
 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

                     หลกัสูตรน้ีเป็นหลกัสูตรท่ีเน้นผลิตทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง เพื่อให้ทนัตแพทยส์ามารถพฒันาตนเองในสาขาวิชาท่ี
สนใจโดยใชเ้วลาเพียง 1 ปี หลกัสูตรมีวิชาโครงงานซ่ึงอาจเป็นวิจยัท่ีไม่ซับซ้อน รายงานผูป่้วย หรือการทบทวนวรรณกรรม 
แต่อย่างไรก็ตามผูเ้รียนสามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากหลกัสูตรน้ี ไปเรียนต่อเพิ่มเติมในระดบัปริญญาโท กรณีน้ีผูเ้รียนสามารถต่อ
ยอดงานวิจยัไปในระดบัท่ีซบัซอ้นในระดบัปริญญาโทได ้ 
1.จ านวนนกัศึกษาท่ีรับ  1.1 กลุ่มวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  จ านวน 2 คน 

1.2 กลุ่มวิชาทนัตกรรมบูรณะ  จ านวน 5 คน 
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาเอน็โดดอนตแ์ละทนัตกรรมบูรณะ  จ านวน 5-7 คน 
1.4 กลุ่มวิชาปริทนัตวิทยา  จ านวน 3 คน 
1.5 กลุ่มวิชาอายรุศาสตร์ช่องปาก  จ านวน 2 คน 
1.6 กลุ่มวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จ านวน  5 คน  
  * หมายเหตุ: กลุ่มวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล เปิดรับสมคัรจนถึงวนัที่ 20 ม.ค. 66 

2.แผนการศึกษาท่ีเปิดรับ -   
3.การจดัการเรียนการสอน จนัทร์ - ศุกร์     
4.รูปแบบการเรียน Online / Onsite 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 38,000 บาท ส าหรับนกัศึกษาไทย และ 76,000 บาท ส าหรับนกัศึกษาต่างชาติ 
6.จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลกัสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
หมวดวิชาบงัคบั 22 
หมวดวิชาเลือก ไม่นอ้ยกว่า 2 

รวม 24  
7.คุณสมบติัของผูส้มคัร 7.1  คุณสมบัติทั่วไป 

     1) เป็นผูท่ี้ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต และไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมจากทนัตแพทยสภา หรือสภาวิชาชีพจากประเทศตน้สังกดั 
     2) คุณสมบติัท่ีนอกเหนือจากขา้งตน้ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และมี
คุณสมบติัอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์วา่ดว้ยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2563 
7.2  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  
      7.2.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
               เป็นนักศึกษาวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้ นปี ท่ี 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
      7.2.2 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ, กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ, 
              กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา   
               มีประสบการณ์วิชาชีพทนัตแพทยม์าแลว้ไม่ต ่ากวา่ 1 ปี นบัถึงวนัเปิดเรียน หรือคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรฯ พิจารณาแลว้เห็นควรใหสิ้ทธ์ิสมคัรเขา้ศึกษาได ้ 
      7.2.3 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
               มีความรู้ และประสบการณ์ในการท างานคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและ แมก็ซิลโลเฟเชียล 
ตามขอ้ก าหนดของหลกัสูตร  



8.หลกัฐานประกอบการ
สมคัร 

8.1 หลักฐานทั่วไป 
     1) หนงัสืออนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากผูบ้งัคบับญัชา 
     2) หนงัสือรับรองการศึกษา (Transcript) จ านวน 1 ฉบบั 
     3) จดหมายแนะน าคุณสมบติัประจ าตวั (Letters of recommendation) จ านวน  
         2 ฉบบั โดยมีลายเซ็นและมีอายไุม่เกิน 12 เดือน เอกสารท่ีอายเุกิน 12 เดือน 
         จะไม่ไดรั้บการพิจารณาในทุกกรณี 
     4) ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 1 ฉบบั 
     5) ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ฉบบั 
8.2 หลักฐานเฉพาะสาขา 
      8.2.1 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 
              ประวติัส่วนตวัฉบบัเต็ม 
      8.2.2 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
              1) หนงัสือรับรองหรือแนะน าตวั ท่ีออกใหโ้ดยอาจารยท่ี์อยูใ่นสถาบนัศึกษาในหลกัสูตรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต หรือ ทนัตแพทย ์ในสาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ท่ีสังกดั
ในโรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน จ านวน 1 ฉบบั  
(ใหเ้ขียนดว้ยลายมือ หรือพิมพโ์ดยลงนามก ากบั) (*งดการใชแ้บบฟอร์ม) 
              2) หนังสือรับรองจากผูบ้ังคบับัญชา (*ส าหรับการอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ    หากได้รับการ
คดัเลือก) 
              3)  จดหมายแนะน าตวั ภาษาองักฤษ ติดภาพถ่ายท่ีตรงกบัตวัจริง 1 ภาพ (ไม่จ ากดัวา่เป็นรูป
ถ่ายทางการ) ใหเ้ขียนดว้ยลายมือ โดยแนะน าตวัเองในแง่มุมต่าง ๆ พร้อมทั้งเหตุผลท่ีตอ้งการศึกษาต่อ
ในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต วิชาเอกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

9. ช่องทางการติดต่อ
สาขาวิชา 

9.1 กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 
    รศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย ์สมิตไมตรี  Email : juthatip.a@gmail.com 
    สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์      
    โทรศพัท ์ 074-287561   
9.2 กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ 
    อ.ทพ.จิราย ุ เรืองรุ่งโสม            E-mail: chirayu.r@psu.ac.th 
    สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074 – 211048, 074 – 287571    โทรสาร  074 – 211048 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/ 
9.3 กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ   
    ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน  ธรรมสิทธ์ิบูรณ์  E-mail: kewalin.t@psu.ac.th 
    อ.ทพ.จิราย ุ เรืองรุ่งโสม                E-mail: chirayu.r@psu.ac.th 
    สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์ คณะทนัตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074 – 211048, 074 – 287571    โทรสาร  074 – 211048 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/ 
9.4 กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 

mailto:chirayu.r@psu.ac.th
mailto:chirayu.r@psu.ac.th
https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/


    อ.ดร.ทพ.สุพลเทพ   ตีระกนก       E-mail: supontep.t@psu.ac.th 
    สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  
    โทรศพัท ์074-211048, 074-287571 
    โทรสาร 074-211048 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/conser/ 
9.5 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก 
    รศ.ดร.ทพญ.ดวงพร  เกิดผล         E-mail : duangporn.ke@psu.ac.th 
    นางสาวพิมพสุ์จี  ศรีสุวรรณ          E-mail : pimsujee.s@psu.ac.th 
    สาขาวชิาวิทยการวินิจฉยัโรคช่องปาก คณะทนัตแพทยศาสตร์  
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074-287581, 074-287587 
    Link เขา้สู่เวบ็ไซตค์ณะ/สาขาวิชา/ขอ้มูลหลกัสูตรเพิ่มเติม/facebook 
    https://www.dent.psu.ac.th/unit/stoma/ 
9.6 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
    รศ.นพ.ทพ.พชิยั  วิทยากิตติพงษ ์    E-mail : pichai.v@psu.ac.th  
    นางสาวเบญจวรรณ  ตรีรานุรัตน์     E-mail : surgery.dent@gmail.com 
    สาขาวชิาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
    โทรศพัท ์074-429876, 074-287591  โทรสาร 074-429876  
    Facebook : dent.psu.ac.th/unit/surgery 

 

mailto:supontep.t@psu.ac.th
https://webmail.psu.ac.th/src/compose.php?send_to=%22duangporn%20ke%22%20%3Cduangporn.ke%40psu.ac.th%3E
mailto:surgery.dent@gmail.com
http://www.dent.psu.ac.th/unit/surgery?fbclid=IwAR0SqO-weKx4GZXcH6dJCPfyXLqBamNkSiW3vzMS1YqykQXpznSELB_9coI


ก าหนดการสอบ  รอบประจ าปี  

กลุ่มวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง          หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง          

 
กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน 
- วิชาครอบและสะพานฟัน 
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ 

อยูใ่นช่วงตน้ปี 2566  
โดยจะประกาศให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์

 
กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 
- วิชาวทิยาเอน็โดดอนต ์
- วิชาครอบและสะพานฟัน 
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ  

อยูใ่นช่วงตน้ปี 2566  
โดยจะประกาศให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
สอบสัมภาษณ ์

 
  กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 
- ปริทนัตวิทยาพ้ืนฐาน หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์

 
  กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน วนัที่  22  มีนาคม  2566  เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก 

ชั้น 2 อาคาร 3คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์ วนัที่  22  มีนาคม  2566 เวลา 13.30-16.00 น. 

 
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบขอ้เขียน 

- วิชาความรู้พ้ืนฐานทางดา้นการแพทยท์ัว่ไป 
- วิชาเฉพาะทางดา้นสาขาวิชาศลัยศาสตร์ 
  ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

 
วนัพุธท่ี 25 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

 

Online 

2. สอบสัมภาษณ ์
(ส าหรับผูผ้า่นการสอบขอ้เขียน) 

วนัจนัทร์ท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2566 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ห้องประชุมกรัสไนย 
สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 



 

ก าหนดการสอบ  รอบตลอดปี  
กลุ่มวิชาทันตกรรมบูรณะ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 

สอบขอ้เขียน 
- วิชาครอบและสะพานฟัน 
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ จะประกาศให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์

 
กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 
- วิชาวิทยาเอน็โดดอนต ์
- วิชาครอบและสะพานฟัน 
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ  

จะประกาศให้ทราบอีกคร้ังหน่ึง 
สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์

ชั้น 2 อาคาร 3 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

สอบสัมภาษณ ์

 
กลุ่มวิชาปริทันตวิทยา 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 
- ปริทนัตวิทยาพ้ืนฐาน หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง          

สาขาวิชาทนัตกรรมอนุรักษ ์
ชั้น 2 อาคาร 3 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์

 
กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
สอบขอ้เขียน 

หลกัสูตรจะแจง้ผูส้มคัรโดยตรง         
ห้องประชุมสาขาวิชาวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก 

ชั้น 2 อาคาร 3คณะทนัตแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ ์

 
กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

วิชาที่สอบ วันและเวลาสอบ สถานที่สอบ 
1. สอบขอ้เขียน 
- วิชาความรู้พ้ืนฐานทางดา้นการแพทยท์ัว่ไป 
- วิชาเฉพาะทางดา้นสาขาวิชาศลัยศาสตร์ 
  ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
2. สอบสัมภาษณ ์
    (ส าหรับผูผ้า่นการสอบขอ้เขียน) 

แจง้อีกคร้ังหากการสอบ 
รอบประจ าปี ผูส้มคัรไม่ครบ 

ห้องประชุมกรัสไนย 
สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ชั้น 3 อาคาร 3 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

 
 
 
 



 
 
 หนังสือที่แนะน าให้ใช้เตรียมตัวสอบ 
      1) กลุ่มวิชาทนัตกรรมบูรณะ 
 - วิชาครอบและสะพานฟัน 

 Shillingburg H.T. et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed, 2012. 
 Rosenstiel S.F. et al. Contemporary fixed prosthodontics. 5th ed, 2015.                 
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ  
 Hilton T.J. et al. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th ed, 2013.  

   Ritter A.V. et al. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry, 7th ed, 2019.  
  วารสารคณุภาพท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมตวัสอบ เช่น  
    Journal of Prosthetic Dentistry, Journal of Prosthodontic, Operative Dentistry, Journal of Dentistry, Journal of 
Esthethic and Restorative Dentistry, Clinical Oral Investigations และอ่ืนๆ  
      2) กลุ่มวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ 
 - วิชาวิทยาเอน็โดดอนต ์

 Berman L.H. and Hargreaves K.M. Conhen’s pathways of the pulp. 12th ed, 2020.  
 - วิชาครอบและสะพานฟัน 

 Shillingburg H.T. et al. Fundamentals of fixed prosthodontics. 4th ed, 2012. 
 Rosenstiel S.F. et al. Contemporary fixed prosthodontics. 5th ed, 2015.                 
- วิชาทนัตกรรมหตัถการ  
 Hilton T.J. et al. Summitt’s Fundamentals of Operative Dentistry. 4th ed, 2013.  

   Ritter A.V. et al. Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry, 7th ed, 2019.  
  วารสารคณุภาพท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการเตรียมตวัสอบ เช่น  
    Journal of Endodontics, International Endodontic Journal, Journal of Prosthetic Dentistry, Journal of 
Prosthodontic, Operative Dentistry, Journal of Dentistry, Journal of Esthethic and Restorative Dentistry, and etc. 


