกินจ านวนหน่วยกิตท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด หากเกินก าหนดจะถือว่าวิชาที่ลงทะเบียนภายหลังเป็นโมฆะ 

 

  3. การขอลดวิชาเรียน 

1.  ให้ด าเนินการขอลดรายวิชาเรียนภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นช่วงเวลาการขอ

เพ่ิม – ขอลดวิชาเรียน โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา (รายวิชาที่ขอลดนั้น จะไม่บันทึกใน

รายงานผลการศึกษาและได้รับค่าหน่วยกิตคืน) 

2. จ านวนหน่วยกิตท่ีขอลดวิชา เมื่อหักกับหน่วยกิตเดิมที่ลงไว้แล้ว จะต้องไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วย

กิตท่ี มหาวิทยาลัยก าหนด  

 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะต้องด าเนนิการให้ครบทุกขั้นตอน มิฉะนั้น จะถือว่าการด าเนินการนั้น ๆ  ไมส่มบูรณ์ 

ทั้งนี้ก าหนดการและขั้นตอนเกี่ยวกับวันลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยในแต่ละครั้ง 
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  ขั้นตอนกำรขอเพ่ิม / ขอลดวิชำเรียน 
1.  รับแบบฟอร์มบัตรขอเพ่ิมวิชาเรียน (มนช.6) / บัตรขอลดวิชาเรียน (มนช.7) ที่งานทะเบียนฯ 

2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 

3.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนต่องานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกข้อมูล 

4.  ยื่นบัตรขอเพ่ิม / ขอลดวิชาเรียนที่ผ่านการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่องานการเงิน เพ่ือช าระเงิน 
 

หมายเหตุ:  นักศึกษาจะต้องติดต่อขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนให้ครบทุกขั้นตอน  ภายใน  1  วัน                     

                มิฉะนั้น การขอเพิ่ม / ขอลดวิชาเรียนครั้งนี้จะถือเป็นโฆษะ 
 

  4. การขอเพิกถอนรายวิชา 

1.  กระท าได้ก่อนสอบปลายภาค 4 สัปดาห์ ส าหรับภาคการศึกษาปกติ และก่อนสอบปลายภาค 2 

สัปดาห์ ส าหรับภาคฤดูร้อน โดยจะบันทึกสัญลักษณ์ “W” ของรายวิชาที่ขอเพิกถอนนั้นในรายงานผล

การศึกษา 

2.  กรณีขอเพิกถอนรายวิชาหลังระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 

      2.1  กรณีนักศึกษาไม่เจ็บป่วย จะต้องท าค าร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี ถ้าไม่ได้รับ

อนุมัตนิักศึกษาต้องศึกษาวิชานั้นต่อไป การขอเพิกถอนในกรณีนี้ ต้องกระท าก่อนการสอบปลายภาค 

      2.2 กรณีนักศึกษาเจ็บป่วยในวันที่มีการสอบ จะขอเพิกถอนรายวิชานั้นได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์

มาแสดงเป็นหลักฐานและได้รับอนุมัติจากคณบดี 

     2.3  กรณีนักศึกษาเข้าชั้นเรียนน้อยกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด ให้คณบดีอนุมัติการเพิก

ถอนได้ โดยการร้องขอของอาจารย์ผู้สอนและความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ต้องกระท าก่อนการสอบปลาย

ภาค 

     2.4 จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนหลังจากการขอเพิกถอนรายวิชาแล้ว ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 

9 หน่วยกิต และหรือ ในกรณีขอเพิกถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีก่อน 
 

 ขั้นตอนกำรขอเพิกถอนวิชำเรียน 
 1.  รับแบบฟอร์มใบขอเพิกถอนวิชาเรียน (มนช.11) ที่งานทะเบียนฯ 
 2.  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบ 
 3.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนต่องานทะเบียนฯ เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 4.  ยื่นบัตรขอเพิกถอนวิชาเรียนที่ผ่านการบันทึกข้อมูลแล้ว ต่องานบัญชีการเงินฯ เพ่ือช าระเงิน 
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   งานเกี่ยวกับตารางเรียนตารางสอบ 

 ตารางเรียน 
มหาวิทยาลัยจัดการจัดการเรียนการสอน ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคเรียนที่ 1 และ ภาค

เรียนที่ 2 โดยแต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ ากว่า 15 สัปดาห์ และภาคเรียนฤดูร้อน มีระยะเวลา

การศึกษาไม่ต่ ากว่า 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยจะประกาศตารางเรียนตารางสอบเป็นภาค ๆ ไป 

 ประกาศตารางเรียน จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ วิชา วัน เวลา และสถานที่ ที่เปิดสอนในภาค

การศึกษานั้นๆ ซึ่งประกอบด้วย 

1. รหัสวิชา 
2. SEC.  หมายถึง กลุ่มที่เรียน ในแต่ละรหัสวิชา 
3. คณะ / สาขาวิชาที่ก าหนดให้ลงทะเบียน 
4. วันที่เรียน  อักษรย่อของวันเรียน เช่น  M  =  Monday  (วนัจันทร์) 
5. เลขที่ห้องของอาคารเรียน 
6. วันสอบ  วันสอบที่ระบุในตารางเรียนจะระบุเป็น ตัวเลข / ตัวเลข  โดย 

 ตัวเลขแรก  แสดงถึง  วันที่ของการสอบ  (1 ใน 7 วัน) มีระยะเวลา 7 วัน 

 ตัวเลขที่สอง แสดงถึง ช่วงของการสอบ  (1 ใน 3 ช่วง) ในแต่ละวันแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ  

                        ช่วงที่ 1   08.00 – 11.00 น.   

   ช่วงที่ 2   11.30 – 14.30 น.   

   ช่วงที่ 3    15.00 – 18.00 น. 

7. อาจารย์ผู้สอน วิชาในกลุ่มนั้น ๆ 
 

 ตารางสอบ 
ในแต่ละภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการเรียนการสอบกลางภาค และปลายภาค 

รายละเอียดการสอบ เป็นไปตามประกาศตารางสอบของมหาวิทยาลัย เป็นครั้ง ๆ ไป 

ประกาศตารางสอบ จะระบุรายละเอียดเกี่ยวกับวิชา วัน เวลา และสถานที่ อาจารย์ผู้คุมสอบ ในการสอบ

แตล่ะครั้ง ซึ่งประกอบด้วย 

1. รหัสวิชา และชื่อวิชา 
2. วัน เวลา และห้องสอบ 
3. กลุ่มนักศึกษาที่เข้าสอบ 
4. อาจารย์ผู้คุมสอบ 

นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าสอบตามวัน เวลา สถานที่ ที่ก าหนดทุกครั้ง กรณีท่ีนักศึกษามีความจ าเป็น
หรือเหตุสุดวิสัยไม่สามารถเข้าสอบในวัน เวลา ดังกล่าวได้ ให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ประจ าวิชา 
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 กรณีที่นักศึกษากระท าผิดระเบียบการสอบ 

         1. นักศึกษาที่กระท าผิดการสอบกลางภาค หรือ การสอบปลายภาค  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาโทษ

การทุจริตในการสอบ เห็นว่านักศึกษามีเจตนาในการทุจริตในการสอบจริง ให้ลงโทษนักศึกษาผู้กระท าผิดโดย

ตัดสิทธิสอบ และบันทึกอักษร F ในวิชาที่กระท าผิดระเบียบการสอบ และให้งานทะเบียนและประมวลผล 

ประกาศให้ทราบว่าในวิชาดังกล่าวมีนักศึกษาทุจริตในการสอบ ส่วนวิชาอ่ืนที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้า

เป็นวิชาที่ยังไม่ได้สอบ ก็ให้ด าเนินการสอบโดยปกติ และให้ได้ผลการสอบตามที่ได้จริง 

  2. ให้อธิการบดีสั่งพักการศึกษาผู้กระท าผิด 1 ภาคการศึกษาปกติเป็นอย่างน้อย การสั่งการศึกษาให้

เริ่มในภาคการศึกษาถัดไป หากภาคที่ถัดจากภาคการศึกษาที่กระท าผิดเป็นภาคเรียนฤดูร้อน ให้สั่งพักภาคฤดู

ร้อนรวมไปด้วย โดยให้นับเฉพาะภาคการศึกษาภาคปกติ ในการคิดสภาพนักศึกษา และระยะเวลาการศึกษา 

เมื่อนักศึกษาจะกลับเข้ามาศึกษาตามปกติ จะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพให้ครบถ้วน 

   3. ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริตขั้นร้ายแรง ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้สั่งให้พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา 

การบันทึกผลการเรียน และการประมวลผล 

 การบันทึกผลการเรียน 
 การบันทึกผลการเรียน   งานทะเบียนฯ  จะบันทึกตามแบบรายงานผลการเรียนประจ าวิชาที่ผ่านการ

พิจารณาจากคณะกรรมการสอบไล่ประจ าคณะ ดังนี้ 

แต้มคะแนนในแต่ละผลการเรียน 

ผลการเรียน ความหมาย แต้มคะแนน 

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

   B ดี (Good)   3.0 

   C+ ดีพอใช้(Fairly  Good) 2.5 

   C พอใช้ (Fair) 2.0 

   D+ อ่อน (Poor) 1.5 

   D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 

   F ตก (Fail) 0.0 
W ขอเพิกถอนวิชาโดยไดร้ับอนุมัติ  และไม่ได้รับหน่วยกิต (Withdraw) - 

P ยังไม่มีการวัดผล เนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยู่ (In-Progress) - 

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา (Incomplete) - 

V การลงทะเบยีนเรยีนวิชานั้นในฐานะผู้เข้าร่วมฟังเป็นพิเศษ โดยไม่มหีน่วยกิต - 
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 และการวดัผล นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (Visitor) 

S การเรยีนเป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบผ่านในวิชานั้น (Satisfactory) - 

U การเรยีนไมเ่ป็นที่น่าพอใจ นักศึกษาสอบตกในวิชานั้น(Unsatisfactory) - 

CS หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Tests) - 

CE หน่วยกิตจากการทดสอบทีไ่ม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน(Credits from Exam) - 

CT หน่วยกติจากการประเมินการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานอ่ืนไม่ใช่

สถาบันอุดมศึกษา (Credits  from Training) 

- 

CP หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงาน  ( Credits from Portfolio) - 

หมายเหตุ: นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนเป็น   I จะต้องติดต่ออาจารยผ์ู้สอน เพื่อด าเนินการแก้  I  ใหแ้ล้วเสร็จภายใน      2  
สัปดาห์ของภาคการศึกษาถัดไป  หากพ้นก าหนดนี้ จะเปลี่ยนสัญลักษณ์  I  เป็น F  โดยอัตโนมตั ิ

 การประมวลผลการศึกษา 

1.  การประมวลผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน จะกระท าเม่ือสิ้นภาคการศึกษา 

2.  การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย 

2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade Point Average) ค านวณโดยใช้ผลรวมของผล

คูณระหว่างหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยของทุกรายวิชาของภาคนั้น หารด้วย

ผลรวมของหน่วยกิตทุกรายวิชาที่ศึกษาในภาคนั้น 

2.2  แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average) ค านวณโดยใช้ผลรวม

ของผลคูณระหว่างหน่วยกิต กับแต้มระดับคะแนนของแต่ละรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด หารด้วย

ผลรวมของหน่วยกิตของรายวิชาที่ศึกษาทั้งหมด นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดมากกว่า

หนึ่งครั้งให้คิดทุกครั้ง 

2.3 การค านวณหาแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะใช้จุดทศนิยมสอง

ต าแหน่งโดยปัดเศษท้ิงไปในทุกกรณี 

   ตัวอย่าง วิธีการค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค 

ภาคเรียนที่ 1 วิชา หน่วยกิต ผลการเรียน แต้มคะแนน ผลคูณแต้มคะแนน 

 COMM 101 3 A 4.00 12.00 
 COMM 102 3 B+ 3.50 10.50 
 ENCO 101 3 B 3.00 9.00 
 ECON 100 2 C 2.00 4.00 
 BUSI 101 3 C+ 2.50 7.50 
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  CIVI 100 2 D 1.00 2.00 
 LEAC 100 1 C 2.00 2.00 
 TAPS 100 2 F 0.00 0.00 

 รวม 19   47.00 

แต้มระดับคะแนนประจ าภาค  =  ผลรวมผลคณูแต้มคะแนน หาร จ านวนหน่วยกิตรวม  

 GPA = 47  ÷ 19      =  2.47 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : วิชาที่มีผลการเรียนเป็น  P, W  หรือ  U จะไม่น ามานบัรวมหน่วยกิต และจะไม่น ามาค านวณ 

แต้มระดับคะแนนประจ าภาค  =  ผลรวมผลคณูแต้มคะแนน หาร จ านวนหน่วยกิตรวม  

  GPA = 34.50 ÷ 17      = 2.02 

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม = ผลรวมผลคณูแต้มคะแนนของทุกภาคเรยีน หาร  จ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด 

                    CGPA = (47 + 34.50) ÷ (19 + 17)   หรือ 81.50 ÷  36     =  2.26 

 การแจ้งผลการเรียน 
 งานทะเบียนฯ จะแจ้งผลการเรียนหลังจากที่มีการประมวลผลการศึกษาประจ าภาคเสร็จสิ้น  

โดยจะพิมพ์ใบรายงานผลการเรียนประจ าภาคเรียน (Grade Report) มี 2 ชุด  ชุดที่ 1 ส่งให้กับ

ผู้ปกครองตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้  และชุดที่ 2 พิมพ์แจกให้กับนักศึกษา โดยติดต่อรับได้ ที่อาจารย์ที่

ปรึกษา 

 การพ้นสภาพนักศึกษา 
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  ด้วยเหตุต่อไปนี้ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. ไม่ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ภาคเรียนที่ 2 วิชา หน่วยกิต ผลการเรียน แต้มคะแนน ผลคูณแต้มคะแนน 
 COMM 103 3 C 2.00 6.00 
 COMM 104 3   D+ 1.50 4.50 
 ENCO 102 3 D 1.00 3.00 
 LAWS 102 2 F 0.00 0.00 
 MATH 100 2 B 3.00 6.00 
 SCIE 100 2 A 4.00 8.00 
 SOCU 100 2  B+ 3.50 7.00 

 รวม 17   34.50 
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 4. มีผลการเรียนอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้  
4.1 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50  ยกเว้น ภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

4.2 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75  ในสองภาคการศึกษาติดต่อกัน โดยเริ่มนับจากภาค

การศึกษาท่ีสองที่เข้าศึกษาเป็นต้นไป 

5.  ไม่สามารถเรียนส าเร็จภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดที่ก าหนดในหลักสูตร นับตั้งแต่ภาคแรกที่

ลงทะเบียนเรียนในสาขาวิชานั้น ๆ 

 6.  เรียนครบตามหลักสูตรและได้รับปริญญา   

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 โครงสร้างหลักสูตร 
 ชื่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย    :  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

  ภาษาอังกฤษ   :  Doctor of Dental Surgery Program 
 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

  ภาษาไทย ชื่อเต็ม  :  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

    ชื่อย่อ  :  ท.บ. 

  ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Doctor of Dental Surgery 

    ชื่อย่อ :  D.D.S. 

 

 โครงสร้างหลักสูตร ตลอดหลักสูตร          223  หน่วยกิต 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์      9 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษา       15 หน่วยกิต 

  -     กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   6 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า                  187 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน   14 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   54 หน่วยกิต 

   -     กลุ่มวิชาชีพ              119 หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า             6 หน่วยกิต 
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  แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 
ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) DEN1202 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2 3 (2-2-5) 

 ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) ENG1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2 3 (3-0-6) DEN1203 โภชนาการส าหรับทันตแพทย์ 1 (1-0-2) 

 THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              3 (3-0-6) SCI1111 เคมีอินทรีย์ 3 (2-2-5) DEN1205 สรีรวิทยา 3 (2-2-5) 

1 ENG1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1        3 (3-0-6) SCI1112 ชีวเคมี 3 (2-2-5)     

 SCI1101 ชีววิทยาท่ัวไป 3 (2-2-5) DEN1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1 3 (2-2-5)     

 SCI1103 เคมีท่ัวไป 3 (2-2-5) DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 3 (2-2-5)     

 SCI1105 ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2 (2-0-4) XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3 (x-x-x)     

  รวม 20 หน่วยกติ  รวม 21 หน่วยกติ  รวม 7 หน่วยกิต 
  รวมหน่วยกิตสะสม 20 หน่วยกติ  รวมหนว่ยกิตสะสม 41 หน่วยกติ  รวมหน่วยกิตสะสม 48 หน่วยกติ 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 ENG2003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 3 (3-0-6) ENG2004 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 4 3 (3-0-6) DEN2214 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 2 (2-0-4) 

 STA1001 สถิติพ้ืนฐาน 3 (3-0-6) TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3 (3-0-6) DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา 3 (2-3-5) 

 DEN2206 ประสาทศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์ 3 (3-0-6) DEN2212 อายุรศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์ 2 (2-0-4) DEN2305 วิทยาการโรคฟันผุ 2 (2-0-4) 

 DEN2207 
จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทาง
การแพทย์ 

3 (2-2-5) DEN2213 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 1 2 (2-0-4)     

2 DEN2208 วิทยาภูมิคุ้มกัน 2 (2-0-4) DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด 2 (2-0-4)     

 DEN2209 วิทยาการระบาดช่องปาก 1 (1-0-2) DEN2216 การยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์ 2 (2-0-4)     

 DEN2210 วิทยาเอมบริโอ 2 (2-0-4) DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 3 (2-3-5)     

 DEN2211 พยาธิวิทยา 2 (1-2-3) DEN2302 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 2 (1-3-3)     

 DEN2303 ชีววิทยาช่องปาก 2 (2-0-4) DEN2351 ระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข 1 (1-0-2)     

 DEN2231 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 1 (0-3-1)         

  รวม 22 หน่วยกิต  รวม  20 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกิต 

  รวมหน่วยกิตสะสม 70 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 90 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 97 หน่วยกิต 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร์ 2 (2-0-4) DEN3309 เวชศาสตร์ช่องปาก 2 1 (1-0-2) DEN3352 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 2 (2-0-4) 

 DEN3218 
พฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยาส าหรับ     
ทันตแพทย์ 

1 (1-0-2) DEN3311 
รังสีวิทยาช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 2 

1 (1-0-2) DEN3353 
ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากในชุมชน 1 

2 (0-6-3) 

 DEN3306 การสบฟันพื้นฐาน 1 (1-0-2) DEN3313 ทันตกรรมหัตถการ 2 2 (2-0-4) DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1 (1-0-2) 

 DEN3308 เวชศาสตร์ช่องปาก 1 2 (2-0-4) DEN3315 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 1 (0-3-1) DEN3347 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 (0-3-1) 

 DEN3310 
รังสีวิทยาช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 1 

2 (2-0-4) DEN3317 ปริทันตวิทยา 2 2 (2-0-4)     

 DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1 2 (2-0-4) DEN3319 ฝึกปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1 (0-3-1)     

3 
DEN3314 

ฝึกปฏิบัติการทันตกรรม 
หัตถการ 1 

1 (0-3-1) DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1 (1-0-2)     

 DEN3329 ฟันเทียมท้ังปาก 1 1 (1-0-2) DEN3324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2 (2-0-4)     

 DEN3332 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 1 1 (0-3-1) DEN3330 ฟันเทียมท้ังปาก 2 1 (1-0-2)     

 DEN3334 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 1 (1-0-2) DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 2 1 (0-3-1)     

 DEN3336 
ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วน 
ถอดได้ 1 

1 (0-3-1) DEN3335 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1 (1-0-2)     

 DEN3316 ปริทันตวิทยา 1 1 (1-0-2) DEN3337 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1 (0-3-1)     

 DEN3323 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2 (2-0-4)         

  รวม 18 หน่วยกิต  รวม 15 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 

  รวมหน่วยกิตสะสม 115 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 130 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 136 หน่วยกิต 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1 (1-0-2) DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1 (1-0-2) DEN4222 จริยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์ 1 (1-0-2) 

 DEN4341 
ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติด
แน่น 1 

1 (0-3-1) DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1 (0-3-1) DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล 1 (1-0-2) 

 DEN4331 ฟันเทียมท้ังปาก 3 2 (2-0-4) DEN4307 
ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและ
กล้ามเน้ือบดเค้ียว 

2 (2-0-4) DEN4327 
ภาวะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินใน
คลินิกทันตกรรม 

1 (1-0-2) 

 DEN4348 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 1 (1-0-2) DEN4346 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1 (1-0-2) DEN4328 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล 1 (1-0-2) 

 DEN4318 ปริทันตวิทยา 3 1 (1-0-2) DEN4349 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 1 (1-0-2) XXXxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3 (x-x-x) 

 
 

DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 2 (2-0-4) DEN4350 
ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็กและ 
ทันตกรรมจัดฟัน 

1 (0-3-1)     

4 DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 (0-3-1) DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2 (2-0-4)     

 DEN4325 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 1 (1-0-2)         

 DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 1 *** 2 (0-6-3)         

 DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1*** 2 (0-6-3)         

 DEN4363 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1*** 2 (0-6-3)         

 DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1*** 2 (0-6-3)         

 DEN4367 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 *** 2 (0-6-3)         

 DEN4233 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 1 N/C  (3-0-0)         

  รวม 20 หน่วยกิต  รวม 9 หน่วยกิต  รวม 7 หน่วยกิต 

  รวมหน่วยกิตสะสม 156 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 165 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 172 หน่วยกิต 
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ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 DEN5223 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล 1 (1-0-2) DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2 1 (0-3-1)     

 DEN5224 เทคโนโลยีทางทันตกรรมร่วมสมัย 1 (1-0-2) DEN5226 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม 1 (1-0-2)     

 DEN5225 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพทันตกรรม 1 (1-0-2) DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร์ 1 (1-0-2)     

 DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 1 (0-3-1) DEN5228 
สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบ 
สหวิชาชีพ 

1 (1-0-2)     

 DEN5340 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 3 1 (1-0-2) DEN5229 ทันตกรรมส าหรับบุคคลท่ีมีความต้องการพิเศษ 1 (1-0-2)     

5 DEN5355 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 1 (1-0-2) DEN5344 ทันตกรรมรากเทียม 1 (1-0-2)     

 DEN5357 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 2*** 2 (0-6-3) DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ์ 1 (1-0-2)     

 DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2*** 2 (0-6-3) DEN5232 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 1 (0-3-1)     

 DEN5361 คลินิกฟันเทียมติดแน่น 1*** 2 (0-6-3)         

 DEN5364 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2*** 2 (0-6-3)         

 DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2*** 2 (0-6-3)         

 DEN5368 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2*** 2 (0-6-3)         

 DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 *** 2 (0-6-3)         

 DEN5371 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กและจัดฟัน 1*** 2 (0-6-3)         

  รวม 22 หน่วยกิต  รวม 8 หน่วยกิต     

  รวมหน่วยกิตสะสม 194 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตสะสม 202 หน่วยกิต     
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ชั้นปี ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

 DEN6230 คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทันตกรรม 1 (1-0-2)         

 DEN6373 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 (1-0-2)         

 DEN6354 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 2 2 (0-6-3)         

 DEN6360 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 3 *** 2 (0-6-3)         

 DEN6362 คลินิกฟันเทียมติดแน่น 2 *** 2 (0-6-3)         

6 DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 *** 2 (0-6-3)         

 DEN6372 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กและจัดฟัน 2*** 2 (0-6-3)         

 DEN6374 คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล*** 4 (0-12-6)         

 DEN6375 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล *** 4 (0-12-6)         

 XXXxxxx วิชาชีพเลือก 1 (0-3-1)         

 DEN6234 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 2 N/C  (3-0-0)         

  รวม 21 หน่วยกิต         

  รวมหน่วยกิตสะสม 223 หน่วยกิต         

 

หมายเหตุ *** เป็นรายวิชาที่มีการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 
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  3.1.6 อธิบายรายวิชา 

   (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30  หน่วยกิต 

  (1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์         9 หน่วยกิต 

ECO1001 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                             3(3-0-6) 
 Economics in Daily Life  

หลักและความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์ ขอบเขต หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยราคา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปสงค์ อุปทาน และปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค การก าหนดระดับการ
ผลิต รายได้ประชาชาติ ความรู้เบื้องต้นด้านตลาดทุน การเงิน การธนาคาร การคลังของรัฐบาล การค้าระหว่าง
ประเทศ      

 

SOC1001 สังคมและวัฒนธรรม                                           3(3-0-6) 
 Culture and Society  

หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏีทางสังคมและวัฒนธรรมของสังคมไทยและสังคมโลก ศึกษา
ระบบการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สุขภาวะ การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและการสังเคราะห์ แนวทางแก้ไข 
ป้องกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม มีการประยุกต์ความรู้เพื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา รวมถึงศึกษากรณีศึกษาต่างๆ  

 

TCS1001 การคิด การสื่อสารและการแก้ปัญหา                           3(3-0-6) 
 Thinking Communication and Problem Solving  

ศึกษาความหมายของการคิด การสื่อสารและการแก้ไขปัญหา เครื่องมือในการสื่อสาร การคิด และ
การแก้ไขปัญหาเชิงตรรกศาสตร์ การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ 
 
   (1.2)  กลุ่มวิชาภาษา      15  หน่วยกิต 

ENG1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                             3(3-0-6) 
 English for Communication I  

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนประโยคขั้นพื้นฐาน 
ค าศัพท์และส านวนในชีวิตประจ าวัน 

 

ENG100  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  
English for Communication II 

3(3-0-6) 

โครงสร้างและหลักไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ค าศัพท์และส านวนในสถานการณ์เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร สนทนาโต้ตอบในชีวิตประจ าวัน เขียนข้อความสั้นๆ 

 

ENG2003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3  
English for Communication III 

3(3-0-6) 

โครงสร้างที่ส าคัญของภาษา ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ประสานสัมพันธ์กันทั้ง 4 ทักษะ เน้น
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อความหมายได้โดยถูกต้องในระดับที่มีความยากและสลับซับซ้อน
ยิ่งขึ้น 
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 ENG2004 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4  
English for Communication IV 

3(3-0-6)  

ศัพท์ ส านวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา โทรสาร ตารางเวลา แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการฟังและพูดบทสนทนาพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการท างาน 

THA1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                              3(3-0-6) 
 Thai Language for Communication  

การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร กระบวนการคิดเชิงตรรกะกับการใช้ภาษาไทย การฝึกการอ่าน
และการฟังโดยเน้นการเก็บใจความส าคัญฝึกการพูดและการเขียนเชิงวิชาการและธุรกิจ น าเสนอข้อมูลและวิจารณ์
อย่างมีเหตุผล การพูดในโอกาสต่างๆ การเขียน ตลอดจนการน าเสนอรายงานและโครงการ                  

   (1.3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  6  หน่วยกิต 

TEC1001 สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ                                        3(3-0-6) 
 Media and Information Technology  

ศึกษาความหมายและหลักการของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความรูเ้บื้องต้นทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสาร การศึกษาและน าไปใช้เชิงพาณิชย์ ประเภทของระบบสารสนเทศ 
การสืบค้นข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น ระบบส านักงานอัตโนมัติ ความปลอดภัยและจริยธรรมในการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะดิจิทัล 

 

STA1001 สถิติพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 General Statistics  

สถิติพื้นฐาน ระเบียบวิธีการทางสถิติ การสุ่มตัวอย่าง ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง
ของตัวแปรสุ่ม การออกแบบการทดลอง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายข้อมูล การประมาณค่า
และการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบสารูปสนิทดีและความเป็นอิสระ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์
การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว และการแปลผลข้อมูลจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

   (2)  หมวดวิชาเฉพาะ    187 หน่วยกิต 

(2.1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน       14 หน่วยกิต 

SCI1101 ชีววิทยาทั่วไป  3(2-2-5) 
 General Biology  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ทั้งโปรคาริโอตและยูคาริโอต การแบ่งเซลล์ และปฏิกิริยาเคมีใน
เซลล์ กระบวนการในการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต การจ าแนกสิ่งมีชีวิต หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม      
การสัมพันธ์และการเจริญของสิ่งมีชีวิต ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การทดลองที่
สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 
SCI1103  เคมีทั่วไป  3(2-2-5) 
 General Chemistry  
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  วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี สมบัติของของแข็ง ก๊าซ และของเหลว 

สารละลายและคุณสมบัติของสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรดและเบส ไฟฟ้าเคมี ตารางธาตุและเคมี   
ของธาตุ เคมีนิวเคลียร์ การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

SCI1105  ฟิสิกส์ทางการแพทย์ 2(2-0-4) 
 Medical Physics  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ การเคลื่อนที่ แรง งาน พลังงาน สมดุลของความร้อนและอุณหภูมิ  
ฟิสิกส์ของการได้ยิน ฟิสิกส์ของการมองเห็น นิวเคลียร์ฟิสิกส์ การน าความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ 
 
SCI1109  เคมีอินทรีย์ 3(2-2-5) 
 Organic Chemistry  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี และการเกิดไฮบริไดเซชั่น สมบัติทางเคมีและทางกายภาพ          
การอ่านชื่อ ปฏิกิริยาการเตรียมและปฏิกิริยาการสังเคราะห์ของสารประกอบกรด -เบส อัลเคน อัลคีน อัลไคน์       
อะโรเมติก แฮไลด์อินทรีย์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเธอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และ
เอมีนฝึกฝนเทคนิคเบื้องต้นในการแยกสาร การท าให้สารบริสุทธิ์ การทดสอบสมบัติทางเคมีที่ส าคัญของหมู่ฟังก์ชั่น
ของสารประกอบอินทรีย์ 

 

SCI1115  ชีวเคมี 3(2-2-5) 
 Biochemistry  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของชีวโมเลกุล ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน        
กรดนิวคลีอิก เอ็นไซม์ วิตามิน และโคเอ็นไซม์ กระบวนการทางเมตาบอลิซึมและพลังงานของเซลล์ การสังเคราะห์
สารทางพันธุกรรม และการควบคุมการแสดงออกของยีน การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

    (2.2)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    54 หน่วยกิต 

DEN1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1 3(2-2-5) 
 Human Gross Anatomy I  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

โครงสร้างทางกายวิภาคและหน้าที่ของอวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ ได้แก่ ระบบ
หัวใจและหลอดเลือดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสัมพันธ์และ
การท างานร่วมกันของระบบต่างๆ ในร่างกาย การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 
 

DEN1202 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2 3(2-2-5) 
 Human Gross Anatomy II  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN1201 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 1  
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 โครงสร้างทั่วไปและหน้าที่ของมนุษย์ของระบบปกคลุม ร่างกายกล้ามเนื้อกระดูกระบบไหลเวียน
ของเลือด ระบบหลอดน้ าเหลือง ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ โดยเน้นอวัยวะบริเวณศีรษะ ใบหน้า 
และคอ และโครงสร้างที่เก่ียวข้องรวมถึงความสัมพันธ์และการท างานร่วมกันของระบบต่างๆ ในร่างกาย การทดลอง
ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN1203 โภชนาการส าหรับทันตแพทย ์ 1(1-0-2) 
 Nutrition for Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

แนวคิดของโภชนศาสตร์ สารอาหารและภาวะโภชนาการอาหารส าหรับบุคคลวัยต่างๆ ประโยชน์
ของอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพชีวิต คุณค่าของโภชนาการ ความส าคัญของโภชนาการต่อสุขภาพและ
สุขภาพช่องปากสารอาหารที่ส าคัญ ข้อก าหนดด้านอาหารและโภชนาการส าหรับกลุ่มวัยต่างๆ การประเมินและการ
ให้ค าแนะน าด้านโภชนาการที่สัมพันธ์กับกลุ่มคนวัยต่างๆ 

DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์  3(2-2-5) 
 General Human Histology  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

โครงสร้างและองค์ประกอบอย่างละเอียดของเซลล์ เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อ และ
เนื้อเยื่อประสาทของอวัยวะในระบบต่างๆ ของร่างกาย ในระดับกล้องจุลทรรศน์ การทดลองที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN1205 สรีรวิทยา      3(2-2-5) 
 Physiology  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

หน้าที่และกลไกการท างานพื้นฐานของระบบการท างานของเซลล์ ระบบประสาท กล้ามเนื้อ 
ระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินหายใจ ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อม
ไร้ท่อและระบบสืบพันธุ์ รวมทั้งบูรณาการความรู้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ในการท างานร่วมกันของระบบต่างๆ    
เพื่อรักษาร่างกายให้อยู่ในภาวะปกติ โดยมีการทดลองสอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN2206 ประสาทศาสตร์ส าหรบัทันตแพทย์      3(3-0-6) 
 Neuroscience for Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : DEN1202 มหกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ 2  

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอัตโนมัติวิถีประสาทและ
กลไกของระบบประสาทรับความรู้สึกระบบประสาทควบคุมการท างานของร่ างกาย ระบบประสาทสมอง        
ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบต่อมไร้ท่อ การรับรู้และการตอบสนองทั้งในภาวะปกติและผิดปกติ  

 
 

DEN2207 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางการแพทย์ 3(2-2-5) 
 Medical Microbiology and Parasitology  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2563                                                                       คณะทันตแพทยศาสตร์  
  
                                                                                                                    

 

- 26 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 ชนิด รูปร่าง ลักษณะ สรีรวิทยา และวงชีพของจุลินทรีย์และปรสิตที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย     
การเกิดโรค การแพร่กระจาย การป้องกันการเกิดโรค การท าลายและการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และ
ปรสิต การติดเชื้อ และการต้านทานการติดเชื้อของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาใน
ภาคบรรยาย 

 

DEN2208 วิทยาภูมิคุ้มกัน        2(2-0-4) 
 Immunology  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การท างานของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจน
และแอนติบอดีภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อการปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันเลือด ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันโรคที่เกิดจาก
การท างานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  

  

DEN2209 วิทยาการระบาดช่องปาก  1(1-0-2) 
 Oral Epidemiology   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิดและหลักการพื้นฐานวิทยาการระบาด และวิทยาการระบาดช่องปาก ธรรมชาติการเกิดโรค 
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสาเหตุ รูปแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา ดัขนีทางวิทยาการ
ระบาดช่องปาก การส ารวจสภาวะช่องปาก ความส าคัญของวิทยาการระบาดต่องานทันตสาธารณสุข 

DEN2210 วิทยาเอมบริโอ   2(2-0-4) 
 Embryology  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การปฏิสนธิ พัฒนาการและการเจริญของเอมบริโอและฟีตัสในแต่ละช่วงสัปดาห์จนถึงคลอด 
พัฒนาการและการเจริญของอวัยวะในระบบต่างๆ ในขณะที่อยู่ในครรภ์มารดา พัฒนาการและการเจริญของศีรษะ
และใบหน้า รวมถึงช่องปากและอวัยวะอันเกี่ยวเนื่องกับช่องปากอย่างละเอียด รวมถึงตัวอย่างกลุ่มอาการที่มี
พัฒนาการที่ผิดปกติที่พบได้บ่อยที่สัมพันธ์กับทันตแพทยศาสตร์พอสังเขป 

 

DEN2211 พยาธิวิทยา       2(1-2-3) 
 General Pathology  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรค การปรับตัวและการตายของเซลล์ การอักเสบ พยาธิวิทยาที่เกิด
จากสิ่งแวดล้อมและอาหาร ความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดและของเหลว โรคเนื้องอกพยาธิทั่วไป โรคติดเชื้อ 
การวินิจฉัยโรค สาเหตุระบาดวิทยารวมทั้งการแสดงออกทางคลินิกและลักษณะจุลพยาธิวิทยาของโรคชนิดต่างๆ 
การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย  
 

DEN2212 อายุรศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์     2(2-0-4) 
 General Medicine for Dentistry     
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

อาการส าคัญของโรคระบบต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ที่ส าคัญและพบบ่อย การตรวจพื้นฐาน และ  
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 การตรวจพิเศษต่างๆ การวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค การป้องกันภาวะแทรกซ้อน การรักษาและพยากรณ์โรค    
การรวบรวม สรปุ และวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินผลความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์เบื้องต้น 

 

DEN2213 เภสัชวิทยาส าหรับทนัตแพทย์ 1    2(2-0-4) 
 Pharmacology for Dentistry I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เภสัชจลศาสตร์ การออกฤทธิ์ของยา การใช้ยากลุ่มต่ างๆ 
ผลข้างเคียงและข้อระวังในการใช้ยา หลักการพื้นฐานเก่ียวกับการใช้ยาบ าบัดโรค ประเภทของยา กลไกการออกฤทธิ์
ของยา บัญชียาหลักแห่งชาติ  

 

DEN2214 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2      2(2-0-4) 
 Pharmacology for Dentistry II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN2213 เภสัชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 1  

ระเบียบการใช้ยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หลักการทางเภสัชวิทยาของ
การใช้ยาเพื่อรักษาโรคของระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบไตและการขับถ่ายปัสสาวะ และระบบต่อมไร้ท่อ การใช้ยาในเด็กและผู้สูงอายุ ยาที่ใช้ในทางทันตกรรม 
การเขียนใบสั่งยา และการบันทึกประวัติการใช้ยา  

 

DEN2215 ความเจ็บปวดและการควบคุมความเจ็บปวด     2(2-0-4) 
 Pain and Pain Control  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทฤษฎีความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพื้นฐานของยาที่ใช้ลดความเจ็บปวด ยาชา ยาลดความกังวล  
ยาสลบ เทคนิคการฉีดยาชา ข้อควรระวังและปัญหาแทรกซ้อนจากการใช้ยาชาเฉพาะที่  การแก้ไขปัญหาแทรกซ้อน
จากการใช้ยาชาเฉพาะที่ ยาลดความกังวล และยาสลบ รวมทั้งการวินิจฉัยแยกโรคของความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า
และช่องปาก 

DEN2216 การยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์    2(2-0-4) 
 Ergonomics for Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักและแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการยศาสตร์ ความสามารถและข้อจ ากัดในการท างานของมนุษย์  
การจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน การออกแบบและเลือกเครื่องใช้ที่เหมาะสมกับการท างาน ปัญหาทางสุขภาพ
อนามัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการท างาน และการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางทันตกรรมได้ 

 
 

DEN3217 ทันตวัสดุศาสตร ์       2(2-0-4) 
 Dental Material  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์การจ าแนกชนิดการก าหนดมาตรฐานโครงสร้างและคุณสมบัติ
ของโลหะ พอลิเมอร์ เซรามิกทางทันตกรรม และวัสดุคอมโพสิตทางทันตกรรม โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการ
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 ประยุกต์ใช้งานวัสดุพิมพ์ปาก วัสดุหล่อแบบท าเบ้า และวัสดุทนความร้อน ท าเบ้าฝังวัสดุ ท าฐานฟันเทียมชนิด
อะคริลิกและโลหะ วัสดุบุและเสริมฐานฟันเทียม ขี้ผึ้งทางทันตกรรม ลวดโลหะและรากเทียม สารขัดเรียบและขัดมัน 
สารยึดฟันเทียม สารท าความสะอาดฟันเทียมและยาสีฟัน วัสดุอุดฟัน เซรามิกทางทันตกรรม ซีเมนต์ทางทันตกรรม 
ข้อก าหนดมาตรฐานสากลของวัสดุทันตกรรมและองค์กรก าหนดมาตรฐานสากล คุณลักษณะที่ส าคัญ สี ลักษณะที่
ปรากฏ พื้นฐานทางด้านทันตชีววัสดุ 

 

DEN3218  พฤติกรรมมนุษย์ จิตวิทยาส าหรับทันตแพทย์    1(1-0-2) 
 Human Behavior, Psychology for Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมพื้นฐานทางชีวภาพของพฤติกรรมและกลไกการเกิดพฤติกรรม 
องค์ประกอบของความเป็นมนุษย์ จิตและกระบวนการท างานของจิต พฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างจิตและ
พฤติกรรม วิธีการศึกษาพฤติกรรม พฤติกรรมมนุษย์ทางสังคม พฤติกรรมอปกติ  อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์ 
ความเครียด บุคลิกภาพและการเจ็บป่วย ความผิดปกติทางจิตเวชที่ส าคัญ ปฏิกิริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ป่วยโรค
ทางกาย  

 

DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์      2(2-0-4) 
 Dental Research     
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความหมายของการวิจัยและกระบวนการวิจัย การแสวงหาความรู้ ประเภทของงานวิจัย ระเบียบ
วิธีวิจัย การสืบค้นข้อมูลการออกแบบการวิจัย การด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการด าเนินงานที่มี
หลักฐานทางวิชาการ การประเมินคุณค่าและวิพากษ์งานวิจัย การน าผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ การเขียนโครงร่าง
วิจัย และรายงานการวิจัย 

 

DEN5220  โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1    1(0-3-1) 
 Dental Research Project I  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4219 การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  

ด าเนินการสัมมนาจากหลักฐานและวรรณกรรมทางวิชาการที่ผู้เรียนมีความสนใจและมีความ
สอดคล้องสัมพันธ์กับพื้นฐานด้านทันตกรรมวิทยาการทางด้านทันตกรรมหรือด้านทันตสาธารณสุข  จัดกลุ่มเลือก
ปัญหาและแนวทางด าเนินการตามหลักฐานทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ ากลุ่มเป็นผู้ ดูแล สรุปหัวข้อ
ปัญหาและแนวทางด าเนินงานที่จะน ามาเขียนข้อเสนองานวิจัยและน าเสนอโครงร่างวิจัยต่อคณาจารย์ เพื่อวิพากษ์
ผลงานและให้ข้อแนะน า/เสนอแนะ ท าการแก้ไขปรับปรุงผลงาน จัดท าเป็นเล่ม "โครงร่างวิจัย" ฉบับสมบูรณ์ที่จะใช้
ในการด าเนินโครงการวิจัยต่อไป 

DEN5221 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 2    1(0-3-1) 
 Dental Research Project II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN5220 โครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1  

ด าเนินการวิจัยตามโครงร่างวิจัยที่ได้รับมอบหมายหรืออนุมัติให้ด าเนินการตามก าหนดตารางเวลา
และระเบียบวิธีวิจัยภายใต้การควบคุม/ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย น าเสนอผลงานวิจัยต่อคณาจารย์เพื่อ
วิพากษ์ผลงานให้ข้อแนะน า/เสนอแนะ ท าการแก้ไขปรับปรุงผลงานวิจัย จัดท าเป็นเล่ม "รายงานการวิจัย" ฉบับ
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 สมบูรณ ์

DEN4222 จริยศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์     1(1-0-2) 
 Ethics for Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักและทฤษฎีทางจริยศาสตร์ จริยธรรมเชิงพุทธ จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพทันตกรรม 
ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม การศึกษากรณีตัวอย่างเพื่อให้เกิดขบวนการคิดทาง
จริยธรรมที่ถูกต้อง  

 

DEN5223 การบริหารคลินิกและโรงพยาบาล      1(1-0-2) 
 Dental Clinic and Hospital Administration  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักเบื้องต้นในการบริหารงานคลินิกและโรงพยาบาล รูปแบบต่างๆ ในการบริหารจัดการ      
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพการวิเคราะห์
ประเมินต้นทุนก าไรและการตัดสินใจลงทุน การตัดสินใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณวิชาชีพและบทบาทที่มีต่อสังคม และการประกันคุณภาพโรงพยาบาล 

 

DEN5224 เทคโนโลยีทางทันตกรรมร่วมสมัย      1(1-0-2) 
 Contemporary Dental Technology  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

แนวคิดและหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีที่ทันสมัยในทางทันตกรรม ตลอดจนเครื่องมือและ
ครุภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบสนองกับการวินิจฉัยและการรักษาทางทันตกรรมทุกสาขา ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 

DEN5225 สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพทันตกรรมร่วมสมัย   1(1-0-2) 
 Seminar Contemporary Issues and Dental Professions  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สัมมนาประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบต่องานทันตกรรมทั้งด้านการปฏิบัติ การบริหาร การศึกษา
และการวิจัย แนวโน้มของวิชาชีพทันตกรรมและแนวทางการพัฒนาในอนาคต  
 

DEN5226 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตกรรม   1(1-0-2) 
 Laws in Dental Professions  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและ 
เวชกรรม สิทธิผู้ป่วย ประเด็นปัญหาทางกฎหมายในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 

DEN5227 นิติทันตแพทยศาสตร์      1(1-0-2) 
 Forensic Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พื้นฐานทางนิติเวชศาสตร์ พยานทางการแพทย์ นิติทันตแพทยศาสตร์ และรังสีวิทยาใน         
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 ทันตนิติเวช 
 

DEN5228 สัมมนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบสหวิชาชีพ  1(1-0-2) 
 Multidisciplinary Team Health Care Seminar  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

สัมมนาเนื้อหาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแบบสหวิชาการ เป้าหมายการท างาน แนวคิดในการให้    
การรักษาพยาบาล ทีมสหวิชาชีพ 

 

DEN5229 ทันตกรรมส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ     1(1-0-2) 
 Special Care Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักการดูแลสุขภาพช่องปากบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษ ผู้บกพร่องทางกาย     
ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ปัจจัย พฤติกรรมและวัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ การจัดการ
ทางทันตกรรมที่เหมาะสม การท างานร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 

 

DEN6230 คุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยทางทันตกรรม  1(1-0-2) 
 Patient Safety in Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางทันตกรรมส าหรับผู้ป่วย แนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการให้บริการทางทันตกรรม การสื่อสารเพื่อการรับรู้และความเข้าใจ การให้การรักษาอย่างปลอดภัย 
การควบคุมการติดเชื้อตามมาตรฐาน การบันทึกข้อมูลส าคัญครบถ้วน การจัดการความเสี่ยง 

 

DEN2231 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1     1(0-3-1) 
 Learning by Activity I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิต
ในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การสร้างสัมพันธภาพกับคนในสังคม ท างานเป็นทีมสหวิชาชีพ การมีส่วนร่วมกิจกรรม
ในสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 

DEN5232 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2       1(0-3-1) 
 Learning by Activity II  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การเข้าร่วมกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนิสิต เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิต
ของการศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยการเตรียมตนเองในการศึกษา และการด าเนินชีวิต การปรับตัว การควบคุมตนเอง
ในการศึกษา และการด าเนินชีวิต การมีวินัยในตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมในสังคม 

 

DEN4233 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 1   N/C(3-0-0) 
 Comprehensive Professional Evaluation I  
 วิชาบังคับก่อน :  สอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตรตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3   
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 สรุปองค์ความรู้และสาระส าคัญของสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเป็น   
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์
ยื่นขอสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน โดยมีผล
การเรียนเป็นการให้เกรดที่ไม่มีค่าระดับคะแนน คือ S หรือ U 

DEN6234 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 2   N/C(3-0-0) 
 Comprehensive Professional Evaluation II  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4233 ประมวลความรู้ระดับวิชาชีพ 1 และสอบผ่านทุกรายวิชาของหลักสูตร

ตั้งแต่ชั้นปีที่ 4 ถึงชั้นปีที่ 6   
สรุปองค์ความรู้และสาระส าคัญของสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียนเป็น    

ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาการคลินิกทันตกรรม โดยนิสิตจะต้องสอบผ่านจึงจะมีสิทธิ์ยื่นขอส าเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุญาตให้สมัครสอบขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาควิทยาการคลินิกทันตกรรม 
โดยมีผลการเรียนเป็นการให้เกรดที่ไม่มีค่าระดับคะแนน คือ S หรือ U 

(2.3) กลุ่มวิชาชีพ            119 หน่วยกิต 

 - วิชาชีพบังคับ      118 หน่วยกิต 

DEN2301 ทันตกายวิภาคศาสตร์     3(2-3-5) 
 Dental Anatomy  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ชนิดรูปร่างลักษณะ หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ านม วิธีการเรียกชื่อและการใช้สัญลักษณ์         
ความเหมือนและความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาของฟัน ระยะเวลาในการงอกเข้าสู่ช่องปากของฟันแท้และฟันน้ านม
ระยะเวลาในการหลุดออกของฟันน้ านม ความสัมพันธ์ของฟันแต่ละซี่ต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะที่อยู่รอบตัวฟันและภายใน
โพรงฟัน หน้าที่ของเซลล์ในโพรงฟันและบริเวณรอบรากฟัน ฝึกปฏิบัติการวาดตามแบบฟันตัวอย่างและใช้เครื่องมือใน
การตกแต่งขี้ผึ้งให้ถูกต้องตามลักษณะรูปร่างสัณฐาน และกายวิภาคของฟันแท้หน้าและหลัง การทดลองที่สอดคล้อง
กับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN2302 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก      2(1-3-3) 
 Oral Histology  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN1204 จุลกายวิภาคศาสตร์มนุษย์  

โครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์ ส่วนประกอบของฟัน เยื่อเมือกช่องปาก อวัยวะ
ข้างเคียง การเจริญพัฒนาการของช่องปากและฟันน้ านม ฟันแท้ การเคลื่อนที่ของฟันทางกายภาพ การขึ้นและการ
หลุดของฟัน  การเตรียมชิ้นเนื้อเพื่อการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาค
บรรยาย 
 

DEN2303 ชีววิทยาช่องปาก       2(2-0-4) 
 Oral Biology  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

พื้นฐานทางชีววิทยาในช่องปาก ฟัน กระดูกขากรรไกร ต่อมน้ าลาย และเนื้อเยื่อต่างๆ ในช่องปาก 
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 ในสภาวะปกติและในสภาวะที่มีพยาธิสภาพ ชนิดและบทบาทจุลินทรีย์ประจ าถิ่นในช่องปาก การเกิดคราบจุลินทรีย์
และการก่อโรคที่เกี่ยวข้องกับฟันและอวัยวะปริทันต์รวมถึงโรคทั่วกาย การติดเชื้อที่ท าให้เกิดรอยโรคในช่องปาก  
ระบบภูมิคุ้มกันที่มีบทบาทป้องกันการติดเชื้อในช่องปาก กลไกการออกฤทธิ์ของยาต้านจุลชีพ วิธีการทดสอบความไว
ต่อยาต้านจุลชีพ การป้องกันการติดเชื้อโดยเฉพาะที่เก่ียวข้องทางทันตกรรม 

 

DEN2304 ทันตพยาธิวิทยา      3(2-3-5) 
 Oral Pathology  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN2211 พยาธิวิทยา  

ความผิดปกติในการเจริญเติบโตของโครงสร้างอวัยวะของช่องปาก และอวัยวะข้างเคียง อันตราย
และผลจากการได้รับสารเคมีและปัจจัยทางกายภาพของช่องปาก ความเสื่อมของฟัน การติดเชื้อในช่องปาก ถุงน้ าใน
ช่องปาก ความผิดปกติของเยื่อเมือกในช่องปากและผิวหนัง กระดูกและข้อต่อขากรรไกร ต่อมน้ าลาย และอวัยวะอื่นๆ 
ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งเนื้องอกหรือมะเร็งทั้งชนิดที่ก าเนิดจากอวัยวะของฟันและจากอวัยวะอื่นๆ ในช่องปากและเกิดขึ้น
ภายหลัง การทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาในภาคบรรยาย 

 

DEN2305 วิทยาการโรคฟันผุ     2(2-0-4) 
 Cariology  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ความรู้พื้นฐานแนวคิดเกี่ยวกับโรคฟันผุ ทฤษฎีการเกิดโรค กลไกการท างานของอวัยวะในช่องปาก 
กระบวนการเกิดคราบจุลินทรีย์ กระบวนการสลายและการสะสมกลับของแร่ธาตุของเนื้อเยื่อแข็งในช่องปาก วิทยาการ
ระบาดของโรคฟันผุ ลักษณะรอยโรคฟันผุระดับคลินิกจุลกายวิภาค มาตรการควบคุมและป้องกันโรคฟันผุ ฟลูออไรด์
กับโรคฟันผุ  

 

DEN3306 การสบฟันพ้ืนฐาน      1(1-0-2) 
 Basic Occlusion  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

แนวคิดการสบฟันในปัจจุบัน การเคลื่อนที่ของขากรรไกร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว 
กลไกการบดเค้ียวและวงเคี้ยวการพูดและการกลืน กลอุปกรณ์สบฟัน และการวิเคราะห์การสบฟัน  

 

DEN4307 ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเค้ียว  2(2-0-4) 
 Temporomandibular and Oro-facial Muscle Disorders  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3306 การสบฟันพื้นฐาน   

วิทยาการระบาดของความผิดปกติในการท าหน้าที่ของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของความผิดปกติ
การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษาเพื่อการแก้ไขความผิดปกติด้วยการใช้เฝือกสบฟันและวิธีการอ่ืนๆ  

 

DEN3308 เวชศาสตร์ช่องปาก 1     2(2-0-4) 
 Oral Medicine I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักการในการตรวจและให้ค าวินิจฉัยโรคในช่องปาก การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจทางคลินิก 
อาการและอาการแสดง วิธีการตรวจเพิ่มเติม การวินิจฉัยแยกโรค การดูแลผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน และความสัมพันธ์
ระหว่างการให้การรักษาทางทันตกรรมกับเวชกรรม การส่งปรึกษาแพทย์ การบันทึกบัตร การวางแผนการรักษา    
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 และการส่งต่อการรักษาทางทันตกรรม 
 

DEN3309 เวชศาสตร์ช่องปาก 2       1(1-0-2) 
 Oral Medicine II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3308 เวชศาสตร์ช่องปาก 1  

ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกกับโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลวิภาคของเยื่อเมือกปกติ
และเยื่อเมือกที่ผิดปกติ ลักษณะทางคลินิกและลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปากและ
อวัยวะที่เก่ียวข้องชนิดต่างๆ ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รอยโรคก่อนมะเร็งและรอยโรคมะเร็ง รอยโรค
ในช่องปากที่เก่ียวเนื่องกับการติดเชื้อเอชไอวี อาการแสดงในช่องปากที่เก่ียวเนื่องกับปฏิกิริยาของยา การให้ค าวินิจฉัย
และค าวินิจฉัยแยกโรค รวมทั้งการรักษาและการพยากรณ์โรคหรือความผิดปกติ  
 

DEN3310 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1   2(2-0-4) 
 Oral and Maxillofacial Radiology I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์ รังสีชีววิทยาและการป้องกันอันตรายจากรังสี เอกซ์ 
กระบวนการสร้างภาพรังสีในระบบฟิล์มและระบบดิจิทัล การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปากรวมทั้งลักษณะทางกาย
วิภาคปกติในภาพรังสี การประกันคุณภาพในงานรังสีวิทยาและการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกรังสีวิทยา การระบุ
ต าแหน่งโดยใช้ภาพรังสี การถ่ายภาพรังสีของฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้าขั้นสูง รังสีวิทยาในงานนิติทันตวิทยา 
ความผิดปกติของฟันชนิดต่างๆ หลักการส่งถ่ายและแปลภาพรังสีของฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รังสีวิทยาของ
โรคฟันผุและโรครอบปลายรากฟัน โรคปริทันต์ โรคของโพรงอากาศรอบจมูก 

 

DEN3311 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2   1(1-0-2) 
 Oral and Maxillofacial Radiology II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3310 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1  

หลักการส่งถ่ายและแปลภาพรังสีของความผิดปกติของข้อต่อขมับขากรรไกร ความผิดปกติของต่อม
น้ าลายและเงาทึบรังสีในเนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อและการอักเสบของกระดูกขากรรไกร การบาดเจ็บที่เกิดกับฟันกระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า ถุงน้ าของกระดูกขากรรไกร เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรงของกระดูกขากรรไกร โรคต่างๆ
ที่ปรากฏในกระดูกขากรรไกร การพัฒนาที่ผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า  และโรคทางระบบที่ปรากฏในกระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า 

 
DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1       2(2-0-4) 
 Operative Dentistry I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้พื้นฐานต่างๆ ของงานทางด้านทันตกรรมหัตถการ ค านิยามและความหมายของศัพท์ที่
เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์ส าหรับพิจารณาตรวจจ าแนกรอยโรคฟันผุ หลักการและวิธีการกรอแต่งโพรงฟันเพื่อการบูรณะ
โดยการอุดฟันตลอดจนอุปกรณ์และเครื่องมือหลักที่ เกี่ยวข้องกับการอุดฟัน คุณสมบัติด้านต่างๆ ของวัสดุ
บูรณะอมัลกัม การใช้อมัลกัมเพื่อบูรณะในโพรงฟันชนิดต่างๆ มีความรู้พื้นฐานในการบูรณะฟันโดยตรงด้วยวัสดุบูรณะ
ชนิดสีเหมือนฟันในโพรงฟันชนิดต่างๆ คุณสมบัติและวิธีการบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดเรซินคอมโพสิต   
การใช้ระบบสารยึดติดส าหรับการบูรณะฟันโดยตรงกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต ตลอดจนการจัดการกับรอยโรค
บริเวณคอฟันที่ไม่ใช่สาเหตุจากฟันผุ และการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านระบบบดเคี้ยวกับการท างานทางด้านทันตกรรม
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 หัตถการ 
 
DEN3313 

 
ทันตกรรมหัตถการ 2     

 
2(2-0-4) 

 Operative Dentistry II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3312 ทันตกรรมหัตถการ 1  

คุณสมบัติและการใช้งานกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ และเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 
วัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดต่างๆ การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ส าหรับการควบคุมความชื้นและการใช้แผ่นยางกันน้ าลาย
ในงานทันตกรรมหัตถการ การจัดการรอยโรคฟันผุที่มีความรุนแรงต่างกัน การวางแผนการให้การรักษาในผู้ป่วยที่มี
ความซับซ้อน และปัจจัยทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการบูรณะฟันหลักการของ minimal intervention การบูรณะฟันเพื่อ
ความสวยงามด้วยวัสดุสีเหมือนฟันชนิดต่างๆ การบูรณะปิดช่องว่างในฟันหน้า การท าวีเนียร์และการเลือกสีฟัน     
การฟอกสีฟัน การท าไมโครอเบรชันของเคลือบฟัน การบูรณะฟันที่มีความซับซ้อนมากข้ึนในกรณีที่มีเนื้อฟันถูกท าลาย
ไปมาก การบูรณะฟันโดยใช้ชิ้นอุดฝังชิ้นอุดครอบและความล้มเหลวในการบูรณะฟัน 

 

DEN3314 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1    1(0-3-1) 
 Operative Dentistry Laboratory I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ทางทันตกรรมบูรณะและเครื่องมือชนิดต่างๆ และวิธีการใช้งาน รวมถึงการ
ดูแลรักษาเครื่องมือ ฝึกปฏิบัติการเตรียมโพรงฟันแบบต่างๆ ในฟันปูนพลาสเตอร์และฟันพลาสติกเพื่อการบูรณะ    
การอุด การตกแต่ง ตลอดจนการขัดแต่งวัสดุอมัลกัม รวมถึงการใช้สารรองพื้นโพรงฟันที่ถูกต้อง 

DEN3315 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2     1(0-3-1) 
 Operative Dentistry Laboratory II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3314  ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1  

ฝึกปฏิบัติการเตรียมโพรงฟันแบบต่างๆ ในฟันพลาสติกและฟันแท้ เพื่อการบูรณะ การอุด การ
ตกแต่ง และการขัดแต่งด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์ได้ 
 

DEN3316 ปริทันตวิทยา 1       1(1-0-2) 
 Periodontics I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

อวัยวะปริทันต์ในภาวะปกติและภาวะเบี่ยงเบน แผ่นคราบจุลินทรีย์และหินน้ าลาย เชื้อจุลชีพส าคัญ
ที่เป็นสาเหตุของโรคปริทันต์ พยาธิภูมิคุ้มกันในโรคปริทันต์ การจ าแนกชนิดของร่องลึกปริทันต์ และลักษณะการ
ท าลายกระดูกรองรับฟัน ปัจจัยส่งเสริมที่ท าให้เกิดโรคปริทันต์ ปัจจัยเสี่ยงของโรคปริทันต์ บทบาทของระบบบดเคี้ยวที่
มีต่อโรคปริทันต์ ทบทวนระบาดวิทยาของโรคปริทันต์ และดัชนีที่ใช้ในทางปริทันตวิทยา 

 

DEN3317 ปริทันตวิทยา 2      2(2-0-4) 
 Periodontics II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3316 ปริทันตวิทยา 1  

การจ าแนกชนิดของโรคปริทันต์ การตรวจวินิจฉัยทางปริทันต์ ลักษณะทางภาพรังสีของโรคปริทันต์ 
การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์ หลักการรักษาและป้องกันโรคปริทันต์โดยวิธีทางกล ได้แก่
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 การขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน และการใช้ยาและสารเคมี ตลอดจนการให้ทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยเพื่อควบคุมแผ่น
คราบจุลินทรีย์ ชนิดและหลักการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางปริทันต์ การลับเครื่องมือที่ใช้ขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน 
เครื่องขูดหินน้ าลายอุลตราโซนิค การรักษาทางปริทันต์ร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมสาขาอื่นๆ เครื่องมือยึดฟันใน
การรักษาทางปริทันต์ อิทธิพลของการสูบบุหร่ีและภาวะเบาหวานที่ส่งผลต่อโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์ที่มีโรค
ทางระบบร่วมด้วย การกรอแก้ไขการบาดเจ็บเหตุสบฟัน โรคปริทันต์อักเสบรุกราน โรคเหงือกและปริทันต์อักเสบเนื้อ
ตายเฉียบพลัน การรักษาเร่งด่วนทางปริทันต์ 

 

DEN4318 ปริทันตวิทยา 3      1(1-0-2) 
 Periodontics III  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3317 ปริทันตวิทยา 2  

หลักการและเหตุผลของการรักษาระยะแก้ไขสภาพ การหายของแผลที่เกิดขึ้นภายหลังการรักษา
ทางปริทันต์ด้วยวิธีต่างๆ การผ่าตัดโดยวิธีศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์ การท าศัลยกรรมปริทันต์ด้วยวิธีต่างๆ การลด
ความลึกของร่องลึกปริทันต์ การท าให้เกิดการยึดเกาะใหม่ของอวัยวะปริทันต์ การท าให้เกิดการงอกใหม่ ของอวัยวะ  
ปริทันต์ การแก้ไขความวิการของกระดูก การจัดการกับรอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟัน ลักษณะเนื้อเยื่อปริทันต์รอบ
รากเทียมและความรู้พื้นฐานในการรักษาโรคที่เกิดกับอวัยวะรอบรากเทียม และการดูแลรักษาเพื่อคงสภาพปริทันต์
หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว 

 

DEN3319 ฝึกปฏบิัติการปริทันตวิทยา      1(0-3-1) 
 Periodontal Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3316 ปริทันตวิทยา 1  

ฝึกปฏิบัติการซักประวัติผู้ป่วย ตรวจภายในช่องปาก บันทึกบัตรผู้ป่วยปริทันต์ การใช้ดัชนีชี้วัดทาง
ปริทันตวิทยา การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาโรคปริทันต์เบื้องต้น ฝึกแนะน าการแปรงฟันและใช้อุปกรณ์เสริม
การท าความสะอาดบริเวณซอกฟัน ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือตรวจหาหินน้ าลายเหนือเหงือกและใต้เหงือก ฝึกปฏิบัติการ
ขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันในหุ่นจ าลอง ฝึกปฏิบัติการลับเครื่องมือปริทันต์ชนิดต่างๆ รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือทาง
ปริทันต์ 

 
DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1     1(1-0-2) 
 Endodontics I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

วิวัฒนาการของวิทยาการเอ็นโดดอนต์ รูปร่างลักษณะของโพรงเนื้อเยื่อในฟันแต่ละซี่ หน้าที่ของ
เนื้อเยื่อในฟัน ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อเยื่อในฟันกับการรักษาคลองรากฟันสาเหตุและการป้องกันการอักเสบ      
การตายและการเสื่อมของเนื้อเยื่อในฟัน อาการที่ตรวจพบทางคลินิกของโรคต่างๆ ของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบ
ปลายราก จุลชีววิทยาในวิทยาการเอ็นโดดอนต์ กระบวนการตรวจพิเคราะห์โรค การวินิจฉัย การเลือกผู้ป่วยและการ
วางแผนการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งโรคทางระบบที่อาจส่งผลต่อการรักษาคลองรากฟัน การถ่ายภาพรังสีประกอบการ
รักษาคลองรากฟัน 

 

DEN4321 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2     2(2-0-4) 
 Endodontics II  
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  วิชาบังคับก่อน :  DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  
กระบวนการรักษาครองรากฟัน เครื่องมือที่ใช้ในการรักษาทางเอ็นโดดอนต์ หลักการและวิธีการเปิด

ทางเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟัน การบูรณะฟันชั่วคราวให้แนบสนิทบนตัวฟัน การลองกัตตาเปอร์ชาแท่งเอกและการอุด
คลองรากฟัน แนวคิดในการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว การบ าบัดรักษาฉุกเฉิน เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในผู้ป่วย
รักษาครองรากฟัน การประเมินความส าเร็จและล้มเหลวของการรักษาคลองรากฟัน การพิจารณาการรักษาคลองราก
ฟันซ้ า การท าศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์ การสูญละลายของรากฟัน การรักษาฟันที่มีชีวิตและฟันตายที่มีปลายรากเปิด   
การรักษาแบบฟื้นฟูสภาวะเนื้อเยื่อในการรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ  การฟอกสีฟันที่ไม่มีชีวิต การรักษาฟันที่มีโรค      
ปริทันต์อักเสบร่วมด้วย และเทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาคลองรากฟัน  
 

DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์     1(0-3-1) 
 Endodontic Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3320 วิทยาเอ็นโดดอนด์ 1  

ฝึกปฏิบัติการในแบบจ าลอง การรักษาคลองรากฟันในฟันมนุษย์ที่ถูกถอนหรือฟันจ าลอง เริ่มตั้งแต่
การถ่ายภาพรังสี การเปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อฟัน การวัดความยาวรากฟัน การเตรียมคลองรากฟัน การล้างคลอง
รากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน การอุดชั่วคราว และการอุดคลองรากฟันโดยใช้เทคนิคแลทเทอรัลคอมแพคชั่น    
การใส่แผ่นยางกันน้ าลาย 

 

DEN3323 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1     2(2-0-4) 
 Oral Surgery I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

หลักพื้นฐานของการท าศัลยกรรมช่องปาก การประเมินผู้ป่วยโดยการตรวจทางคลินิกและภาพถ่าย
รังสี การใช้เคร่ืองมือและหลักทางกลศาสตร์ของเครื่องมือศัลยกรรมช่องปากชนิดต่างๆ การตอบสนองของร่างกายต่อ
การบาดเจ็บชนิดต่างๆ ของบาดแผล การหายของบาดแผล ภาวะเลือดออกและช็อค เภสัชวิทยาทางทันตกรรม การท า
ให้ปราศจากเชื้อทางศัลยกรรม การประเมินผู้ป่วยและข้อบ่งชี้ส าหรับการถอนฟัน หลักการและเทคนิคการถอนฟัน
อย่างง่าย การถอนฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน การป้องกันและแก้ไขอาการแทรกซ้อนจากการถอนฟัน การดูแลผู้ป่วย
ภายหลังการถอนฟัน วัสดุและเทคนิคในการเย็บแผล 

 

DEN3324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2     2(2-0-4) 
 Oral Surgery II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3323 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  

หลักการและเทคนิควิธีการผ่าฟันคุดและฟันฝัง การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด การป้องกันและ
แก้ไขภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างและหลังท าศัลยกรรม หลักการตรวจวินิจฉัยปัญหาการติดเชื้อในช่องปาก
และใบหน้า อธิบายหลักการตรวจวินิจฉัย และจัดการปัญหาเกี่ยวกับภาวะโพรงอาการแม๊กซิลลาอักเสบที่เกี่ ยวข้อง  
กับฟัน เรียนรู้และสามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง เรียนรู้
การจัดการแก้ไขภาวะฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม ภาวะเลือดออก ภาวะเจ็บแน่นหน้าอก ภาวะหมดสติ ภาวะช็อค 
ภาวะทางเดินหายใจอุดก้ัน และการแพ้ยา  
 

DEN4325 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3      1(1-0-2) 
 Oral Surgery III  
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  วิชาบังคับก่อน : DEN3324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  
การตรวจวินิจฉัยและการจัดการปัญหาเกี่ยวกับบาดแผลในช่องปากและบริเวณใบหน้า โรคที่

เกี่ยวข้องกับถุงน้ าในกระดูกขากรรไกรที่เกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากฟัน เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรงในช่องปาก
และใบหน้า การท าศัลยกรรมก่อนการใส่ฟันและการท าศัลยกรรมปลายรากฟัน การประเมินและดูแลรักษาผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า หลักการทางศัลยกรรมเพื่อการปลูกถ่ายฟัน การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยมี
ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร ใบหน้าข้อต่อขากรรไกร และผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ หลักการใช้เลเซอร์ในทาง
ทันตกรรม 

 

DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล     1(1-0-2) 
 Hospital Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การตรวจวินิจฉัย รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยที่รับการรักษาใน
โรงพยาบาล การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยในโรงพยาบาล สารระงับความรู้สึก ยาดมสลบ ขั้นตอนการ
ดมยาสลบ ศึกษาวิธีการอ่านเวชระเบียน บันทึกการรักษา การปรึกษา การส่งต่อ และทักษะพื้นฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล 

 

DEN4327 ภาวะเวชศาสตร์ฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม   1(1-0-2) 
 Medical Emergency in Dental Clinic  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรในคลินิกทันตกรรมที่พบบ่อย ภาวะหมดสติ การหายใจล าบาก         
การเปลี่ยนแปลงของการมีสติ ภาวะเจ็บอก ภาวะชัก การไดรับยาเกินขนาดและการแพยา โดยศึกษาถึงสาเหตุอาการ
การวินิจฉัยแยกโรคและการแกไข หลักการกูฟนคืนชีพเบื้องตน หลักการป้องกัน และการเตรียมการส าหรับภาวะ 
ฉุกเฉินทางอายุรศาสตรในคลินิกทันตกรรม การใชชุดเคร่ืองมืออุปกรณและยาส าหรับภาวะฉุกเฉิน 

 

DEN4328 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล     1(1-0-2) 
 Rational Drug Uses  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

การใช้ยาอยางสมเหตุผลตามนโยบายแห่งชาติด้านยา ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบยาแหงชาติ    
การสืบคนข้อมูล การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูล การพัฒนาทักษะในการ
สื่อสารกับผูปวยระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพ การใชยาของผูปวย 

 

DEN3329 ฟันเทียมทั้งปาก 1     1(1-0-2) 
 Complete Denture I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับฟันเทียมทั้งปาก ได้แก่ นิยามศัพท์ทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับฟัน
เทียมทั้งปาก กายวิภาคศาสตร์ของใบหน้าและอวัยวะภายในช่องปาก ขั้นตอนการสร้างฟันเทียมทั้งปากและ       
ความส าคัญ การพิมพ์ปากขั้นต้นและการสร้างแบบจ าลองศึกษา ถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล รอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย   
การล้อมขอบชิ้นหล่อหลัก ส่วนกั้นด้านท้ายฟันเทียม แผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัด  

DEN3330 ฟันเทียมทั้งปาก 2      1(1-0-2) 
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  Complete Denture II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3329 ฟันเทียมทั้งปาก 1  

ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างฟันเทียมทั้งปากได้แก่ ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง
และการเคลื่อนที่ของขากรรไกร การลองแท่นกัด การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง และการบันทึก
ด้วยเครื่องเฟซโบว์ กลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองและการใช้งาน การเลือกซี่ฟันเทียมการสบฟันและการเรียงฟัน     
การแต่งขี้ผึ้งเหงือกเทียม การลองฟันเทียมขี้ผึ้งลอง กระบวนการสร้างฐานฟันเทียม การติดตั้งซ้ าและการเลือกกรอ 
การขัดเรียบและการขัดมัน การซ่อม การเสริม และการเปลี่ยนฐานฟันเทียม  

 

DEN4331 ฟันเทียมทั้งปาก 3  2(2-0-4) 
 Complete Denture III    
 วิชาบังคับก่อน : DEN3330 ฟันเทียมทั้งปาก 2   

หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาในการสร้างฟันเทียมทั้งปาก การเตรียม      
ช่องปากก่อนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การสร้างฟันเทียมทั้งปาก การให้ค าแนะน าผู้ป่วยหลังใส่ฟันเทียม 
ปัญหาและการแก้ไขภายหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก 
 

DEN3332 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1      1(0-3-1) 
 Complete Denture Laboratory I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ปากขั้นต้นในช่องปากที่มีฟันธรรมชาติและการสร้างแบบจ าลองศึกษา 
การสร้างถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การสร้างแผ่นฐานชั่วคราว และส่วนกั้นด้านท้ายฟันเทียมและการสร้างแท่นกัด 

 

DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2    1(0-3-1) 
 Complete Denture Laboratory II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3332 ฝึกปฏิบัติการฟนัเทยีมทั้งปาก 1   

ฝึกปฏิบัติเก่ียวกับ การเรียงฟัน การแต่งขี้ผึ้งเหงือกเทียม การสร้างฐานฟันเทียม การปรับการสบฟัน
การขัดเรียบและการขัดมัน และการซ่อมแซมฟันเทียม 

 

DEN3334 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1    1(1-0-2) 
 Removable Prosthodontics I   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ทั้งชนิดชั่วคราวและถาวร การจ าแนกประเภท
ขากรรไกรที่สูญเสียฟันธรรมชาติบางส่วน รอยพิมพ์เบื้องต้นของขากรรไกรที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วน 
เครื่องส ารวจความขนานและวิธีใช้ ส่วนประกอบของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวฐานอะคริลิก  
และการซ่อมแซม 

 

DEN3335 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2    1(1-0-2) 
 Removable Prosthodontics II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3334 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1  

การตรวจผู้ป่วย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วน การ
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 เคลื่อนไหวฟันเทียมบางส่วนถอดได และหลักการออกแบบ การกรอแต่งฟันหลักส าหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได การ
บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรส าหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได วิธีการเขียนใบสั่งงาน การลองโครงโลหะ การเลือก
และการเรียงซี่ฟันเทียม กระบวนการสร้างฟันเทียม การใสฟันเทียมและค าแนะน าผู้ป่วย ค าบ่นของผู้ป่วยและการ
แก้ไขฟันทียม การซ่อมแซมฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 

 
DEN3336 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1   1(0-3-1) 
 Removable Prosthodontic Laboratory I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกชนิดมีลวดดัด และฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกชนิดใส่ทันที 
 

DEN3337 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2    1(0-3-1) 
 Removable Prosthodontic Laboratory II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3336 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1   

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิก การออกแบบฟันเทียมบางส่วน   
ถอดได้ และการกรอแต่งแนวน า เค้ารูป และแอ่งพักบนฟันหลักเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 
 

DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1     1(1-0-2) 
 Fixed Prosthodontics I   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทฤษฏีขั้นพื้นฐานของการบูรณะฟันด้วยครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น ค านิยามและ
ความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การตรวจสภาพช่องปากก่อนการสร้างครอบฟันและฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น  
ชนิดการออกแบบวิธีกรอฟัน การบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว การเลือกใช้วัสดุในการท าครอบฟัน และฟันเทียม
บางส่วนชนิดติดแน่นชั่วคราว การจัดการเหงือก การแยกเหงือกก่อนการพิมพ์ปาก 

 

DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2     1(1-0-2) 
 Fixed Prosthodontics II   
 วิชาบังคับก่อน : DEN4338 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1  

ปัจจัยทางชีวภาพ และสภาวะปริทันต์ที่เกี่ยวข้องกับงานครอบฟัน และฟันเทียมบางส่วนชนิดติด
แน่น การบูรณะด้วยฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่นรูปแบบต่างๆ ระบบบดเคี้ยวในฟันเทียมติดแน่น ความสวยงามใน
งานฟันเทียมติดแน่น การออกแบบครอบฟัน การเลือกใช้ทันตวัสดุต่างๆ ในการสร้างครอบฟัน และฟันเทียมบางส่วน
ชนดิติดแน่น 

 

DEN5340 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 3        1(1-0-2) 
 Fixed Prosthodontics III  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4339 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2   

วัสดุพิมพ์ปากในงานครอบฟัน และฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่าง
ขากรรไกรบนและล่าง การเลือกใช้วัสดุที่ใช้ในการบันทึกการสบฟัน การเลือกใช้กลอุปกรณ์จ าลองขากรรไกร การเท
แบบจ าลอง การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และช่างทันตกรรม การแต่งขี้ผึ้ง การหล่อแบบโลหะ และเซรามิก       
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 ความล้มเหลวของครอบฟัน เดือยฟัน และฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น 
 

DEN4341 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1    1(0-3-1) 
 Fixed Prosthodontic Laboratory I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติการกรอแต่งฟันหลักส าหรับครอบฟันบนฟันเดนโตฟอร์ม การท าครอบฟันชั่วคราวบน
แบบจ าลองศึกษา การท าครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนและฟันเทียมชนิดติดแน่นโดยวิธีอ้อมบนแบบจ าลอง        
ท ากระสวนขี้ผึ้งเดือยฟันโดยวิธีตรงในฟันรากเดียวที่รักษาคลองรากแล้ว โดยฝึกปฏิบัติบนแบบจ าลองฟันพลาสติกและ
ฟันธรรมชาติ 

DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2    1(0-3-1) 
 Fixed Prosthodontic Laboratory II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4341 ฝึกปฏิบัติการฟนัเทยีมชนิดติดแน่น 1  

ฝึกปฏิบัติการท าครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนและฟันเทียมชนิดติดแน่นโดยวิธีอ้อมบน
แบบจ าลอง ท ากระสวนขี้ผึ้งเดือยฟันโดยวิธีตรงในฟันรากเดียวที่รักษาคลองรากแล้ว โดยฝึกปฏิบัติบนแบบจ าลองฟัน
พลาสติกและฟันธรรมชาติ 

 

DEN5343 วิทยาการทันตกรรมประดิษฐ ์   1(1-0-2) 
 Current Concepts in Prosthodontics  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ทฤษฎีทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามในทางทันตกรรม ฟันเทียมคร่อมราก   
ฟันเทียมทั้งปากใส่ทันที ฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียมเดี่ยวฐานโลหะ รอยพิมพ์ขณะใช้งาน ความล้มเหลวและการ
แก้ปัญหาของฟันเทียมบางส่วนถอดได้และฟันเทียมทั้งปาก สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร ครอบฟันรองรับฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ สลักยึดฟันเทียมถอดได้ที่รองรับด้วยสิ่งปลูกฝัง และการฟื้นฟูสภาพช่องปาก 

 

DEN5344 ทันตกรรมรากเทียม     1(1-0-2) 
 Dental Implantology  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทันตกรรมรากเทียมขั้นตอนการท าฟันเทียมบนรากเทียมในผู้ป่วย ข้อบ่งชี้ 
ข้อควรระวัง ลักษณะทางกายวิภาคในช่องปากที่เกี่ยวข้อง จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกระดูกขากรรไกร 
ชนิดของฟันเทียมบนรากเทียม การตรวจสภาพช่องปาก ตรวจทางภาพถ่ายรังสี การวางแผนการรักษา ขั้นตอนการ
ท าทางศัลยกรรมและทางทันตกรรมประดิษฐ์ การรักษาสภาพและการดูแลสุขภาพในช่องปากภายหลังท า การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการ ดูการสาธิตการฝังรากเทียมตามขั้นตอนทางศัลยกรรมและทางทันตกรรมประดิษฐ์บน
แบบจ าลอง  

 

DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1     1(1-0-2) 
 Orthodontics I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ศึกษาลักษณะการเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศรีษะและใบหน้า พัฒนาการของฟันและการ 
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 สบฟัน ประเภทความผิดปกติของการสบฟัน สาเหตุและปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความผิดปกติของการสบฟัน เครื่องมือ
จัดฟันชนิดถอดได้ ปฏิกิริยาของเนื้อเยื่อและชนิดของการเคลื่อนฟัน การเคลื่อนฟันอย่างง่ายในการรักษาทาง         
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันอย่างง่าย 

 

DEN4346 ทันตกรรมจัดฟัน 2     1(1-0-2) 
 Orthodontics II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3345 ทันตกรรมจัดฟัน 1  

วิธีการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์จ าลองฟัน และภาพรังสี
กะโหลกศีรษะด้านข้าง การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ศึกษาลักษณะเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิด
ติดแน่น การแก้ไขผู้ป่วยซึ่งมีความผิดปกติของการสบฟัน รวมทั้งผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของใบหน้า ซึ่งรักษาด้วยการ
จัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร การใช้เคร่ืองมือคงสภาพฟันภายหลังการจัดฟันและการคืนกลับสู่สภาพเดิม 
สาเหตุและการบ าบัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่    

DEN3347 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน     1(0-3-1) 
 Orthodontic Laboratory   
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติการพิมพ์ปากและการท าแบบจ าลองฟันเพื่อการศึกษา ฝึกพื้นฐานการดัดลวดในทาง      
ทันตกรรมจัดฟัน ออกแบบและท าเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันแบบถอดได้เบื้องต้น เช่น เครื่องมือเพื่อแก้ไขต าแหน่ง
ของฟันสบคร่อมผิดปกติ เครื่องมือเพื่อใช้เพิ่มเนื้อที่ในการเรียงตัวของฟันที่สูญเสียไป เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
เพื่อป้องกันนิสัยลิ้นดุนฟัน 
 

DEN4348 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1     1(1-0-2) 
 Pediatric Dentistry I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

พัฒนาการของเด็กทางร่างกาย อารมณ์ และสังคม พัฒนาการของฟันน้ านมและฟันแท้ การจัดการ
พฤติกรรมเด็กขณะให้การรักษาทางทันตกรรมฟันผุในเด็กเล็ก การตรวจทางร่างกาย การตรวจภายในช่องปาก       
การตรวจและแปลผลทางภาพถ่ายรังสี การวินิจฉัยโรค การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุและสภาวะของโรคฟันผุ
ในเด็ก งานทันตกรรมป้องกันในเด็ก การให้ทันตสุขศึกษาเป็นรายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพื่อ
ป้องกันฟันผุ การใช้ฟลูออไรด์ การเคลือบหลุมร่องฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ าลายในผู้ป่วยเด็ก 

 

DEN4349 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 2    1(1-0-2) 
 Pediatric Dentistry II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4348 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  

ขั้นตอนวิธีการใช้ยาชาเฉพาะที่และข้อควรระวังภายหลังการฉีดยาชาในผู้ป่วยเด็ก วัสดุอุปกรณ์และ
ขั้นตอนการบูรณะฟันน้ านม การบูรณะฟันน้ านมด้วยครอบฟันโลหะไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันน้ านม     
การรักษารากฟันน้ านม การถอนฟันน้ านม วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนที่ใช้ในการท าเครื่องมือกันฟันล้มส าหรับผู้ป่วยเด็ก 
การจัดการเมื่อมีภยันตรายเกิดขึ้นกับฟันน้ านม โรคปริทันต์ในเด็กและวัยรุ่น รอยโรคในช่องปากที่พบในเด็กและ
แนวทางรักษา ข้อที่ควรค านึงถึงและข้อควรระวังในการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยเด็กพิเศษ และผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก 
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DEN4350 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมส าหรบัเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 1(0-3-1) 
 Pediatric and Orthodontic Laboratory  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

วิเคราะห์แบบจ าลองฟันและภาพรังสี การวัดกะโหลกศีรษะด้านข้างเพื่อใช้วางแผนการรักษาทาง  
ทันตกรรมจัดฟัน ฝึกปฏิบัติการใส่แผ่นยางกันน้ าลายในผู้ป่วยเด็ก การบูรณะฟันด้วยวัสดุอุดฟันอมัลกัม การบูรณะฟัน
ด้วยครอบฟันโลหะไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันน้ านม การรักษารากฟันน้ านม การท าเครื่องมือกันฟัน ล้ม
ส าหรับผู้ป่วยเด็ก 

 

DEN2351 ระบบสุขภาพและระบบสาธารณสุข    1(1-0-2) 
 Health and Public Health System  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ระบบบริการสุขภาพและการสาธารณสุขของไทยและต่างประเทศ ความส าคัญและบทบาทของงาน
ทันตสาธารณสุขในทุกระดับ หลักการระบบการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุขไทย แนวคิดเวชปฏิบัติครอบครัวกับงาน
สาธารณสุขและทันตสาธารณสุข การแพทย์ระบบปฐมภูมิ ตลอดจนเข้าใจความเท่าเทียมด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

DEN3352 การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก    2(2-0-4) 
 Oral Health Promotion  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก ปรัชญาแนวคิดของการ
ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก กฎบัตรออตตาวา แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม นโยบาย
และกลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ การวางแผนโครงการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปาก แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม
สุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ ความแตกฉานด้านสุขภาพ แนวคิด หลักการการป้องกัน
โรคในช่องปากทั้งระดับบุคคล การประเมินผล และกระบวนการ รวมทั้งหลักการสร้างภาคีและเครือข่าย 
 

DEN3353 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 1   2(0-6-3) 
 Oral Health Promotion Practice I  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพช่องปากในชุมชน งานส ารวจสุขภาพช่องปากใน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 

DEN6354 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 2  2(0-6-3) 
 Oral Health Promotion Practice II  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3353 ฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน 1  

ฝกงานสงเสริมสุขภาพในชุมชน ทั้งในแงสุขภาพองครวมและสุขภาพชองปากในโรงพยาบาลชุมชน 
ระบบบริการสุขภาพในระดับตางๆ ไดแก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนและศูนย
สุขภาพชุมชน รวมถึงบทบาทหนาที่ของทันตแพทยในการปฏิบัติงานในระบบบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

DEN5355 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุ     1(1-0-2) 
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  Geriatric Dentistry   
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและทางด้านจิตใจ เภสัชวิทยาและ
โภชนาการในผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โรคทั่วกายในผู้สูงอายุและการป้องกันการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนในการรักษาทางทันตกรรม พยาธิสภาพ การรักษาและการป้องกันโรคในช่องปากในผู้สูงอายุ        
การวางแผนการรักษาและข้อควรค านึงถึงในการให้การรักษาทางทันตกรรม หลักการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพช่องปาก
ของผู้สูงอายุแบบองค์รวม น าเสนอการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในกรณีตัวอย่าง 

 

DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 1      2(0-6-3) 
 Oral Diagnostic Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3309 เวชศาสตร์ช่องปาก 2 

  DEN3311 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 
 

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพร้อมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิกตรวจ
พิเคราะห์ ฝึกการลงบันทึกบัตรและการให้ค าวินิจฉัยโรคในช่องปากที่ไม่ซับซ้อน คือไม่มีฟันที่มีโรคของเนื้อเยื่อในและ
รอยโรคปลายราก การซักประวัติผู้ป่วย อาการน า ประวัติความเจ็บป่วยในปัจจุบัน ประวัติทางการแพทย์ การตรวจ
ภายนอกช่องปากและการตรวจภายในช่องปาก การลงบันทึกบัตร การฝึกถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ล้างฟิล์ม         
แปลภาพรังสีและแก้ไขข้อบกพร่อง  

 

DEN5357 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 2     2(0-6-3) 
 Oral Diagnostic Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4356 คลินิกตรวจพิเคราะห์ 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตรวจพิเคราะห์ เพื่อฝึกการให้ค าวินิจฉัยโรคในช่องปากที่ซับซ้อน มีรอยโรคใน
ช่องปาก มีฟันที่มีโรคของเนื้อเยื่อในฟัน หรือรอยโรคปลายรากการตรวจ การวินิจฉัยและการจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหา
ความเจ็บปวดที่บริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดจากกระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ความผิดปกติที่ระบบ
ประสาทไทรเจมินัล ภาวะใช้ในงานนอกหน้าที่ของขากรรไกร  การเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสี เพื่อส ารวจบริเวณ
ใบหน้า ขากรรไกร และกะโหลกศีรษะ ฝึกถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปากและฝึกแปลภาพรังสี 
 

DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1      2(0-6-3) 
 Prosthodontic Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3337 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพร้อมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิก   
ทันตกรรมประดิษฐ์ การพิมพ์ปาก การลงบันทึกประวัติ ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการใส่ฟัน
เทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิก และฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะอย่างง่าย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาจากการใส่
ฟันเทียม ให้ค าแนะน าผู้ป่วยและติดตามผลการรักษา 

 

DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2     2(0-6-3) 
 Prosthodontic Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3333 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 

                      DEN4358 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1   
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 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการใส่ฟันเทียมทั้งปาก และการใส่ฟันเทียม
บางส่วนถอดได้ขยายฐานหรือฟันเทียมบางส่วนถอดได้ที่ซับซ้อน พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาจากการใส่ฟันเทียม การให้
ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและติดตามผลการรักษา 

 

DEN6360 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 3    2(0-6-3) 
 Prosthodontic Clinic III    
 วิชาบังคับก่อน :  DEN5359 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ การให้การรักษา
ฉุกเฉินทางทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหาหลังจากใส่ฟันเทียม และการเรียกคืนผู้ป่วยภายหลังการรักษา รวมทั้ง
การเตรียมสภาพช่องปากผู้ป่วยก่อนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

DEN5361 คลินิกฟันเทียมติดแน่น 1   2(0-6-3) 
 Fixed Prosthodontic Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4342 ฝึกปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้วยฟันเทียมชนิดติดแน่น  
 

DEN6362 คลินิกฟันเทียมติดแน่น 2 2(0-6-3) 
 Fixed Prosthodontic Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN5361 คลินิกฟันเทียมติดแน่น 1   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยด้วยฟันเทียมชนิดติดแน่น พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหา
จากการใส่ฟันเทียม การให้ค าแนะน าแก่ผู้ป่วยและการติดตามผลการรักษา 

 

DEN4363 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1     2(0-6-3) 
 Oral Surgery Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4325 ศัลยศาสตรช์่องปาก 3  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพร้อมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิก
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อการประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนท าศัลยกรรมช่องปาก การเลือกใช้ยาชา
เฉพาะที่และการให้ยาชาเฉพาะที่เพื่อการท าศัลยกรรมช่องปาก อธิบายผู้ป่วยก่อนการรักษาถึงแผนการรักษาและ
ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การถอนฟันแบบไม่ซับซ้อน/อย่างง่าย การสั่งยาและดูแลผู้ป่วยหลังถอนฟัน  

DEN5364 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2     2(0-6-3) 
 Oral Surgery Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4363 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถอนฟันที่มีความยุ่งยากต้องใช้การผ่าตัดร่วมด้วย การผ่าตัดฟันคุดที่ไม่
ซับซ้อน การจัดการผู้ป่วยติดเชื้อที่เป็นปัญหาซับซ้อนปานกลาง การให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตนหลังการท าศัลยกรรม
ช่องปาก การขอค าปรึกษาจากทันตแพทย์ต่างสาขาหรือส่งต่อ 

 

DEN4365 คลินิกปริทันตวิทยา 1     2(0-6-3) 
 Periodontal Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน : DEN3319 ฝึกปฏิบัติการปริทันตวิทยา  
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 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพร้อมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิก    
ปริทันต์ ฝึกถ่ายรูปในช่องปาก ตรวจ บันทึกประวัติ วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และวางแผนการรักษาโรค ให้ความรู้และ
แนะน าการแปรงฟันและใช้อุปกรณ์เสริมการท าความสะอาดซอกฟันแก่ผู้ป่วย ให้การรักษาโดยการขูดหินน้ าลายและ
เกลารากฟันในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับเร่ิมต้น ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะคงสภาพหลังการรักษาโรคปริทันต์ 
 

DEN5366 คลินิกปริทันตวิทยา 2     2(0-6-3) 
 Periodontal Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4365 คลินิกปริทนัตวิทยา 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโรคปริทันต์ในการรักษาระยะเตรียมอนามัยช่องปาก ตรวจบันทึกประวัติ 
วินิจฉัยโรค พยากรณ์โรค และวางแผนการรักษาโรค ให้ความรู้และแนะน าการแปรงฟันและใช้อุปกรณ์เสริมการท าความ
สะอาดซอกฟันแก่ผู้ป่วย ให้การรักษาโดยการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับเริ่มต้น   
ถึงเหงือกอักเสบระดับปานกลาง ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระดับเริ่มต้นและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะคงสภาพหลังการรักษา
โรคปริทันต์ 

 

 

DEN4367 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1     2(0-6-3) 
 Operative Dentistry Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN3315 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การเตรียมความพร้อมของนิสิตทันตแพทย์ในการลงปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อ
การตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษาทางทันตกรรมบูรณะ การเตรียมโพรงฟันอย่างง่าย การให้การบ าบัดรักษาและ
บูรณะรอยผุชนิดที่ไม่ซับซ้อนในผู้ป่วยจริงที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้การรักษาจนสมบูรณ์โดยค านึงถึงหลักการ
อนุรักษ ์
 

DEN5368 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2      2(0-6-3) 
 Operative Dentistry Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4367 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาแบบองค์รวม และให้การบ าบัด 
รักษา ในการบูรณะรอยผุที่มีการลุกลามปานกลางถึงโพรงฟันที่มีการลุกลามมากและมีความซับซ้อนในผู้ป่วยจริงที่
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ให้การรักษาจนสมบูรณ์โดยค านึงถึงหลักการอนุรักษ์ 

 

DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1      2(0-6-3) 
 Endodontic Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4322 ฝึกปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์   

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกรักษาคลองรากฟันโดยท าการตรวจวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน วางแผนการ
รักษา สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา ให้การรักษาและพยากรณ์ผลการรักษา รักษาคลอง
รากฟันในฟันรากเดี่ยวรวมถึงการบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันแล้ว ให้การบ าบัดฉุกเฉินในรายที่มีอาการ
ปวดหรือบวมก่อนและ/หรือภายหลังการรักษา 

 

DEN6370 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2     2(0-6-3) 
 Endodontic Clinic II   
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  วิชาบังคับก่อน :  DEN5369 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1   
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกรักษาคลองรากฟันโดยท าการตรวจวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟัน วางแผนการ

รักษา สื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจแผนการรักษาและขั้นตอนการรักษา ให้การรักษาและพยากรณ์ผลการรักษา รักษาคลอง
รากฟันในฟันกรามน้อยรวมถึงการบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันแล้ว ให้การบ าบัดฉุกเฉินในรายที่มีอาการ
ปวดหรือบวมก่อนและ/หรือภายหลังการรักษา 
 

DEN5371 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กและจัดฟัน 1   2(0-6-3) 
 Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic I  
 วิชาบังคับก่อน :  DEN4350 ฝึกปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน 

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตรวจร่างกาย ตรวจภายในช่องปาก ตรวจและแปลผลทางภาพถ่ายรังสี 
วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กขณะ
รับการรักษา การบูรณะฟันด้วยวัสดุชนิดต่างๆ การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ งานทันตกรรมป้องกันในเด็ก 
การให้ทันตสุขศึกษาเป็นรายบุคคล การแนะแนวการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ การใช้ฟลูออไรด์ และการ
เคลือบหลุมร่องฟัน ฝึกปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยเพื่อการจัดฟัน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 

 

DEN6372 คลนิิกทันตกรรมส าหรับเด็กและจัดฟัน 2   2(0-6-3) 
 Pediatric Dentistry and Orthodontics Clinic II  
 วิชาบังคับก่อน : DEN5371 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กและการจัดฟัน 1  

ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตรวจร่างกาย ตรวจภายในช่องปาก ตรวจและแปลผลทางภาพถ่ายรังสี 
วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในช่องปากเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็กขณะ
รับการรักษา การใส่แผ่นยางกันน้ าลายในผู้ป่วยเด็ก การบูรณะฟันด้วยวัสดุชนิดต่างๆ การบูรณะฟันน้ านมด้วยครอบ
ฟันโลหะไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อประสาทฟันน้ านม หรือการรักษารากฟันน้ านม การถอนฟันน้ านม การประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ งานทันตกรรมป้องกันในเด็ก การให้ทันตสุขศึกษาเป็นรายบุคคล การแนะแนวการ
รับประทานอาหารเพื่อป้องกันฟันผุ การใช้ฟลูออไรด์และการเคลือบหลุมร่องฟัน ฝึกปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยเพื่อการ
จัดฟัน การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา แบบองค์รวม การออกแบบและการสร้างเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
อย่างง่ายส าหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ตลอดจนการดูแลและการติดตามผลการรักษาส าหรับผู้ป่วย 

 

DEN6373 ทันตกรรมพร้อมมูล     1(1-0-2) 
 Comprehensive Dentistry  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

แนวคิดและการประยุกตแนวคิดในการดูแลสุขภาพชองปากแบบองครวม การบูรณาการองคความรู
สาขาตางๆ ทางทันตแพทยศาสตรในการวางแผนการรักษาและให้บริการทางทันตกรรมพรอมมูล 

 

DEN6374 คลินิกทันตกรรมโรงพยาบาล    4(0-12-6) 
 Hospital Dentistry Clinic  
 วิชาบังคับก่อน : DEN4326 ทันตกรรมโรงพยาบาล  

ศึกษาดูงาน และ/หรือ ฝึกปฏิบัติงาน รักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาล การส่งต่อผู้ป่วย ศึกษาดู
งานระบบการปฏิบัติงานของโรงพยาบาล หอผู้ป่วยและห้องผ่าตัด ระบบการจ่ายยา ระบบพัสดุปลอดเชื้อทางทันต -
กรรม และระบบโดยรวมของโรงพยาบาล 
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DEN6375 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล     4(0-12-6) 
 Comprehensive Dentistry Clinic  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลในคลินิกทันตกรรมโดยการตรวจในชองปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ
โรค วางแผนการรักษาและใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยโดยค านึงถึงปจจัยทางรางกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ
และสภาพแวดลอมของผูปวย การใหทันตกรรมปองกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วย
ตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบทันตกรรมพร้อมมูลไปแล้วอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 
- วิชาชีพเลือก                                                    ไม่น้อยกว่า      1       หน่วยกิต 

DEN6376 ฝึกปฏิบัติศัลย์ปริทันต ์      1(0-3-1) 
 Minor Periodontal Surgery Practice  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ฝึกท าศัลย์ปริทันต์แบบไมซับซอนในขากรรไกรหมู ศึกษางานข้างเก้าอี้ในคลินิกศัลย์ปริทันต์ 
 

DEN6377 ฝึกปฏิบัตทิันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม   1(0-3-1) 
 Esthetic Restorative Practice  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ฝึกปฏิบัติทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามในโมเดลฟัน และฝึกปฏิบัติงานในผู้ปป่วยทันตกรรม
บูรณะเพื่อความสวยงามในคลินิกทันตกรรมบูรณะตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

DEN6378 ฝึกปฏิบัติวิทยาการเอ็นโดดอนต์ในฟันกราม 1(0-3-1) 
 Endodontic Treatment Practice in Molar Teeth  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ฝึกท างานทันตกรรมรักษาคลองรากฟันในฟันกราม ในบล็อกฟันธรรมชาติ และศึกษางานข้างเก้าอี้
ในคลินิกรักษาคลองรากฟันกรามที่ไม่ซับซ้อน  

 

DEN6379 ฝึกปฏิบัตผิ่าตัดเลก็ในช่องปาก     1(0-3-1) 
 Minor Oral Surgery Clinic  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  

ศึกษาดูงาน/ฝึกปฏิบัติงานข้างเก้าอี้ในคลินิก งานผาตัดฟนกรามบนหรือลางคุดซี่ที่สาม และ/หรือ 
ฟันฝงคุดซี่อื่นที่ไมซับซอน ศัลยกรรมกอนงานทันตกรรมประดิษฐ์ การให้ค าแนะน าและให้ยาผู้ป่วยหลังผ่าตัด การ
จัดการภาวะแทรกซอนภายหลังการท าศัลยกรรมชองปาก 

 

DEN6380 ฝึกปฏิบัติพื้นฐานทันตกรรมรากเทียม     1(0-3-1) 
 Basic Implant Dental Clinic  
 วิชาบังคับก่อน :  ไม่มี  
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- 48 - 
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

 ศึกษาดูงานรากเทียมระบบต่างๆ ฝึกฝังรากเทียมในขากรรไกรเทียม หรือขากรรไกรหมู ศึกษางาน
ข้างเก้าอี้ในคลินิกงานทันตกรรมรากเทียม 

  (3)หมวดวิชาเลือกเสรี 6    หน่วยกิต 
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเนชั่น และ /หรือในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 1. ด ารงตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบและประพฤติตามจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพทันตกรรม 

 2. ค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเห็น

อกเห็นใจและตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

 3. มีความรอบรู้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 4. สามารถด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมโดยค านึงถึง

สุขภาพองค์รวมตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อน าไปสู่การ

ดูแลที่สอดคล้องกับความต้องการและคาดหวังของผู้ป่วยตามหลักวิชาการ 

 5. ตระหนักถึงข้อจ ากัดและระดับสมรรถนะของตนรวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 6. สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วยผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติรวมทั้งเป็นผู้น า

และผู้ตามได้ตามบริบท 

 7. สืบค้นประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและน าไปประยุกต์ในการ

ดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

 8. ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  9. มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม  

 การจัดการศึกษา 
ระบบการศึกษา ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของส านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งก าหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ (ภาค

การศึกษาละ 15 สัปดาห์) และ 1 ภาคฤดูร้อน   (8 สัปดาห์) โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการ

สอนในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลองและ/หรือ การศึกษาดูงาน 

30–45 ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

    นอกจากนี้บางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดย 

มีก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบ

ทวิภาค 

 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในชั้นปีที่ 1-4  

 ระยะเวลาการศึกษา 
ใช้เวลาในการศึกษาตามหลักสูตร 6 ปีการศึกษา โดยแบ่งเป็นการศึกษาระดับเตรียม 
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ทันตแพทย์ 1 ปี ระดับพรีคลินิก 2 ปี และระดับคลินิก 3 ปี และให้ศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างมากไม่เกิน 12 ปี
การศึกษา 
 

 การลงทะเบียนเรียน 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 
 

 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 
 เกณฑ์การวัดผลการศึกษา 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่น ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2561 และประกาศหรือระเบียบปฏิบัติหรือข้อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
  1. การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชั่นว่าด้วยระบบการศึกษาส าหรับ

ระดับปริญญาตรี 

  2. เป็นผู้ที่สอบประมวลความรู้สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

  3.  เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 การประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา 

 -  ทันตแพทย์ในระบบราชการและระบบเอกชน 

 -  อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

 -  ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมประจ าบริษัทวัสดุอุปกรณ์ทันตกรรมต่างๆ 

 -  ธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนชัน่ 

ว่าด้วยระบบการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 
 

 เพื่อให้การจัดการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธ์ิภาพ อาศัยอ านาจตามความ

ในมาตรา 34(2) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ .ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 สภา

มหาวิทยาลัยเนช่ันในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 จึงมีมติให้ตราข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้ 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป 

ข้อ 3  ภายใต้ข้อบังคับนี้ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ ที่ว่าด้วย ระบบการศึกษาส าหรับระดับ

ปริญญาตรี ในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในข้อบังคับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับข้อบังคับนี้  ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 

 ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 

  “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  "มหาวิทยาลัย”  หมายถึง    มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  “อธิการบดี”       หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

  “คณบดี”   หมายถึง  คณบดีของคณะวิชาที่นิสิตศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  “นิสิต”              หมายถึง  นิสิตมหาวิทยาลัยเนช่ันระดับปริญญาตรีและให้หมายรวมถึงนิสิต /

นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัย เนช่ัน 

  “อาจารย์ประจ า” หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ ท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานเต็มเวลา 

  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของ

หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัย  

  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่มีภาระหน้าที่ในการ

บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่วางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา

หลักสูตร 

  “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

 “อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแก่นิสิต 
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ข้อ 5  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการ

ให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใดๆ ที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นอย่าง

ยิ่ง ต้องผ่อนผันข้อก าหนดตามข้อบังคับนี้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้อธิการบดีมี

อ านาจตีความ วินิจฉัย สั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นท่ีสุด 
 

หมวด 2 

ระบบการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

 ข้อ 6 ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมี 2 รูปแบบ คือ 

  6.1  แบบในช้ันเรียน 

  6.2 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อ ซึ่งเป็นการจัดการศึกษา โดยใช้การสอนทางไกลผ่านระบบการ

สื่อสาร หรือเครือข่ายสารสนเทศต่างๆ หรือเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

ข้อ 7  ระบบการจัดการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา 

  7.1 มหาวิทยาลัย จัดระบบการจัดการศึกษาแบบระบบทวิภาค โดยก าหนดให้หนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 

2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่งภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ กรณีที่มีการจัดการศึกษาในภาค

ฤดูร้อน ก าหนดให้ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

  7.2  ระบบหน่วยกิตและการคิดหน่วยกิต  

    หน่วยกิต หมายถึง หน่วยท่ีใช้แสดงปริมาณการศึกษา ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

  7.2.1  รายวิชาทฤษฎี ท่ีใช้การบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ หรือไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 

  7.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้การฝึกหรือทดลองในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง ไม่น้อยกว่า 30 

ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

   7.2.3  รายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติ ฝึกงานอาชีพ หรือ                สหกิจ

ศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ให้มีค่าเท่ากับ                1 หน่วย

กิต ระบบทวิภาค 

   7.2.4  รายวิชาที่ใช้การท าโครงงาน หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ ได้รับมอบหมายนั้นๆ             

ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ หรือไม่น้อยกว่า 3 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์  ให้มีค่าเท่ากับ  1  หน่วยกิต ระบบทวิภาค 

 7.3  กรณีที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือในลักษณะอื่น 

ก าหนดให้มีระยะเวลาการศึกษามีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค 

 7.4  หน่วยกิตเรียน หมายถึง จ านวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียน 

 7.5  หน่วยกิตค านวณรายภาค หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นิสิตได้รับเกรด A, B+, B, 

C+, C, D+, D หรือ F ในภาคการศึกษานั้น 

 7.6  หน่วยกิตค านวณสะสม หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษาที่นิสิตได้รับ

เกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ  F 
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 7.7  หน่วยกติที่สอบได้ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรายวิชาที่นิสิตสอบได้รับ A, B+, B, C+, C, D+, D, F S, E 

หรือ G ในกรณีที่นิสิตสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหน่ึงครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้วให้

นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้เพียงครั้งเดียว 

 7.8 กรณีที่ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นในรายวิชาใด เมื่อได้รับเกรดหรือค่าระดับคะแนนใหม่ ให้น าเกรด
หรือค่าระดับคะแนนใหม่มาค านวณในรายวิชานั้น โดยไม่น าเกรดหรือค่าระดับคะแนนเดิมมาค านวณในค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ทั้งนี้ให้นับจ านวนหน่วยกิตสอบได้เพียงครั้งเดียว 

ข้อ 8 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 

  8.1 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า             180 

หน่วยกิตและนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไป

ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ 

  8.2 หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตอลดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต และนิสิต

ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

ขององค์กรวชิาชีพ  

 8.3 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต และนิสิต

ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาค

การศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา

ขององค์กรวิชาชีพ 
 

หมวด 3 

หลักสูตร 

ข้อ 9  ประเภทและโครงสร้างของหลักสตูร 

  9.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นให้มีความรู้ ทักษะทางวิชาการ และ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   9.1.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มจี านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   9.1.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจ านวน หน่วยกติดังนี ้

    (1) หลักสตูรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

    (2) หลักสตูร 5 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

    (3) หลักสตูร 4 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต  

    อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ

วิชาโท โดยจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกต้องมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิชาโทต้องมี ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนั้นวิชาเอกคู่ต้องมี
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จ านวน หน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 150 

หน่วยกิต 

   9.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  9.2 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นให้มีความรู้ความสามารถ

ระดับสูง โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิดสอนอยู่ และสนับสนุนให้ได้ท าวิจัยทางวิชาการ 

ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   9.2.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   9.2.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี ้

    (1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

    (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

    (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

   9.2.3 หมวดวิชาเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

   9.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  9.3 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติ เน้นให้มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะทางวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติ

เชิงเทคนิคของศาสตร์ในสาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะประกอบด้วย

โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

   9.3.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

   9.3.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

    (1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

    (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

    (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

    อนึ่ง อาจจัดการศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและ

วิชาโท โดยจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกต้องมีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และจ านวนหน่วยกิตวิชาโทต้องมี ไม่น้อยกว่า 15 

หน่วยกิต ในกรณีที่เป็นวิชาเอกคู่ต้องเพิ่มจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ดังนั้นวิชาเอกคู่  ต้องมี

จ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกรวมไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต  ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรต้องไม่น้อยกว่า 150 

หน่วยกิต 

   9.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต           

   หลักสูตรอาจจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง เพื่อเน้นการเพิ่มเติมความรู้และทักษะการปฏิบัติงานข้ันสูง

แก่ผู้ที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว 

  9.4 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มี

ความความสามารถพิเศษ เน้นให้มีความรู้และสมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วให้
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รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่ และสนับสนุนให้ได้

ท าวิจัยหรือการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ ซึ่งจะประกอบด้วยโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 

 9.4.1 หมวดศึกษาท่ัวไป มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

 9.4.2 หมวดวิชาเฉพาะในระดับปริญญาตรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ดังนี้ 

 (1) หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 

 (2) หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

 (3) หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 9.4.3 หมวดวิชาเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

 9.4.4 หมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 

หมวด 4 

อาจารย์ 

 ข้อ 10 จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์  

  10.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   10.1.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการ

เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ย้อนหลัง 

   10.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 

   10.1.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

    กรณีที่อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่สอนก่อนที่ เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

    กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์การท างานที่

เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีช่ัวโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนช่ัวโมงสอนใน

รายวิชานั้นๆ    

  10.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
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   10.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทาง

วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่

ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   

    กรณีที่เป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

   กรณีที่ร่วมผลิตกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อยกว่า 6 ปี 

  10.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ

รับปริญญา ซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 

1 เรื่องในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    กรณีที่เป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ ต้องมีอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คนท่ีมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติกร ซึ่งอาจเป็นอาจารย์ประจ าหรือเป็นบุคลากรที่มา

จากหน่วยงานนั้นโดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นไม่น้อย

กว่า 6 ปี  

   กรณีที่มีการจัดการศึกษาวิชาเอกมากกว่า 1 สาขาวิชา ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะ

ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 คน 

  10.2.3 อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ โดยมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท

หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือใน

สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   กรณีที่อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่สอนก่อนที่เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   กรณีที่เป็นอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ต้องมีประสบการณ์การท างานที่

เกี่ยวข้องกับการสอนในสาขาวิชานั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี และมีช่ัวโมงสอนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของจ านวนช่ัวโมงสอนใน

รายวิชานั้นๆ 

   กรณีที่เป็นหลักสูตรเน้นทักษะด้านวิชาชีพต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 
 

หมวด 5 

การรับเข้าศึกษาและการลงทะเบยีนเรียน 

 ข้อ 11 การรับสมัครเข้าเป็นนิสิต 

  11.1  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิต 

   ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัย

ก าหนดในหลักสูตร หรือ 
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   กรณีที่เป็นหลักสูตรแบบก้าวหน้าท้ังทางวิชาชีพ และทางวิชาชีพหรือทางปฏิบัติการ ต้องส าเร็จการศึกษา

ไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : 

CGPA) ต้องไม่ต่ ากว่า 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดใน

หลักสูตร อนึ่ง ระหว่างการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ต้องมีผลการเรียนที่มีค่าร ะดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า หากมีผลการเรียนในภาค

การศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 3.50 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ให้ถือว่าขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า  

  11.2 การคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตให้เป็นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 11.3 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนักศึกษาจากสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยหรือจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ เข้าเป็นนิสิต 

 

 ข้อ 12 การขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต 

  12.1 ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะมีสภาพเป็นนิสิตก็ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตแล้ว 

  12.2  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต พร้อมทั้งช าระเงินตามระเบียบ

หรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

  12.3  ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาใด ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต

สาขาวิชานั้น ทั้งนี้หากนิสิตจะโอนย้ายสาขาวิชาหรือเปลี่ยนวิชาเอกในภายหลังจะต้องได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 13  การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิต 

  13.1  การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตภายในมหาวิทยาลัย 

   13.1.1 คุณสมบัติของนิสิตที่ขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยได้ คือ นิสิตที่ต้องการย้ายสาขาวิชา นิสิตที่

ได้รับอนุมัติให้คืนสภาพนิสิต และนิสิตที่เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

   13.1.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนภายในมหาวิทยาลัยคือ 

    (1)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย 

    (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน 

    (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา

หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

    (4)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 

    (5)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนจะต้องรวมกันแล้วไม่เกินสาม

ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 

    (6)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษาที่มีนิสิต

ศึกษาอยู ่
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    (7)  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหน่วยกิต ต่อส านักวิชาการให้เสร็จสิ้ น

ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก 

   13.1.3 กรณีที่นิสิตได้ศึกษารายวิชาใดๆ ในสาขาวิชาเดียวกันมาแล้ว ให้ใช้ผลการเรียนรู้ตามระดับขั้น

คะแนนเดิมที่ได้รับ 

  13.2 การเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน 

  13.2.1  คุณสมบัติของผู้ที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอ่ืน คือ 

   (1)  ต้องมีคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

   (2)  ต้องผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  (3)  ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตของสถาบัน การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าในหลักสูตร

ทีก่ระทรวง ศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

  (4)  ไม่เป็นผู้ถูกคัดช่ือออกหรือถูกไล่ออกหรือให้พ้นสภาพนิสิต ด้วยเหตุถูกลงโทษทางวินัยจาก

สถาบันอุดมศึกษาใดมาก่อน 

 13.2.2  หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนจากสถาบันอื่น คือ 
  (1)  เป็ นร ายวิ ช าหรื อกลุ่ ม ร ายวิ ช า ในหลั กสู ตร ระดับอุดมศึ กษาหรื อ เที ยบ เท่ าที่
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
  (2)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่บรรจุในหลักสูตรของคณะวิชาหรือสาขาวิชาที่ขอเทียบโอน 
  (3)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน 
  (4)  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (5)  จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอนนับรวมกันแล้วไม่เกินสามในสี่
ของจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรที่รับโอน 
  (6)  นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนและมีผลการศึกษาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจ านวนหน่วยกิต 
รวมทั้งหมดของหลักสูตร จึงจะมีสิทธ์ิส าเร็จการศึกษา แต่ไม่มีสิทธ์ิได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
  (7)  การเทียบโอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง จะต้องไม่เกินช้ันปีและภาคการศึกษาที่มีนิสิต
ศึกษาอยู่หรือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
  (8) นิสิตที่ได้รับการเทียบโอนรายวิชาหรือโอนหน่วยกิตจากสถาบันอ่ืน จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  (9)  ให้นิสิตยื่นค าร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหรือหน่วยกิต ต่อส านักวิชาการให้เสร็จสิ้น
ภายใน 1 ภาคการศึกษานับจากการลงทะเบียนเรียนครั้งแรก ทั้งนี้ต้องเป็นผลการศึกษาที่ได้รับก่อนการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
มหาวิทยาลัย 
    กรณีที่นิสิตส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้ว และประสงค์ที่จะศึกษาปริญญาตรีที่
สอง ให้ยกเว้นรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไปจ านวน 30 หน่วยกิต 
  13.3  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่
การศึกษาในระบบ 
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  13.3.1  คุณสมบัติของผู้ที่ขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต ให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
  13.3.2 หลักเกณฑ์การขอเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิต คือ 

    (1) การเทียบโอนความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่ผู้ขอเทียบโอน

ต้องการ 

    (2)  วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่ม

รายวิชาและเกณฑ์การตัดสินของการประเมินให้เป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 

    (3)  ผลการประเมินของรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ได้ต้องได้

ไม่ต่ ากว่าเกรด C หรือค่าระดับคะแนน 2.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า ทั้งนี้จะไม่มีการน าผลการประเมินมา

ค านวณเป็นค่าระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade-Point Average : GPA) และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-

Point Average : CGPA) 

    (4)  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินซึ่ งเป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

    (5)  การเทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย

ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดของหลักสูตรที่ขอเทียบโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อก าหนด ข้อบังคับ และประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

    (6) นิสิตที่ ได้รับการเทียบโอนประสบการณ์และความรู้  จะ ต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ ใน

มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา หรือ 2 ภาคการศึกษาปกติ 

  (7) ให้นิสิตยื่นค าร้องขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้ต่อส านักวิชาการให้เสร็จสิ้นภายใน

ภาคการศึกษานั้นๆ 

 ข้อ 14  ประเภทของสภาพนิสิต มี 2 ประเภท คือนิสิตสภาพปกติและนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 

  14.1  นิสิตสภาพปกติ ได้แก่ 

   14.1.1  นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

   14.1.2  นิสิตที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไม่

ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   14.1.3  นิสิตจากสถาบันอื่นที่ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน 

  14.2  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ได้แก่ นิสิตที่สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ตั้งแต่ 1.50 ถึง 1.99 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

 ข้อ 15  การลงทะเบียนเรียน 

  15.1  การก าหนดวันและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
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  15.2  นิสิตสภาพปกติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค

การศึกษาปกติ ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ยกเว้นนิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรในภาคการศึกษานั้นๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณบดีให้ลงทะเบียนเรียนได้ และเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

  15.3  นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 

6 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณบดีและเสนออธิการบดีเพื่อทราบต่อไป 

  15.4  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนที่สถาบันอื่น และนิสิตต่างสถาบันสามารถล งทะเบียนเรียนใน

มหาวิทยาลัยเนช่ันได้ ท้ังนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเนช่ันเรื่องการศึกษาข้ามสถาบัน 

  15.5  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต ในลักษณะเป็นผู้ร่วมฟังการบรรยาย นิสิต

อาจกระท าได้ แต่ทั้งนี้จ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดของภาคการศึกษานั้นๆ จะต้องไม่เกิน 22 หน่วยกิตส าหรับ

นิสิตสภาพปกติ และไม่เกิน 15 หน่วยกิตส าหรับนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ ท่ีระบุไว้ในข้อ 15.2 หรือ 15.3 

  15.6  การลงทะเบียนเรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  15.7  การลงทะเบียนเรียนจะครบถ้วนสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว นิสิตผู้ใดช าระค่าลงทะเบียน ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมต่างๆ ภายหลังวันที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด จะต้องช าระค่าธรรมเนียมล่าช้าตามประกาศมหาวิทยาลัย  กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ในภาค

การศึกษาใดภายในก าหนดตามประกาศของมหาวิทยาลัยจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก

อธิการบดีเป็นกรณีไป 

  15.8  นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจ านวนหน่วยกิต น้อย

กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในข้อ 15.2 ให้ลงทะเบียนเรียนเท่าจ าหนวนหน่วยกิตท่ีเหลือได้ 

 ข้อ 16  การขอเพ่ิม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) 

  16.1  การขอเพิ่มรายวิชา กระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรก

ของภาคการศึกษาฤดูร้อน 

  16.2  การขอลดรายวิชา กระท าได้ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกของ

ภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที่ขอลดนี้จะไม่บันทึกในใบรายงานผลการศึกษา 

  16.3  การขอถอนรายวิชา (ติด W) กระท าได้หลังจาก 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 12 

สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือหลังจากสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์นับจากวันเริ่มการ

เรียนของภาคการศึกษาฤดูร้อน และรายวิชาที่เพิกถอนจะบันทึก W ในรายงานผลการศึกษา 

  16.4  การขอเพิ่ม ขอลด หรือขอถอนรายวิชา (ติด W) นั้น จ านวนหน่วยกิตรวมหลังจากการเพิ่ม ลด หรือ

ถอนรายวิชา (ติด W) แล้วจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้คือไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตในแต่ละภาค

การศึกษาปกติ และไม่เกิน 9 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังรายละเอียดในข้อ 15.2 ส าหรับนิสิตสภาพปกติ หรือไม่เกิน 

15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคการศึกษาฤดูร้อน ดังรายละเอียดในข้อ 15.3 ส าหรับ

นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 
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หมวด 6 

ค่าบ ารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 ข้อ 17  นิสิตต้องช าระค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามจ านวนและระยะเวลาที่มหาวิ ทยาลัยที่

ก าหนดตามประกาศมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 18  การขอคืนค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

  18.1  รายวิชาใดที่มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา นิสิตผู้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชานั้นมีสิทธ์ิขอเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวคืนได้เต็มจ านวน 

  18.2  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ว่ากรณีใดๆ 

  18.3  กรณีที่นิสิตขอลดรายวิชา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่ได้โดยไม่ต้องช าระค่าลงทะเบียน

เรียนใหม่ ทั้งนี้ นิสิตต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  18.4  กรณีที่นิสิตขอถอนรายวิชา (ติด W) นิสิตที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานี้ใหม่จะต้องช าระค่าลงทะเบียน

เรียนใหม่และต้องช าระค่าธรรมเนียมตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 19  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิต 

  19.1  ในกรณีที่นิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไม่ว่ากรณีใด ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน 

นิสิตต้องลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา เพื่อรักษาสภาพนิสิต หากนิสิตไม่ได้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด มหาวิทยาลัยจะให้นิสิตพ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  19.2  การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่ 4 นับจากวันเปิดภาค

การศึกษา 

 ข้อ 20 การลาพักการเรียน 

  นิสิตอาจยื่นค าร้องขออนุมัติลาพักการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ในกรณีต่อไปนี้ 

  20.1  ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนิสติระหว่างประเทศหรือได้รับทุนอ่ืนใด ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนบัสนุน 

  20.2  เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามความเห็นของแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ช้ัน 1 ที่

รักษาเป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น 

  20.3  มีเหตุจ าเป็นส่วนตัวอ่ืนๆ ท่ีอธิการบดีเห็นสมควร 

  20.4  การลาพักการเรียน นิสิตต้องยื่นค าร้องต่อมหาวิทยาลัยโดยเร็วที่สุด เมื่อได้รับอนุมัติแล้วต้องแจ้งให้

งานทะเบียนทราบ 

  20.5  การลาพักการเรียนให้อนุมัติได้ครั้งละไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา ถ้านิสิตยังมีความจ าเป็นต้องขอลาพัก

การเรียนต่อไปอีก ให้ยื่นค าร้องขอลาพักการเรียนใหม่ 

  20.6  ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักรวม อยู่ในระยะเวลาการศึกษา

ด้วย 

  20.7  ในระหว่างที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนนิสิตต้องช าระค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสิตอย่างต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด หากนิสิตไม่ได้

ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด จะพ้นสภาพนิสิตตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                 62                         คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

                                                          

 

 

หมวด 7 

การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 ข้อ 21 เวลาเรียน นิสิตที่มีสิทธิ์จะได้รับการวัดและการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ จะต้องมีเวลาเรียนใน

รายวิชานั้นๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ ากว่าที่ก าหนด 

มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ได้รับการวัดและการประเมินผลการศึกษาก็ได้ ทั้งนี้ อาจารย์ผู้ สอนใน

รายวิชานั้นต้องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา 

 ข้อ 22  ระบบการประเมินผลการศึกษา 

  22.1  การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระบบ 4 ระดับคะแนน โดยแบ่งค่าระดับคะแนนเป็น 

8 ช่วงคะแนน ดังนี ้

ค่าระดบัคะแนน เกรด ความหมาย 

4.00 A ดีเลิศ (Exceptional) 

3.50 B+ ดีมาก (Very Good) 

3.00 B ด ี(Good) 

2.50 C+ ค่อนข้างดี (Fair) 

2.00 C พอใช้ (Satisfactory) 

1.50 D+ ค่อนข้างอ่อน (Quite poor) 

1.00 D อ่อนมาก (Very Poor) 

0 F ตก (Fail) 

   โดยจะกระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

  22.1.1 ในรายวิชาที่นิสิตเข้าสอบและหรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นระดับขั้น 

  22.1.2 เปลี่ยนจาก I ก่อนเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียน 

  22.1.3 เปลี่ยนจาก IP ยกเว้นรายวิชาโครงงาน หรือกิจกรรมอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

  22.2  นอกจากค่าระดับคะแนนระบบ 4 ระดับคะแนนตามข้อ 22.1 แล้ว ยังอาจประเมินผลการศึกษา

รายวิชาใดโดยไม่มีค่าระดับคะแนนได้ดังนี้ 

เกรด ความหมาย 

I ยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

S พอใจ (Satisfactory) 

O พอใจมาก (Outstanding) 

U ยังไม่พอใจ (Unsatisfactory) 

W ถอนรายวิชา (Withdrawal) 

WA รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียน (Waive) 

IP การศึกษายังไม่สิ้นสุด (In Progress) 

RF รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาที่ได้ F 
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เกรด ความหมาย 

RD รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาท่ีได้ D 

RD+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาท่ีได้ D+ 

RC รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาท่ีได้ C 

RC+ รายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนเน้นในรายวิชาท่ีได้ C+ 

TR รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอน 

CS รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบมาตรฐาน 

CE รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน 

CT รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการประเมินการศึกษาหรือการอบรม 

CP รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนโดยการจัดท าแฟ้มสะสมงาน 

  22.3  การให้เกรดที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

   22.3.1 การให้เกรด I จะกระท าได้ในกรณีที่นิสิตยังท างานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษาใน

รายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ หรือขาดสอบโดยเหตุสุดวิสัยซึ่งได้รับการอนุมัติให้สอบภายหลังได้ และอาจารย์ผู้สอนเห็นสมควรให้

รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการเพื่อขอเปลี่ยนเกรด I ให้เสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษา

ถัดไปท่ีนิสิตลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นเกรด I จะเปลี่ยนเป็นเกรด F หรือ U แล้วแต่กรณีโดยอัตโนมัติ 

   22.3.2 การให้เกรด S จะกระท าได้เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้ว่ามี

การประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

   22.3.3  การให้เกรด O จะกระท าได้เมื่อผลการประเมินเป็นที่พอใจมากในรายวิชาที่หลักสูตรก าหนดไว้

ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต 

   22.3.4 การให้เกรด U จะกระท าได้เมื่อการประเมินผลไม่เป็นท่ีพอใจในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดไว้

ว่ามีการประเมินผลอย่างไม่มีค่าระดับคะแนน หรือรายวิชาที่นิสิตขอลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับเป็นหน่วยกิต หรือ

รายวิชาที่นิสิตไม่สามารถเปลี่ยนเกรด I ได้ตามก าหนด 

   22.3.5 การให้เกรด W จะกระท าได้หลังจากที่นิสิตได้รับการอนุมัติให้ขอถอนรายวิชาตาม     ข้อ 

16.3 หรือนิสิตลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 

   22.3.6 การให้เกรด WA จะกระท าได้เมื่อหลักสูตร หรือประกาศมหาวิทยาลัย กฎระเบียบ หรือ

ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องสามารถให้ด าเนินการได้ 

    22.3.7 การให้เกรด IP จะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มี    การ

สอนและหรือการท างานอย่างต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ 

   22.3.8 การให้เกรด R จะกระท าได้ในกรณีที่มีการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นเนื่องจาก     ผล

การเรียนในรายวิชาดังกล่าวได้เกรด F, D, D+, C หรือ C+ เมื่อผลการเรียนของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นใหม่

นั้นเป็นเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F ให้เปลี่ยนผลการเรียนในรายวิชาเดิมที่อยู่ในภาคการศึกษานั้นๆ เป็น RF, RD,  

RD+, RC หรือ RC+ 

  22.4 การให้เกรด F นอกเหนือจากระบบ 4 ระดับคะแนน ตามข้อ 22.1 แล้ว จะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
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   22.4.1  ในรายวิชาที่นิสิตไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ เนื่องจากมีเวลาเรียนในรายวิชานั้นๆ     น้อย

กว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้นตามข้อ 21 

   22.4.2 เมื่อนิสิตกระท าผิดระเบียบการสอบ และได้รับการตัดสินให้ได้เกรด F เนื่องจากนิสิตที่ท าการ

ทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ตามข้อ 26.1 

   22.4.3 เปลี่ยนจากเกรด I หรือเกรด IP 

   22.4.4 นิสิตที่ขาดสอบและไม่ได้ติดต่อขอสอบทดแทนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

        22.5  การให้เกรด TR จะกระท าได้ในกรณีซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและ           โอน

หน่วยกิตในข้อ 13 

  22.6 การให้เกรด CS จะกระท าได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

  22.7 การให้เกรด CE จะกระท าได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

  22.8 การให้เกรด CT จะกระท าได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตผ่านการฝึกอบรม ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

  22.9 การให้เกรด CP จะกระท าได้ในกรณีที่มีการเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มวิชาจากความรู้และ

ประสบการณ์ โดยนิสิตสามารถผ่านการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงานของนิสิต ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด 

 ข้อ 23  การประเมินผลการศึกษาและการค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย 

  23.1  การประเมินผลการศึกษาให้กระท าเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา 

  23.2  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยมี 2 ประเภท ซึ่งค านวณได้ ดังนี้ 

    23.2.1 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (Grade-Point Average : GPA)  ให้ค านวณผลการเรียน

ของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษาโดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่นิสิตได้รับในแต่ละรายวิชา

เป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น 

    23.2.2 ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้ค านวณจาก

ผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ก าลังค านวณ โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับ

ค่าระดับคะแนนท่ีนิสิตได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจ านวนหน่วยกิตทุกรายวิชาท่ีใช้ค านวณ 

  23.3  การค านวณค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้ค านวณ

เป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 5 ให้สามารถน ามา             ปัดเศษ

เพิ่มขึ้นเป็น 1 แล้วนับรวมกับทศนิยมต าแหน่งที่สอง แต่หากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 มีค่าน้อยกว่า 5 ให้ตัดทศนิยมต าแหน่งที่ 3 

ออก 

  23.4  ในกรณีที่นิสิตได้เกรด I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นค่าระดับคะแนน ให้รอการค านวณค่า

ระดับคะแนนเฉลี่ยไว้ก่อน จนกว่าเกรด I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืน 
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 ข้อ 24  การลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้น 

  24.1  นิสิตที่ได้รับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาบังคับ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกจนกว่า

จะได้รับเกรดเป็น  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S 

      24.2  นิสิตที่ได้รับเกรด F, U หรือ W ในรายวิชาเลือก นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าอีกหรือเลือก

เรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนได้ 

  24.3  นอกจากท่ีกล่าวมาแล้วในข้อ 24.1 และข้อ 24.2 นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับ D, D+,C 

,C+   อีกครั้งก็ได้ การลงทะเบียนเรียนตามที่กล่าวนี้เรียกว่า “การเรียนเน้น” 

  24.4 ในการลงทะเบียนเรียนซ้ าหรือเรียนเน้น จะได้รับการแก้ไขเกรดในรายวิชานั้น การค านวณค่าระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ให้คิดค่าระดับคะแนนที่ได้รับการแก้ไขนั้นแทนโดยคิด

ค านวณหน่วยกิตเพียงครั้งเดียว 

 ข้อ 25  การจ าแนกสภาพนิสิต 

  25.1  การจ าแนกสภาพนิสิตจะกระท าเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติ หรือเมื่อสิ้นภาคการศึกษาฤดูร้อนสุดท้าย

ส าหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนที่จะได้รับปริญญา เว้นแต่นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาค

การศึกษาแรก ให้จ าแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นปีการศึกษานับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา 

  25.2  ผลการเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้น าไปรวมกับผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และภาค

การศึกษาท่ี 2 ที่นิสิตผู้นั้นได้ลงทะเบียนเรียนและมีจ านวนหน่วยกิตเพื่อค านวณในการจ าแนกสภาพนิสิต 

  25.3  การจ าแนกสภาพนิสิตให้พิจารณาว่าเป็นนิสิตสภาพปกติหรือนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ใน

ข้อ 14 ประเภทของสภาพนิสิต 

 ข้อ 26 การลงโทษนิสิตผู้กระท าความผิด 

  26.1  นิสิตที่ท าการทุจริตด้วยประการใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับการสอบทุกชนิด ให้ได้รับเกรด F ในรายวิชาที่

กระท าผิดระเบียบการสอบ ส่วนรายวิชาอื่นที่นิสิตผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็นรายวิชาท่ีสอบมาแล้วให้ได้ผลการเรียนตามที่

สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้สอบก็ให้ด าเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการเรียนตามที่สอบได้จริง และหรือ

พิจารณาสั่งพักการศึกษานิสิตผู้นั้นอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และหรืออาจให้พ้นสภาพนิสิตก็ได้ 

  26.2  ถ้านิสิตกระท าผิดหรือร่วมกระท าผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการประจ าคณะวิชาที่นิสิต
สังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี โดยคณบดีของคณะวิชาที่นิสิตสังกัดอยู่เป็นผู้พิจารณาลงโทษตามมติของ
คณะกรรมการประจ าคณะวิชา และแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการต่อไป 
  26.3  การพักการศึกษาของนิสิตตามค าสั่งให้เริ่มเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่กระท าผิดนั้น โดยให้มีระยะเวลา
การลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ ให้นับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการ ศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษา และนิสิตที่ถูกพักการศึกษา
จะต้องช าระค่าลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ เพื่อรักษาสภาพนิสิตอย่าง
ต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด หากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ
ตามก าหนด จะพ้นสภาพนิสิตตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในข้อ 19.1 
 ข้อ 27  การพ้นสภาพนิสิต นิสิตจะพ้นสภาพการเป็นนิสิต ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  27.1  เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
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  27.2  เมื่อได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก โดยได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ อย่างครบถ้วน และไม่มี
หนี้สินใดๆ ต่อมหาวิทยาลัย 
  27.3  เมื่อมีการจ าแนกสภาพการเป็นนิสิตและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ต่ ากว่า 1.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  27.4  เมื่อเป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์แล้วมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point 

Average : CGPA) ต่ ากว่า 1.80 จากระบบ 4 ระดับคะแนน สองภาคการศึกษาปกติที่มีการจ าแนกสภาพการเป็นนิสิต

ต่อเนื่องกัน 

  27.5  เป็นนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ 4 ภาคการศึกษาปกติต่อเนื่องกันแล้วยังไม่พ้นสภาพวิทยาทัณฑ์ 

  27.6  เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบ 12 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา หรือมี

ระยะเวลาการศึกษาครบ 8 ปีการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา แต่มีจ านวนหน่วยกิตสอบได้ไม่ครบตามหลักสูตรหรือมี

ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากว่า 2.00 หรือไม่ส าเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

  27.7  เมื่อมหาวิทยาลัยให้พ้นสภาพนิสิตตามข้อ 19.1 ที่ก าหนดให้นิสิตพ้นสภาพเมื่อนิสิตไม่ได้ลงทะเบียน

เพื่อรักษาสภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนด 

  27.8  เมื่อท าผิดระเบียบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนิสิต 

  27.9  ตรวจสอบพบในภายหลังว่า 

   27.9.1  แสดงเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าเป็นนิสิตอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน

ดังกล่าว  

   27.9.2 ขาดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตตามข้อ 11.1 

  27.10 เสียชีวิต 

 ข้อ 28  การคืนสภาพนิสิต ผู้ที่พ้นสภาพนิสิตโดยการลาออกหรือพ้นสภาพนิสิตเนื่องจากนิสิตไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรักษา

สภาพนิสิตต่อเนื่องกัน 2 ภาคการศึกษาปกติตามก าหนดตามข้อ 19.1 มีความประสงค์ที่จะขอกลับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

สามารถยื่นค าร้องต่ออธิการบดีเพื่อขอคืนสภาพนิสิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

 

หมวด 6 

การส าเร็จการศึกษาและการอนมุัติปริญญาบัตร 

 ข้อ 29  คณุสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษา 

  29.1  มีระยะเวลาการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

   29.1.1 หลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษา

ปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรก

ในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1  
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  29.1.2 หลักสูตร 5 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 

ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ 

หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.2 

   29.1.3 หลักสูตร 4 ปีการศึกษา ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 

ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ 

หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3   

  29.2  ศึกษาและสอบได้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  29.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average: CGPA) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ า

กว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  29.4  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  29.5  สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit Exam ตาม

ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 30 นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนและสอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ 5 ปี 

หรือ 4 ปี) แล้ว แต่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 

ระดับคะแนน  ทั้งนี้ต้องมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ไม่ต่ ากว่า 1.75 จาก

ระบบ 4 ระดับคะแนน จึงมีสิทธิ์ได้รับอนุปริญญา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 31  การให้ปริญญาเกียรตินิยม นิสิตที่จะได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับปริญญาเกียรตินิยม ต้องมี คุณสมบัติของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามข้อ 29 และคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนทุกประการ ดังนี้ 

   31.1  เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

   31.1.1  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

การศึกษาที่ก าหนดคือ ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่

เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 ส าหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 

4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกใน

หลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.2 ส าหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่

น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา 

นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3 

ส าหรับหลักสูตร 4 ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาที่นิสิตลาพักการศึกษาหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดี

เห็นสมควร  

   31.1.2  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวิชาไม่น้อยว่า 3.50  จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   31.1.3  สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไม่เคยได้เกรด F, D, D+ หรือ U และไม่

เคยเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นในรายวิชาใดๆ 
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   31.1.4  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 

   31.1.5 สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit 

Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

  31.2  เกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

   31.2.1  ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมาโดยตลอดครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลา

การศึกษาท่ีก าหนดคือ ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า   10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่

เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 12 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการ

จัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพตามข้อ 8.1 ส าหรับหลักสูตรไม่น้อยกว่า 6 ปีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 

4 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือ 10 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตร

นี ้หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.2 ส าหรับหลักสูตร 5 ปีการศึกษา และไม่น้อยกว่า 

6 ภาคการศึกษาปกติหรือ 3 ปีการศึกษา แต่ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือ 8 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วัน

ลงทะเบียนครั้งแรกในหลักสูตรนี้ หรือเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กรวิชาชีพ ตามข้อ 8.3 ส าหรับหลักสูตร 4 

ปีการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมระยะเวลาที่นิสิตลาพักการศึกษาหรือมีเหตุจ าเป็นอย่างอื่นที่อธิการบดีเห็นสมควร  

  31.2.2 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) ของทุก

รายวิชาไม่น้อยกว่า 3.25 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

  31.2.3 สอบได้หน่วยกิตครบตามหลักสูตร โดยทุกรายวิชาไม่เคยได้เกรด F, D, D+ หรือ U และไม่

เคยเรียนซ้ าหรือเรียนเน้นในรายวิชาใดๆ 

  31.2.4 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย และ 

  31.2.5 สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานการสอบรวบยอด (Comprehensive Exam) หรือ Exit 

Exam ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ 32 การอนุมัติการส าเร็จการศึกษาของนิสิต มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนิสิตเฉพาะผู้มีคุณสมบัติ ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาครบตามข้อ 29 ข้อ 30 และหรือข้อ 31 โดยให้ถือเอาวันท่ีคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพิจารณาและ

อนุมัติให้ส าเร็จการศึกษาเป็นวันส าเร็จการศึกษาของนิสิตผู้นั้น และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอเพื่อขออนุมัติการให้ปริญญา

บัตรต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ข้อ 33  การเพิกถอนการส าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร 

  เมื่อความปรากฏแก่สภามหาวิทยาลัยว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

หรือกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับเง่ือนไขในการเข้าศึกษา เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานในการจัดการศึกษาและเป็นไปตาม

บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการศึกษา ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

ให้ชัดเจนในกรณีที่เกิดขึ้น และจัดท ารายงานข้อเท็จจริงเข้าสู่การพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว ที่สุด หากผลการ

พิจารณาปรากฎชัดเจนว่า นิสิตผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาบัตรแล้ว เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือกระท าผิดที่เกี่ยวข้องกับ

เง่ือนไขในการเข้าศึกษา ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติเพิกถอนปริญญาบัตรของนิสิตผู้นั้น และให้ถือว่าค าวินิจฉัยของสภา

มหาวิทยาลัยเป็นที่สุด 
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  ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
 

 (นายพนา จันทรวิโรจน์) 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

 ท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยเนช่ัน 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา  ๓๔(๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. ๒๕๔๖  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘จึงเห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน

ว่าด้วย วินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘  ไว้ดังน้ี 
 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ พ.ศ.๒๕๕๘”  
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เป็นต้นไป  
 ข้อ ๓  นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนกว่าด้วยวินัยนักศึกษาและบทลงโทษ  พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน   
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอื่นใดในส่วนท่ีมีบัญญตัิไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้

ระเบียบนี้แทน 
 

 ข้อ ๕  ในข้อบังคับนี้  
  “มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า    มหาวิทยาลัยเนช่ัน  
  “อธิการบดี”   หมายความว่า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน  
  “นักศึกษา”   หมายความว่า   นักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน  
  “อาจารย์ที่ปรึกษา”  หมายความว่า   คณาจารย์มหาวิทยาลัยเนช่ันที่ได้รับ  
                  มอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา 
  “อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก”   หมายความว่า คณาจารย์มหาวิทยาลัยเนช่ันท่ีได้รับแต่งตั้งหรือ  
       มอบหมายควบคุมดูแลหอพักนักศึกษา 
         

 ข้อ ๖ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาวินัยนักศึกษา โดยการเสนอของฝ่ายกิจการนักศึกษา และใหม้ี
อ านาจหน้าที่ดังนี ้
  ๖.๑  สนบัสนุนส่งเสริมให้ค าแนะน า  ควบคุมดูแลความเรียบร้อย  เพื่อให้นักศึกษาประพฤติและปฏิบตัิ
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
 

  ๖.๒  ประสานงานและร่วมมือกับคณาจารย์ผูส้อนรายวิชา  อาจารยท์ี่ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีให้การก ากบั

ดูแลให้ค าแนะน าและติดตามการพัฒนาวินัยนักศึกษา 
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  ๖.๓   ลงโทษนักศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และเสนอลงโทษนักศึกษาที่กระท าความผิด

ต่างๆ  ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการกิจการนักศึกษาต่ออธิการบดี 

  ๖.๔   เสนอความเห็นที่เป็นแนวทางในการควบคุมดูแลในการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษา 

  ๖.๕   ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนามอบหมาย 

 

 

วินัยนักศึกษา 
 

 ข้อ ๗  นักศึกษาต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้

 ข้อ ๘  ในการเข้าช้ันเรียน และหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบว่าด้วยการแต่งกาย

นักศึกษาและให้เหมาะสมในลักษณะของสุภาพชน 

 ข้อ ๙  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและเคารพในสิทธิและหน้าที่ของ

บุคคลอื่น มีศีลธรรมและจรรยามารยาทอันดีงามไม่ปฏิบัติตนในทางที่น ามาซึ่งความเสื่อมเสียช่ือเสียงและเกียรติคุณ ทั้งของตนเอง

และของมหาวิทยาลัย การกระท าที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวงหรือเป็นภัยต่อสังคม ถือเป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 

 ข้อ ๑๐  นักศึกษาต้องรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก หรือก่อการทะเลาะวิวาทในระหว่าง

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยกัน รวมทั้งสถาบันอ่ืน และบุคคลทั่วไป การก่อความไม่สงบ การก่อเหตุทะเลาะวิวาท หรือการ

แสดงพฤติกรรมในลักษณะ นักเลง อันธพาล ผู้มีอิทธิพล โดยพกพา แสดง หรือใช้อาวุธ ถือเป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง 

 ข้อ ๑๑  นักศึกษาต้องรักษาช่ือเสียง และเกียรติศักดิ์ของตน มิให้ได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่สุจริต หรือไม่กระท าการใด ๆ อัน

ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวกรณีดังต่อไปนี้   

  ๑๑.๑  ทุจริตในการศึกษาหรือการสอบ  

  ๑๑.๒  ประพฤติผิด หรือประพฤตเิสื่อมเสียในทางชู้สาว  

  ๑๑.๓  ประพฤติตนเป็นคนเสเพล เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีหนีส้ินรุงรงั  

  ๑๑.๔  ประพฤตตินหมกมุ่นในการพนัน หรืออบายมุข   

  ๑๑.๕  เสพสุราหรือของมึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ และก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อื่น 

  ๑๑.๖  กระท าการใดๆ อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สิน ประโยชน ์และความเป็นปกตสิุขของส่วนรวมได้รบัความ

เสียหาย     

  ๑๑.๗  กระท าความผดิอาญา อันท าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อช่ือเสียง และเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย เว้น

แต่ความผดิอันได้กระท าโดยประมาท 

  ๑๑.๘  ประพฤตตินในลักษณะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเกียรติ  ศักดิ์ศรีของความเป็นนักศึกษาหรือเป็นปฏิปกัษ์

ต่อการศึกษา 

  ๑๑.๙  เสพสุรา หรือของมึนเมาภายในมหาวิทยาลยั ซึ่งอาจารย์หรอืเจ้าหน้าที่ได้ตักเตือนแล้ว เป็นเหตุให้

เสื่อมเสียชื่อเสียงแก่ตนเองหรือแกส่่วนรวม 

  ๑๑.๑๐  ลักทรัพย์  

  ๑๑.๑๑  ก่อเหตุทะเลาะวิวาทถึงขั้นชกต่อยหรือท าร้ายร่างกายผู้อื่น 



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                 72                         คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

                                                          

 

 

  ๑๑.๑๒  ก่อกวนความสงบเรียบร้อยในบริเวณมหาวิทยาลัย ส่งเสียงดังหรือตะโกนส่งเสียงดังด้วยถ้อยค าไม่

สุภาพหรือไม่เหมาะสม หรือขับขี่รถจักรยานยนต์ รถยนต์ โดยเร่งเครื่องยนต์ให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่นทั้งเวลาปกติและยามวิกาล 
 

 

 

  ๑๑.๑๓  ครอบครองอาวุธร้ายแรงโดยสภาพ เช่น มีด ดาบ ปืน ตลอดจนอาวุธที่ใช้ในราชการสงครามและ

วัตถุระเบิด 

  ๑๑.๑๔  บุกรุกเข้าไปในท่ีพักอาศัย หรือท่ีรโหฐานอันเป็นการรบกวนผู้อื่น ซึ่งอยู่โดยปกติสุข  

  ๑๑.๑๕   กระท าการด้วยประการใด ๆ อันมีลักษณะก่อให้เกิดทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น

การใช้ บังคับ ขู่เข็ญ หรือยุยงส่งเสริม  

  ๑๑.๑๖   ท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า หรือท าให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือของส่วน

ราชการ 

  ๑๑.๑๗  นัดชุมนุม ปลุกระดม เพื่อท่ีจะให้มีการกระท าผิดความตามข้อ ๑๑.๑๑ ถึงข้อ ๑๑.๑๖ 

  ๑๑.๑๘   มียาเสพติดไว้ในครอบครอง 

 ข้อ ๑๒  นักศึกษาต้องปฏิบัติตนต่อคณาจารย์ รวมทั้งต่อเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ด้วยความสุภาพ 

อ่อนโยน ไม่แสดงกิริยาอาการกระด้างกระเดื่อง ลบหลู่ หรือแสดงพฤติกรรมใดๆ  อันเป็นการดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท หรือ

แสดงพฤติกรรมที่ไม่สมควรประการอื่นๆ 
  

บทลงโทษ 
 ข้อ ๑๓  นักศึกษากระท าผิดระเบียบวินัย  อาจจะถูกพิจารณาลงโทษอย่างใดอย่างหน่ึงดังนี้ 

  ๑๓.๑   ตักเตือน  ต าหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร 

  ๑๓.๒   ตัดคะแนนความประพฤติ 

  ๑๓.๓   ให้นักศึกษาและผู้ปกครองท าทัณฑ์บนไว้ 

  ๑๓.๔   พักการศึกษา  ๑  ภาคการศึกษา  หรือ  ๒  ภาคการศึกษาติดต่อกัน  

  ๑๓.๕   ให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  

 ข้อ ๑๔ อ านาจและขั้นตอนการลงโทษ 

  ๑๔.๑   มหาวิทยาลัยก าหนดคะแนนความประพฤติของนักศึกษาไว้คนละ  ๑๐๐  คะแนน  ตลอด

ระยะเวลาที่มีสภาพเป็นนักศึกษา 

  ๑๔.๒  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ า  และอาจารย์พิเศษ  หรือเจ้าหน้าที่ท่ีไดร้ับมอบหมาย มี

อ านาจลงโทษนักศึกษาที่กระท าผดิระเบียบวินัยตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๒ ได้  ทั้งนี้  สั่งลงโทษตัดคะแนน ความประพฤตไิดไ้ม่ ต่ า

กว่า ครั้งละ ๕ คะแนน แต่จะเป็นจ านวนเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจสั่งตดัคะแนนความประพฤติของนักศึกษา 

  ๑๔.๓   การลงโทษตัดคะแนนความประพฤติเกินครั้งละ  ๕  คะแนน  และการลงโทษตามข้อ  ๙ ถึงข้อ 

๑๒   ให้น าเสนอคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาน าเสนออธิการบดี 

  ๑๔.๔  การลงโทษตามข้อ  ๑๑ จะต้องท าเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย  ลงนามโดยอธิการบดี 

  ๑๔.๕   นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินกว่า  ๔๐  คะแนน  แต่ไม่เกิน ๖๐  

คะแนน  ต้องถูกลงโทษพักการศึกษามีก าหนด  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 
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  ๑๔.๖   นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกว่า ๖๐  คะแนน  แต่ไม่เกิน ๘๐  

คะแนน  ต้องถูกลงโทษพักการศึกษามีก าหนด  ๒  ภาคการศึกษาปกติ 

   ๑๔.๗   นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนครั้งเดียวหรือหลายครั้ง  รวมกันเกินกว่า ๘๐  คะแนน  แต่ไม่เกิน ๙๙  

คะแนน  ต้องถูกลงโทษพักการศึกษามีก าหนด  ๔  ภาคการศึกษาปกติ 

   ๑๔.๘   นักศึกษาท่ีถูกตัดคะแนนครบ  ๑๐๐  คะแนนจะต้องถูกลงโทษให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

 
 

 ข้อ ๑๕   นักศึกษาที่กระท าความผิดร้ายแรงในกรณีดังต่อไปนี้  มหาวิทยาลัยมีอ านาจให้พ้นสภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๑   แสดงออกต่อสาธารณชนในลักษณะที่เป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๒   ก่อการทะเลาะวิวาท  หรือใช้ก าลังท าร้ายร่างกายกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันหรือกับ
บุคคลภายนอก 
  ๑๕.๓   ไม่เคารพเช่ือฟัง  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 
  ๑๕.๔  กระท าความผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ของมหาวิทยาลัย หรือของบุคคลอื่น 
  ๑๕.๕   ประพฤติตนในด้านชู้สาว  เป็นท่ีเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๖   ถูกศาลพิพากษาลงโทษถึงที่สุดให้จ าคุก  ซึ่งไม่ใช่ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดอันเกิดจากความ
ประมาท  ยกเว้นกรณีศาลลดหย่อนโทษให้เป็นรอลงอาญา 
  ๑๕.๗ ปลอมแปลงเอกสารของมหาวิทยาลัยหรือบุคคลอื่น 
  ๑๕.๘   ประพฤติเป็นพาลเกเร  เล่นการพนัน  พกพาอาวุธ  เสพของมึนเมา  หรือยาเสพติดมาก่อนหรือ
ในขณะอยู่ในเขตมหาวิทยาลัย 
  ๑๕.๙   เสพ  มีเพื่อเสพ มีไว้ในครอบครอง หรือมีไว้เพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดประเภท ๑ 

 ข้อ ๑๖   นักศึกษาผู้ใด  ถูกให้พ้นสภาพนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  หากประสงค์จะขอคืนสภาพนักศึกษา ให้ยื่นค า
ร้องต่ออธิการบดี โดยมีหนังสือรับรองจากบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครองว่าจะควบคุมดูแลความประพฤติให้อยู่ในระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัดต่อไป การยื่นค าร้องขอคืนสภาพนักศึกษาตามข้อนี้  จะกระท าได้ต่ อเมื่อพ้นก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี  นับแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพนักศึกษา  และการพิจารณาให้คืนสภาพนักศึกษาได้หรือไม่  ให้เป็นอ านาจ
ของอธิการบดี 
 ข้อ ๑๗   การยกเว้นไม่ใช้ข้อบังคับข้อใดข้อหนึ่ง  หรือการผ่อนผันวิธีปฏิบัติจากการก าหนดไว้ในระเบียบนี้จะกระท า
ได้เมื่อมีเหตุผลสมควรหรือจ าเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี  หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
 ข้อ ๑๘   ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อ านวยการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ฝ่ายวินัยนักศึกษา คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย 
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก  มีอ านาจหน้าที่สอดส่อง ดูแล สังเกตการณ์ และขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการ
กระท าผิดวินัย   ตามควรแก่กรณี 
 ข้อ ๑๙   เมื่อปรากฏว่ามีนักศึกษากระท าผิดวินัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา ผู้นั้น อาจารย์ที่ปรึกษาหอพัก
กรณีที่นักศึกษาผู้นั้นพักอยู่หอพักมหาวิทยาลัย และคณบดีที่นักศึกษาผู้นั้นศึกษาอยู่หรือผู้ที่คณบดีมอบหมายท าการรวบรวม 
และสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งพยานหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อทราบโดยเร็ว 
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 ข้อ ๒๐  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง ก าหนด แนวทางปฏิบัติ  
เพื่อให้การพิจารณาด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 

 
 

              (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 

               นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น  

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 โดยที่เป็นการสมควรให้ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเครื่องแต่งกายของนักศึกษา อาศัยอ านาจตามความใน

มาตรา  ๓๔(๒)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ สภา

มหาวิทยาลัยเนช่ัน ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๘   เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘จึง เห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ดังน้ี 

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๘  เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบวิทยาลัยโยนก ว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือท่ีขัดหรือแย้งกับระเบียบ

นี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔  เครื่องแต่งกายนักศึกษาชาย 

          เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กางเกงขายาวทรงสุภาพสีกรมท่า สีด า เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้น ไม่มีลวดลายใดๆ 

ผูกเนคไทของมหาวิทยาลัยสีน้ าเงิน ชายเสื้อต้องไว้ในกางเกงตลอดเวลา สายเข็มขัดหนังสีด าหรือสีน้ าตาล  ติดหัวเข็มขัดที่มี

เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ตามแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยก าหนด  รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด า 

 ข้อ ๕  เครื่องแต่งกายนักศึกษาหญิง 

  ๕.๑.  นักศึกษาช้ันปีท่ี  ๑ 

   เครื่องแต่งกายประกอบด้วย กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า สีด า ไม่มีลวดลาย เสื้อสีขาวคอเช้ิต

แขนสั้น  แนวสาบอกไม่มีกระเป๋า  ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ๔ ดุม  ชายเสื้อต้องไว้ในกระโปรง

ตลอดเวลา  ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่กลางอกเสื้อด้านซ้าย  สายเข็มขัดหนังสีด าหรือสีน้ าตาล  ติดหัวเข็มขัดที่มี

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดที่ มหาวิทยาลัยก าหนด  รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้าสีขาว 
 

  ๕.๒    นักศึกษาหญิงตั้งแต่ชั้นปีท่ี ๒ ขึ้นไป 

            เครื่องแต่งกายประกอบด้วย  กระโปรงทรงสุภาพสีกรมท่า  สีด า ไม่มีลวดลาย เสื้อสีขาวคอเช้ิต

แขนสั้น แนวสาบอกไม่มีกระเป๋า ติดกระดุมโลหะเงินปั้มเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย ๔ ดุม  ชายเสื้อต้องไว้ในกระโปรง

ตลอดเวลา  ติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยกลางอกเสื้อ ด้านซ้าย  สายเข็มขัดหนังสีด าหรือสีน้ าตาล ติดหัวเข็มขัดที่มี

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามแบบและขนาดที่มหาวิทยาลัยก าหนดรองเท้าคัชชูหนังหุ้มสีด า ส้นสูงไม่เกิน ๒ นิ้ว      
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  ข้อ ๖ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอ านาจออกประกาศ  ค าสั่ง  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  

เพื่อให้มีการพิจารณาด าเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย  และบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

 

 

             (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 

               นายกสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเนชั่น 

ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และความเหมาะสมในการด าเนินงานด้านกิจกรรม
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการบริการกิจการนักศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๔(๒) ๒๕๕๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยเนช่ัน  
ในคราวประชุมที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘   จึงเห็นสมควรตราระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าด้วยสโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ันไว้ดังต่อไปนี้  
 

 หมวดที่  ๑ 

บททั่วไป 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้ใหเ้รียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าด้วยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลยัเนช่ัน พ.ศ.๒๕๕๘” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

                  ให้ยกเลิกระเบียบ วิทยาลัยโยนก ว่าด้วยสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยโยนก พ.ศ.๒๕๓๑ และให้ใช้ระเบียบนี้

แทน  

                   บรรดาระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอื่นใดในส่วนที่มีบัญญตัิไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ

นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้

 “มหาวิทยาลัย”      หมายถึง  มหาวิทยาลยัเนช่ัน                                            

 “อธิการบด”ี หมายถึง  อธิการบดีของมหาวิทยาลยัเนช่ัน 

 “อาจารย”์     หมายถึง  อาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ 

 “นักศึกษา”   หมายถึง  ผู้ทีข่ึ้นทะเบียนนักศึกษา  

“คณะวิชา” หมายถึง  คณะวิชาในสังกัดมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

 “สโมสร” หมายถึง  สโมสรนักศึกษา 

  “ชมรมคณะวิชา” หมายถึง  ชมรมของคณะที่เปิดการเรียนการสอน  

                   “ชมรมทั่วไป”          หมายถึง  ชมรมตามความชอบความถนัด และความสนใจ  

 “ช้ันปีของนักศึกษา”  หมายถึง  ระยะเวลาของนักศึกษาท่ีเข้ามาศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเนช่ัน 

    โดยนับปีท่ีขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาปีแรกเป็นปีที่หน่ึง  

                                                                   นักศึกษาที่ได้ศึกษาเกินกว่า ๔ ปี ให้ถือว่าเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ 
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หมวดที่  ๒ 

สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป 
 

 ข้อ ๔  สโมสร นี้ใช้ช่ือว่า “สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเนช่ัน” มีช่ือย่อว่า ส.ม.น.ช. เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า 

“Nation University Student Club” มีชื่อย่อว่า NTSC.   

๔.๑  ชมรมคณะวิชา นี้ใช้ช่ือว่า “คณะกรรมการนักศึกษาคณะ................. ใช้อักษรย่อว่า “กก. ตามดว้ยอักษรย่อของแต่ละ

คณะวิชา”  
 

           ข้อ ๕  เครื่องหมายสโมสรนักศึกษามหาวทิยาลัยเป็นรูปตราสญัลักษณ์ของมหาวิทยาลยัอยู่ภายในวงกลม  มช่ืีอ 

“สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเนช่ัน” ก ากับอยู ่ และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาให้มเีครื่องหมาย/ตราสัญลักษณ์ 

บนเครื่องแต่งกายของนักศึกษา  

 ๕.๑  เครื่องหมายชมรมคณะวิชา เป็นรปูตราสัญลักษณ์ของคณะวิชา อยู่ภายในวงกลม 

                          มีชือ่“ชมรมนักศึกษาคณะวิชา..............มหาวิทยาลัยเนช่ัน” ก ากับอยู่   

 ๕.๒  เครื่องหมายชมรมทั่วไป เป็นรูปตราสญัลักษณ์ที่แสดงถึงลักษณะของชมรมนั้นๆ  
 

 ข้อ ๖   สโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยเนช่ัน  

 

หมวดที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ 
 

 ข้อ ๗  เป็นศูนย์กลางการด าเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่าง
นักศึกษากับมหาวิทยาลัย ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๗.๑  ส่งเสริมความสามคัคีในหมู่นักศึกษา 
 ๗.๒  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริม่  และกล้าแสดงออก 
 ๗.๓  ปลูกฝังทัศนคติทีด่ีและคุณธรรมแก่นักศึกษา 
 ๗.๔  เสรมิสร้างประสบการณ์ดา้นวิชาการ วิธีการปฏิบตัิงาน ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี และความสามัคคี
ร่วมมือร่วมใจในการประกอบกิจกรรม 
 ๗.๕  ปลูกฝังและด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณไีทย  และเอกลักษณ์ประจ าชาต ิ
 ๗.๖  พัฒนาบุคลิกภาพและเสรมิสร้างพลานามัยแก่นักศึกษา 
 ๗.๗  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อสังคม และใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์ 
เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคณุของมหาวิทยาลยั 
 

หมวดที่ ๔ 

สมาชิกภาพ 
 ข้อ ๘   นักศึกษาท้ังหมดเป็นสมาชิกของสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคณะทั้งหมดเป็นสมาชิกของชมรมคณะวิชา และ

สมาชิกชมรมทั่วไปเป็นไปตามบัญญัติในหมวด ๗ 
 



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                 79                         คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

                                                          

 

 

 ข้อ ๙   สิทธิและหนา้ที่ของสมาชิก 

  ๙.๑ เข้าร่วมในกิจกรรมและใช้บริการต่างๆ ซึ่งสโมสร ชมรมคณะวิชาในแต่ละคณะและชมรมทั่วไปจัดให้มี 

  ๙.๒  เสนอข้อคิดเห็นใด ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและเพื่อความเจรญิก้าวหน้า ภายใต้

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

  ๙.๓  เลือกตั้งกรรมการบริหาร   

  ๙.๔  สมัครหรือรับการเลือกให้ด ารงต าแหน่งทางการบริหาร  

  ๙.๕  มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับสโมสร ชมรมคณะวิชาในแต่ละคณะ และชมรมทั่วไป  ในการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ 
  

หมวดที่ ๕ 

คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 
  

 ข้อ ๑๐  คณะกรรมการสโมสร ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไม่เกิน  ๑๐  คน  โดยมีต าแหน่งดังต่อไปนี ้

๑๐.๑  นายกสโมสร 

๑๐.๒  อุปนายกสโมสรนักศึกษา 

๑๐.๓  เลขานุการ 

๑๐.๔  เหรัญญิก 

๑๐.๕  ประธานอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ 

๑๐.๖  ประธานอนุกรรมการฝ่ายกีฬา 

๑๐.๗  ประธานอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ 

๑๐.๘  ประธานอนุกรรมการฝ่ายศิลปะ และวัฒนธรรม 

๑๐.๙  ประธานอนุกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน 

            ๑๐.๑๐ ประธานอนุกรรมการฝา่ยนักศึกษาสมัพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพนัธ์  
 

 ข้อ ๑๑ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา  ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวนไม่เกิน  ๑๐  คน   โดยมตี าแหน่ง

ดังต่อไปนี ้

๑๑.๑  ประธาน 

๑๑.๒  รองประธาน  

๑๑.๓  เลขานุการ 

๑๑.๔  เหรัญญิก 

๑๑.๕  ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ 

๑๑.๖  ประธานกรรมการฝ่ายกีฬา 

๑๑.๗  ประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพญ็ประโยชน ์

๑๑.๘  ประธานกรรมการฝ่ายศลิปะ และวัฒนธรรม 

๑๑.๙  ประธานกรรมการฝ่ายรณรงค์หาทุน 
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๑๑.๑๐ ประธานกรรมการฝา่ยนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏคิม และประชาสมัพันธ์ 
 

 ข้อ ๑๒ คณะอนุกรรมการ/คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ  ประกอบด้วย 
  ๑๓.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายวิชาการ 
  ๑๓.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายวิชาการ และอนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน  5 คน ซึ่ง
ประธานอนุกรรมการ/ประธานกรรมการ ฝ่ายวิชาการเป็นผู้คดัเลือก 
 

 ข้อ ๑๔  คณะอนุกรมการ/คณะกรรมการฝา่ยกีฬา  ประกอบด้วย 

  ๑๔.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝา่ยกีฬา                                                                                   

  ๑๔.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายกีฬา และอนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน  5 คน  ซึ่ง

ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝา่ยกีฬาเป็นผูค้ัดเลือก 
 

 ข้อ ๑๕  คณะอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยพัฒนาสังคม และบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย 

  ๑๕.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝา่ยพัฒนาสังคมและบ าเพญ็ประโยชน์                                          

  ๑๕.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝ่ายพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ และอนุกรรมการ/

กรรมการ ไมเ่กิน  5 คน ซึ่งประธานอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยพัฒนาสังคมและบ าเพญ็ประโยชน์  เป็นผู้คัดเลือก 
 

 ข้อ ๑๖  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

  ๑๖.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝา่ยศิลปะและวัฒนธรรม 

             ๑๖.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายศลิปะและวัฒนธรรม และอนุกรรมการ/กรรมการฝ่าย

ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่เกิน  5 คน ซึ่งประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้คัดเลือก 
 

        ข้อ ๑๗  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายรณรงค์หาทุนประกอบด้วย 

               ๑๗.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝา่ยรณรงค์หาทุน 

               ๑๗.๒ รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายรณรงค์หาทุน และอนุกรรมการ/กรรมการ ไม่เกิน  5 คน 

ซึ่งประธานฝ่ายรณรงค์หาทุน  เปน็ผู้คัดเลือก 
 

          ข้อ ๑๘  คณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ์ 

  ๑๘.๑ ประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝา่ยนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และปฏิคม 

               ๑๘.๒  รองประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสดุ สวสัดิการ ปฏิคม และ 

 ประชาสัมพันธ์ และ อนุกรรมการ/กรรมการ ไมเ่กิน 5 คน ซึ่งประธานฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์พัสดุ สวสัดิการ ปฏิคม  และ

ประชาสมัพันธ์ เป็นผู้คดัเลือก 
               

หมวดที่  ๖ 

สิทธิและหน้าที่ของคณะกรรมการสโมสร และคณะกรรมการชมรมคณะวิชา 
 

 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน  ดังนี้   
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  ๑๙.๑ บริหารกิจการทั้งปวงเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาตามระเบยีบนี ้ ร่วมมือประสานงาน  ควบคุม  และ

ให้ความสะดวกในการด าเนินงานกิจกรรมของสโมสร และ ชมรมคณะวิชา     

  ๑๙.๒ ก าหนดนโยบายจัดท าแผนงาน  โครงการและงบประมาณประจ าปกีารศึกษาของสโมสรและชมรม

คณะวิชาเสนอต่อมหาวิทยาลัย 

  ๑๙.๓ ร่วมประชุมช้ีแจงต่อมหาวิทยาลัยทุกครั้งท่ีมีการเรียกประชุม 
 

 ข้อ ๒๐ หน้าท่ีของคณะกรรมการสโมสรและคณะกรรมการชมรมคณะวิชา    

             ๒๐.๑  นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา 

๑. เป็นผู้แทนนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ของสโมสร/ชมรม คณะวิชา 

๒. เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา    

๓. เป็นผูเ้สนอขออนุมัตโิครงการด าเนินงาน และงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ ชมรม

คณะวิชา  

๔. รับผิดชอบในการด าเนินงานของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา ซึ่งได้อนุมตัิจาก

มหาวิทยาลยัเรยีบร้อยแล้ว 

๕. เป็นผูเ้สนอให้อธิการแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา  

             ๒๐.๒  อุปนายกสโมสรและรองประธานชมรมคณะวิชา  

 ๑. ด าเนินงานตามที่นายกสโมสรและประธานชมรมคณะวิชา มอบหมาย 

 ๒. ปฏิบัติงานแทนนายกสโมสรและประธาน  ในกรณีที่นายกสโมสรและประธานไม่สามารถ                     

ปฏิบัติหน้าท่ีได ้

  ๒๐.๓  เลขานุการ 

๑. โตต้อบหนังสือ 

๒. จัดท างบประมาณของฝ่าย 

๓. รวบรวมโครงการด าเนินงาน และงบประมาณเสนอมหาวิทยาลัย 

๔. จัดท าระเบียบวาระการประชุม 

๕. บันทึกและท ารายงานการประชุมคณะกรรมการ และแจ้งให้อาจารย์ปรึกษาทราบ ก่อนมีการ

ประชุมครั้งต่อไปอย่างน้อย  ๓  วัน   

๖. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

            ๒๐.๔  เหรัญญิก 

 ๑. ควบคุมการรับจ่ายเงินทุกประเภท  ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๒. จัดท าบญัชีรายรบั-รายจ่าย เพือ่การตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละครั้ง  

 ๓. จัดท างบประมาณ 

 ๔. ส่งมอบบญัชีการเงินท้ังหมด ให้กับคณะกรรมการชุดต่อไปในกรณีที่พ้นต าแหน่ง 

                                ๕. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

  ๒๐.๕  ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ พัสด ุสวัสดิการ ปฏิคม และประชาสมัพันธ์ 



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                 82                         คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

                                                          

 

 

 ด้านพัสด ุ

 ๑. จัดท าบญัชีรายการพัสดตุ่างๆ  

                               ๒. จัดท าบญัชีชมรมและควบคุมทะเบียนชมรม ให้เป็นไปตามระเบยีบ  

                                ๓. รับผิดชอบและประสานงานด้านวารสารทุกประเภท 

 ๔. จัดซื้อพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย 

 ๕. ควบคุมการเบิกจ่ายพัสด ุ

 ๖. จัดท างบประมาณของฝ่าย    

 ๗. จัดหาทุนอุดหนุนเพิ่มเติมส าหรับวารสารทีพ่ิมพ์เผยแพร่และประสานงานกับฝ่ายรณรงค์หาทุน 

 ๘. ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ด้านการประชาสมัพันธ์ 

๑. รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายและการด าเนินงาน  ตลอดจนกิจกรรมและระเบยีบต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยั ให้นักศึกษาและบคุคลภายนอกทราบ 

๒. รับผิดชอบงานด้านศลิปกรรม การออกแบบ การสร้างสรรค์งาน ของสโมสร 

๓. ประสานงานกับฝา่ยต่าง ๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

ด้านสวสัดิการทุกประเภท   

ด้านงานรับรองและบริการงาน 

ด าเนินงานอื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 ข้อ ๒๑  ให้ประธานอนุกรรมการและประธานกรรมการ ฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าท่ีดังนี ้
  ๒๑.๑  เป็นกรรมการสโมสร และกรรมการชมรมวิชาคณะ โดยต าแหน่ง  
  ๒๑.๒  รวบรวมโครงการด าเนินงาน และงบประมาณทั้งปีของชมรมต่างๆ ในฝ่ายนั้นๆ เพื่อเสนอ 
ต่อคณะกรรมการสโมสร                                           
  ๒๑.๓  รับผิดชอบการด าเนินงานของชมรมต่างๆ ในฝ่ายนั้นๆ 
 

หมวดที่  ๗ 

การจังตั้งชมรมท่ัวไป และสิทธิและหน้าที่ 
 

 ข้อ ๒๒  ชมรมทั่วไปของนักศึกษาต้องจัดกจิกรรมต่าง ๆ อันมีลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่อสังคม และต่อ

มหาวิทยาลยั  และต้องอยู่ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะ หรือตามที่อธิการเห็นสมควร  
 

 ข้อ ๒๓  ชมรมทั่วไป ที่จัดตั้งข้ึนจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินกิจกรรมด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะและจะต้องมี

ระเบียบของชมรม ซึ่งไม่ขดักับระเบียบนี้  
 

 ข้อ ๒๔  ในการขอจัดตั้งชมรมทั่วไป จะต้อง 

                  ๒๔.๑  มีจ านวนนักศึกษาผู้ขอ ไม่น้อยกว่า ๕ คน  ลงช่ือกันยื่นค าร้องขอ 

                 ๒๔.๒  มีกิจกรรมที่ไมซ่้ าซ้อนกับกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา และชมรมคณะวิชา ที่มีอยู่แล้ว 



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                 83                         คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

                                                          

 

 

                  ๒๔.๓  เปิดรับสมัครสมาชิกทุกคณะ โดยไม่จ ากัดจ านวน 

 ๒๔.๔ ให้ยื่นค าร้องขอต่อคณะกรรมการสโมสร หรือชมรมคณะวิชา หรือตามที่อธิการเห็นสมควร  เมื่อ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจัดตั้ง 
 

 ข้อ ๒๕ ชมรมทั่วไป ของนักศึกษาแตล่ะชมรมให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมละ ๑ ท่าน  อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๑  

ปี  แต่อาจแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปได้ โดยมีอ านาจและหน้าทีด่งัต่อไปนี ้

                   ๒๕.๑  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษาที่จัดให้ในนามของชมรมทั่วไป  

                   ๒๕.๒  เป็นผู้ควบคมุเกี่ยวกับการด าเนินงานของชมรมที่รับผดิชอบ  ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลยั  ตลอดจนการเงิน  ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                   ๒๕.๓ ในกรณีที่ชมรมทั่วไป เสนอเรื่องโครงการขอจัดกิจกรรม  โดยผา่นอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย เพื่อขอ

อนุมัติต่อมหาวิทยาลัยนั้นๆ อาจารย์ที่ปรึกษาของฝ่ายจะต้องพิจารณาลงนาม พร้อมด้วยเหตุผลและเสนอต่อคณะกรรมการ

สโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เพื่อน าเสนอต่องานกิจการนักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

 ข้อ ๒๖  ชมรมทั่วไปของนักศึกษาแตล่ะชมรมให้มีคณะกรรมการชมรม ประกอบด้วยสมาชิกแตล่ะชมรมเลอืกให้

ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี ้

  ๒๖.๑  ประธานชมรม 

  ๒๖.๒  รองประธานชมรม 

  ๒๖.๓  เลขานุการ 

  ๒๖.๔  เหรญัญิก 

  ๒๖.๕  นายทะเบียน 

  ๒๖.๖  พัสด ุ

 ๒๖.๗  ประชาสมัพันธ์ 
 ๒๖.๘  กรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการเหน็สมควรจะต้องไม่เกิน ๑๐ คน  และกรรมการชมรมหนึ่งจะต้อง
ด ารงต าแหน่ง ตามข้อ ๒๙ ของชมรมอื่นอีกไม่ได้ในเวลาเดียวกัน  
 

 ข้อ ๒๗  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชมรม มดีังนี้ 
 ๒๗.๑ บริหารงานท่ัวไปใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
 ๒๗.๒  ก าหนดนโยบายร่างโครงการด าเนนิงานและงบประมาณทั้งปี  น าเสนอประธานอนุกรรมการ/
กรรมการ ฝ่ายนั้น ๆ ภายใน ๒๙ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป 
 ๒๗.๓   รับผิดชอบดูแลรักษาเอกสารและวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ของชมรม  และเมื่อจะหมดวาระ ให้ท าบัญชี
เสนอ 
 ๒๗.๔   พิจารณาการกระท าของสมาชิกทีฝ่่าฝืนระเบยีบของชมรม หรือท าความเสื่อมเสยีมาสู่ชมรม  มติ
ของคณะกรรมการที่ใหส้มาชิกระงับการใช้สิทธ์ิ หรือถอนออกจากการเป็นสมาชิกของชมรมต้องไดร้ับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
๒ ใน ๓  ของจ านวนกรรมการชมรมทั้งหมด 
 

 ข้อ ๒๘  ให้คณะกรรมการชมรมด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นด ารงต าแหน่งกรรมการชมรมให้เสร็จสิน้ก่อนปิด
ปลายปีการศึกษา ๒๙ วัน  และ มอบงานแก่คณะกรรมการชุดใหม่ให้เสรจ็สิ้นภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
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 ข้อ ๒๙  ทรัพย์สินใด ๆ ที่ไดม้าในนามของชมรมทั่วไป ถือว่าเป็นสมบัติ และอยูภ่ายใต้การควบคุมดูแลของ
มหาวิทยาลยั 
 

 ข้อ ๓๐  ชมรมทั่วไป สิ้นสดุลงโดยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
 ๓๐.๑  มีสมาชิกทั้งหมดไม่ถึง ๒๐ คน 
 ๓๐.๒  ไม่มผีลงานของชมรมเป็นที่ปรากฏในรอบปี  ในกรณีที่ชมรมไม่มรีายงานประเมินผลการด าเนินงาน
ของชมรมในรอบปี เสนอต่อคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ ให้ถือว่าไม่มผีลงานปรากฏ 
 ๓๐.๓  สมาชิกชมรมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ขอให้ยุบชมรม 
 ๓๐.๔  เมื่อมีเหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการคณะกรรมการสโมสร/คณะกรรมการชมรมคณะ เห็นว่าสมควร
ให้ยุบ โดยได้รับความเห็นชอบจากทางมหาวิทยาลัย 
 ๓๐.๕  เมื่อมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ยุบชมรม 
 ๓๐.๖  ออกตามวาระ  
 

หมวดที่  ๘ 
การพิจารณาโครงการด าเนนิงานและงบประมาณ 

 

 ข้อ ๓๑  ระเบียบการพิจารณาร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณ 
                ๓๑.๑ ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณต้องแบ่งเป็นหมวด ๆ ดังต่อไปนี ้

๑. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณของคณะกรรมการสโมสร/ชมรมคณะวิชา 
๒. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่ายวิชาการ 
๓. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณ ของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยกีฬา 
๔. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยพัฒนาสังคมและ

บ าเพ็ญประโยชน์ 
๕. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๖. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยรณรงค์หาทุน 
๗. ร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณของคณะอนุกรรมการ/กรรมการฝา่ยฝ่ายนักศึกษา

สัมพันธ์ พัสดุ สวัสดิการ ปฏิคม และประชาสัมพันธ ์
  ๓๑.๒ โครงการด าเนินงานและงบประมาณดังกล่าว ต้องจัดเตรียมล าดับก่อนหลังโดยมีรายละเอียด 

                                ประกอบดังนี้ 

 ๑. วัตถุประสงค์ของโครงการด าเนนิงาน 

 ๒. รายละเอียดและผูร้ับผิดชอบในการด าเนินงาน 

 ๓. งบประมาณคา่ใช้จ่ายหรือวัสดอุุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินงาน 

 ๔. ก าหนดเวลาและขั้นตอนในการด าเนินงาน 

  ๓๑.๓  ใหส้โมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป จัดท าร่างโครงการด าเนินงาน และงบประมาณ ทั้งปีส่ง

ให้เลขานุการภายใน ๑๕ วันหลังจากเปิดภาคการศึกษา 
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  ๓๑.๔  ให้เลขานุการสโมสร  น ารา่งโครงการด าเนินงานและงบประมาณดังกล่าวของทุกฝ่ายที่พิจารณา

ข้างต้น แล้วเสนอต่อคณะกรรมการสโมสร  ก่อนเปิดภาคการศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป  ๒๐ วัน  

  ๓๑.๕  ให้นายกสโมสรน าร่างโครงการด าเนินงานและงบประมาณ ตามข้อ ๓๑.๑  เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการสโมสรเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  เมื่อไดร้ับความเห็นชอบจากท่ีประชุมแล้ว ให้นายกสโมสรน าเสนอขออนุมตัิต่อ

มหาวิทยาลยั  

  ๓๑.๖ ในกรณีที่จะต้องมโีครงการด าเนินงาน นอกเหนือจากโครงการด าเนินงาน ประจ าปีให้นายกสโมสร  

น าเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมคณะกรรมการสโมสร  เพื่อขอความเห็นชอบเมื่อไดร้ับความเห็นชอบแล้ว  ให้เสนออธิการบดี

เพื่อขออนุมัติ  ท้ังนี้ให้เสนอขออนุมัติไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน ก่อนด าเนินงาน   
 

 ข้อ ๓๒ ทรัพยส์ินใดๆ ที่ได้มาในนามของสโมสรนักศึกษา ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป ถือว่าเปน็ทรัพย์สินของ

ทางมหาวิทยาลัยและอยูภ่ายใต้การควบคุมดูแลของมหาวิทยาลัยหรอืตามที่อธิการบดีให้ความเห็นชอบ 

 

 

หมวดที่  ๙ 

คุณสมบัติของกรรมการ 
 ข้อ ๓๓  คุณสมบัตผิู้ด ารงต าแหนง่คณะกรรมการสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป  มีดังนี้  คอื  

๑. เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ไมต่่ ากว่าช้ันปีท่ี  ๒  ของ 
ปีการศึกษาถัดไป  หรือลงทะเบยีนเรียนเป็นนักศึกษามาแล้ว ไม่น้อยกว่า  ๒  ภาคการศึกษา 

๒. ไม่เคย มีประวัติความประพฤตเิสยีหาย หรือถูกสั่งลงโทษทางวินัยรา้ยแรง  
๓. ผู้สมคัรรับเลือกตั้งด ารงต าแหน่ง ทุกต าแหน่ง  จะต้องมีผลการเรียนได้คะแนนเฉลีย่สะสม 

ไม่ต่ ากว่า  ๒.๐๐  
 

  

หมวดที่ ๑๐ 

การเลือกตั้งและการแต่งตั้ง  
 

 ข้อ ๓๔  นายกสโมสร  ได้มาจากการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากประธานชมรม คณะ

วิชา เพื่อเลือกประธานจาก ชมรม คณะวิชา ใด คณะวิชาหนึ่งด ารงต าแหน่งนายกสโมสร    

                    ประธานชมรมคณะวิชา ไดม้าจากการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง หรือ โหวตประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ

ร่วมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  เพื่อเลือกประธาน ในการด ารงต าแหนง่ หรือวิธีการอื่นใดๆ 

ตามที่อธิการบดเีห็นสมควร                      

                    เลขานุการสโมสร ได้มาจากการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากเลขานุการของ  

ชมรม คณะวิชา เพือ่เลือก เลขานุการจากชมรมคณะวิชาใดคณะวิชาหนึ่งด ารงต าแหน่งเลขานุการสโมสร 
  

 ข้อ ๓๕  กรรมการในต าแหน่งต่างๆ ในสโมสรได้มาจากการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) 

จากกรรมการชมรมคณะวิชา ด ารงต าแหน่งกรรมการในต าแหน่งต่างๆ 



คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2562                                 86                         คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                         มหาวิทยาลัยเนช่ัน  

                                                          

 

 

                    กรรมการฝ่ายต่างๆ  และต าแหน่ง ในคณะกรรมการชมรมคณะ  ได้มาจากการเลือกตั้งลงคะแนนเสียง 

หรือ โหวตประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่วมกัน (Consensus) จากสมาชิกนักศึกษาภายในคณะวิชา  ในการด ารงต าแหน่ง 

หรือวิธีการอื่นใดๆ ตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ข้อ ๓๖  อนุกรรมการและกรรมการอื่น ๆ ได้มาโดยการพิจารณาแต่งตั้งของประธานอนุกรรมการ/กรรมการ ฝ่าย

นั้น ๆ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาฝ่าย 
 

 ข้อ ๓๗  ให้สโมสรนักศึกษา และชมรมนักศกึษาคณะ ด าเนินการสรรหาและแต่งตั้ง ต าแหน่งคณะกรรมการ สโมสร

นักศึกษา ชมรมคณะวิชาภายในกอ่นสิ้นภาคการศึกษานั้น และใหเ้สนอผลการเลือกตั้งให้มหาวิทยาลยัทราบภายใน ๑๕ วัน  

หลังจากเสร็จการสรรหาหรือการเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี   

 

หมวดที่  ๑๑ 

การพ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ ๓๘  คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการชมรมคณะวิชา มีวาระการท างาน ๑ ปีการศึกษา เริ่มต้นตั้งแต่

เปิดภาคการศึกษา ไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษา ตามประกาศว่าด้วยปฎิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษานั้น    
 

 ข้อ ๓๙   คณะกรรมการสโมสร และ คณะกรรมการ ชมรมคณะวิชา  พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

             ๓๙.๑ ออกตามวาระ 

  ๓๙.๒ ตาย 

  ๓๙.๓ ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสโมสร  โดยผ่านนายกสโมสร และอาจารย์ที่ปรึกษา

คณะวิชา/หลักสูตรหรือช้ันป ี

  ๓๙.๔ ขาดคณุสมบัตติามข้อ  ๓๓ แห่งระเบียบนี ้

  ๓๙.๕ ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดในคณะกรรมการสโมสร  และ คณะกรรมการนักศึกษาชมรม 

คณะ ไม่ปฏิบตัิตามมติของคณะกรรมการ คณะกรรมการเสนอช่ือกรรมการสโมสรเป็นรายบุคคลให้ทาง  มหาวิทยาลัย

พิจารณาถอดถอนกรรมการผู้นั้นออกจากต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิก

คณะกรรมการ  

  ๓๙.๖ เมื่อมีเหตผุลอื่นใด ท่ีคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาหรือส านัก/งานกิจการนักศึกษา  

เห็นสมควรให้ยุตหิรือสิ้นสุดการท าหน้าท่ี ด้วยความเห็นชอบจากอธิการบดี  
 

หมวดที่  ๑๒ 

การสรรหาคณะกรรมการ ทดแทนในต าแหน่งที่ว่างลง 
 ข้อ ๔๐ ถ้าต าแหน่งใด ในคณะกรรมการสโมสร และ ชมรมคณะ วิชาว่างลง  ให้คณะกรรมการเลือกผู้ที่เห็นสมควร

เข้ารักษาการแทน โดยการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมกันเพือ่เสนอช่ือพิจารณาความเห็นชอบลงมติร่วมกัน  และเสนอ

ขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาตามล าดับ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการที่เลือกมาแทนเริม่ตั้งแต่วันท่ี

มหาวิทยาลยัประกาศแต่งตั้งและสิ้นสุดลงตามวาระของกรรมการในปีการศึกษานั้น 
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หมวดที่ ๑๓ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
 ข้อ ๔๑  ให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ผู้อ านวยการส านักพัฒนานักศึกษา/หัวหน้างานกิจการนักศึกษาหรือ

ตามที่อธิการเห็นชอบ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาโดยต าแหน่ง 
 

           ข้อ ๔๒ ใหอ้าจารย์ หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายในการดูแลงานกิจกรรมนักศึกษาของแต่ละคณะวิชาเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาคณะกรรมนักศึกษาในระดบัคณะวิชา โดยต าแหน่ง 
 

 ข้อ ๔๓  อ านาจและหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบรหิารสโมสร คณะกรรมนักศึกษาในระดับคณะวิชา 

มีดังต่อไปนี ้

             ๔๓.๑ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรม 

  ๔๓.๒  ควบคุมดูแลการเงิน  โดยจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี  และเสนอรายงานการเงินต่อมหาวิทยาลัย 

เป็นรายภาคการศึกษา 

             ๔๓.๓  ให้ค าปรึกษา และแนะน าต่อคณะกรรมการสโมสร ชมรม  ในกรณีทัว่ไป   และมีอ านาจสั่งระงับการ

กระท าใด ๆ เป็นการชั่วคราว เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นการขัดต่อระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย  ขอ้บังคับของสโมสร

นักศึกษาหรืออาจเป็นการเสยีหายต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  รีบรายงานต่ออธิการบดี 
 

หมวดที่ ๑๔ 

การประชุม 
 ข้อ ๔๔  การประชุมแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
  ๔๔.๑  การประชุมสามัญ 
  ๔๔.๒  การประชุมวิสามัญ 
 

 ข้อ ๔๕  การประชุมสามญั หมายถึง การประชุมใหญ่โดยคณะกรรมการสโมสรร่วมกับสมาชิดนักศึกษาท้ังหมด 
  ๔๕.๑ นายกสโมสรเป็นประธานในท่ีประชุม 
  ๔๕.๒  การประชุมสามญัที่ ๑ ต้องประชุมหลังเปดิภาคการศึกษาปกติอยา่งน้อย  ๑๕ วัน 
 

 ข้อ ๔๖  การประชุมวสิามญั  หมายถึง  การประชุมของคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาร่วมกับ กรรมการ 
ชมรม คณะวิชา /หลักสูตร/ช้ันป ีซึง่การประชุมวสิามญันี้จะเกดิขึ้นได้ตามกรณดีังต่อไปนี ้
  ๔๖.๑ อธิการบดีเรียกประชุม 
  ๔๖.๒ นายกสโมสรเรียกประชุม 
  ๔๖.๓  คณะกรรมการสโมสรลงช่ือขอเปิดการประชุม โดยมีคะแนนเสียงครึ่งหนึง่ของคณะกรรมการบริหาร 
  ๔๖.๔ ในกรณีที่นักศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ยื่นขอเสนอ และลงช่ือต่อนายกสโมสรขอเปิด 
                                การประชุม 
 

 ข้อ ๔๗  การลงมติในท่ีประชุม 
  ๔๗.๑ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ ์
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  ๔๗.๒ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานท่ีประชุมทบทวนมตเิดิมอีกครั้ง และเปดิอภิปราย  
                                เพื่อลงคะแนนเสยีง  ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีกให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
 

 ข้อ ๔๘  การนัดการประชุมทุกครั้ง เลขานกุารคณะกรรมการจะต้องแจ้งระเบียบ วาระการประชุม ก าหนดวัน เวลา 

และสถานท่ีที่แน่นอน ให้คณะกรรมการ ทราบอย่างน้อย ๗ วัน ก่อนเปิดการประชุมสามญั หรือวิสามญั 
 

 ข้อ ๔๙ การประชุมสามัญ หรือวิสามัญ  ต้องมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกินกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประชุมทั้งหมดจึงจะ

เปิดประชุมได้ ในกรณีที่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งขององค์ประชุม  ให้สมาชิกในที่ประชุมออกเสียงรับรององค์ประชุม โดยมีเสียงไม่น้อย

กว่า  ๒ ใน ๓  ของการประชุมนั้น 
 

 ข้อ ๕๐  ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งของคณะกรรมการสโมสร หรือชมรม ไม่เข้าประชุมติดต่อกัน ๓ ครั้ง  โดยไม่

แจ้งให้เลขานุการคณะกรรมการทราบ  ให้เลขานุการคณะกรรมการสโมสรน าเรื่ องเสนอต่อนายกสโมสร  เพื่อพิจารณาถอด

ถอนออกจากต าแหน่ง  แล้วท าการเลือกตั้ง  หรือแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ามารับหน้าท่ีแทนต่อไป 
 

 ข้อ ๕๑  ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะกรรมการสโมสรไม่สามารถเข้าประชุมได้  จะต้องแจ้งบันทึกเหตุผลให้

เลขานุการคณะกรรมการสโมสร ล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑ วัน 
 

 ข้อ ๕๒  ให้คณะกรรมการชมรมนักศึกษาคณะ และชมรมทั่วไป ให้ใช้รูปแบบการประชุมเช่นเดียวกับคณะกรรมการ

สโมสรนักศึกษา  
 

หมวดที่  ๑๕ 

การเงิน 
 ข้อ ๕๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรรมการสโมสร  กรรมการชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป  

ให้เบิกจ่ายได้ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๕๔  รายได้ของสโมสรนักศึกษา ชมรม คณะวิชา และชมรมทั่วไป คือ 

             ๕๔.๑ เงินงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

  ๕๔.๒ เงินบริจาคโดยปราศจากเงือ่นไข 

  ๕๔.๓ ทุนอุดหนุนเพิ่มเติมที่ทางสโมสรจดัให้ 
 

 ข้อ ๕๕  รายได้เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรม ของสโมสร  ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไปจากเงินงบประมาณ

มหาวิทยาลยั ให้ฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นผู้เก็บรักษา  
 

 ข้อ ๕๖  ให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินภายในและพัสดุของสโมสร ชมรมคณะวิชาและชมรมทั่วไป  

อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  โดยบุคคลที่อธิการบดีแต่งตั้งขึ้น 
 

 ข้อ ๕๗  โครงการด าเนินงานใดที่ได้ด าเนินการไปเรียบร้อยแล้ว  ให้ผูร้ับผดิชอบโครงการด าเนินงานส่งรายงานผล

การด าเนินงาน และ รายงานการใช้จ่ายเงิน  ให้มหาวิทยาลัยทราบภายใน  ๑๕ วัน หลังจากเสรจ็สิ้นกจิกรรมนั้นแล้ว 
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หมวดที่  ๑๖ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสโมสร 
 

 ข้อ ๕๘ สโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของอธิการบดีหรือผู้แทนที่ได้รับการ

แต่งตั้ง  

 ข้อ ๕๙ การด าเนินงานของสโมสร ชมรมคณะวิชา และชมรมทั่วไป อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

พัฒนานักศึกษา หรืออย่างอ่ืนตามที่อธิการบดีเห็นสมควร  
 

 ข้อ  ๖๐ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานักศึกษา   มีอ านาจเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าเป็นที่ปรึกษา

ของหน่วยงานต่าง ๆ ในสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาคณะ ตามความเหมาะสม  เพื่อให้ค าแนะน าและดูแลการด าเนิน

กิจกรรมใด ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมิให้เป็นการขัดต่อระเบียบ  ประกาศ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยตลอดจนป้องกันมิให้

มีการกระท าใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียต่อมหาวิทยาลัย 
 

 ข้อ ๖๑  คณะอนุกรรมการแตล่ะฝ่ายของสโมสรนักศึกษา  มีอาจารย์ประจ าเป็นท่ีปรึกษาอย่างน้อย ๑ คน  
 

 ข้อ ๖๒  มหาวิทยาลัยมีอ านาจท่ีจะสั่งงดกิจกรรมใด ๆ ท่ีเห็นว่าไม่เหมาะสม 

 

หมวดที่ ๑๗ 

การแก้ไขเพิ่มเติม 
 ข้อ ๖๓   การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือยกเลิกระเบยีบนี้  อาจกระท าได้โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  และให้เสนอเป็นร่างระเบียบฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกระเบียบนี้ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 ข้อ ๖๗  ให้คณะกรรมการสโมสร คณะกรรมการนักศึกษาในระดับคณะวิชา และคณะกรรมการชมรมนักศึกษาที่

ได้รับการเลือกตั้ง และได้รับแต่งตั้งอยู่แล้ว  ในวันก่อนใช้ข้อบังคับนี้  คงเป็นกรรมการสโมสรและกรรมการชมรมต่อไปจนกว่า

จะถึงวาระการสรรหาตามระเบียบนี ้

 ข้อ ๖๘  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ ค าสั่ง หรือก าหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้

การปฏิบัตเิป็นไปโดยเรียบร้อย  บรรลเุจตนารมณ์ของระเบยีบนี้ 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒  ตลุาคม  ๒๕๕๘  

 

 

 

            (นายเสริมสิน  สมะลาภา) 

              นายกสภามหาวิทยาลยั 
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   ประกาศมหาวิทยาลัยเนชั่น 
   เร่ือง  แนวปฏิบัติว่าด้วยการสอบ 

   ************* 

 เพื่อให้การด าเนินการสอบของนักศึกษา   เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย   และมีประสิทธิภาพ    อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 43 (1) แห่งพระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  จึง
เห็นสมควรก าหนดแนวปฏิบัติว่าดว้ยการสอบ  ดังนี ้

1. นักศึกษาต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบยีบมหาวิทยาลัยเนช่ัน ว่าดว้ยเครื่องแต่งกายนักศึกษา 
2. นักศึกษาต้องน าบัตรประจ าตัวนักศึกษาไปแสดงทุกครั้ง กรณไีม่มบีตัรประจ าตัวนักศึกษา นักศึกษาสามารถใช้

บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนได้ นักศึกษาท่ีไม่มีบตัรประจ าตัวนกัศึกษา หรือบัตรอื่นท่ีทางราชการออกให้    
กรรมการคุมสอบไม่อนญุาตใหเ้ข้าสอบ 

3. นักศึกษาท่ีไปถึงห้องสอบหลังจากเริ่มด าเนินการสอบไปแล้วเกิน 30 นาที จะไม่มสีิทธิเข้าห้องสอบ  และไม่
อนุญาตให้นักศึกษาออกจากห้องสอบก่อนเวลา  30  นาที นับตั้งแต่ก าหนดเวลาเริม่การสอบ 

4. นักศึกษาต้องนั่งสอบตามเลขท่ีนั่งที่กรรมการคุมสอบจัดไว้ให้ 
5. นักศึกษาต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบตัิว่าด้วยการสอบอย่างเคร่งครัดและลงลายมือช่ือเข้าสอบ และรับทราบแนว

ปฏิบัติว่าด้วยการสอบ 
6. นักศึกษาจะต้อง ไม่น าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคดิค านวณหรือวัสดุอุปกรณ์ใด ๆ เขา้ไปใน

ห้องสอบ เว้นแต่กรรมการคมุสอบอนุญาตตามที่อาจารยป์ระจ าวิชาก าหนดในข้อสอบ  กรณีที่นักศึกษาน า
โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือติดตอ่สื่อสารมาด้วย  จะต้องปิดเครื่องและวางไว้ในท่ีที่กรรมการคมุสอบก าหนด   
นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือว่าส่อทุจริตในการสอบ 

7. กรณีที่นักศึกษาน าต ารา หนังสือ บันทึกข้อความ อุปกรณ์ช่วยคิดค านวณ วัสดุอุปกรณ์ใด ๆ โทรศัพทม์ือถือ  
หรือเครื่องมือตดิต่อสื่อสารเข้าไปในห้องสอบและใช้ในการสอบโดยไม่ไดร้ับอนุญาต ถือว่าทุจริตในการสอบ 

8. ในระหว่างการสอบ ห้ามนักศึกษาพูดหรือส่งสญัญาณกับผู้อื่น  ดูหรอืคัดลอกค าตอบจากผู้อื่น หรือยอมให้ผู้อื่น
ดู  หรือคัดลอกค าตอบของตน หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อสอบให้สอบถามจากกรรมการคุมสอบ  
นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนถือว่าทุจรติในการสอบ 

9. นักศึกษาท่ีกระท าการอันส่อทุจริตในการสอบ หรือทุจรติในการสอบรายวิชาใด  จะได้รับผลการเรียน F ใน
รายวิชานั้น และพักการเรยีน 1 ภาคการศึกษา 

10. ให้ยกเลิกประกาศหรือแนวปฏิบัตใิดท่ีขัดแย้งกับประกาศนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  ประกาศ ณ วันท่ี 23  มกราคม   2556 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม) 

               อธิการบดี 
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ตารางแนบทา้ยประกาศ เร ือ่งเกณฑม์าตรฐานความสามารถภาษาองักฤษ 

 

ศธ. TOEIC TOEFL 

Paper 

TOEFL 

CBT 

TOEFL 

IBT 

IELTS Cambridge 

Exam 

CEFR ระดบั 

การศกึษา 

0 - 110 0 - 110 0 - 310   0 - 30 0  -  8 0 - 1.0    

110 - 250 
110 - 

250 

310 - 

343 
 33 - 60 9 - 18 1 - 1.5  A1  

347 - 

393 
 63 - 90 19 - 29 

2.0 - 

2.5 
 A1 ป.2 

255 -  

400 

255 - 

400 

397 - 

433 
 93 - 120 30 - 40 

3.0 - 

3.5 

PET 

(IELTS 

3.0) 

A2 ม.3 

PET 

(IELTS 

3.5) 

B1 

(B1.1) 

(IELTS 

3.5) 

ม.ปลาย 

405 - 600 
405 - 

600 

437 - 

473 

 123 - 

150 
41 - 52 4.0 PET 

B1 

(B1.2) 

ป.ตร ี

จนท.ป.ตร ี

477 - 

510 

 153 - 

180 
53 - 64 

4.5 - 

5.0 

PET 

(IELTS 

4.5) 

FCE 

(IELTS 

5.0) 

ป.โท/ป.เอก 

จนท.ป.โท 

FCE 

(IELTS 

5.0) 

B2 

(B2.1) 

(IELTS 

5.0) 

 

605 - 780 
605 - 

780 

513 - 

547 
183 - 210 65 - 78 

5.5 - 

6.0 
FCE 

B2 

(B2.2) 

อาจารยท์ั่วไป 

550 - 

587 
213 - 240 79 - 95 

6.5 - 

7.0 
CAE C1 

อาจารย์

ภาษาอังกฤษ 

785 - 990 
785 - 

990 

590 - 

677 
243 - 300 

96 - 

120 

7.5 - 

9.0 
CPE C2  

TOP 

Score 

TOP 

Score 

TOP 

Score 

TOP 

Score 

TOP 

Score 

TOP 

Score 

TOP 

Score 

TOP 

Level 
 

990 990 677 300 120 9    
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