
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

                        หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ผลิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีมีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาผูป่้วยในงานศลัยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล และงานศลัยกรรมรากเทียม มีจริยธรรมอนัดีงาม ภายใตจ้รรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพใน
สิทธิและคุณค่าศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์มีการพฒันาตนเองตลอดเวลา มีความสามารถในการคน้ควา้วิจยัเพื่อน าไปใชใ้น  
การพฒันางานการดูแลรักษาผูป่้วยอยา่งมีคุณภาพ  
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  5  คน  
2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  (By Thesis) 

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (Thesis + Lecture)   
 วิชาเอก 1. ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

2. ศลัยกรรมรากเทียม 
หลักสูตรแผน ข  (Minor Thesis + Lecture) 

3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์   
4.รูปแบบการเรียน Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 5.1 แผน ก แบบ ก 1  นกัศึกษาไทย          37,000.- บาท/ภาคการศึกษา 

    นกัศึกษาต่างชาติ     74,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
5.2  แผน ก แบบ ก 2 

5.2.1  วิชาเอกศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
    - นกัศึกษาไทย           37,000.-  บาท/ภาคการศึกษา 
           -  นกัศึกษาต่างชาติ  74,000.-  บาท/ภาคการศึกษา 
5.2.2  วิชาเอกศลัยกรรมรากเทียม 
   - นกัศึกษาไทย            52,000.-  บาท/ภาคการศึกษา  
           -  นกัศึกษาต่างชาติ  104,000.- บาท/ภาคการศึกษา 
5.3  แผน ข นกัศึกษาไทย                         37,000.- บาท/ภาคการศึกษา   
                 นกัศึกษาต่างชาติ 74,000.- บาท/ภาคการศึกษา 

6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา แผนการศึกษา 
ก แบบ ก1 ก แบบ ก2 แผน ข 

หมวดวิชาบงัคบั - 26 29 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า - 2 2 
วิทยานิพนธ์ 36 12 - 
สารนิพนธ์ - - 6 
รวม 36 40 37 
     



7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 7.1  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1  (By Thesis) 
• ได้รับปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และ/หรือแพทยศาสตรบัณฑิต จาก

สถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพทนัตกรรม จากทนัตแพทยสภา หรือ สภาวิชาชีพจากประเทศตน้สังกดั  

• ผ่านการฝึกอบรมดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากสถาบนัหลกัท่ีทนัต
แพทยสภารับรองแลว้  

• หากส าเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวิชา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภา
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์รับรอง จะไดรั้บการพิจารณาเป้นพิเศษ  

• มีความรู้ และประสบการณ์ในการท างานคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  
7.2  หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 (Thesis + Lecture)   
        วิชาเอก 1. ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

               2. ศลัยกรรมรากเทียม 
• ไดรั้บปริญญาตรีทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และ/

หรือต่างประเทศ และไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม จากทนัตแพทยสภา 
หรือ สภาวิชาชีพจากประเทศตน้สังกดั  

• ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รับรอง จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ 

7.3  หลักสูตรแผน ข  (Minor Thesis + Lecture)  
• ไดรั้บปริญญาตรีทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต จากสถาบนัอุดมศึกษาทั้งในประเทศ และ/

หรือต่างประเทศ และไดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม จากทนัตแพทยสภา 
หรือ สภาวิชาชีพจากประเทศตน้สังกดั 
หมายเหตุ ส าหรับทุกแผนการศึกษา คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาช้ัน
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563     

8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัรเฉพาะสาขาวิชา 

8.1 หนงัสือรับรองหรือแนะน าตวั ท่ีออกให้โดยอาจารยท่ี์อยู่ในสถาบนัศึกษาในหลกัสูตรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต หรือ ทนัตแพทย ์ในสาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ท่ี
สังกดัในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน จ านวน 1 ฉบบั (ให้เขียนดว้ยลายมือ หรือพิมพโ์ดยลง
นามก ากบั) (*งดการใชแ้บบฟอร์ม) 
8.2 หนังสือรับรองจากผู ้บังคับบัญชา (*ส าหรับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ หากได้รับการ
คดัเลือก) 



8.3 จดหมายแนะน าตวั ภาษาองักฤษ ติดภาพถ่ายท่ีตรงกบัตวัจริง 1 ภาพ (ไม่จ ากดัวา่เป็นรูปถ่าย
ทางการ) ให้เขียนดว้ยลายมือ โดยแนะน าตวัเองในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษา
ต่ อ ในระดับป ริญญาโท  ส าข า วิ ช า ศัล ยศ าสต ร์ ช่ อ งป ากและแม็ ก ซิ ลโ ล เฟ เ ชี ย ล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

9.1 ศ.ทพญ.ปริศนา  ปริพฒันานนท ์  ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
Tel. 0-7442-9876, 0-7428-7591 Fax. 0-7442-9876 E-mail : prisana.p@psu.ac.th  
9.2 นางสาวเบญจวรรณ  ตรีรานุรัตน์   นกัวิชาการอุดมศึกษา  
Tel. 0-7442-9876, 0-7428-7591 Fax. 0-7442-9876  
E-mail : surgery.dent@gmail.com 
Facebook : dent.psu.ac.th/unit/surgery 

 
ก าหนดการสอบ   
6.1 รอบประจ าปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบขอ้เขียน 
- วิชาความรู้พื้นฐานทางดา้นการแพทยท์ัว่ไป 
- วิชาเฉพาะทางด้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

หลกัสูตรจะแจง้ก าหนดการสอบใหผู้ส้มคัรโดยตรง  

2. สอบสัมภาษณ์ 
(ส าหรับผูผ้า่นการสอบขอ้เขียน) 

 
6.2 รอบตลอดปี  

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบขอ้เขียน 
- วิชาความรู้พื้นฐานทางดา้นการแพทยท์ัว่ไป 
- วิชาเฉพาะทางด้านสาขาวิชาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
2. สอบสัมภาษณ์ 
(ส าหรับผูผ้า่นการสอบขอ้เขียน) 

แจง้อีกคร้ังหากการสอบรอบ
ประจ าปี ผูส้มคัรไม่ครบหรือ 

หอ้งประชุมกรัสไนย  
สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปาก
และแมก็ซิลโลเฟเชียล  
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
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