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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Doctor of Dental Surgery
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะทันตแพทยศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 1700
: หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
: Doctor of Dental Surgery

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ.
Doctor of Dental Surgery
D.D.S.

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จำนวนไม่น้อยกว่า 226 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสติ ไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 เดือนพฤศภาคม พ.ศ. 2564
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
6.6 สภาวิชาชีพ................................. (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา
8.1 ทันตแพทย์
8.2 อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
8.3 นักวิจัย
8.4 ที่ปรึกษาบริษัทผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม
8.5 ประกอบธุรกิจทางด้านทันตกรรม
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลำดับ
1
2

3

ชือ่ – สกุล
นางสาวทัศนีย์
เต็งรังสรรค์
นางสาวอัญชลี
ดุษฎีพรรณ์

นายพรพัฒน์
ธีรโสภณ

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

31014005xxxxx

ศาสตราจารย์คลินกิ

35099011XXXXX

รองศาสตราจารย์

14099005XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ป.บัณฑิต
ท.บ.
M.Sc.

วิทยาเอ็นโดดอนต์
Dental Public Health

DDPH.

Dental Public Heath

ท.บ.
วท.บ.
ปร.ด.
ท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University College of
London, England.
The Royal College of
Surgeon of London,
England.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2533
2528
2529
2529

2518
2516
2562
2557
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ลำดับ
4

5

ชื่อ – สกุล
นางศันสณี
รัชชกูล

นายทศพล
อินประโคน

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
31007003XXXXX

13299003XXXXX

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อ.ท.
M.P.H.

ทันตสาธารณสุข
Health Administration

ท.บ.
วท.บ.
M.Sc.
ท.บ.

Prosthodontics

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ทันตแพทยสภา
University of North
Carolina, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2539
2523
2520
2518
2563
2559
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ จ ำเป็ น ต้ อ งนำมาพิ จ ารณ าใน
การวางแผนหลักสูตร นั้นคือ แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่กล่าวถึง
การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เนื่องจากการเจ็บป่วย
ของสุขภาพช่องปากของประชาชนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน
จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น
จึงทำให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า
เนื่อ งจากการยกระดั บ ห่ ว งโซ่มู ล ค่ าการผลิต เกษตร อุ ตสาหกรรม และบริก ารสู่ก ารใช้อ งค์ ความรู้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ ำ ประกอบกั บประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือ บทุกด้าน
ที่ ส ำคั ญ ได้แ ก่ คุ ณ ภาพคน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา คุ ณ ภาพบริก ารสาธารณะและบริก ารสาธารณสุ ข
สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ำสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก
ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงยังคงมุ่งส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็น
องค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย
สาธารณะที่ เอื้ อ ต่ อ สุ ข ภาพควบคู่ กั บ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ให้ มี คุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้ ง
การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร
ด้ า นสาธารณสุ ข ให้ เหมาะสม ทั้ งการผลิ ต และการกระจายบุ ค ลากร ดั ง นั้ น การผลิ ต ทั น ตแพทย์
จึ ง มี ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ คุ ณ ธรรม นำความรอบรู้
อย่างเท่าทัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์ ห รือ การพั ฒ นาทางสั งคมและวัฒ นธรรมที่ สำคั ญ ได้แก่ การเปลี่ย นแปลง
สภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากร ที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น
วั ย เด็ ก และวั ย แรงงานลดลง ผู้ สู ง วั ย มี ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภ าพและมี แ นวโน้ ม อยู่ ค นเดี ย วสู ง ขึ้ น
คนไทยได้รับการพั ฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญ หาคุณ ภาพการศึกษา ระดับสติปัญ ญาของเด็ก
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแม้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจั ดสวัสดิการ
ทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่ก ลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริก ารทางสังคมได้ อย่างทั่วถึง
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ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรจึงยังเป็นปัญ หาการพัฒ นา
ประเทศ
แผนพัฒนาจึงมุ่งส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์ รวม โดยสร้างเสริม
สุขภาวะคนไทยให้มีค วามสมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพั ฒ นานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ
สุขภาพ ควบคู่กับการพั ฒ นาระบบบริก ารสาธารณสุขให้มีคุณ ภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์
ทางเลือก การสร้างคลินิกแพทย์ครอบครัว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา
บุ ค ลากรด้ านสาธารณสุ ขให้ เหมาะสม ทั้ งการผลิ ต และการกระจายบุ ค ลากร โดยเฉพาะการผลิ ต
ทันตแพทย์ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ ห รือ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม ดั งกล่ า วข้ างต้ น
ได้ ส่ ง ผลกระทบ ต่ อ การเตรี ย มความพ ร้ อ มและการพั ฒ นาคนและสั ง คมสู่ สั ง คมคุ ณ ภาพ
ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย พะเยาได้ ต ระหนั ก และคำนึ ง ถึ ง การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต เพื่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทย์ ใ ห้ ส อดรับ กั บ ความต้ อ งการของชุ ม ชน และสั ง คม
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญ ญาไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และแก้ปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่ อตนเอง
และสังคม
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ เกี่ยวข้องกับ พันธกิจ
และบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยตรง ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิ ธานไว้ว่า จะเป็น “ปัญญา
เพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน” และมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ ว มครอบคลุ ม พั น ธกิ จ หลั ก รวม 5 ด้ า น
คื อ หนึ่ ง : ผลิ ต คนไทยศตวรรษที่ 21 สอง : วิ จั ย และนวั ต กรรม สู่ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พ าณิ ชย์
สาม : บริก ารวิชาการ สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม สี่ : ทำนุบ ำรุงศิลปวัฒ นธรรมท้องถิ่น
เพื่ อ ความเป็ น ไทย และห้ า : บริห ารงานทั น สมั ย ด้ ว ยธรรมาภิ บ าล (Good governance) และเรี ย นรู้
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน ดังนั้น การพั ฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียนเป็น
สำคั ญ ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิช าชีพ ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์ จริงให้
สามารถปรับใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญ หาของสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึก
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ในการบริ ก าร เคารพในศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้มีเนื้อหาปฏิบัติการ
ภาคสนามทั น ตกรรมครอบครั ว ในชั้ น ปี ที่ 4 นิ สิ ต จะต้ อ งปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ระหว่ า งสหวิ ช าชี พ
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การฝึกปฏิบัติงานมีอยู่ 3 ระยะ ระยะแรก มีแนวทางเข้าไปศึก ษา
ชุ ม ชนเชิ ง บวกเพื่ อ ศึ ก ษาครอบครั ว อาสาให้ เป็ น ครอบครั ว ประจำตั ว นิ สิ ต คนละหนึ่ ง ครอบครั ว
ระยะสอง เตรียมตัวนิสิตให้เรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวให้ความรู้ครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแล
ตนเองทางทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ระยะสาม ผลสำเร็จคือการที่สุขภาพช่องปากได้ถูกดูแล
โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัว และทำงานร่วมกับครอบครัวอาสาดูแลครอบครัวอื่น ภายในหมู่บ้าน
เป็นการขยายความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของชุมชน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
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13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์
341336
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry I
341337
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry II
13.1.2.2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
243211
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
13.1.2.3 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์
361355
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
361356
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
363213
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
3(2-3-6)
Human Anatomy I
363214
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
3(2-3-6)
Human Anatomy II
363231
จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Histology
363242
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
365211
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
367204
หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
13.1.2.4 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยากำหนดนโยบายให้จั ด การเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ชาการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น ประธาน รองคณบดี เป็ น กรรมการ และผู้ อ ำนวยการ เป็ น กรรมการ
และเลขานุ ก าร ทำหน้าที่ พั ฒ นากระบวนการเรีย นการสอน กำกั บ ติ ด ตาม ประเมิ นผลการจั ด
การเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูล ในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกั บอาจารย์จากสาขาวิชา
หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด
ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระสานงานหรื อ ผู้ จั ด การรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ ทำหน้ า ที่
ประสานงานการวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียน
การสอนและการประเมิ นผลให้ สอดคล้องกั บมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ ระดั บ
ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

10

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
วิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ช่องปากด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่การบริบาลครอบครัว ชุมชน และสังคม
ด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์
1.2 ความสำคัญ
หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.2564) (หลั ก สู ต รฯ)
ได้ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579 ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2
(พ.ศ.2561) (https://bpr.moph.go.th) ด้วยสถานการณ์ ด้านกำลังคนในส่วนของทันตแพทย์ ในประเทศไทย
ว่ามีสัดส่วนต่อประชากร ต่ำกว่าเกณฑ์สากล การผลิตทันตแพทย์จึงเป็นความต้องการของตลาดวิชาชีพ
หลักสูตรฯ ยังพัฒนาคุณภาพของทันตแพทย์ให้ตอบสนองความต้องการของแผนงาน ดังต่อไปนี้
ส่วนแผนงานที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสาธารณสุขนี้ การพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตคนไทยทุก กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ 2 พั ฒ นาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียน ยังได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้เป็นระยะ เช่น ใน phare ที่ 2 (2565-2569) ร้อยละ 80
เด็กกลุ่ม อายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ผุ จนถึง phare 4 (พ.ศ.2575-2579) กลุ่มเด็กอายุ 0-12 ปี ร้อยละ 90
ไม่มีฟันผุ
ในแผนงานที่ 5 การพั ฒ นาระบบการแพทย์ ป ฐมภู มิ โครงการที่ 13 พั ฒ นาระบบ
การแพทย์ปฐมภูมิ โดยแผนงานในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ตั้งเป้าหมายการจัดตั้งคลิ นิกแพทย์
ครอบครั ว 6,500 ที ม เพื่ อ ให้ ป ระชาชนทุ ก คนมี แ พทย์ เ วชศาสตร์ ค รอบครั ว และที ม สหวิ ช าชี พ
ดู แ ลประชาชนทุ ก คน ซึ่ งความสำคั ญ ดั งกล่ าว ทางหลั ก สู ต รได้ น ำไปใช้ ในการออกแบบหลั ก สู ต ร
ให้สอดคล้องต่อไป
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตทันตแพทย์ ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติ อั น ดี งามต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถใช้องค์ความรูใ้ นวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางทันตแพทยศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการบำบัดรักษาโรคในช่อ งปากและอวัยวะ
ที่ เกี่ ย วข้ อ งตลอดจนให้ ก ารป้ อ งกั น โรคในช่ อ งปากได้ อ ย่ างเหมาะสม โดยใช้ ห ลั ก การดู แ ลสุ ขภาพ
แบบองค์รวม
3. มีค วามรู้ด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ย นแปลง และนำไปใช้
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพได้
4. มี ค วามรู้ หลั ก การวิจัย และสามารถทำการวิจั ย พื้ น ฐานที่ เกี่ย วกั บ การดู แลสุ ข ภาพ
ช่องปาก
5. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ และการบริบ าลในรูป แบบทันตกรรมครอบครัว
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพในคลินกิ แพทย์ครอบครัว
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์

กลยุทธ์
1. สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา
ต่อทั้งในและต่างประเทศ
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับ
การฝึกอบรม/ดูงานทาง
วิชาการที่ก้าวหน้า
3. พัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารย์
4. สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง
ทางวิชาการของอาจารย์
2. การบริการวิชาการและการวิจยั 1. สนับสนุนให้อาจารย์ทำงาน
บริการวิชาการแก่สังคม
2. สนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย์

3. พัฒนาการศึกษาทาง
ทันตแพทยศาสตรศึกษา

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. มีทุนศึกษาต่อทั้งระดับ
ปริญญาโท ปริญญาเอก
และประกาศนียบัตร
2. ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน
3. จำนวนร้อยละของ
อาจารย์ที่ได้รับ
การฝึกอบรม
4. จำนวนร้อยละของ
อาจารย์ทีไ่ ด้เข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ
1. จำนวนงานบริการ
วิชาการต่อสังคม
2. จำนวนทุนสนับสนุน
การวิจัย
3. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
จัดอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ ด้รบั
ให้ อ าจารย์ ทั น ตแพทย์ บ รรจุ การอบรม คือ ร้อยละ 100
ใหม่ทุกปี
ในส่วนของปีงบประมาณ
2563 อาจารย์บรรจุใหม่
จำนวน 10 คน เข้ารับ
การอบรม “หลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรศึกษา”
สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์
ใหม่ รุ่ น ที่ 2 ในระหว่ า งวั น ที่
3-4 สิงหาคม 2563
(เป็นการประชุมออนไลน์)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาในชั้ น ปี ที่ 1-3 เป็ น ระบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษา แบ่ ง เป็ น
2 ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
และให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2561
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ในชั้นปีที่ 4-6 เป็นระบบตลอดปี
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดำเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึง่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ
อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
2.2.3.1 เป็ น โรคติ ด ต่ อ ในระยะติ ด ต่ อ อั น ตราย ที่ อ าจเกิ ด อั น ตรายต่ อ ตนเอง
ต่อผู้ป่วยหรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.3.2 เป็ นโรคไม่ ติดต่อหรือภาวะอั นเป็นอุป สรรคต่อการศึก ษาที่อาจเกิดอันตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.3.3 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึก ษา การปฏิบัติงาน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.3.4 มีความผิด ปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับ การได้ยินเฉลี่ยที่ค วามถี่
500 - 2,000 เฮิ ร ตซ์ สู ง กว่ า 40 เดซิ เ บล และความสามารถในการแยกแยะคำพู ด (Speech
Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ ประสาทการได้ยิน
(Sensorineural Hearing Loss)
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2.2.3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
(2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
2.2.3.6 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น
เช่ น โรคจิ ต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ ผิ ด ปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุ น แรง
(Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial
Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2.2.3.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ และเป็ นไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ วย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
2.2.6 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาเพื่ อ ปริ ญ ญ า
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
- ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกัน
- ทักษะและความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3
- มีรายวิชาที่สอนความรูพ้ ื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 1 – 2
ก่อนเข้าสู่รายวิชาด้านวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 7 ปี
จำนวนนิสติ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

2564
30

30

จำนวนนิสติ ในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565
2566 2567 2568 2569
30
30
30
30
45
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
60
90
120
150
195
30

2570
45
45
30
30
30
30
210
30

2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
2564
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจำ
2. งบดำเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 สิ่งก่อสร้าง
3.2 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2565

3,585,600
921,600

4,871,755
1,252,178

13,344,300
4,582,500
5,740,000
120,000

18,130,900
6,266,243
7,798,938
163,044

ปีงบประมาณ
2566
5,719,927
1,470,182

2567
6,875,925
1,767,306

2568
7,724,414
1,985,391

21,287,490 25,589,692 28,747,460
7,310,232 8,787,629 9,872,023
9,156,733 11,007,309 12,365,611
191,430
230,118
258,515

- 74,574,900 18,177,500 16,196,000
1,706,000 2,317,942
2,721,496
3,271,510 3,675,215
140,000
140,000
140,000
140,000
140,000
30,140,000 40,941,000 122,572,390 75,846,989 80,964,629
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อ
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
พ.ศ. 2564
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 226 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก ำหนดไว้ ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ อว.

เกณฑ์มาตรฐานของ
ทันตแพทยสภา

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
2.1.2 วิทยาศาสตร์
การแพทย์พนื้ ฐาน
2.1.3 กลุ่มภาษา
2.2 กลุ่มวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564

30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
196 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต

190 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
152 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

226 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

153 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

180 หน่วยกิต

220 หน่วยกิต

232 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดำเนินชีวิต
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1) วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
242103
เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
General and Organic Chemistry
243211
เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
190 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
4(3-3-8)
3(3-0-6)
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2.1.2) วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
361355
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
361356
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
363213
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Anatomy
363214
กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Anatomy II
363242
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
365211
ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
Fundamental Medical Biochemistry
405213
พยาธิวิทยา
Pathology
367204
หลักสรีรวิทยา
Principle of Physiology
2.1.3) กลุ่มวิชาภาษา
146200 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
2.2) กลุ่มวิชาชีพ
363251
คัพภวิทยา
General Embryology
341336
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
Pharmacology in Dentristry I
341337
เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
Pharmacology in Dentristry II
421110
ทันตกายวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy
421170
วิชาชีพทันตแพทย์
Dental Profession
421210
จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
Oral Histology

28 หน่วยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-2-7)
4(3-3-8)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
152 หน่วยกิต
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
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421211
421240

421250
421310
421311
421312
421313
421314
421315
421316
421317
421320
421321
421322
421323
421324

การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
Craniofacial Growth and Development
ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางทันตกรรม
Dental Materials and Technologies
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
Oral Health Promotion
ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
Occlusion 1
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis 1
พยาธิวิทยาช่องปาก
Oral Pathology
ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
Occlusions 2
พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis 2
ทันตรังสี 1
Oral Radiology 1
ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology 1
ปริทันตวิทยา 1
Periodontology 1
ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
Basic Surgery
ปริทันตวิทยา 2
Periodontology 2
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
Pain and Anxiety Control

1(1-0-2)
2(2-0-4)

2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
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421330
421331
421332
421340
421341
421342
421343
421344
421345
421350
421351
421352
421370
421380
421381
421410
421411

วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry 1
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory 1
ฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture 1
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
Complete Denture Laboratory
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture 1
ฟันเทียมทั้งปาก 2
Complete Denture 2
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Removable Partial Denture Laboratory
ทันตกรรมครอบครัว 1
Family Dentistry 1
ทันตกรรมป้องกัน
Preventive Dentistry
ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
Loboratory Practice in Preventive Dentistry
การยศาสตร์
Ergonomics
วิทยาการระบาดช่องปาก
Oral Epidemiology
ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
Research Methodology and Biostatistics
ทันตรังสี 2
Oral Radiology 2
คลินิกทันตรังสี 1
Oral Radiology Clinic 1

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
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421412
421413
421414
421420
421421
421422
421423
421424
421425

421426
421430
421431
421432
421433
421434
421440

ชีววิทยาช่องปาก 2
Oral Biology 2
รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
Pathological Lesions of Oral Mucosa
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis Clinic 1
ปริทันตวิทยา 3
Periodontology 3
คลินิกปริทันตวิทยา 1
Periodontic Clinic 1
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Oral Surgery Clinic 1
ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
Oral Surgery Laboratory
อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบ
General Medicine and Caring for Patients with
Systemic Diseases
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
Management of Medical Emergency
ทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry 2
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory 2
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Clinic 1
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
Endodontics 1
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory
ฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontics

2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
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421441
421450
421451
421452
421460
421461
421462
421463
421470
421480
421510
421511
421520
421521

421522
421523

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontic Laboratory
ทันตกรรมครอบครัว 2
Family Dentistry 2
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
Field Practice in Family Dentistry
ทันตกรรมพร้อมมูล
Comprehensive Dental Care
ทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontics 1
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Laboratory 1
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry
ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry Laboratory
การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินกิ
Preclinical Practice
วิจัยทางทันตกรรม 1
Dental Research 1
คลินิกทันตรังสี 2
Oral Radiology Clinic 2
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis Clinic 2
คลินิกปริทันตวิทยา 2
Periodontic Clinic 2
การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน้า
Management of Pathologic Lesions in Oral and
Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก 2
Oral Surgery Clinic 2
ทันตกรรมรากเทียม
Implantology

1(0-3-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(0-2-1)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(2-0-4)

2(0-6-0)
1(1-0-2)
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421530
421531
421532
421533
421540
421550
421551
421560
421561
421562
421563
421570
421571
421580
421610
421620
421621

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
Contemporary Operative Dentistry
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
Endodontics 2
คลินกิ ทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Clinic 2
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Clinic
คลินกิ ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
Prosthodontic Clinic 1
ระบบทันตสาธารณสุข
Dental Public Health System
ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
Practice in School Dental Program
ทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontics 2
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory 2
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Clinic 1
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Pediatric Dentistry Clinic 1
จรรยาบรรณและนิตทิ ันตวิทยาศาสตร์
Ethics and Forensic Dentistry
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
Comprehensive Dental Clinic 1
วิจัยทางทันตกรรม 2
Dental Research 2
คลินกิ ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
Oral Surgery Clinic 3
คลินกิ ทันตกรรมบดเคี้ยว
Occlusions Clinic
คลินิกปริทันตวิทยา 3
Periodontology Clinic 3

1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
3(0-9-0)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(0-2-1)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
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421622
421640
421650
421651
421653
421660
421661
421670
421671
421672

421673
421674
421680

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
Dental Emergency Clinic
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
Prosthodontic Clinic 2
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
Practice in Community Hospital
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
Practice in General Hospital
สัมมนาทางทันตกรรมครอบครัว
Family Dentistry Seminar
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry Clinic 2
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Clinic 2
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
Geriatric Dentistry
หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม
Current Topics in Dentistry
เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลและความสวยงามทาง
ทันตกรรม
Digital Technology and Esthetics in Dentistry
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
Comprehensive Dental Clinic 2
คลินิกทันตกรรมทางเลือก
Elective Dental Clinic
วิจัยทางทันตกรรม 3
Dental Research 3

1(0-3-0)
3(0-9-0)
4(0-12-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
1(0-2-1)
2(2-0-4)

3(0-9-0)
1(0-3-0)
1(0-2-1)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จำนวน
6 หน่วยกิต
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษา
อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English

3(2-2-5)

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต
Arts of Living
เคมีทั่วไปและเคมีอนิ ทรีย์
General and Organic Chemistry

3(2-2-5)

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
Fundamental Medical Biochemistry

3(3-0-6)

วิชาชีพทันตแพทย์
Dental Profession

1(1-0-2)

242103
243211
365211
421170

รวม

4(3-3-8)

4(3-3-8)

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
001101

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language

3(2-2-5)

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management

3(2-2-5)

363213

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Anatomy I

3(2-3-6)

363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Anatomy II
คัพภวิทยา
General Embryology

3(2-3-6)

ทันตกายวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy

2(1-3-2)

363251
421110

รวม

1(1-0-2)

18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002202
003201
361355
363242
367204
421250

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ลั
Communication in Digital Society
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
หลักสรีรวิทยา
Principle of Physiology
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
Oral Health Promotion

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
2(1-3-2)

22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาปลาย
002201
004201
361356
405213
421211
421210
421240
xxxxxx

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
พยาธิวทิ ยา
Pathology
การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
Craniofacial Growth and Development
จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
Oral Histology
ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม
Dental Materials and Technologies
เลือกเสรี
Free Elective

รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
4(3-2-7)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(x-x-x)

22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
341336
421310
421311
421312
421313
421320
421321
421330
421340
421341
421342
421350
421351
421352
421370
xxxxxx

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
Pharmacology in Dentistry I
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
Occlusion 1
พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis 1
พยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology
ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
ปริทันตวิทยา 1
Periodontology 1
ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
Basic Surgery
วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
ฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture 1
ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
Complete Denture Laboratory
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture 1

3(3-0-6)

ทันตกรรมครอบครัว 1
Family Dentistry 1
ทันตกรรมป้องกัน
Preventive Dentistry
ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
Laboratory Practice in Preventive Dentistry
การยศาสตร์
Ergonomics
เลือกเสรี
Free Elective

1(1-0-2)

รวม

1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)

1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3(x-x-x)
22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย
341337
421314
421315
421316
421322
421323
421324
421331
421332
421343
421344
421345
421317

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
Pharmacology in Dentistry II
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
Occlusions 2
พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis 2
ทันตรังสี 1
Oral Radiology 1
ปริทันตวิทยา 2
Periodontology 2
ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory
การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
Pain and Anxiety Control
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry 1
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory 1
ฟันเทียมทั้งปาก 2
Complete Denture 2
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Removable Partial Denture Laboratory
ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology 1

3(3-0-6)
2(1-3-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
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ชัน้ ปีท่ี 3
ภาคการศึกษาปลาย (ต่อ)
421380
421381

วิทยาการระบาดช่องปาก
Oral Epidemiology
ระเบียบวิธีวจิ ัยและชีวสถิติ
Research Methodology and Biostatistics

รวม

1(1-0-2)
3(2-2-5)

22 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
421410
421411
421413
421414
421420
421421
421422
421423
421424
421425

421426
421430
421431
421432

ทันตรังสี 2
Oral Radiology 2
คลินิกทันตรังสี 1
Oral Radiology Clinic 1
รอยโรคของเยือ่ เมือกช่องปาก
Pathological Lesions of Oral Mucosa
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis Clinic 1
ปริทันตวิทยา 3
Periodontology 3
คลินิกปริทันตวิทยา 1
Operative Dentistry Clinic 1
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Oral Surgery Clinic 1
ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
Oral Surgery Laboratory
อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มโี รคทางระบบ
General Medicine and Caring for Patients with
Systemic Diseases
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
Management of Medical Emergency
ทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry 2
ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory 2
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Clinic 1

2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(2-2-5)

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)

34

ชัน้ ปีท่ี 4 (ต่อ)
421433
421434
421440
421441
421450
421451
421452
421460
421461
421462
421463
421470
421480
421412

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
Endodontics 1
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory
ฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontics
ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontic Laboratory
ทันตกรรมครอบครัว 2
Family Dentistry 2
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
Field Practice in Family Dentistry
ทันตกรรมพร้อมมูล
Comprehensive Dental Care
ทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontics 1
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Laboratory 1
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry
ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry Laboratory
การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก
Preclinical Practice
วิจัยทางทันตกรรม 1
Dental Research 1
ชีววิทยาช่องปาก 2
Oral Biology 2
รวม

1(1-0-2)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(0-2-1)
2(2-0-4)

41 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 5
421510
421511
421520
421521

421522
421523
421530
421531
421532
421533
421540
421550

คลินิกทันตรังสี 2
Oral Radiology Clinic 2
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis Clinic 2
คลินิกปริทันตวิทยา 2
Periodontic Clinic 2
การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก ขากรรไกร
และใบหน้า
Management of Pathologic Lesions in Oral and
Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Oral Surgery Clinic 2
ทันตกรรมรากเทียม
Implantology
ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
Contemporary Operative Dentistry
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
Endodontics
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Clinic 2
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Clinic
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
Prosthodontic Clinic 1
ระบบทันตสาธารณสุข

1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(2-0-4)

2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
3(0-9-0)
1(1-0-2)

Dental Public Health System
421551
421560

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
Practice in School Dental Program
ทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontics 2

2(1-3-2)
1(1-0-2)
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ชั้นปีท่ี 5 (ต่อ)
421561
421562
421563
421570
421571
421580
146200

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory 2
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Clinic 1
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Pediatric Dentistry Clinic 1
จรรยาบรรณและนิติทนั ตวิทยาศาสตร์
Ethics and Forensic Dentistry
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
Comprehensive Dental Clinic 1
วิจัยทางทันตกรรม 2
Dental Research 2
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

รวม

1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(0-2-1)
3(3-0-6)

33 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 6
421610
421620
421621
421622
421640
421650
421651
421653
421660
421661
421670
421671
421672
421673

คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
Occlusions Clinic
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
Oral Surgery Clinic 3
คลินิกปริทันตวิทยา 3
Periodontology Clinic 3
คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
Dental Emergency Clinic
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
Prosthodontic Clinic 2
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
Practice in Community Hospital
ปฏิบัติการโรงพยาบาล
Practice in General Hospital
สัมมนาทางทันตกรรมครอบครัว
Family Dentistry Seminar
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry Clinic 2
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Clinic 2
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
Geriatric Dentistry
หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม
Current Topics in Dentistry
เทคโนโลยีดิจิทลั และความสวยงามทางทันตกรรม
Digital Technology and Esthetics in Dentistry
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
Comprehensive Dental Clinic 2

1(0-3-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(0-9-0)
4(0-12-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
1(0-2-1)
2(2-0-4)
3(0-9-0)
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ชั้นปีท่ี 6 (ต่อ)
421674
421680

คลินิกทันตกรรมทางเลือก
Elective Dental Clinic
วิจัยทางทันตกรรม 3
Dental Research 3

รวม

1(0-3-0)
1(0-2-1)

28 หน่วยกิต
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยคำ วลี การแต่ ง ป ระโยค สำนวน และโวหารในภาษ าไท ย
การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิด
ผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คำศั พ ท์แ ละไวยากรณ์ ภาษาอั งกฤษ หลัก การใช้ภาษาอังกฤษของการฟั ง พู ด อ่าน
เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น การตอบ
รับ และการปฏิ เสธการเชิ ญ ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดิ น ทาง การสนทนา
ในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพ ท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อ สาร ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์
ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies
and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international
context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international
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phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and
immigration, communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คำศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจำวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for
listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading
and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation
for further study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ าที่ ของพลเมื อ งในสั งคมทุ ก ระดั บ จิต อาสา สำนึ ก สาธารณะ
ความกตัญ ญู พลเมืองกับ ประชาธิป ไตย จริย ธรรมทางวิชาชีพ การปรับ ตัวเข้ากั บ การเปลี่ ย นแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation,
adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การจั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั งคม
พหุ วั ฒ นธรรม กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั งคมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in
multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of
Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions
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003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้ นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิ ชย์อิเล็ กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ
ชี วิ ต ประจำวั น การสื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสั งคมออนไลน์ อ ย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและเป็ น ไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal
regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิด ด้านสุ ขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลั งกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้ำในชีวติ ประจำวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health
factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between
emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic
accident, planning with accident, natural disaster, water management in daily life, waste
processing and environmental saving
004101

ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบั นดาลใจ การตั้งเป้ าหมายและการวางแผนการดำเนิ น ชีวิต การเห็ น
คุ ณ ค่ าในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดำเนิ น ชี วิ ต ด้ วยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and
others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of
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sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social
context
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม
หั ว ข้ อ และประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ที่ นิ สิ ต กำลั ง ศึ ก ษาให้ มี
ความสอดคล้องกับคำศัพท์
English in More specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and
writing skill with additions of varions speaking and writing topics
242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพั นธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์จลศาสตร์เคมี
การเรีย กชื่ อ การเตรีย มและปฏิ กิ ริย าของสารอิ น ทรีย์ ป ระเภทต่ างๆ ได้ แ ก่ อั ล เคน อั ล คี น อั ล ไคน์
สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรด
คาร์บอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical
kinetic, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds, alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, alkyl halide, alcohol, phenol, ether, carbonyl compounds, amine, carboxylic
acid and biomolecules
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243211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน
ชีวภาพ การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ
องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์
และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics,
enzymes and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments,
expression of genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles
341336

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry I
รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคำนวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา
กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้
ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ
หลอดเลือดไต และระบบต่อมไร้ท่อ
Dosage forms, routes of drug administration, dosage calculation, Latin language
used in prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action,
adverse drug reactions, precaution, contraindication, and drug interaction of drugs affecting
autonomic system, cardiovascular and renal system, and endocrine system
341337

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry II
กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ข้อควรระวั ง ข้อ ห้ ามใช้ และปฏิ กิ ริย าของยาที่ มี ผ ลต่ อ ระบบประสาทส่ วนกลาง ยาชาและยาระงับ
ความรู้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มโอปิออยด์ ยาต้าน
มะเร็ง ยาที่ มีผ ลต่ อ ระบบออตาคอยด์ ระบบทางเดิ นอาหาร ระบบภู มิคุ้ ม กั น ระบบทางเดิน หายใจ
ระบบผิวหนัง และระบบเลือด
Mechanisms of action, pharmacological effect, indication, adverse drug reactions
precaution, contraindication and drug interaction of drugs affecting the central nervous system,
local and general anesthetics, analgesic and antipyretic drugs, anti-inflammatory drugs, non-opioid
analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs affecting autacoid system, gastrointestinal system,
immune system, respiratory system, dermatological system, and hematologic system
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361355

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ของร่ า งกายแบบปกติ แ ละไม่ ป กติ ไวรั ส ก่ อ โรค สั ณ ฐานวิ ท ยา
การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic virus, morphology, cultivation,
pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology, prevention and control
361356

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
ศึกษาเกี่ยวกับแบคทีเรียและราที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยาการ
เพาะเลี้ ย งสรีร วิท ยา พั น ธุ ก รรม การจั ด จำแนกและการบ่ งชี้ช นิ ด การทำให้ เกิ ด โรค ระบาดวิ ท ยา
การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis. epidemiology, control and prevention
363213

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
3(2-3-6)
Human Anatomy I
กระดูกหลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้ายทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้
รยางค์บน ช่องอกและปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะภายใน
ช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
Bone, superficial and deep back, occipital region, posterior shoulder, pectora, axilla,
upper extremity, thoracic cage and lung, mediastinum, cardiovascular system, anterior abdominal
wall and groin, abdominal viscera, posterior abdominal wall and urinary system
363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
3(2-3-6)
Human Anatomy II
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้างทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก
ข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนือ้ บดเคีย้ ว คอ
Head and skull, oral cavity, external structure of oral cavity, eye, ear, nose,
temporomandibular joint and masticatory muscle and neck
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363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
บทนำสู่ วิชาประสาทกายวิภ าคศาสตร์ของมนุ ษ ย์ ไขสัน หลัง ก้ านสมอง สมองน้ อ ย
ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาทรั บ กลิ่ น และระบบลิ ม บิ ก สมองใหญ่ เส้ น ประสาทสมอง
เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและไขสันหลัง ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก
การได้ยินและการทรงตัว การมองเห็น และระบบประสาทอัตโนมัติ
Introduction to human neuroanatomy, spinal cord, brainstem, cerebellum,
diencephalon, olfactory system and limbic system, cerebrum, cranial nerve, basal ganglia, blood
supply of brain and spinal cord, motor system, sensory system, auditory system and vestibular
system, visual system and autonomic system
363251

คัพภวิทยา
1(1-0-2)
General Embryology
กระบวนการเจริญ เติ บ โตของมนุ ษ ย์ เริ่ม ตั้ งแต่ ก ารสร้างและพั ฒ นาการของเซลล์
สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะในทุกระบบ ดังนี้
ระบบปกคลุ ม ร่ างกาย ระบบไหลเวีย นโลหิ ต หลอดเลื อ ดและหั วใจ ระบบกล้ ามเนื้ อ ระบบหายใจ
ระบบย่ อยอาหาร ระบบขับ ถ่ าย และระบบประสาท รวมทั้ งปั จ จัย ต่างๆที่ ค วบคุ ม การเจริญ เติ บ โต
และความผิดปกติที่มมี าแต่กำเนิด
Descriptive terms of human development with the beginning of cell formation and
continuing of gametogenesis is described in this subject derivatives of endoderm, mesoderm, and
ectoderm are found in different systems, such as, integumentary system, cardiovascular system,
musculoskeletal system, respiratory system, urogenital system, digestive system, and nervous
system the factors, such as, genes and the influent on the development but also the teratogen,
drugs and environments, the occurrence of abnormality in embryo and fetus
365211

ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์
คุ ณ สมบั ติ แ ละการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอลิ ซึ ม ของสารชี ว โมเลกุ ล ความสั ม พั น ธ์ ข องวิ ถี
เมแทบอลิ ซึ ม ยี น และการแสดงออกของยี น อณู ชี ว วิท ยาและเทคนิ ค ทางพั น ธุ วิศ วกรรม โรคและ
ควาผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง
และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
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Chemical properties of carbohydrates, connective tissues, proteins, lipids and
nucleotides, properties and activities of enzymes, metabolism of biomolecules, metabolic
interrelationships, gene and gene expression, molecular biology and genetic engineering
techniques, biochemical disorders and diseases, biochemistry of blood, hormones and biosignaling,
carcinogenesis and biochemical properties testing for biomolecules
405213

พยาธิวิทยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย
และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผลการเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็น
การแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ
Cell and tissue adaptations, abnormal organs response to injuries and general
diseases, clinical pathologic foundations of organ system diseases
367204

หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์
ระบบประสาท ระบบกล้ า มเนื้ อ ระบบหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ระบบหายใจ ระบบทางเดิ น อาหาร
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
Functions and physiological control mechanisms of the organ systems in human
body include cell physiology, neural, musculoskeletal, circulatory, respiratory, digestive, urinary,
endocrine glands, reproductive and body temperature regulation
421110

ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รูปร่าง หน้าที่ของฟั นแท้และฟันน้ำนม การเรียกชื่อ การใช้สัญ ลักษณ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปร่างลักษณะของฟันและอวัยวะปริทันต์ ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และ
ฟั น น้ ำนม รวมทั้ งฝึ ก หั ด นำแบบจำลองยึ ด ติ ด กั บ เครื่ อ งกลอุ ป กรณ์ ขากรรไกรจำลองชนิ ด ปรั บ ได้
บางส่ ว น ฝึ ก หัด แต่ งรูป ร่างตั ว ฟั น ของฟั น หน้าบนโดยใช้ขี้ ผ้ึ ง และสร้างด้ านบดเคี้ ย วของฟั น บนและ
หลังล่างด้วยขี้ผึง้ โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน
Structures, functions of deciduous and permanent teeth, nomenclature, symbol
usage, relationship of dental morphology and periodontium, morphological difference between
deciduous and permanent teeth
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421170

วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
ทั น ตแพทย์ ในอุ ด มคติ บทบาท หน้ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบของทั น ตแพทย์ ในการดู แ ล
แก้ ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพช่ อ งปากของประชากรไทย ความสำคั ญ ของวิ ช าชี พ ต่ อ ระบบสุ ข ภาพ
ความภาคภูมใิ จ บุคลิกภาพ ความรูส้ ึกผูกพันในวิชาชีพ
Ideal dentist role duties and responsibilities of dentist in oral health care and solving
oral health problems of the Thai population, the importance of the profession to the whole health
system sense of pride sense of belonging in the profession
421210

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อ ง
โดยอาศัยการศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ
Microscopic studies on structure, functions and relationship of oral tissue and their
related organs
421211

การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การสร้างกระดูก การเจริญเติบโตของกะโหลกศี รษะและใบหน้า และปัจจัย ที่เกี่ยวข้อง
Studies of osteogenesis, growth and development of craniofacial complex and

related factors
421240

ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental materials and technologies
พื้นฐานความรู้ด้านวั ส ดุศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ เกี่ย วข้องกั บ ทันตกรรมในปัจจุบัน ,
หลั ก การและทฤษฏี ด้ า นทั น ตกรรมดิ จิ ต อล วั ส ดุ แ ละเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานทั น ตกรรมบู ร ณ ะ
วัสดุ และเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในงานทันตกรรมจัดฟัน
Basic knowledge of dental materials and technologies related to current dentistry,
principles and theories of digital dentistry, materials and instruments for operative dentistry,
materials and instruments for prosthodontics, materials and instruments for orthodontics
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421250

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลั ก การ แนวคิ ด การส่ งเสริม สุข ภาพ การเก็ บ ข้อ มู ล เชิงปริม าณและเชิงคุ ณ ภาพ
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Principle and concept in health promotion, quantitative and qualitative data
collection, dental education for health promotion in community and health promotion proposal
421310

ทันตกรรมบดเคี้ยว 1
1(1-0-2)
Occlusion 1
การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบบดเคี้ยว ฟัน ขากรรไกรและข้อต่อ กล้ามเนื้อ
ลั ก ษณะการสบฟั น ชนิ ด ของการบดเคี้ ย ว ความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป ร่ า งฟั น และทิ ศ ทางการเคลื่ อ นที่
ของขากรรไกร ชนิดและวิธีการใช้เครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Function of organs related to masticatory system, teeth, jaws, temporomandibular
joints, muscles, characters and types of occlusion, relationship of dental morphology and
mandibular movements, types and utilizing of articulators
421311

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 1
วิ ธี ก ารซั ก ประวั ติ การบั น ทึ ก ประวั ติ ผู้ ป่ ว ยทั้ ง ทางทั น ตกรรม และทางการแพทย์
การประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ
ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาคปกติและลัก ษณะที่ผันแปร
ไปจากปกติที่พบได้ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจเนื้อเยื่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก
รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
Diagnostic process of dental history general health history evaluation of general
health examination of head and neck, hard and soft tissue,normal anatomy and normal variation of
each part of hard and soft tissue of head and neck
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421312

พยาธิวิทยาช่องปาก
2(2-0-4)
Oral Pathology
การจัด หมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิท ยาช่ องปาก วิก ลภาพของเนื้อเยื่ อ ในช่องปาก
ภยั น ตรายต่ า งๆ ที่ แ สดงออกทางคลิ นิ ก จุ ล พยาธิ วิ ท ยา การรั ก ษาและการพยากรณ์ โรค
ของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร รอยโรคบริเวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจายของ
การติด เชื้อจากฟั น โรคถุ งน้ำ เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่ อ นในช่อ งปาก ใบหน้ าส่วนล่ าง คอ
และต่อ มน้ำลาย การติด เชื้อแบคที เรีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่องปาก โรคผิวหนั ง เนื้อ เยื่อยึดติ ด
และระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชื้อปรสิต
Classification of oral diseases, anomalies of oral tissue, injuries to oral tissue,
reaction of oral mucosa to injuries, pathogenesis, clinic manifestation, histopathology features
treatment and prognosis of the inflammatory lesions spread of dental infection diseases cysts,
tumor of jaws, oral soft tissue, oral floor, neck salivary glands bacterial, viral, fungal, infection
the diseases of skin, connective tissue and nerves involving the oral cavity parasitic infection
421313

ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
1(0-3-0)
Oral Pathology Laboratory
ปฏิบัติก ารทางจุล พยาธิวิท ยาของเนื้อเยื่อต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ท างพยาธิวิท ยา
ที่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ศัพท์ที่ ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถ
อ่านผลรายงานการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
Laboratory study of pathologic features and the relation of clinical histopathology
features by using light microscope
421314

ทันตกรรมบดเคี้ยว 2
2(1-3-2)
Occlusion 2
หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะ
ของโรค การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ทฤษฎีและชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบฟัน
การกรอแก้ไขการสบฟั นที่ผิดปกติ ฝึ กปฏิบัติวิธีการตรวจ การบันทึกประวัติ การทำแบบจำลองฟั น
การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขี้ผึง้
Basic principles of masticatory system disorders of masticatory system,
pathophysiology diagnosis treatment plan theories and type of occlusal splints, splint insertion,
technique of occlusal adjustment, intra and extra oral examinations, charting record, mounting
casts in articulator using face bow, waxing occlusal splint
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421315

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 2
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็ นปกติ
ที่ อ าจพบได้ แ ละลั ก ษณะผิ ด ปกติ ในแต่ ล ะบริ เวณของช่ อ งปาก วิ ธี ก ารการตรวจหาพยาธิ ส ภาพ
อย่ า งละเอี ย ดในช่ อ งปากแต่ ล ะบริ เ วณ โดยวิ ธี ต รวจทางคลิ นิ ก ทางภาพรั ง สี การตรวจจาก
ห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค การวางแผนการรักษา การขอคำปรึกษา หรือส่งต่อผู้ป่วย
ข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผูป้ ่วยที่โรคทางระบบ
Anatomical and physical examination of oral lesions and pathology utilizing clinical
and radiographic examination and laboratory aids related to diagnosis treatment planning
consultation and referral system
421316

ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology 1
การเกิ ด รังสี เอกซ์ คุ ณ ลัก ษณะของรังสี อัน ตรายและการป้อ งกั น อัน ตรายจากรังสี
เครื่ อ งเอกซเรย์ แ ละชนิ ด ของฟิ ล์ ม และอุ ป กรณ์ รั บ ภาพดิ จิ ตั ล ที่ ใ ช้ ใ นทางทั น ตกรรม เทคนิ ค ใน
การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นและนอกช่ อ งปาก ภาพชนิ ด อื่ น ๆ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ นิ จ ฉั ย โรคในทางทั น ตกรรม
การควบคุ ม คุ ณ ภาพภาพรั งสี การป้ อ งกั น การติ ด เชื้อ ในคลิ นิ ก ทั น ตรังสี หลั ก การสั่ งถ่ ายภาพรั งสี
การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย
Production of x-radiation, interaction of x-ray with matter radiation biology,
radiation hazards and radiation protection, x-ray machine, image formation, dental film, dark room
and image processing, image quality intra oral technique and special technique for dental
radiography, courses and correction of radiographic errors, concerning the effects of radiation on
the living organisms and the protection from radiation hazards are included
421317

ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology 1
ความสำคัญ ของชีววิทยาช่องปาก อนูชีววิทยา โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน
เข้ าสู่ เซลล์ สารระหว่ างเซลล์ และ อิ น เทกริน พั ฒ นาการของศี ร ษะ และใบหน้ า อณู ชี ววิท ยาของ
การพั ฒ นาการของฟั น ภาวะภู มิ ต้ า นทานตั ว เอง และโรคในช่ อ งปาก พั น ธุ ศ าสตร์ ร ะดั บ เซลล์
พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยา
ของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์
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Importance of oral biology, molecular biology, growth factors and signal
transduction, extracellular matrix and integrin’s, craniofacial development, molecular biology of
tooth development, autoimmunity and oral diseases, cytogenetic, molecular genetics, clinical
genetics, cancer biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics.
421320

ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology 1
ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของ
โรคปริทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่องลึก
ปริทั น ต์ การสู ญ เสี ย กระดู ก เบ้ าฟั น และลั ก ษณะการทำลายของกระดู ก การตอบสนองของระบบ
ภูมคิ ุ้มกันของร่างกายต่อโรคปริทันต์
The normal features of periodontium and gingiva, classification and epidemiology of
periodontal diseases, etiologic factors of periodontal diseases, pathogenesis of periodontitis,
periodontal pockets, bone loss and pattern of bone destruction, host immune response in
periodontal diseases
421321

ศัลยศาสตร์เบื้องต้น
1(1-0-2)
Basic General Surgery
พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนองของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำ
และแร่ธ าตุ การให้ ส ารน้ ำทดแทน และการให้ เลื อด การตกเลื อ ดและภาวะช็อ ค เทคนิค การฉี ดยา
ประเภทต่างๆ และเทคนิคการเย็บแผล
Basic principles of surgery, body response to injurie, fluid and electrolyte, fluid
replacement and blood transfusion, hemorrhage and shock, injection techniques and suturing
techniques
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421322

ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology 2
เครื่องมื อปริทั น ต์แ ละหลั ก การใช้เครื่อ งมื อ การลั บ เครื่อ งมื อ ปริทั นต์ เครื่องขูด หิ น
น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์
การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรคปริทันต์อักเสบ
โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติทางพันธุกรรม การขูดหิน
น้ำลายใต้เหงือก การเกลารากฟั นและการขูดเหงือก การปรับพฤติก รรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย
การสอนการดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันและวิธีการใช้ การประเมิน
ผลการรักษาเบือ้ งต้นในผูป้ ่วยปริทันต์
Periodontal instruments and instrumentation, sharpening of periodontal instruments,
ultrasonic scalers, clinical periodontal examination and diagnosis, periodontal charting, periodontal
index, periodontal prognosis, periodontal treatment plan, radiographic of periodontal diseases,
periodontitis as manifestration of systemic disease and genetic aberration, subgingival scaling, root
planing and gingival curettage, patient motivation, oral hygiene instruction, home care dental aids
and instruction, re-evaluation after hygienic phase
421323

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
2(0-6-0)
Periodontal Laboratory
เครื่ อ งมื อ พื้ น ฐานและการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการขู ด หิ น น้ ำ ลายและเกลารากฟั น
ฝึกปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการตรวจและ
บันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสีคราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่องปากและการใช้อุปกรณ์
ทำความสะอาดฟันชนิดต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของเพื่อนนิสิต
Periodontal instruments and instrumentation in scaling and root planing, practice in
sharpening instruments, practice of scaling and root planing in phantom head, practice of
periodontal examination and recording clinical data, dental plaque disclosing, oral hygiene
instruction and using oral hygiene devices and scaling in oral cavity of classmate
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421324

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
1(1-0-2)
Pain and Anxiety Control
สรีรวิ ท ยาพื้ น ฐานของความเจ็ บ ปวด เภสั ช วิท ยาพื้ น ฐานของยาบรรเทาปวดซึ่ งลด
การอักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และยาคลาย
กังวล การควบคุมความเจ็บปวดและความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม พื้นฐานหลักการการดม
ยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและหลัง
การใช้วิธีต่างๆ
Basic physiology of pain, basic pharmacology of anti-inflammatory analgesics,
opioid analgesics, local anesthetics, sedatives, hypnotics and antianxiety, pain and anxiety control
prior to dental treatment, basic principles of general anesthesia, indication, contraindication and
complications of drug used, pre and post administration care
421330

วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนำสู่ วิ ท ยาการโรคฟั น ผุ พยาธิ ก ำเนิ ด ของโรคฟั น ผุ บทบาทของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์
แผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลายในการเกิดโรคฟันผุ ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยา การตรวจหา
ฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรคฟันผุ
Introduction to cariology, pathology of dental caries, role of oral microflora biofilms
on teeth and saliva, clinical and histopathology of dental caries, caries diagnosis, caries risk
assessment and laboratory examination, caries prevention
421331

ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry 1
ขอบเขตและหลั ก การงานทั น ตกรรมหั ต ถการ โรคฟั น ผุ แ ละรอยโรคบริเวณคอฟั น
ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนก การเรียกชื่อส่ วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ
เตรี ย มโพรงฟั น เครื่ อ งมื อ ทางทั น ตกรรมหั ต ถการ การเตรี ย มโพรงฟั น เพื่ อ บู ร ณะด้ ว ยอมั ล กั ม
วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะโพรงฟัน
Scope and principle of operative dentistry, dental caries and cervical lesion,
biological consideration in cavity preparation, classification of dental cavity, cavity preparation
terminology, principle of cavity preparation, instrumentation in operative dentistry, cavity
preparation for amalgam, amalgam material and restorative procedure
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421332

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory 1
การฝึ ก การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ตั ด ฟั น เครื่ อ งกรอฟั น และการใช้ วั ส ดุ อุ ด ฟั น ชนิ ด อมั ล กั ม
การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะฟันด้วยอมัลกัม
Practice in laboratory setting using hand instruments and rotary engines to prepare
the teeth into various types of cavity suitable for amalgam material and filling cavities with
amalgam
421340

ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture 1
หลั ก การในการตรวจในช่ อ งปากและนอกช่ อ งปากเพื่ อ การรั ก ษาฟั น เที ย มทั้ งปาก
ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของ
งานฟั น เที ย มทั้ งปาก ทฤษฎี ก ารพิ ม พ์ ป าก หลั ก การในการบั น ทึ ก ความสั ม พั น ธ์ ของขากรรไกรบน
และขากรรไกรล่าง
Principles of intra oral and extra oral examination for complete denture, basic
knowledge of anatomical landmark related to complete denture, basic knowledge of retention
stability and support of completed denture, theory of impression, principles of relationship
registration between upper jaw and lower jaw
421341

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory
การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบนชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุปกรณ์
ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียงฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผ้ึง การติดตั้งซ้ ำ
และการเลือกกรอแก้ไขการสบฟัน
Baseplate and occlusion rim fabrication, mounting, anterior teeth arrangement,
posterior teeth arrangement for bilateral balanced occlusion, waxing, laboratory remounting, and
selective grinding
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421342

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(1-0-2)
Removable Partial Denture 1
การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
การจำแนกสั น เหงื อ กไร้ ฟั น บางส่ ว น เทคนิ ค การใช้ เครื่ อ งสำรวจความขนาน ศั พ ท์ บั ญ ญั ติ แ ละ
องค์ ประกอบของฟันเทียมบางส่ วนชนิดถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ และ
ขั้นตอนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Oral examination and treatment planning for removable partial denture, Kennedy’s
classification, survey technique, terminology and component of removable partial denture,
biomechanical movement of removable partial denture and design steps of removable partial
denture
421343

ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture 2
ความรู้ พื้ น ฐานและหลั ก การในการทำฟั น เที ย มทั้ ง ปาก การใส่ ฟั น เที ย มให้ ผู้ ป่ ว ย
การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาหลังใส่ฟันเทียมที่เหมาะสม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม
คร่อมรากเทียม
Basic knowledge and principles of complete denture fabrication, the delivery of
complete denture, instruction to patient and post-insertion problems including proper management,
principles of single denture and overdenture
421344

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(1-0-2)
Removable Partial Denture 2
การกรอแต่งฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ การสื่อสารกับช่างทั นตกรรม
การลองโครงโลหะ การพิ ม พ์ ป ากขณะทำงาน การสบฟั น ในงานฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ขั้นตอนการออกแบบฟันเทียม
บางส่วนชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก
Tooth alteration for removable partial denture, laboratory communication, skeletal
framework trial, functional impression, occlusion in removable partial denture, problem solving after
delivery removable partial denture, design steps of acrylic partial denture

56

421345

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory
การสำรวจความขนานและความคอดของฟันหลัก การออกแบบฟันเทีย มบางส่วน
ชนิ ด ถอดได้ ฐ านโลหะและอะคริ ลิ ก การกรอฟั น ในแบบจำลอง การติ ด ตั้ งชิ้ น หล่ อ ในกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่งขี้ผงึ้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม
Surveying and finding undercut on abutment, designs of removable partial denture
and acrylic partial denture, teeth preparation in study cast, mounting, clasp bending, teeth
arrangement, waxing, demonstration of denture repairing
421350

ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry 1
หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว การศึกษาครอบครั ว แฟ้มสุขภาพครอบครัว
การตรวจสุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เครื่องมือการศึกษาชุมชน
Principle and concept in family dentistry, family study, family- health filing,
family- health examination, related diseases and factors, health- care system and national health
security and methods of community study
421351

ทันตกรรมป้องกัน
1(1-0-2)
Preventive Dentistry
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั น ตกรรมป้ อ งกั น ในระดั บ ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คล
และชุมชน โดยมุ่งเน้นถึงการป้องกันในระดับปฐมภูมิ
Theories and concepts of preventive dentistry in individual and community level
focusing an primary prevention
421352

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
1(0-3-0)
Laboratory Practice in Preventive Dentistry
การฝึก ในห้องปฏิบั ติก ารในการป้องกั นระดับ ปฐมภูมิ และทุติย ภูมิ ในโรคที่พบบ่อย
โรคที่มีความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกั น ดำเนินการผ่าน
กระบวนการปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย
Laboratory practice in primary and secondary prevention in common oral diseases,
severe oral diseases by focusing on the issues of importance and the benefits of protection. Carried
out through a process with various suitable methods

57

421370

การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญ ของการยศาสตร์สำหรับทันตแพทย์ สมดุลของร่างกายใน
การทำงาน การจับเครื่องมือ การใช้กระจกส่องปาก ตำแหน่ง การสัมผัส และการมองเห็น ตำแหน่งของ
ผูป้ ่วย และทันตแพทย์ การจัดพื้นที่ทำงาน และการจัดคลินกิ ทันตกรรม
Importance of ergonomics for dentists. Human center derivation, instrument
handling and indirect vision position contact and view, dentist-patient position, treatment area
setting and clinical setting
421380

วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลั ก การพื้ น ฐานทางระบาดวิ ท ยา ดั ช นี สุ ข ภาพ ดั ช นี สุ ข ภาพช่ อ งปาก การศึ ก ษา
ทางระบาดวิ ท ยา การสำรวจสุ ข ภาพช่ อ งปาก การวิ เคราะห์ แ ละนำเสนอข้ อ มู ล ทางระบาดวิ ท ยา
การอ่าน และ ประเมินการวิจัยทางระบาดวิทยาเบือ้ งต้น
Basic principles of epidemiology health and oral health index. epidemiological
studies, oral health survey, analyze and present epidemiological information. epidemiological
research reading preliminary assessing epidemiological research
421381

ระเบียบวิธีวจิ ัยและชีวสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Biostatistics
หลั ก การออกแบบงานวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพช่ อ งปาก กระบวนการวิ จั ย
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการวิจัย ระเบีย บวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย และหลักชีวสถิตทิ ี่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Principles of research design in oral health sciences, research process, sample size
calculation, ethics in research, research methodology, data interpretation and analysis, writing
a research proposal, writing a research paper and principle of biostatistics in health sciences
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421410

ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology 2
หลั ก เกณฑ์ ในการแปลผลภาพรังสี และการเขีย นรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีก าร
บรรยายภาพรังสี ลัก ษณะทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ
ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรงประสาท
ฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ และเนื้องอกใน
ขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่ นๆ ที่ทำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย
ข้อ ต่ อ ขากรรไกร โพรงอากาศข้า งจมู ก การให้ ก ารวินิ จ ฉั ย แยกโรค และหลั ก การดู แลรัก ษาภาวะ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
Basic principles of film interpretation, radiographic features of oral and maxillofacial
diseases and systemic diseases and other diseases that cause changes in jaw bone, others include
radiographic techniques and radiographic features of salivary gland, temporomandibular joint and
maxillary sinus, and principles of dental care and management for irradiated patients
421411

คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก
ช่ อ งปาก การฝึ ก ทั ก ษะในการถ่ า ยภาพรั ง สี ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ยึ ด แผ่ น รั บ ภาพทั้ งระบบดิ จิ ตั ล และฟิ ล์ ม
การถ่ายภาพรังสีและเรีย งฟิล์ มทั้งปากที่ถู กต้อง การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติดเชื้อ
และการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีในช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary sinuses using digital intraoral and extraoral and advanced
cone-beam CT imaging modalities, radiation safety guidelines and the radiographic interpretation
is very important for diagnosis and proper treatment
421412

ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology 2
การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก
และลักษณะจุลพยาธิวิทยา
Disease analysis, etiology and pathogenesis clinical feature and histopathology
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421413

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ
โรคของเยื่อเมือกช่องปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของเยื่อเมือก
ช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
Causes, pathology, incidences, clinical and histological manifestations of oral
mucosal lesions, diagnostic methods, differential diagnosis and management, particularly using
medication
421414

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(0-3-0)
Oral Diagnosis Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซักประวัติผู้ ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก
ตรวจทางภาพรังสี ให้ ก ารวางแผนการรัก ษาเบื้ องต้น แก่ ผู้ป่ วย การอธิบ ายแผนการรัก ษาให้ ผู้ป่ วย
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม การบันทึกประวัติ
อาการที่ ต รวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้ น และการวา งแผนการรั ก ษา
การเขียนบันทึกเพื่อส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient history taking, intra-oral examination
and radiographic examination, preliminary treatment plan, discussing treatment plan with patients,
patient referral, charting record signs and symptoms, results of examination, initial diagnosis and
treatment plan proper referral or consultation notes
421420

ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology 3
หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่นพับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรม
กระดูก การจัดการรอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอวัยวะ
ปริทันต์ใหม่ การจัดการภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริทันต์เพื่อแก้ปัญ หา
ด้านความสวยงาม การรักษาภาวะฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของแผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพ
อวัยวะปริทันต์ การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ
โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรมบูรณะ
การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรมจัดฟัน การจัดการกับภาวะเสียวฟัน การจัดการภาวะ
มี ก ลิ่ น ปาก การจั ด การโรคปริ ทั น ต์ ใ นผู้ ป่ ว ยเด็ ก การยึ ด ดามฟั น การใช้ ย าเฉพาะที่ ใ นการรั ก ษา
โรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์
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Principle of periodontal surgery, flap operation, gingivectomy, osseous surgery,
management of furcation involvement, reconstructive of periodontal therapy, management of
muco-gingival deformities, esthetic aspect in periodontal therapy, treatment of periodontal
emergencies, periodontal wound healing, supportive periodontal treatment, multidisciplinary
treatment plan for periodontal patients, management of periodontitis associated with pulpal
disease, management of periodontic-restorative relationship, management of periodonticorthodontic relationship, management of tooth sensitivity, management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splining, local drug used in periodontal disease, electrosurgery
and laser in periodontal therapy
421421

คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ปริทันตวิท ยาในการให้การรัก ษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
ระดับต้นถึงระดับรุนแรง
Clinical periodontal practice in periodontal therapy to treat early to severe gingivitis
patients
421422

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2(2-0-4)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัล ยกรรมช่อ งปากก่ อ นใส่ สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ท างทั นตกรรม หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ ายฟั น
การวิ นิ จ ฉั ย สาเหตุ แ ละการรั ก ษา และจั ด การอาการติ ด เชื้ อ บริ เวณช่ อ งปาก กระดู ก ขากรรไกร
และใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือเนื้อเยื่อในช่องปาก การวินิจฉัยและจัดการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ
บริเวณช่องปาก กระดู ก ขากรรไกรและใบหน้ า ระบบการจั ด การส่ งต่ อผู้ป่ วยที่ ป ระสบอุบัติ เหตุ หมู่
การดูแลและรักษาผูป้ ่วยในระบบโรงพยาบาล
Preprosthetic surgery, principles of tooth transplantation, diagnosis and
management of dentoalveolar infection, diagnosis and management of oral and maxillofacial
injuries, referral system of mass casualty and caring hospital patients

61

421423

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
1(0-3-0)
Oral Surgery Clinic 1
การซั ก ประวั ติ และตรวจเพื่ อใช้ในการวางแผนการรัก ษาเพื่ อการถอนฟั น ถอนฟั น
แบบไม่ซับซ้อนและการเป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in complicated extraction or impacted tooth removal
421424

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
1(0-3-0)
Oral Surgery Laboratory
หลักการและการใช้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก ฝึกปฏิบัติ ฉีดยาชา การถอนฟัน
การกรีด เหงือก การกรอกระดู ก การกรอแบ่ งฟัน ในแบบจำลองฟั น การเย็ บ แผลและการดูแลแผล
การซั ก ประวั ติ การตรวจภายนอกและภายในช่ อ งปาก การแปลผลภาพรั ง สี เพื่ อ ป ระเมิ น ผู้ ป่ ว ย
และลักษณะของฟัน การฝึกมัดลวดยึดฟันและกระดูกขากรรไกร การพิมพ์ปากและทำเฝือกปิดแผล
Principles of armamentarium in oral surgery, practice for local anesthetic injection,
extraction, flap design and incision, removing bone and dividing tooth in dentoform, wound suturing
and wound care, history taking, extra and intraoral examination, radiographic interpretation for
evaluation patients and characteristic of tooth, practice for splinting teeth in lower and upper jaw,
impression for surgical stent
421425

อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
3(2-2-5)
General Medicine and Caring for Patients with Systemic Diseases
ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรัก ษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการสร้าง
เสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคโดยมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ใ นการดู แ ลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม ครอบคลุ ม ถึ ง
ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in patients with common medical problems
diseases diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health promotion
and disease prevention, establishing good attitude in taking care of patients family and community
by the holistic approach
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421426

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุ กเฉิน ทางการแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บ หน้าอก ทางเดิน
หายใจ อุดตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการผู้ป่วยที่มภี าวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินกิ ทันตกรรม
Management of patients with medical emergency conditions unconsciousness, chest
pain, airway obstruction and drug allergy, prevention and management of medical emergency in
dental clinic
421430

ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry 2
วั ส ดุ บู ร ณะฟั น ชนิ ด สี เหมื อ นฟั น วั ส ดุ ช นิ ด ชั่ ว คราวและวั ส ดุ ที่ ใ ช้ ป้ อ งกั น อั น ตราย
ต่อเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟั น การเตรีย มโพรงฟันและวิธีก ารบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การกำจัด
รอยผุ ใ นฟั น การกั น ความชื้ น ภายในช่ อ งปาก ปั ญ หาภายหลั ง การบู รณ ะฟั น การฟอกสี ฟั น
การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การตรวจพยาธิสภาพของฟันและการวางแผนการรักษา
Tooth colored restorative materials, temporary materials, pulp protective materials,
cavity preparation and restorative procedure for tooth colored materials, caries removal, tooth
isolation, post operative problems, tooth bleaching, treatment of tooth sensitivity, operative
examination and treatment planning
421431

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory 2
การฝึก การใช้เครื่อ งมือ ตั ดฟั น เครื่องกรอเตรีย มโพรงฟั น สำหรับ วัสดุ อุ ดฟั นชนิ ด สี
เหมือนฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า
และฟั นหลัง ฝึก การใช้ซีเมนต์และรองพื้นในโพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่แผ่นยาง
กันน้ำลาย
Laboratory practice in hand instruments and rotary engines, to prepare the teeth
into cavities suitable for tooth colorlike materials, composite resin, glass ionomer cement, including
cavity preparation and restoration of anterior and posterior teeth, practice using cement and lining
in deep cavity, temporary filling, and rubber dam application
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421432

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 1
การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันอย่างง่าย
ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสีเหมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination, operative treatment planning and simple
restoration with amalgam and/or tooth-colored restorative materials
421433

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics 1
ชีวภาพและการตอบสนองของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน พยาธิสภาพการเกิดโรคของเนื้อเยื่อ
ในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน เครื่องมือและการทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจวิเคราะห์และ
การวิ นิ จ ฉั ย โรคของเนื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น และเนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น หลั ก การแล ะวิ ธี ก ารรั ก ษา
คลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
Biology and responses of pulp tissues, pathogenesis of pulpal and periapical
diseases, instruments and aseptic techniques, endodontics examination, diagnosis of the diseases
occurred in the pulp and periapical tissues, principles and methods of root canal treatment,
treatment evaluation, restoration for endodontic treated tooth
421434

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
2(0-6-0)
Endodontic Laboratory
การฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ฟันหน้า ฟันกรามน้อย และฟันกราม
การเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน
การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic procedure of anterior teeth, premolars and
molars teeth such as access opening, working length determination, mechanical instrumentation,
intracanal medication, try main cone and root canal obturation
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421440

ฟันเทียมชนิดติดแน่น
2(2-0-4)
Fixed Prosthodontics
หลักการในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น
ขั้นตอนการรัก ษาผู้ป่วยที่มีก ารสึก ของฟันอย่ างรุนแรง หลักการพื้นฐานของการกรอฟันเพื่อรองรับ
ครอบฟัน การออกแบบสะพานฟัน การวิเคราะห์ความสวยงาม หลักการในการสร้างครอบฟันชั่วคราว
ทฤษฎีก ารพิมพ์ ปากในงานฟั นเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการลองและใส่ชิ้นงาน การรัก ษาฟันที่ผ่าน
การรักษาคลองรากฟัน ความรูพ้ ืน้ ฐานด้านรากเทียมในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น
Principle of oral examination and treatment planning for fixed prostheses, steps for
treating patient with severely worn teeth, basic principles of teeth preparation for crown, bridge
design, esthetic and smile analysis, principles of provisional restoration fabrication, theory of
impression for fixed prostheses, procedures of crown trial and insertion, restoration of
endodontically treated teeth, basic knowledge of implant supported fixed prostheses
421441

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น
1(0-3-0)
Fixed Prosthodontic Laboratory
ฝึกกรอฟันสำหรับทำครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิกส์ และสะพานฟัน ฝึกเตรียม
คลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน ฝึกการพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย ฝึกการทำชิ้นหล่อหลัก ในงานฟันเทียม
ชนิดติดแน่น ฝึกการทำครอบฟันชั่วคราว
Practice in teeth preparation for metal crown, ceramic crown, and bridge, practice
in post space preparation, practice in final impression, practice in master cast and die fabrication
for fixed prostheses, practice in provisional restoration fabrication
421450

ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry 2
การวิเคราะห์สภาพปัญ หาสุขภาพช่องปากของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญ หา
และผลกระทบของปัญ หา ปัจจัย ที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อ ง และแนวทางการประเมิน
ผลการรักษา การสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family members, size of problem and impact of
problem, factors of problem, associated risk factors, guidelines for evaluation and treatment,
strengthen family involvement in sustainable care
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421451

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Field Practice in Family Dentistry
การฝึ ก ภาคสนามร่ ว มกั น ระหว่ า งสหวิ ช าชี พ สาขาวิ ช าทางวิ ท ยาศาสต ร์ สุ ข ภาพ
การวางแผนและดำเนิ นการเก็ บ ข้อมู ล แฟ้ ม สุ ขภาพครอบครัว การศึ ก ษาโรคและปั จ จั ย ที่ เกี่ย วข้อ ง
การเยี่ยมบ้าน การวางแผนการรักษาและการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว นำเสนอ
ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Fieldwork with multidisciplinary field, planning and carrying out family health data,
study of diseases and related factors, home visits, family planning, treatment and promote self
care, sharing information
421452

ทันตกรรมพร้อมมูล
1(1-0-2)
Comprehensive Dental Care
แนวคิดและและหลักการจัดทำทันตกรรมพร้อมมูล การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ
ในรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแนวคิดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยตนเอง
Concept and application in comprehensive dental care, focusing integration of
related knowledges in holistic health care and delivery of health self care
421460

ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics 1
การเจริญ เติบ โตของกะโหลกศี รษะและใบหน้า ฟัน และอวัย วะอื่นๆ ที่ เกี่ย วข้องกั บ
การสบฟัน การจำแนกลักษณะของการสบฟันที่ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการสบฟัน
ที่ ผิ ด ปกติ แนวคิ ด การออกแบบเครื่ อ งมื อ ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ชนิ ด ถอดได้ และก ารรั ก ษา
ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Studies of growth and development of craniofacial, dentoalveolar and others in
related with occlusion, classification of normal occlusion and malocclusion, etiologies of
malocclusion, conceptual design of removable orthodontic appliances and interceptive orthodontic
treatment
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421461

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory 1
ก ารฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก ารพิ ม พ์ ป าก เพื่ อ ท ำแบ บ จำล องฟั น ท างทั น ต ก รรม จั ด ฟั น
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารดั ด ลวดทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น และการออกแบบเครื่ อ งมื อ ทางทั น ตกรรมจัด ฟั น
ชนิดถอดได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Laboratory practices in impression for orthodontic study models, orthodontic wire
bending practice and practice of removable orthodontic appliance design for interceptive treatment
421462

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4)
Pediatric Dentistry
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ
ปรั บ พฤติ ก รรมให้ เ ด็ ก ร่ ว มมื อ ยอมรั บ การรั ก ษาทางทั น ตกรรม การวิ นิ จ ฉั ย การวางแผน
การรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม
สุ ข ภาพช่ องปากในเด็ ก การฉี ด ยาชา การถอนฟั น การใส่ แผ่ น ยางกั น น้ ำลาย การบู รณะฟั น น้ ำนม
การรั ก ษาเนื้ อ เยื่ อ ในฟั น น้ ำ นม และฟั น แท้ ที่ เ พิ่ ง ขึ้ น ในช่ อ งปาก โรคปริ ทั น ต์ ใ นเด็ ก รอยโรคและ
ความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปากในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติของฟัน การล่วงละเมิด
เด็ก การใส่เครื่องกันที่ การรักษาทางทันตกรรมและการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางระบบ หรื อ เด็ ก ที่ ต้ อ งได้ รับ การดู แ ลเป็ น พิ เศษ การใช้ ย าที่ เกี่ ย วกั บ งานทั น ตกรรมสำหรับ เด็ ก
การใช้ ย าลดความกั ง วล การจั ด การในการดมยาสลบเพื่ อ การรั ก ษาทางทั น ตกรรมให้ แ ก่ เ ด็ ก
รวมทั้งการบริหารจัดการคลินกิ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Development of growth and behavior of various age children behavior changes for
accepting dental treatment, diagnosis, treatment plan, treatment and prevention of common intraoral diseases and disorders in children, child dental health promotion, local anesthesia, exodontias,
rubber dam application and operative dentistry in deciduous teeth, pulpal treatment in deciduous
tooth and early erupting permanent tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral lesions in children,
trauma in primary dentition, eruption disturbances, child abuse, space maintainer application,
treatment and proper management for children with systemic disease or special consideration,
medication in paedodontics, anxiolytic agent application, management of dental treatment for
children under general anesthesia and management of paedodontic clinic.
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421463

ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก
1(0-3-0)
Pediatric Dentistry Laboratory
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ใ นแบบจำลอง ในการใส่ แ ผ่ น ยางกั น น้ ำ ลาย การบู ร ณะฟั น น้ ำ นม
ด้านประชิดฟัน ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ พัลโพโตมี พัลเพคโตมี การฉีดยาชาในผู้ป่วย
เด็ก และมีก ารสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึก ปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่ อนการปฏิบัติงานใน
ผูป้ ่วยจริง
Laboratory practices in model , rubber dam application, primary teeth restoration,
stainless steel crown, space maintainer, pulpotomy, pulpectomy, local anesthesia for pediatric
dental patients, set ready before practices in pediatric children
421470

การเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก
2(0-6-0)
Preclinical Practice
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิกเกี่ย วกั บ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก
การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อ งปาก การวัดสัญ ญาณชีพและการกู้ชีพ การเขีย น
ใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม การสื่อสารระหว่าง
แพทย์และผูป้ ่วย
Preclinical practice in infection control, history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing prescription, taking intra oral radiography, moisture
control in operative dentistry, doctor and patient communication
421480

วิจัยทางทันตกรรม 1
1(0-2-1)
Dental Research 1
การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก การหาช่องว่างขององค์ความรู้
และปัญ หาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่างเชิงหลักการในการทำ
วิจัย
Conducting a research project in oral health sciences, searching for gap of
knowledge and research problem, literature review and writing the concept of research project
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421510

คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก โดยการถ่ า ยภาพรั งสี ใ นผู้ ป่ ว ยทั้ งการถ่ ายภาพรั งสี ใ น
และนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำ ลาย กระดูกขากรรไกร
และกระดู ก กะโหลกศี ร ษะ การเขี ย นรายงานภาพรั ง สี ข องผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปและผู้ ป่ ว ยที่ มี ร อยโรค
และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาทีน่ ่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra oral radiography, paranasal sinus,
salivary gland, jaw and skull views, writing radiographic reports for general patients and patients
with lesions, interesting case presentation and reports
421511

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(0-3-0)
Oral Diagnosis Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานในคลิ นิ ก โดยฝึ ก ตรวจผู้ ป่ ว ยที่ มี รอยโรคในช่อ งปาก ผู้ ป่ ว ยที่ เป็ น
โรคทางระบบที่มีอาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รวมถึง
ผูป้ ่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การวินิจฉัยโรค การวางแผน
การรักษา และการจัดการผู้ป่วย
Clinical practicing in examination of patients with oral lesions, patients with oral
manifestations from systemic diseases and patients with oro- facial pain including TMD ie intensive
history taking, complete examination, diagnosis, treatment plan and patient management
421520

คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก สหสาขาในการให้ ก ารรั ก ษาผู้ ป่ ว ยโรคเหงื อ กอั ก เสบ
และโรคปริทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์รวม
Comprehensive dental clinic to treat gingivitis and mild periodontitis patients with
holistic approach
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421521

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก ขากรรไกรและใบหน้า 2(2-0-4)
Management of Pathologic Lesions in Oral and Maxillofacial Surgery
ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรค
และแผลภายในช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับรอยโรคที่ ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวในช่องปาก รอยโรค
ที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสีต่าง ๆ ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้ องอกของเนื้อเยื่อ
อ่ อ นในช่ อ งปาก โรคติ ด เชื้ อ ในช่ อ งปาก แหล่ ง ติ ด เชื้ อ ในช่ อ งปาก ความผิ ด ปกติ จ ากโภชนาการ
ความผิดปกติที่เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ำ
เนือ้ งอกชนิดต่าง ๆ โรคทางเมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมู ก โรคติดเชื้อบริเวณ
ศีรษะและใบหน้า การหายของแผลในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง
Clinical appearances, radiographic features, pathological characters and treatments
of intraoral lesions and ulcers from various injuries, immune mediated and mucocutaneous lesions,
intraoral white lesions, pigmented lesions; diseases and tumors of salivary gland; tumors of
intraoral soft tissues, oral infections, sources of oral infections, nutritional disturbances,
developmental disturbances of craniofacial structures, cysts, tumors, metabolic and genetic
diseases, diseases of paranasal sinuses, craniofacial infections, oral wound healing, diseases of
blood and lymphatic systems
421522

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
2(0-6-0)
Oral Surgery Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารถอนฟั น แบบซั บ ซ้ อ น การผ่ า ฟั น คุ ด การทำศั ล ยกรรมก่ อ นใส่
สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม การเป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก
Practice in complicated extraction, impacted tooth removal, preprosthetic surgery
and assisting in oral surgery
421523

ทันตกรรมรากเทียม
1(1-0-2)
Implantology
พืน้ ฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝังรากเทียม ชนิดของรากเทียม หลักการพื้นฐาน
ของการผาตัดฝังรากเทียม ข้องบ่งชี้และข้อห้าม การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยใน
รายทำรากฟั น เที ย ม การให้ ก ารรั ก ษาฟั น เที ย มในบริบ ททั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารฝั ง
รากเทียม
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Biologic basis in implantology, types of implants, methods, indications and
contraindications, examination and treatment planning on patients in need of basic dental implants,
the perspective of dental implant and prosthodontics, hands-on various implant of workshop
421530

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
1(1-0-2)
Comtemporary Operative Dentistry
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิต
ให้ได้ประสิท ธิ ภาพสูงสุ ด การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึดติด ปัญ หาที่พ บ
เมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและการแก้ไข การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์ การบูรณะฟัน
ที่รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟัน การรักษาฟันที่สูญ เสียผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน
บทนำทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทันตกรรมหัตถการ
Principles of minimal intervention, technical considerations for successful composite
resin restorations, use of dentin bonding agents, current principles and mechanism of bonding,
problems and solutions in restoring with resin composites, inlays and onlays, restoration of
endodontically treated tooth, tooth bleaching, treatment of tooth surface loss, treatment of
hypersensitivity, introduction to esthetic dentistry, new technology involving operative dentistry
421531

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics 2
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความผิ ด พลาดที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว่ า งการรั ก ษา
คลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลายรากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อ
ในโพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โรคปริ ทั น ต์ การรั ก ษาโรคของเนื้ อ เยื่ อ ในโพรงฟั น ในฟั น ที่ ร ากฟั น ยั ง พั ฒ นา
ไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึน้ กับฟัน
Cause, prevention and treatment of procedural error during endodontic treatment,
non-surgical retreatment, surgical endodontic treatment, endodontic pain and endodontic
emergency treatment, multi-root treatment, endo-perio lesion, young permanent pulp therapy,
cracked tooth syndrome, traumatic injuries to the teeth
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421532

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 2
การฝึ ก ตรวจ การวางแผนการรัก ษาทางทั น ตกรรมหั ต ถการ การบู รณะฟั น ผุ ชนิ ด
ซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่างๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุทีม่ ีสเี หมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination, operative treatment planning and
restoration of complicated caries-involved teeth and various tooth lesions with amalgam and/or
tooth-colored restorative materials
421533

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
2(0-6-0)
Endodontic Clinic
การฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ
ในฟั นและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โรค การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา
คลองรากฟันในฟันที่มหี นึ่งหรือหลายคลองราก
Clinical training of historical records of patients, evaluation, diagnosis of pulp and
periapical tissues, prognosis, treatment planning and root canal treatment in tooth with one or multi
rooted canals
421540

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
3(0-9-0)
Prosthodontic Clinic 1
การตรวจวินิ จ ฉั ย และการรัก ษาทางทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ การทำฟั น เที ย มทั้ ง ปาก
การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก
Oral examination and prosthodontic treatment, complete denture fabrication,
removable partial denture and acrylic partial denture fabrication
421550

ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบงานสาธารณสุข เป้าหมาย และ องค์ประกอบของ
ระบบสาธารณสุ ข ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย กระบวนการในการกำจัด อุป สรรคใน
การเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข กำลังคน
ทางทันตสาธารณสุข
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Equality in accessing the public health system, goals and components of public
health system dental public health system in Thailand. process of removing barriers to access to
public health dental services, the role of dentists in public health dentistry, public health dental
workforce
421551

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
2(1-3-2)
Practice in School Dental Program
ปฏิ บั ติ ก ารสร้ า งเสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพในโรงเรีย น โดยมี เจ้ า ของทั น ตสุ ข ภาพอั น ได้ แ ก่
นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และดำเนินการเอง โดยมีนิสิตเป็นผู้เอื้ ออำนวยให้นักเรียนสามารถดำเนินการ
โครงการตามความคิดริเริ่มของเขาเอง โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา ชาเตอร์ การจัดทำสรุป
และรายงานผลการปฏิบัติงาน
Practice in oral health promotion in school, the program must be initiated and
implemented by the school children the role of dental students are to facilitate school children
program Dental students adhere to the Ottawa Charter process. Summaries of the outcomes and
reports of performance are needed at the end
421560

ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics 2
การตรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ วยทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น การวิเคราะห์ แ บบจำลองฟั น
การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
แก้ไข
Examination and data collection of orthodontic patients, model analysis, lateral
cephalometric analysis, study of corrective orthodontic treatment
421561

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ด้ ว ยก ารวิ เคราะห์
แบบจำลองฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Laboratory practices in data analysis of orthodontic patients by model analysis,
lateral cephalometric analysis and related information
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421562

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Orthodontic Clinic 1
การปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก การซั ก ประวั ติ ตรวจ และเก็ บ ข้ อ มู ล ในผู้ ป่ ว ยจำลอง
ทางทันตกรรมจัดฟัน
Clinical practices in history taking, examination and data recording in simulated
orthodontic patients
421563

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
Pediatric Dentistry Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา
การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็กปกติ
หรือ เด็ ก ที่ มี ค วามผิด ปกติ ซึ่งอยู่ ในขอบเขตที่ ส ามารทำการรัก ษาทางทั น ตกรรมที่ เด็ก สามารถให้
ความร่วมมือต่อการรักษาได้ การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือ
กันที่ การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การบูรณะฟันน้ำ นมด้านประชิดฟัน การฉีด
ยาชาในผู้ป่วยเด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย
Clinical practice in pediatric dentistry which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and preventive approach, provides simple treatment for
co-operative children, practical in models used stainless steel crown rubber dam for simple
treatment of restoration , local anesthesia for pediatric dental patients and seminar in small group
discussion
421570

จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensic Dentistry
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์และทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื้นฐานนิติ
ทันตวิทยาศาสตร์ บทบาทของทันตแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม และกรณีศกึ ษาประเด็นฟ้องร้องทางการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
Principle and concept of ethics in medicine and dentistry, basic legal principle,
forensics dentistry, role of dentists in the legal process, related acts in dental profession, litigation
support and case studies of dental professionals
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421571

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
2(0-6-0)
Comprehensive Dental Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจใน
ช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการรักษา ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยคำนึงถึง
ปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย ให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐม
ภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุ ขภาพได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของ
ผูป้ ่วย ที่ได้รับการรักษาแบบทันตกรรมเบ็ดเสร็จไปแล้วอย่างต่อเนื่อง
Clinical practice in comprehensive dental care including oral examination for
diagnosis, prognosis, treatment plan, providing treatment considering patient’s physical,
psychological, economical and environmental factors, providing primary preventive program to
ensure patient’s oral self care, follow-up and re-evaluation of comprehensively treated cases
421580

วิจัยทางทันตกรรม 2
1(0-2-1)
Dental Research 2
การทำโครงการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพช่ อ งปาก การวางแผนการทำวิ จั ย
การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย และการดำเนินงานวิจัยตามจริยธรรมการวิจัย
Conducting a research project in oral health sciences following the Dental Research
Project 1, research planning, research proposal presentation and ethically processing a research
421610

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว
1(0-3-0)
Occlusion Clinic
การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผูป้ ่วยที่มีความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว การปวด
ที่ใบหน้าและช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอนกัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน การใช้
อุปกรณ์จำลองขากรรไกรบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรและข้อต่อ การสร้างเฝือกสบฟัน การใส่
ปรับเครื่องมือ การติดตามผลการรักษา
Clinical practice in treating patients with abnormalities or dysfunction of
masticatory system, orofacial pain disorders with nonodontogenic origin, bruxism, intra and extra
oral examinations, chart records, dental model construction, using face bow in mounting casts in
articulator, occlusal splint construction, delivery to patient and follow up
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421620

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
2(0-6-0)
Oral Surgery Clinic 3
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารถอนฟั น แบบซั บ ซ้ อ น การผ่ า ฟั น คุ ด การผ่ า ตั ด ฟั น ฝั ง ที่ ง่ า ย
การทำศั ล ยกรรมก่ อ นงานทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ และการเป็ น ผู้ ช่ ว ยผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรมช่ อ งปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical removal of impacted tooth and
embedded tooth, preprosthetic surgery and assisting in oral and maxillofacial surgery under
general anesthesia
421621

คลินิกปริทันตวิทยา 3
1(0-3-0)
Periodontic Clinic 3
การฝึก ปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอัก เสบและ
โรคปริทันต์อักเสบระดับกลางถึงรุนแรงโดยให้การรักษาแบบองค์รวม
Clinical periodontal practice in comprehensive dental clinic to treat gingivitis and
moderate to severe periodontitis patients with holistic approach
421622

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
1(0-3-0)
Dental Emergency Clinic
การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานบำบั ด ภาวะฉุ ก เฉิ นทางทั นตกรรมในคลิ นิก ทั น ตกรรม การตรวจ
วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่
รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูกขากรรไกร เนื้อเยื่อ
ในช่ อ งปาก และในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ช่ อ งปาก รวมถึ ง การส่ ง ผู้ ป่ ว ยเพื่ อ การรั ก ษาที่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้
อย่างเหมาะสม
Clinical practice in dental emergency treatment including conducting oral
examination, diagnosis and professional evaluation, providing emergency dental treatment to
relieve symptoms and minimize severe damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues
and making referral for definitive treatment
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421640

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
3(0-9-0)
Prosthodontic Clinic 2
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน
และแกนฟัน การทำสะพานฟัน
Oral examination and prosthodontic treatment, crown fabrication, post and core
fabrication, bridge fabrication
421650

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Practice in Community Hospital
การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ
Practice dental public health in community hospital and conducting dental health
promotion program
421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Practice in General Hospital
ระบบ ระเบีย บ การบริห าร บริก าร ของโรงพยาบาลศู นย์ /ทั่ วไป และเครือ ข่ายของ
โรงพยาบาลในทุ ก ระดั บ บทบาท หน้าที่ ของทัน ตแพทย์ ที่ ต้อ งประสานงานทำงานร่วมกั บ แพทย์
และบุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ ทุ ก สาขาอย่ างถู ก ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ การปฏิ บั ติ งานของทั น ตแพทย์
ในผู้ ป่ ว ยที่ ซั บ ซ้ อ น การประเมิ น สภาพและสั่ ง การรั ก ษาผู้ ป่ ว ยทางทั น ตกรรมที่ จ ะรั บ ไว้ รั ก ษาไว้
ในโรงพยาบาล สั งเกตุการณ์ ท ำงานในห้องผ่าตั ด และหอผู้ป่วย การขอคำปรึก ษาและให้คำปรึก ษา
ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญ หาทางทันตกรรมและมี โรคทางระบบอื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงาน
เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล บันทีกเวชระเบียนระบบโรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน
Study the service and management system of the regional / general hospital
including the networks. Study role of dentists in coordinating with medical doctors and other
medical personnel. Observe the dentist's performance in a complex patient. Study the condition
assessment and prescribe the treatment of dental patients who will be admitted to the hospital.
Observe, work in operating rooms and wards, consultation and provide consultation in the
treatment of patients with dental problems and other systemic diseases from / to relevant
departments in the hospital. Record medical record that is correctly and completely according to
the standard
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421653

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การเขี ย นรายงาน การนำเสน อ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว
Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and
answering question concerning family dentistry issues
421660

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
1(0-3-0)
Pediatric Dentistry Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านคลิ นิ ก ทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก ในระดั บ งานที่ ง่ า ยถึ ง ปานกลาง
โดยการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ
ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน การรัก ษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน การปรับ
พฤติ ก รรมเพื่ อ ให้ เด็ ก ร่ว มมือ ต่อ การรั ก ษาทางทั น ตกรรมโดยวิธีไม่ ใ ช้ย า การสื่ อ สารกั บ ผู้ ป กครอง
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้งการจัดการทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มี
ความผิ ด ปกติ ท างระบบ หรื อ เด็ ก ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลพิ เศษ และมี ก ารสั ม มนากลุ่ ม ย่ อ ยระหว่ า ง
ฝึกปฏิบัติงาน
Clinical practicing in pedodontics treatment from simple to moderate levels
examination, diagnosis, tooth restoration, stainless steel crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth extraction, gingivitis treatment, emergency treatment,
changing child behavior for dental treatment co-operation without mediation, communication with
parents, oral health promotion and prevention including proper dental management in children with
systemic disease or special consideration and seminar during clinical practice
421661

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Orthodontic Clinic 2
การปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน ซักประวัติ และตรวจผู้ ป่วย
ทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการรักษา
Clinical practices in caring of orthodontic patients, taking history and examination
orthodontic patients for data recording, analysis and treatment planning
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421670

ทันตกรรมผู้สูงอายุ
2(1-3-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ
ผูส้ ูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟืน้ ฟูสภาพของ
อวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ
Physical, psychological changes, oral diseases, dental health care, restorative
treatment and oral rehabilitation of the elderly
421671

หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม
1(0-2-1)
Current Topics in Dentistry
การศึกษาและการอภิปรายแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ
รัก ษาทางทั น ตกรรมโดยการบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ พื้ น ฐาน เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมใหม่ ๆ ที่ ใช้
ในการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน
Studying and discussion in contemporary concepts of dental materials and
treatment procedures in Dentistry by integration of basic knowledge, new technologies and
innovations in current dental treatment
421672

เทคโนโลยีดจิ ทิ ัลและความสวยงามทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Digital Technology and Esthetic in Dentisry
มุมมองความสวยงามกับงานทางทันตกรรม เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องกับความสวยงาม
ทางทันตกรรม การออกแบบรอยยิ้ม การให้การรักษาเพื่ อความสวยงามแบบสหสาขา การให้การรักษา
แผ่นแปะฟันขาว การถ่ายภาพทางทันตกรรมรวมถึงการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทางทันตกรรม
Perspective of aesthetic associated with dental treatment, technology related to
dental aesthetics, interdepartmental treatment in aesthetic work, smile design, the art of veneer,
dental photography and hand-on workshop
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421673

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
3(0-9-0)
Comprehensive Dental Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บั ติ งานทั น ตกรรมพร้อ มมู ล ระดั บ ต้ น ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม โดยการตรวจ
ในช่อ งปากเพื่ อวินิ จฉั ย พยากรณ์ โรค วางแผนการรัก ษา และให้ ก ารรัก ษาทางทั น ตกรรมแก่ ผู้ ป่ วย
โดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย และให้ทันตกรรม
ป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผล
ทันตสุขภาพของผู้ป่วยจนเสร็จสิน้
Clinical practice in comprehensive dental care including oral examination to conduct
diagnosis, prognosis, treatment plan and to provide treatment considering the patient’s physical,
psychological, economical and environmental factors, providing primary preventive program to
ensure the patient’s oral self care, follow-up and re-evaluation of comprehensively treated cases
till the cases complete
421674

คลินิกทันตกรรมทางเลือก
1(0-3-0)
Elective Dental Clinic
การปฏิ บั ติ ก ารตรวจ วิ นิ จ ฉั ย การวางแผนการรั ก ษารวมถึ ง การดู แ ลรั ก ษาผู้ ป่ ว ย
ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมสาขาที่ นิ สิ ต ให้ ค วามสนใจ สาขาทั น ตกรรมวิ นิ จ ฉั ย และเวชศาสตร์ ช่ อ งปา ก
ทัน ตกรรมบดเคี้ ย ว ทั นตกรรมประดิ ษ ฐ์ ทั น ตกรรมหั ต ถการและวิท ยาเอ็ นโดดอนต์ ปริทั นตวิท ยา
ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตสาธาณสุข
Clinical practices in examination, diagnosis, treatment planning and treatment of
patients in dental clinic of interest, oral diagnosis and oral medicine, occlusion and orofacial pain,
prosthodontics, operative dentistry, endodontics, periodontology, orthodontics, pediatric dentistry,
oral and maxillofacial surgery and dental public health
421680

วิจยั ทางทันตกรรม 3
1(0-2-1)
Dental Research 3
การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
การแปลผลและวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจัย นำเสนองานวิจัย และเขียนบทความวิจัย
Conducting a research project in oral health sciences following the Dental Research
Project 2, data interpretation and analysis, research project presentation and writing a research
paper
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลำดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลำดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
2.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5
2.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6
3. เลขในลำดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาการ
วินจิ ฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
3.2 เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3.3 เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาทันตกรรม
จัดฟันและสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
3.4 เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาในสาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจยั
4. เลขในลำดับที่ 6
หมายถึง อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
1
2

3

ชื่อ – สกุล
นางสาวทัศนีย์
เต็งรังสรรค์*
นางสาวอัญชลี
ดุษฎีพรรณ์*

นายพรพัฒน์
ธีรโสภณ*

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน

ตำแหน่ง
วิชาการ

31014005xxxxx

ศาสตราจารย์คลินกิ

35099011XXXXX

รองศาสตราจารย์

14099005XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ป.บัณฑิต
ท.บ.
M.Sc.

วิทยาเอ็นโดดอนต์
Dental Public Health

DDPH.

Dental Public Heath

ท.บ.
วท.บ.
ปร.ด.
ท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University College of
London, England.
The Royal College of
Surgeon of London,
England.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2533
2528
2529
2529

2518
2518
2562
2557

82

ลำดับ
4

5

ชื่อ – สกุล
นางศันสณี
รัชชกูล*

นายทศพล
อินประโคน*

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน
31007003XXXXX

13299003XXXXX

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

ตำแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อ.ท.
M.P.H.

ทันตสาธารณสุข
Health Administration

ท.บ.
วท.บ.
M.Sc.
ท.บ.

Prosthodontics

สำเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
ทันตแพทยสภา
University of North
Carolina, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
2539
2523
2520
2518
2563
2559
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลำดับ
ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปี

ศาสตราจารย์

ปร.ด.
M.Sc.
ท.บ.
อ.ท.
M.S.
ท.บ.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ท.บ.

ชีววิทยาช่องปาก
Oral Medicine

2545
2530
2527
2541
2542
2528
2541
2526
2522
2537
2529
2526
2542
2532
2544
2539
2533

1

นางวรานันท์
บัวจีบ

2

นายนิวัต
อนุวงศ์นุเคราะห์

ศาสตราจารย์คลินิก

3

นายวิรัช
พัฒนาภรณ์

ศาสตราจารย์คลินกิ

4

นางคมขำ
พัฒนาภรณ์

รองศาสตราจารย์

5

นายจรินทร์
ปภังกรกิจ
นางชิดชนก
ลีธนะกุล

รองศาสตราจารย์

6

รองศาสตราจารย์

ทันตกรรมจัดฟัน
Orthodontics
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
International Health
Dental Public Health
Oral Biology
ชีววิทยาช่องปาก
ทันตกรรมจัดฟัน
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

7

นายชลธชา
ห้านิรัติศัย

รองศาสตราจารย์

Operative Dentistry
วิทยาเอ็นโดดอนต์

8

นายบัญชา
สำรวจเบญจกุล

รองศาสตราจารย์

9

นางสาวปัทมา
ชัยเลิศวณิชกุล
นางสาวพีรยา
ภูอภิชาตดำรง
นายพูนศักดิ์
ภิเศก

รองศาสตราจารย์

Ph.D
ป.บัณฑิตชั้นสูง
ท.บ.
D.Sc.D
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
ปร.ด.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.

นางรัชดาภรณ์
เค้ามงคลกิจ

รองศาสตราจารย์

10
11

12

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์

ปร.ด.
วท.ม.
ท.บ.

Biomaterials
ทันตกรรมจัดฟัน
Endodontology
Pulp Biology and Endodontics
วิศวกรรมทางการแพทย์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน

ชีววิทยาช่องปาก
เวชศาสตร์ช่องปาก

ปี
2535
2528
2521
2551
2543
2539
2539
2534
2547
2538
2560
2553
2551
2541
2551
2546
2543
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ลำดับ
13
14

15
16

17

18

ชือ่ -สกุล
นางสาววีรญา
ตันทนาภรณ์กุล
นางสาวศรีสุรางค์
สุทธปรียาศรี

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

Ph.D.
ท.บ.
ปร.ด.
ป.บัณฑิต

Oral and Maxillofacial Radiology

รองศาสตราจารย์

นางสาวสุภาภรณ์
ฉัตรชัยวิวัฒนา
นางสาวโสภี
ภูมสิ วัสดิ์

รองศาสตราจารย์

นางลลิตกร
พรหมมา

รองศาสตราจารย์

นางวัชราภรณ์
ทัศจันทร์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
อ.ท.
M.Sc.
ท.บ.
อ.ท.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
ท.บ.

ชีวเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
Oral Epidemiology
Oral Pathology
Oral Pathology
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
Maxillofacial Surgery
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ปี
2551
2543
2548
2539
2537
2543
2529
2543
2540
2536
2545
2544
2526
2541
2527
2522
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
วท.ด
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
ปร.ด.
อ.ท.
M.P.H
ส.ม.
ท.บ.

19

นางสาวกรชนก
วยัคฆานนท์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

20

นางสาวเกศกาญจน์
เกศวยุธ
นางสาวจิตติมา
พุ่มกลิ่น

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายชายแดน
อินต๊ะปา
นางสาวชนิกา
แมนมนตรี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายทรงวุฒิ
ตวงรัตนพันธ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

21

22
23

24

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา
Oral and Maxillofacial Surgery
Operative Dentistry
Dental Science (Biochemistry)
ชีววิทยาช่องปาก
ทันตกรรมบดเคี้ยว
Oral and Experimental Pathology
Pediatric Dentistry
Oral Biology
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทันตสาธารณสุข
Public Heath
สาธารณสุขศาสตร์

ปี
2554
2556
2546
2547
2541
2557
2550
2547
2556
2549
2555
2555
2551
2547
2540
2534
2527
2524
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ลำดับ

ชือ่ -สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อ.ท.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
อ.ท.
ท.บ.
Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.

ทันตกรรมประดิษฐ์
Biomaterials Science

25

นายธนพล
ศรสุวรรณ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

26

นายพรพจน์
เฟื่องธารทิพย์
นางสาวพนิดา
ธัญญศรีสังข์
นายพงศ์
พงศ์พฤกษา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

27
28

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

29

นางสาวพวงวรรณ
ลาภธนทรัพย์กุล

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

30

นางสาวมยุรัชฎ์
พิพัฒภาสกร

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Dental Science
Dental Science
Biochemical Science
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
Developmental Biology
Oral Pathology
Dental Science

ปี
2558
2555
2549
2543
2537
2553
2545
2559
2559
2558
2554
2552
2548
2542
2551
2545

88

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
ศศ.ด.
M.Sc.
ศศ.ม.

Physiology (Oral)
Pediatric Dentistry

31

นางสาววริศรา
ศิรมิ หาราช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

32

นางสาวศศิธร
ไชยประสิทธิ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

33
34
35

36

นางสาวศศิมา
ภูวนันท์
นางสาวศิโรรัช
วัชรานาถ
นางสาวศิริลาวัณย์
โต๊ะนาค

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายยสนันท์
จันทรเวคิน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
ปร.ด.
ท.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.

สังคมศาสตร์
Medical Anthropology
สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
Material Science and Engineering
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
Information Technology
วิศวกรรมชีวการแพทย์
Oral Health Science

ปี
2547
2543
2537
2551
2548
2537
2530
2557
2553
2556
2548
2555
2548
2544
2557
2535

89

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
วท.ม.
ท.บ.
ส.ด.
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.
D.Sc.D.
CAGS
ท.บ.
ป.บัณฑิต
ท.บ.
M.Sc.
ท.บ.

Oral Biology
ปริทันตวิทยา

37

นางสาวสดใส
วิโรจนศักดิ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

38

นางสาวสุภาพร
แสงอ่วม

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

39

นายอชิรวุธ
สุพรรณเภสัช

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

40

นายชัยมงคล
เปี่ยมพริง้

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

41

นางสาวจุไรรัตน์
คุณะไชยโชติ
นางสาวพนมพร
วานิชชานนท์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

42

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

สาธารณสุขศาสตร์
สุขภาพจิต
Dental Science
วิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่องปาก
วิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่องปาก
Prosthodontics
Prosthodontics
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Restorative Dentistry – Occlusion

ปี
2555
2545
2542
2558
2549
2546
2548
2548
2545
2540
2555
2560
2546
2547
2529
2534
2528
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อ.ท.
M.Sc.
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.
อ.ท.
M.S.D.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
อ.ท.
ป.บัณทิตชั้นสูง
วท.ม.
ท.บ.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Oral Biology

43

นางสาวพรพรรณ
อัศวาณิชย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

44

นายราชัย
จึงสมจิตต์
นางสาววัชราภรณ์
คูผาสุข

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นายวัชรินทร์
มรรคดวงแก้ว
นางสาววิกันดา
เขมาลีลากุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

นางวิภาพรรณ
ฤทธิ์ถกล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

45

46
47

48

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

วิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่องปาก
ทันตกรรมหัตถการ
Operative Dentistry
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน

ปี
2539
2558
2524
2555
2548
2556
2540
2531
2529
2513
2509
2558
2543
2543
2538
2546
2528
2524
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ลำดับ
49

ชื่อ-สกุล
นายศุภชัย
สุพรรณกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ว.ท.

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิโลเฟเชียล

50

นายสรรพัชญ์
นามะโน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

51

นางสาวสิรวิ ัธน์
วัฒนพาณิชย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

52

นางสาวสุภัสสรา
ศิรบรรจงกราน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

53

นางสาวสุวรรณี
ตวงรัตนพันธ์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

54

นางสาวอรนิดา
วัฒนรัตน์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ท.บ.
อ.ท.
M.Sc.
ท.บ.
อ.ท.
M.P.H
ท.บ.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.
อ.ท.
M.P.H
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.

ทันตกรรมประดิษฐ์
Prosthodontics
ทันตกรรมหัถการ
Public Health
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมทั่วไป
Public Health
ทันตแพทยศาสตร์

ปี
2551
2546
2545
2540
2524
2556
2547
2538
2558
2544
2538
2541
2531
2529
2553
2546

92

ลำดับ

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวอนงค์นาฎ
ภักดีณรงค์
นางสาวดาว
เวียงคำ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

Dental Radiology

57

นางปราณี
ธีรโสภณ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

58

นายภูวดล
ด้วงโต

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์

59

นางสาวจุฑามาศ
ดีโพธิ์
นายเจษฎา
ผลาสุข

M.Sc.
ท.บ.
ส.ด.
วท.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
พย.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
M.S.D.
ท.บ.

55
56

60

ชื่อ-สกุล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

อาจารย์
อาจารย์

การพยาบาลสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์
การพยาบาล
อนามัยครอบครัว
นิติวทิ ยากระดูก
กายวิภาคศาสตร์
กายภาพบำบัด
Oral and Maxillofacial Radiology
Dental Sciences
Prosthodontics

ปี
2523
2507
2555
2551
2542
2550
2531
2526
2559
2552
2549
2561
2553
2559
2553
2547

93

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.S.
ท.บ.
อ.ท.
Ph.D.
ศศ.ม.

Biomaterials Sciences
Oral and Maxillofacial Surgery

61

นายณรงค์
ลุมพิกานนท์

อาจารย์

62

นายธงชัย
วชิรโรจน์ไพศาล

อาจารย์

63

นางสาวนวภรณ์
จิตตภิรมย์ศักดิ์

อาจารย์

64

นางบุญญาพร
ยอดคง

อาจารย์

ป.บัณฑิต
ท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ท.บ.
ปร.ด.
รป.ม.
ส.บ.

ทันตสาธารณสุข
Oral Health Promotion
สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตชีววัสดุศาสตร์
ทันตกรรมประดิษฐ์
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
การบริหารโครงการ
และประเมินผล

ปี
2542
2532
2523
2549
2548
2545
2537
2533
2553
2546
2542
2557
2548
2536

94

ลำดับ
65

ชื่อ-สกุล
นายประวีณ
วยัคฆานนท์

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

Ph.D.
M.Sc.

Dental Science
Molecular Genetics and
Genetic Engineering
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมประดิษฐ์

66

นายพรพจน์
เจียงกองโค

อาจารย์

67

นางสาวพจมาลย์
โตเทียม

อาจารย์

68
69
70

นายพีรพงศ์
วามะสิงห์
นางมัทนา
เกษตระทัต
นายแมนสรวง
วงศ์อภัย

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ทล.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
Ph.D.
ท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.
ท.บ.

Dental Sciences/Preventive
Dentistry
Oral and Maxillofacial Radiology
Dental Sciences
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
สาธารณสุขศาสตร์

ปี
2555
2545
2541
2561
2555
2548
2549
2542
2563
2557
2551
2543
2556
2551
2543

95

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ปร.ด.
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
อ.ท.
ท.บ.
Ph.D.
พ.บ.
ท.บ.
ปร.ด.
ส.ม.
ส.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ท.บ.
Ph.D.
ส.ม.
ท.บ.

ชีววิทยาช่องปาก
ทันตกรรมประดิษฐ์

71

นายยศณรงค์
ศิริเมธาวงศ์

อาจารย์

72

นางสาวศิริพร
ส่งศิริประดับบุญ

อาจารย์

73

นายสุทิน
จินาพรธรรม

อาจารย์

74

นายสุทิน
ชนะบุญ

อาจารย์

75

นางสาวอรนุช
เตชาธาราทิพย์

อาจารย์

76

นางสาวอรวรรณ
นามมนตรี

อาจารย์

Dental Biomaterials Science
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Oral Maxillofacial Surgery

การพัฒนาสุขภาพชุมชน
ชีวสถิติ
ชีววิทยาช่องปาก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Dental Public Health
สาธารณสุขศาสตร์

ปี
2561
2554
2548
2557
2557
2552
2548
2542
2535
2558
2550
2530
2560
2554
2549
2555
2546
2540

96

ลำดับ
77

ชื่อ-สกุล
นายอานันท์
จักรอิศราพงศ์

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

Ph.D.
ส.ม.
บธ.ม.
ป.บัณฑิต

Business Administration
สาธารณสุขศาสตร์
การจัดการ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

78

นายนิรันดร
โถทองคำ

อาจารย์

79

นายประจักษ์
จริยพงศ์ไพบูลย์

อาจารย์

80

นางศรีสุดา
ลีละศิธร

อาจารย์

81

นายจีรศักดิ์
ทิพย์สุนทรชัย

อาจารย์

ท.บ.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.
อ.ท.
วท.ม.
ท.บ.
อ.ท.
ส.ม.
ท.บ.

วิทยาเอ็นโดดอนต์
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
ทันตสาธารณสุข
การบริหารสาธารณสุข

ปี
2562
2562
2558
2556
2553
2551
2546
2544
2559
2535
2531
2546
2535
2526
2544
2545
2533

97

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข
สาธารณสุขศาสตร์

82

นางวิกุล
วิสาลเสสถ์

อาจารย์

83

นางสาวศศิธร
ญาโณทัย
นายคฑา
โกศัยดิลก
นายชนม์เจริญ
ธรรมโสภินท์กุล
นางสาวเพ็ญนิภัท
นภีรงค์

อาจารย์

นายธนกร
ลิรัฐพงค์

อาจารย์

อ.ท.
ส.ม.
ท.บ.
อ.ท.
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.
ว.ท.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
พ.บ.
ว.ท.

อาจารย์

ท.บ.
ว.ท.

84
85
86

87

88

นายชำนาญ
พลอยประดิษฐ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ท.บ.

ปริทันตวิทยา
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมทั่วไป
รังสีวิทยาวินจิ ฉัย
รังสีวิทยาวินจิ ฉัย
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี
2546
2534
2525
2559
2553
2560
2554
2560
2555
2558
2557
2552
2555
2550
2550
2544

98

ลำดับ
89

ชือ่ -สกุล
นางสาวณัฎฐา
ชุมสุพรรณวารี

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

ว.ท.

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ท.บ.
ว.ท.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
พ.บ.

90

นางสาวธันชุดา
สำเภาเงิน

อาจารย์

91

นายนิพนธ์
คล้ายอ่อน

อาจารย์

ว.ท.

อาจารย์

พ.บ.
ท.บ.
ว.ท

อาจารย์

ท.บ.
ว.ท.

92

93

นายธนกร
ลิรัฐพงค์
นายธีรวัต
ผายป้องนา

ท.บ.

วิสัญญีวิทยา
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี
2545
2539
2560
2558
2556
2561
2558
2550
2555
2550
2562
2556

99

ลำดับ
94
95
96

97
98

99

100

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวแพรวไพลิน
สมพีร์วงศ์
นายเรืองยศ
จูวราหะวงศ์
นายรณชัช
รสหอม

อาจารย์

ว.ท.
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.

ปริทันตวิทยา

นายสรวิศ
บุญญฐี
นางสาวสรัสวดี
เถลิงศก

อาจารย์

นางสาวอภิพร
เจียมวโรเศรษฐ

อาจารย์

นางสาวอาทิตยา
ยนต์สุวรรณ

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ว.ท.
พ.บ.
ว.ท.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
พ.บ.
ว.ท.
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.

ปริทันตวิทยา
ทันตกรรมทั่วไป

เวชศาสตร์ครอบครัว
กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมทั่วไป

ปี
2555
2550
2559
2554
2559
2552
2560
2556
2559
2557
2553
2560
2553
2560
2555

100

ลำดับ
101

102

103
104

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาววรรณภา
จินาเดช

อาจารย์

Cert.
M.Sc.
ท.บ.

Pediatric Dentistry

นางสาวขวัญชนก
สมทัศน์

อาจารย์

ป.บัณฑิตชั้นสูง

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

นายทิวสน
สายสีนพคุณ
นายวรวงษ์
เทพวงษ์

อาจารย์
อาจารย์

105

นางสาวอณิชา
โกมลสิงห์สกุล

อาจารย์

106

นางสาวสรัญญา
เจตน์จำนงค์

อาจารย์

ท.บ.
ป.บัณฑิตชัน้ สูง
ท.บ.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
ท.บ.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
วท.ม.
ท.บ.
ป.บัณฑิตชั้นสูง
ท.บ.

Pediatric Dentistry

ปี
2559
2560
2554
2559
2552

ทันตกรรมประดิษฐ์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
ปริทันตวิทยา

2559
2555
2557
2553
2562
2557
2554
2552
2541
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ลำดับ
107

ชื่อ-สกุล
นางสาวธัญญพัทธ์
อิงบุญมีสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

ป.บัณฑิต

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
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นางสาวรัชกุล
พัฒนาภรณ์

อาจารย์

109

นายวิศรุตม์
ประวัติวัชรา
นางสุภาพร
ผาคำ
นางสาวอัญชิสา
อิทธิวราพจน์
นางสาวอุไรวรรณ
ไชยอุปละ
นางสาวอาภากร
ปกป้อง

อาจารย์

110
111
112
113

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ท.บ.
ป.บัณฑิต
วท.ม.
ท.บ.
ป.บัณฑิต
ท.บ.
ป.บัณฑิต
ท.บ.
ป.บัณฑิต
ท.บ.
ป.บัณฑิต
ท.บ.
ว.ท.
ท.บ.

ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ทันตกรรมประดิษฐ์
วิทยาเอ็นโดดอนต์
วิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่องปาก
เวชศาสตร์ช่องปาก
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

ปี
2562
2557
2552
2556
2549
2561
2557
2560
2546
2562
2555
2542
2536
2564
2557
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ลำดับ
114
115
116
117
118
119
120

121

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

นางสาวกมนพร
นาเนกรังสรรค์
นายกัมพล
จารุศิริพัฒน์
นางจันทนา
อึง้ ชูศักดิ์
นางสาวญาศิณี
แสงเจริญ
นายณัฐ
ดวงรัตนประทีป
นายดง
เป็นสิรวิ งศ์
นายเดชา
ธรรมธาดาวิวัฒน์

อาจารย์

ทันตกรรมจัดฟัน

นางสาวทิพาพร
เสถียรศักดิ์พงศ์

อาจารย์

วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
M.P.H
ท.บ.
M.Sc.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
ส.ม.
ท.บ.
น.บ.ท.
น.บ.
ท.บ.
วท.บ.
ส.ม.
ท.บ.

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ทันตกรรมประดิษฐ์
Public Health
Orthodontics
ทันตกรรมประดิษฐ์
สาธารณสุขศาสตร์

ทันตสาธารณสุข

ปี
2553
2551
2555
2547
2530
2522
2548
2538
2561
2557
2534
2521
2540
2532
2526
2524
2534
2524

103

ลำดับ
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ชื่อ-สกุล
นายธนวุฒิ
คองประเสริฐ
นางธิตดิ า
ลิม้ สมุทรเพชร
นางสาวนงวิภา
พุฒิภาษ
นายนัฑวิชญ์
นิยมสุจริต
นายพิธิวัต
เอือ้ สุวรรณ
นางสาวเบญจมาศ
สายบัว
นายภาณุภัทร
ภูมภิ ัทราคม
นางสาวมุนินทร์
ชัยชโลธร
นางลลิดา
องค์ชวลิต

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.

ทันตกรรมจัดฟัน

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมบูรณะ
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตกรรมหัตถการ
วิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี
2562
2557
2558
2552
2546
2526
2558
2552
2563
2558
2562
2557
2557
2553
2556
2562
2557
2546
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ลำดับ

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.
วท.ม.
M.S.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม
ท.บ.

Maxillofacial Prosthetics
Prosthetics
Geriatric Dentistry

วิทยาเอ็นโดดอนต์

131

นายวสันต์
อมรสังข์

อาจารย์

132

นางสาววารุณี
โซนี่
นางสาวศศิธารี
สินทวิชัย
นายศิรัส
สังขปรีชา

อาจารย์

135

นายสรพงศ์
ชื่นสมบัติ

อาจารย์

วท.ม.
ท.บ.

136

นายสุทรรศน์
ตันตระจักร์
นายสุปัญญา
นัยวิกุล
นายสุมิตร
สูอำพัน

อาจารย์

ท.บ.
วท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.

133
134

137
138

อาจารย์
อาจารย์

อาจารย์
อาจารย์

วิทยาเอ็นโดดอนต์
ปริทันตวิทยา
ทันตกรรมหัตถการ

วิทยาศาสตร์การแพทย์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมจัดฟัน

ปี
2543
2542
2538
2536
2555
2542
2560
2557
2563
2557
2556
2550
2519
2519
2560
2554
2553
2547
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ลำดับ
139
140
141
142

ชื่อ-สกุล
นางสาวหทัยรัตน์
เลขะธนะ
นางอรทัย
ศรีวสิ ุทธิ์สมบุญ
นายอภิวัฒน์
เศรษฐศุภพนา
นายอุเทน
กล่ำอุ่น

ตำแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

วท.ม.
ท.บ.
ส.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.

ทันตกรรมประดิษฐ์

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

สาธารณสุขศาสตร์
ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาเอ็นโดดอนต์

ปี
2553
2547
2555
2546
2560
2554
2561
2549
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ในรายวิชาปฏิบัติการโรงพยาบาล
ชุมชนและรายวิชาปฏิบัติการโรงพยาบาล มีดังนี้
4.1.1 มี ความรู้ และความเข้ าใจในสาระสำคั ญ ของการรักษาทางทั นตกรรม สามารถนำ
ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นการตรวจ การวิ นิ จ ฉั ย การวางแผนการรั ก ษาใน
การบำบัด โรค ป้องกั นโรค พื้ นฟู คงสภาพในช่องปากโดยคำนึงถึงหลัก สุขภาพ
องค์รวม
4.1.2 มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสัง เคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึง
การมีความคิดสร้างสรรค์
4.1.3 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ
โดยอาจใช้ ร่ว มกั บ ประสบการณ์ ห รือ นำไปประยุ ก ต์ ในการดู แ ลผู้ ป่ วยได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและปลอดภัย
4.1.4 สามารถรวบรวมข้อ มูลโดยการซัก ประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วย
ทั้งทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึ กเวชระเบียนของผู้ป่ วยได้
อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
4.1.5 มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
4.1.6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1.7 มีทักษะด้านปัญญา เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และการดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุข
4.1.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับ
ผูอ้ ื่น และการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.9 รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผูต้ ามตามบริบท
4.1.10 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม
4.1.11 สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ตรรกะ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ใ นการแนะนำและ
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
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4.1.12 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษา
ค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยตระหนัก
ถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1.13 สามารถส่ งเสริมสุขภาพและป้องกั นโรคในช่องปาก ทั้งระดับ บุ คคล ครอบครัว
และชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
4.1.14 มีความรู้ความเข้าใจและประพฤติตนอยู่ในหลักคุ ณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และมีเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
4.1.15 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
4.1.16 มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจในพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ศาสตร์ท างการ
แพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
4.1.17 สามารถเลื อ กใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์ ทางการวิ จั ย และนวั ต กรรมที่
เหมาะสมในทางทันตกรรม
4.1.18 มีทักษะในการสื่อสารกับผูป้ ่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
4.1.19 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
4.2 ช่วงเวลา
รายวิชาปฏิบัติก ารภาคสนามทันตกรรมครอบครัว จัดการเรียนการสอนภาคสนาม
ตลอดปีการศึกษา ชั้นปีที่ 4
รายวิ ช าปฏิ บั ติ ก ารโรงพยาบาลชุ ม ชน จำนวน 4 สั ป ดาห์ และรายวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
โรงพยาบาล จำนวน 2 สัปดาห์ จัดการเรียนการสอนภาคสนามตลอดปีการศึกษาในชั้นปีที่ 6
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เต็มภาคการศึกษา
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย
วิ จั ย ทางทั น ตกรรม 1-3 เป็ น หั ว ข้ อ ที่ นิ สิ ต สนใจและเกิ ด จากการศึ ก ษาค้ น คว้ า
คิดวิเคราะห์ทางด้านทันตกรรม หรือการบูรณาการ ที่นิสิตเป็นผู้กำหนดหัวข้อการศึกษา มีการนำเสนอ
หัวข้อ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดทำรูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย การจัดแสดงผล
งานในรูปแบบนิทรรศการและการสัมมนา โดยลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ในชั้นปี
ที่ 3 วิจัย ทางทันตกรรม 1 ในชั้นปีที่ 4 วิจัย ทางทั น ตกรรม 2 ในชั้นปี ที่ 5 และวิจัย ทางทัน ตกรรม 3
ในชั้นปีที่ 6 ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1. ด้านบุคลิกภาพ
(1) บู ร ณาการการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ในรายวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง และในกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร ตลอด
ระยะเวลาการศึกษา
2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
(1) มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ
(2) จัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ป่วยเป็นฐานให้
ความสำคัญและปลูกฝังให้นิสติ มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
(3) มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิ ิตมีคุณธรรม
จริยธรรมในการดำรงชีวติ อย่างต่อเนื่องตลอด
หลักสูตร
3. ด้านภาวะผู้นำ
(1) ออกแบบการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาเอกให้นสิ ิตต้องทำงานเป็นกลุ่มทั้งใน
บทบาทของผูน้ ำและสมาชิกกลุ่ม
(2) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้
นิสติ ร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออก
(3) กำหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง
การมีวินัย ซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของ
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
(4) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ื่น
(5) มีจติ อาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นเรื่องสิทธิผปู้ ่วย
และศักดิ์ศรีคุณค่าของความเป็นมนุษย์
2) ปลู ก ฝั งจิ ต สาธารณะ และจิ ต บริ ก าร ด้ ว ยกิ จ กรรมการให้ บ ริ ก ารชุ ม ชนที่
บูรณาการกับการเรียนการสอน
3) ปลู ก ฝั ง ให้ นิ สิ ต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจน
การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี
4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น
สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทำงานเป็น ทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้าง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื
5) สร้างจิตสำนึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ โดยนิสิตต้องไม่กระทำ
การทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่นื
6) จัด กิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ท ำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็น
แบบอย่างที่ดดี ้านคุณธรรมและจริยธรรม
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน ภายหลัง
สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช า ทั้ ง ในชั้ น เรี ย นและแหล่ ง ฝึ ก งาน โดยอาจเป็ น
การประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจำแหล่งฝึกงาน หรือ
ผูร้ ับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี้
1) ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการเสี ย สละ และรู้ จั ก การให้ ในกิ จ กรรมบริ ก าร
วิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ
กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพชุมชนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกำหนด
ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม
3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ บุคลากร
สถาบันการศึกษา ผูป้ ่วย หรือผูร้ ับบริการ
5) ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เข้าใจ สาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ความรู้พ้ืนฐานทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(2) เข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์
รวมถึงระบบสุขภาพ
(3) เข้าใจสาระสำคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนำความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินจิ ฉัย การวางแผนการรักษา ในการบำบัด
โรค ป้องกันโรค พืน้ ฟู และคงสภาพในช่องปากอย่างสมเหตุผล โดย
คำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
(4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรูใ้ นแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่
(5) สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
จัด การเรีย นการสอนที่เน้นผู้ เรีย นเป็นสำคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิต
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการ
ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ออกให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในแหล่ง
ชุม ชน มีก ารเชิญ ผู้เชี่ย วชาญที่มี ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ นอาจารย์ พิ เศษเฉพาะเรื่อ ง
ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทำ
4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชัน้ เรียน
5) ประเมินจากการทำโครงงานวิชาชีพ
6) ประเมินจากรายวิชาฝึกงานวิชาชีพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล
รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
(2) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมี
วิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนำไปประยุกต์ในการดูแล
ผูป้ ่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
(3) สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่
เหมาะสมในทางทันตกรรม
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
(5) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฎิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาคิ ด หาเหตุ ผ ล เข้ า ใจที่ ม าและสาเหตุ ข อง
ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ โดยใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การทำกรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง
การทำโครงงานวิ ช าชีพ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากแหล่ งข้ อ มู ล ต่ า งๆ การทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ การจัดโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการโดยให้นิสิตเป็นผู้ให้
คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ฝึกตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบ ายแนวคิดของการ
แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา
2) ประเมินจากการนำเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการสอบปากเปล่าโครงงานวิชาชีพ
4) ประเมินจากการอภิปรายวิชาสัมมนา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความสามารถในการบริหาร
จัดการ การทำงานร่วมกับผูอ้ ื่น และ การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดย
เป็นผู้นำและผูต้ ามตามบริบท
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวนิ ัย และปฎิบัติตามกติกาของสังคม
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดำเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานที่ต้องประสานงานกับ ผู้อื่นข้ามสาขา หรือ
ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะนำให้ความรู้
ด้านสุขภาพกับประชาชน
2) จัด กิจกรรมการเรีย นการสอนที่มี ก ารทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง
บทบาทของการเป็นผูน้ ำและผูต้ ามหลากหลายสถานการณ์
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ป ระเมิ น จากพ ฤติ ก รรมและการแสดงออกของนิ สิ ตใน
การนำเสนอรายงานกลุ่ม ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) สามารถทำงานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
5) มีภาวะผู้นำ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุก ต์ใช้หลัก ตรรกะ คณิ ตศาสตร์และสถิติ และระบาดวิท ยาใน
การแนะนำและประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
(2) มีทักษะในการสื่อสารกับผูป้ ่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของวิชาชีพ
(4) มี ทั ก ษะในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การสื่ อ สาร การปฎิ บั ติ ง าน
การศึกษาค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ และมีการพัฒนาโดยการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
(5) มีทักษะการใช้ภาษาในการสือ่ สารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ให้ นิ สิ ต ได้ วิ เคราะห์ ก รณี ศึ ก ษา
และสถานการณ์จำลอง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น ให้นิสิต ได้ฝึก ทัก ษะการสื่อสารระหว่าง
บุ ค คลทั้ ง การพู ด การฟั ง และการเขี ย น ในกลุ่ ม ผู้ เ รี ย น ระหว่ า งผู้ เ รี ย น
และผูส้ อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย
3) การจัด ประสบการณ์ เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรีย นรู้เทคนิคการประยุก ต์
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในหลากหล ายสถานการณ์ เลื อ กสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูฟ้ ังและเนื้อหาที่นำเสนอ
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยวิ เคราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข เพื่ อ แก้ ปั ญ หา การอภิ ป ราย
กรณีศกึ ษาต่าง ๆ ที่มกี ารนำเสนอต่อชัน้ เรียน
2) ประเมิ นผลงานตามกิจกรรมการเรีย นการสอน โดยใช้ แบบประเมิ นทั ก ษะ
การนำเสนอ การฟัง และการเขียน
3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้ อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของ ความงาม ศิลปะ ดนตรีและวัฒนธรรม
(2) รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติต่อผู้รับการบริบาลอย่างมีสุนทรียภาพ
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
อาจารย์นำเสนอภาพที่มีความงดงาม หรือบทกวีที่มีความหมายกินใจหรือบท
เพ ล งที่ ไพ เราะ ส อ ด แท รก ช่ ว งพั ก ระห ว่ า งส อ น บ ท เรี ย น ใน ราย วิ ช าที่ เน้ น
การบรรยาย ให้นิสิตได้รับรู้ความงดงามด้วยประสาทสัมผัสทางตา ทางหู หรือทางใจ
ด้วยตนเองและอาจเสริมสร้างทัศนคติที่ดีประกอบ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมิ น จากปฏิ ก ริ ย าความสนใจ และความชื่ น ชมยิ น ดี ข องนิ สิ ต และ
ความสามารถในการตระตุ้นให้เกิดความตืน่ ตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป
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2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นแบบอย่างของบุคลากร
ด้านสุขภาพแก่ผรู้ บั การบริบาล และบุคคลทั่วไปได้
(2) แสดงออกถึ งบุ คลิก ภาพของบุค ลากรด้านสุ ขภาพที่ เที่ย งธรรม มี น้ำใจ และ
สำนึกรับใช้ชุมชน
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในชั่วโมงปฏิบัติ การด้วยการวิเคราะห์เลือด ปัสสาวะ
ฯลฯ ที่ เป็ น ของตนเองเพื่ อ เรีย นรู้สุ ข ภาวะของตน และเกิ ด ความระวั งสั งวรใน
การรักษาสุขภาพ
2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด เกี่ยวกับการสวมเสื้อกาวน์ระหว่าง
ปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หรื อ ระหว่ า งฝึ ก งาน ณ แหล่ ง ฝึ ก เพื่ อ ป้ อ งกั น
การติดเชื้อ และเพื่อรักษาความสะอาด
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
1) ประเมินจากจำนวนครัง้ ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต
2) ประเมินจากเสีย งวิพากษ์วิจ ารณ์ หรือการยอมรับ ของบุคคลภายนอกเกี่ย วกั บ
การแต่งกายของนิสิตสาขาทันตแพทยศาสตร์
2.8 ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางวิขาชีพ
(1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผูป้ ่วย
ทั้งทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย
ได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
(2) สามารถวินิจฉัยเบือ้ งต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า
โดยการแปลผลที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย
(3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและ
การมีส่วนร่วมของผู้ป่วย รวมทั้งทำการปรึกษา ให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย
ไปรับการรักษากับผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(4) สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟืน้ ฟูสภาพในช่องปาก รวมทั้งติดตาม
และประเมินผลการรักษา
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(5) สามารถจัดการเบื้องต้นต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วย
ทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม
(7) สามารถสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรคในช่ อ งปาก ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล
ครอบครัวและชุมชนโดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การปฏิบัติการทางวิชาชีพ
1) การสาธิต
2) การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองในห้องปฏิบัติการ
3) การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกงาน
4) การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการ
ทางวิชาชีพ
1) ประเมิ น ทั ก ษะที่ บู ร ณ าการทั้ ง ความรู้ เจตนคติ และการสร้ า ง
สัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรและผูร้ ับบริการ โดยการสอบปฎิบัติใน
สถานการณ์ จำลอง ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร และสถานการณ์ จริ ง
ณ แหล่งฝึกงาน
2) ข้อมูลสะท้อนกลับจากอาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกงานนิสติ
3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
● ความรับผิดชอบหลัก
○ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
●
การใช้ภาษาไทย
001102
●
ภาษาอังกฤษ
เตรียมพร้อม
001103
●
ภาษาอังกฤษสู่
โลกกว้าง
001204
●
ภาษาอังกฤษ
ก้าวหน้า
002201
●
พลเมืองใจ
อาสา
002202
สังคม
พหุวัฒนธรรม

1. คุณธรรม จริยธรรม

1.2

1.3

●

2.1

2.2

2.3

○

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1.4

2. ความรู้

●

1.5

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.4

3.5

6.
สุนทรียภาพ

5.1

6.1

7.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

○

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

○

○

●

○

○

○

○

○

●

●

○

●

○

○

○

●

●

3.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.2

5.3
●

5.4

5.5

●

6.2

7.2

8. ทักษะพิสัย

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1
003201
การสื่อสารใน
สังคมดิจิทัล
003202
การจัดการ
สุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101
ศิลปะใน
การดำเนินชีวิต
004201
บุคลิกภาพและ
การแสดงออก
ในสังคม

1.2

●

●

1.3
●

1.4

●

●

2. ความรู้

1.5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.1
●

2.2
●

2.3
●

2.4

2.5

3.1
●

3.2
●

3.3

3.4

3.5

4.1

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

4.2
○

4.3
○

4.4
●

●

●

●

○

○

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.
สุนทรียภาพ

5.1
●

5.2
●

6.1
○

●

●

○

5.3

5.4

5.5

○

○

●

●

●

6.2

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
7.1

7.2

●

○

●

8. ทักษะพิสัย

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

119

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1

1.2

1.3

1.4

2. ความรู้

1.5

2.1

2.2

2.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

●

○

●

●

○

○

3.5

4.1

4.2

●

○

4.3

4.4

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

6.1

7.1

5.2

5.3

5.4

○

○

○

○

5.5

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
242103
เคมีทั่วไปและ
เคมีอนิ ทรีย์
243211 เซลล์
และชีววิทยา
ระดับโมเลกุล
146200
ภาษาอังกฤษ
เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐาน
361355
จุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 1
361356
จุลชีววิทยา
ทางการแพทย์ 2

●

●

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

○

6.2

7.2

8. ทักษะพิสัย

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

363213
กายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์1
363214
กายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์2
363242
ประสาทกาย
วิภาคศาสตร์
365211
ชีวเคมีการแพทย์
เบื้องต้น
405213
พยาธิวิทยา
367204
หลักสรีรวิทยา

1.1

1.2

1.3

1.4

●

●

●

●

●

●

●

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●
●
●

2. ความรู้

○
○

1.5

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

●

○

●

○

●

○

3.5

6. สุนทรีย
ศิลป์

5.1

6.1

7.1

4.1

4.2

4.3

4.4

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

5.2

●

○
●

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

○

5.3

5.4

5.5

6.2

●

●

●

○

○

กลุ่มวิชาชีพ
341336
เภสัชวิทยาทาง
ทันตกรรม 1

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

7.2

8. ทักษะพิสัย

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

1.1
341337
เภสัชวิทยาทาง
ทันตกรรม 2
363251
คัพภวิทยา

1.2

1.3

1.4

●
○

●

●

2. ความรู้

1.5

2.1

2.2

2.3

●

○

●

●

○

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

●

●

○

○

○

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

○

○

○

○

○

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

5.2

6.1

7.1

○

●

○

5.3

5.4
○

●

5.5

6.2
○

7.2

8. ทักษะพิสัย

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421110
ทันตกายวิภาค
ศาสตร์
421170 วิชาชีพ
ทันตแพทย์
421210 จุลกาย
วิภาคศาสตร์
ช่องปาก
421211
การเจริญเติบโต
ของศีรษะและ
ใบหน้า
421240
ทันตวัสดุศาสตร์
และเทคโนโลยี
ทางทันตกรรม
421250 ส่งเสริม
สุขภาพช่องปาก
421310
ทันตกรรม
บดเคี้ยว 1

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

4.2

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

6.1

7.1

4.3

4.4

5.2

5.3

5.4

●

●

●

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

●

●

●

○

○

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

5.5

6.2

7.2

○

●

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421311พิเคราะห์
โรคช่องปาก 1
421312 พยาธิ
วิทยาช่องปาก
421313
ปฏิบัติการพยาธิ
วิทยาช่องปาก
421314
ทันตกรรม
บดเคี้ยว 2
421315
พิเคราะห์โรค
ช่องปาก 2
421316
ทันตรังสี 1
421317 ชีววิทยา
ช่องปาก 1
421320
ปริทันตวิทยา 1
421321
ศัลยศาสตร์
เบื้องต้น

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

○

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

○

●

4.2

6. สุนทรีย
ศิลป์

5.1

6.1

7.1

4.3

4.4

●

●

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

○

○

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

●

5.2

5.3

5.4

5.5

6.2

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421322
ปริทันตวิทยา 2
421323
ปฏิบัติการ
ปริทันตวิทยา
421324
การควบคุม
ความเจ็บปวด
และกังวล
421330
วิทยาการโรค
ฟันผุ
421331
ทันตกรรม
หัตถการ
421332
ปฏิบตั ิการ
ทันตกรรม
หัตถการ 1
421340
ฟันเทียม
ทัง้ ปาก 1

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

●

●

○

●

●

2.4

2.5

4.2

4.3

4.4

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

6.1

7.1

5.2

5.3

5.4

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

○

○

●

●

5.5

6.2

○

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421341
ปฏิบัติการ
ฟันเทียมทัง้ ปาก
421342
ฟันเทียม
บางส่วนชนิด
ถอดได้ 1
421343
ฟันเทียม
ทัง้ ปาก 2
421344
ฟันเทียม
บางส่วนชนิด
ถอดได้ 2
421345
ปฏิบตั กิ าร
ฟันเทียม
บางส่วนชนิด
ถอดได้
421350
ทันตกรรม
ครอบครัว 1

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

2.1

2.2

2.3

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.5

6. สุนทรีย
ศิลป์

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

●

○

●

○

○

○

○

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

2.4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

●

●

5.2

5.3

5.4

5.5

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.5

8.6

8.7

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421351
ทันตกรรม
ป้องกัน
421352
ปฏิบัติการ
ทันตกรรม
ป้องกัน
421370
การยศาสตร์
421380
วิทยาการระบาด
ช่องปาก
421381
ระเบียบวิธวี ิจัย
และชีวสถิติ
421410
ทันตรังสี 2
421411 คลินิก
ทันตรังสี 1
421413 รอยโรค
ของเยื่อเมือก
ช่องปาก

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

●
●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

○

●

●

2.4

2.5

4.2

4.3

4.4

●

●

●

●

●

●

○

●

○

○

●

○

●

●

●

●

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

6.1

7.1

5.2

5.3

5.4

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○
○

○

●

○
○

5.5

●

6.2

●

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

○

●

●
○

8.5

8.6

8.7
●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421414
คลินิกพิเคราะห์
โรคช่องปาก 1
421420
ปริทันตวิทยา 3
421421
คลินิก
ปริทันตวิทยา 1
421422
ศัลยศาสตร์
ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
421423
คลินิก
ศัลยศาสตร์
ช่องปาก 1
421424
ปฎิบัติการ
ศัลยศาสตร์
ช่องปาก

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

2.1

●

●

2.2

●

●

○

2.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

○

●

●

●

●

●

●

●

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○
●

○

○
○

●

○

○

○

○

●

○

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421425
อายุรศาสตร์
ทั่วไปและการ
ดูแลผูป้ ่วยที่มี
โรคทางระบบ
421426
การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินทางการ
แพทย์
421430
ทันตกรรม
หัตถการ 2
421431
ปฏิบัติการ
ทันตกรรม
หัตถการ 2
421432 คลินิก
ทันตกรรม
หัตถการ 1
421433 วิทยา
เอ็นโดดอนต์ 1

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

●

○

●

○

○

●

●

●

○

●

2.4

2.5

4.2

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

6.1

7.1

4.3

4.4

●

●

●

○

○

○

●

●

●

○

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

5.2

○

5.3

●

5.4

○

○

5.5

6.2

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

●

●

●

●

8.7

○

●

●

●

●

●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421434
ปฏิบัติการวิทยา
เอ็นโดดอนต์
421440
ฟันเทียมชนิด
ติดแน่น
421441
ปฏิบัติการ
ฟันเทียมชนิด
ติดแน่น
421450
ทันตกรรม
ครอบครัว 2
421451
ปฏิบัติการ
ภาคสนาม
ทันตกรรม
ครอบครัว
421452
ทันตกรรม
พร้อมมูล

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

2.1

●

●

●

2.2

2.3

○

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

6.1

7.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

5.2

5.3

5.4

5.5

6.2

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

●

○

○

●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421460
ทันตกรรม
จัดฟัน 1
421461
ปฏิบัติการ
ทันตกรรม
จัดฟัน 1
421462
ทันตกรรม
สำหรับเด็ก
421463 ปฎิบัติ
การทันตกรรม
สำหรับเด็ก
421470
การเตรียมความ
พร้อมก่อนขึ้น
คลินิก
421480
วิจัยทาง
ทันตกรรม 1
421510 คลินิก
ทันตรังสี 2

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

○

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

○

●

●

○

○

●

○

○

●

○

○

●

●

○

●

○

○

○

●

○

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.4

2.5

4.2

4.3

4.4

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.1

6.1

7.1

5.2

5.3

5.4

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

○

●

○

●

○

5.5

6.2

7.2

●

●

●

●

○

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

131

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421511 คลินิก
พิเคราะห์โรค
ช่องปาก 2
421520 คลินิก
ปริทันตวิทยา 2
421521
การรักษาพยาธิ
สภาพใน
ช่องปาก กระดูก
ขากรรไกรและ
ใบหน้า
421522 คลินิก
ศัลยศาสตร์
ช่องปาก 2
421523
ทันตกรรม
รากเทียม
421530
ทันตกรรม
หัตถการ
ร่วมสมัย

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

○

●

○

●

●

2.2

2.4

2.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

○

○

●

2.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

●

○

●

○

○

○

●

○

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421531 วิทยา
เอ็นโดดอนต์ 2
421532 คลินิก
ทันตกรรม
หัตถการ 2
421533
คลินิกวิทยา
เอ็นโดดอนต์
421540
คลินิกทันตกรรม
ประดิษฐ์ 1
421550
ระบบงาน
ทันตสาธารณสุข
421551
ปฏิบัติการ
ทันตกรรม
โรงเรียน
421560
ทันตกรรม
จัดฟัน 2

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

●

2.4

2.5

4.2

6. สุนทรีย
ศิลป์

5.1

6.1

6.2

7.1

4.3

4.4

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

○

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

4.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

5.2

5.3

○

●

5.4

5.5

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421561
ปฏิบัติการ
ทันตกรรม
จัดฟัน 2
421562
คลินิกทันตกรรม
จัดฟัน 1
421563
คลินิกทันตกรรม
สำหรับเด็ก 1
421570
จรรยาบรรณ
และนิติทันต
วิทยาศาสตร์
421571
คลินิกทันตกรรม
พร้อมมูล 1
421580
วิจัยทาง
ทันตกรรม 2

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.1

2.3

○

6.1

6.2

7.1

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

○

●

○

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

2.5

6. สุนทรีย
ศิลป์

3.2

●

2.4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1

●

2.2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

●

5.2

5.3

5.4

5.5

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421610
คลินิกทันตกรรม
บดเคี้ยว
421620
คลินิก
ศัลยศาสตร์
ช่องปาก 3
421621 คลินิก
ปริทันตวิทยา 3
421622
คลินิกฉุกเฉิน
ทางทันตกรรม
421640
คลินิกทันตกรรม
ประดิษฐ์ 2
421650
ปฏิบัติการ
โรงพยาบาล
ชุมชน
421651
ปฏิบัตกิ าร
โรงพยาบาล

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.1

2.2

2.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

6.1

6.2

7.1

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421653
สัมมนา
ทันตกรรม
ครอบครัว
421660
คลินิก
ทันตกรรม
สำหรับเด็ก 2
421661
คลินิกทันตกรรม
จัดฟัน 2
421670
ทันตกรรม
ผูส้ ูงอายุ
421671
หัวข้อปัจจุบัน
ทางทันตกรรม
421672
เทคโนโลยีดิจิทัล
และความ
สวยงาม
ทางทันตกรรม

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

●

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.1

○

2.4

2.5

6. สุนทรีย
ศิลป์

6.1

6.2

7.1

○

○

○

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

○

●

○

●

●

○

●

●

○

○

●

●

●

●

●

5.2

5.3

5.4

5.5

○

7.2

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

3.2

●

2.3

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3.1

●

2.2

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

○

○

○

○

○

○

○

○

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

○

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

421673 คลินิก
ทันตกรรม
พร้อมมูล 2
421674 คลินิก
ทันตกรรม
ทางเลือก
421680 วิจัย
ทางทันตกรรม 3

2. ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

2.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา

2.4

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. สุนทรีย
ศิลป์

7. ทักษะ
การ
ส่งเสริม
สุขภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

○

○

●

○

●

●

●

●

○

○

●

●

○

●

●

●

●

●

○

○

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัด ผลและการสำเร็จการศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของคณะที่ มีก ารทำความเข้าใจให้ ต รงกั น และดำเนิน การจนบรรลุผลสัม ฤทธิ์ ให้ ผู้ ป ระเมิ น
ภายนอกตรวจสอบได้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน
ของผู้เรียน
2.1.3 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เพื่อให้ผสู้ อนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผสู้ อนมากกว่า 1 คน
2.1.4 จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผสู้ อนหลายคน
2.1.5 จัดทำข้อสอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาที่มเี นือ้ หาตรงกันกับสถาบันในเครือข่าย
2.1.6 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อปรับมาตรฐาน
ข้อสอบ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กระทำโดยการทำวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพ ของบัณ ฑิ ตอย่ างต่อเนื่อง และนำผลวิจัย ที่ได้ย้อนกลับ มาปรับ ปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและสถาบัน
โดยทันตแพทยสภา ซึ่งหัวข้อการวิจัย ได้แก่
2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา
ในด้ า นของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็ น ต่ อ ความรู้ ความสามารถ
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บั ณฑิตในบัณฑิตที่ จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถาน
ประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 โดยการตรวจสอบ
จากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่ น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสในระดั บความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ
ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
2.2.5 การประเมินจากบัณ ฑิตที่ไปประกอบอาชี พ ในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิ ชาที่ เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก ำหนดในหลัก สูตร ที่เกี่ยวเนื่องกั บ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึน้ ด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์
พิ เศษ ต่ อ ความพร้อ มของนิ สิ ต ในการเรี ย น และสมบั ติ อื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนิสิต
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรี ายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลั ก สู ตรปริญ ญาตรี 6 ปี สำเร็จการศึก ษาได้ ไม่ ก่ อน 10 ภาคการศึ ก ษาปกติ สำหรับ
การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลาและไม่ ก่ อ น 20 ภาคการศึ ก ษาปกติ สำหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย น
ไม่เต็มเวลา
3. มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4. ไม่มีพั นธะเรื่องเกี่ ยวกับ การเงินหรือพันธะอื่นใดกับ มหาวิท ยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การสำเร็จการศึกษาตามหลั ก สูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิท ยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่
กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรูแ้ ละเข้าใจ
แก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง
1.1 บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.4 จัดอบรมความเป็นครู เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
การจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลให้ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
2.1.2 สนั บ สนุ น อาจารย์ เข้ าร่ วมประชุ ม วิช าการและอบรม/ดู งานเกี่ ย วกั บ การจั ด
การเรียนการสอนและการประเมินผล
2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุ ฒิสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ในทุกด้าน
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยจัดอบรมให้
ความรู้ หรือจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.5 พั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการศึ ก ษา อ าทิ การใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ให้
มีความทันสมัยอยู่เสมอ
2.2.2 พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นตำรา หนั งสื อ การวิ จั ย และตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงาน
ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
2.2.3 สนั บ สนุ น ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การพัฒนาความรูแ้ ละคุณธรรม
2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น
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2.2.5

2.2.6

กระตุ้ น ให้ อ าจารย์ ท ำผลงานทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าทั น ตแพทยศาสต ร์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ใ ห้ เข้ า สู่ ต ำแหน่ ง ทางวิ ช าการ หรื อ ระบบ
เทียบเคียง
ส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์
สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา) หรือการลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
และความรู้
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกำกับมาตรฐาน
มี ก ารแต่ ง ตั้ งคณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยมี ห น้ า ที่ เสนอหลั ก สู ต รใหม่
หลักสู ตรปรั บปรุง หรือเสนอปิด หลักสู ตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลัก สูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ
พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 มี ก ารติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ท างด้ านเศรษฐกิ จ สั งคม ของ
ประเทศ และโลก เพื่ อ ศึ ก ษาทิ ศ ทางของตลาดแรงงานทั้ งในระดั บ ท้ อ งถิ่ น และ
ประเทศ
2.2 ให้มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 มี ก ารจั ด บริ ก ารให้ ค ำปรึ ก ษาทางวิ ช าการและแนะแนวการใช้ ชี วิ ต แก่ นิ สิ ต
โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ป รึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์
ของคณะทุก คนจะต้อ งทำหน้าที่อาจารย์ ที่ป รึกษาทางวิชาการให้ แก่นิสิต และ
อาจารย์ ที่ ป รึก ษาทางวิ ชาการทุ ก คนต้ อ งกำหนดชั่ ว โมงให้ ค ำปรึ ก ษา (Office
Hours) เพื่ อ ให้ นิ สิ ต เข้า ปรึ ก ษาได้ นอกจากนี้ ต้ อ งมี ที่ ป รึ ก ษากิ จ กรรมเพื่ อ ให้
คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นิสติ
3.1.2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง เช่น
เรื่องทุนการศึกษา แหล่งงาน และศึกษาต่อ
3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสติ
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้อง
ขอดูก ระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีก ารประเมินของอาจารย์ ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจำ
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้
4.1.1 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาทันตแพทยศาสตร์/หรือปริญญาโท
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ/ และมี วุ ฒิ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขา
ทันตแพทยศาสตร์
4.1.2 เป็ น ผู้ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตแพทยศาสตร์ ที่ ไ ม่ ห มดอายุ ห รื อ
มีประสบการณ์ การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาทันตแพทยศาสตร์
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
4.2.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์
ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา มีการนำผลประเมินการสอน
ของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชาของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์
เพื่อพั ฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และเตรียมไว้สำหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะ
ทำให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
4.2.2 กรณี เปิ ด หลั ก สู ต รใหม่ ห รือ ปรับ ปรุงหลั ก สู ต รเดิ ม คณาจารย์ ป ระจำทุ ก คน
จะต้องร่วมยกร่างหรือวิพากษ์หลักสูตรด้วย
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ จะเชิญผูม้ ีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ หรือมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ
4.3.2 การคั ด เลื อ กอาจารย์ พิ เ ศษต้ อ งวางแผนล่ ว งหน้ า ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือ
ทบทวนผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญ มาสอนแล้ว
ร่ ว ม กั บ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ใน ร า ย วิ ช า แ ล ะ เส น อ ผ ล ก า ร คั ด เลื อ ก ต่ อ
คณะกรรมการบริห ารหลั ก สู ตร พร้อ มประวัติและผลงานที่ สัม พั นธ์ กั บ หั วข้อ
ทีจ่ ะเชิญสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมัตแิ ต่งตั้ง
4.3.3 การขออนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ประธานหลั ก สู ต รเสนอชื่ อ ผ่ า นคณ ะวิ ช าเพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการห้องสมุดและแหล่ง
เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ ทั้ ง ในเชิ ง คุ ณ ภาพ และ ปริ ม าณ
อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
5.2 มี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจของนิ สิ ต ต่ อ การบริ ก ารที่ เหมาะสมด้ า นห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออิ นเตอร์เน็ต ทั้งในสถานศึกษา
และแหล่งฝึกงาน
5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิ สิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนักศึกษา
ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิ วเตอร์ การบริก ารอนามั ยและการรัก ษาพยาบาล การ
จัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา
5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ระบบประปา ระบบ
ไฟฟ้ า ระบบการจัด ของเสี ย การจัด การขยะ รวมทั้ งมี ระบบและอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิ บัติการ
ในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ
ทั้งในงานบริหารทั่ วไป งานบริการการศึกษา งานการเงินและพัสดุ งานนโยบายและแผน
และงานบุคคล บุคลากรสายสนับสนุนของคณะต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของ
หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และจะต้ อ งสามารถบริ ก ารโสตทั ศ นู ป กรณ์ ให้
อาจารย์สามารถใช้สอนได้อย่างสะดวก สามารถเตรียมห้องปฏิบัติการทั นตแพทยศาสตร์
ในวิชาที่มกี ารฝึกปฎิบัติ
6.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ
และมีความรู้ตรงสายงาน เช่น ตำแหน่ งผู้ช่วยสอน ควรมีวุฒิ ป ริญ ญาตรี สาขาทัน ต
แพทยศาสตรบัณฑิต หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
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6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.3.1 มีหอ้ งเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทางทันตกรรม รวมถึงมีคลินิก
ทัน ตกรรม ที่ พ ร้อ มและเพี ย งพอสํ าหรับ การจั ดการเรีย นการสอนรูป แบบ
ต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา
6.3.2 มีวัสดุทันตกรรม และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเพียงพอในการให้บริการ
ผู้ป่วยและ การเรียนการสอน อย่างน้อยตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา
6.3.3 มี ระบบคลิ นิ ก ทั น ตกรรมหรือ โรงพยาบาลทั น ตกรรมที่ มี เครือ ข่ายการดู แ ล
ผู้ป่วยและ การส่งต่อผู้ป่วยกับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก
เพื่อให้มีผู้ป่วยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติง านของ นักศึกษาตามมาตรฐาน/เกณฑ์
ของทันตแพทยสภา
6.3.4 มี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ โสตทั ศ นู ป กรณ์ ที่ เพี ย งพอต่ อ การจั ด การเรีย น
การสอน
6.3.5 มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและ
เป็นสือ่ การเรียนการสอน
6.3.6 มีห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือ มีตํารา วารสารทางด้านทันตแพทย์ทุกสาขา
รวมทั้งด้าน อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย
6.3.7 มีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครั ฐและ
เอกชน เพื่อ การส่งนักศึกษาไปดูงาน ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80
มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญา
ตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ในทุกประเด็นเป็น
อย่างน้อย
3. มี รายละเอี ย ดของรายวิช าและรายละเอี ย ด
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.3
แ ล ะ ม ค อ .4 ก่ อ น ก ารเปิ ด ห ลั ก สู ต รค รบ
ทุกรายวิชา
4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วั น หลังสิ้น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เปิ ด สอนให้
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด
ปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤท ธิ์ ข องนั ก ศึ ก ษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ป รุ ง ก ารจั ด การเรี ย น
การสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอนหรือการประเมินผล
การเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

ปีท่ี 6

ปีท่ี 7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
8 . อ าจ า รย์ ให ม่ (ถ้ ามี ) ทุ ก ค น ได้ รั บ ก า ร
ปฐมนิ เทศหรือ คำแนะนำด้ านการจัด การเรีย น
การสอน
9. อาจารย์ ป ระจำทุ กคนได้ รั บ การพั ฒ นา
ในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่ างน้อยปีล ะ
1 ครั้ง
10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้ รั บ การพั ฒ นาวิ ช าการและ/หรื อ วิ ช าชี พ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร
เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ งพอใจของผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต ที่ มีต่ อ
บัณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย ไม่น้ อยกว่ า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

ปีท่ี 6

ปีท่ี 7

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

12
1-5
9

12
1-5
9

8
1-5
6

10
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8

10
1-5
8
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิท ยาลั ย พะเยากำหนดนโยบายให้มีก ารประชุมออกแบบกลยุ ท ธ์ การสอน
รายวิชา โดยอาจารย์ ผู้รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ผู้ ส อน และ/หรือมี ก าร
ปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1.1.2 จั ด ระบบการประเมิ น ผลรายวิ ช า โดยประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด การเรี ย น
การสอน ทั้ ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต
และผู้ เยี่ยมสอน การสอบถามจากนิสิ ต รวมทั้ งการประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ของผู้เรี ยน
ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษาที่ กำหนดในรายละเอี ยดของหลั กสู ตรและ
รายวิชา
1.1.3 จัดประชุมการประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการบริ หารหลักสูต ร อาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า อาจารย์ ผู้ ส อน และผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก มี ส่ ว นร่ ว ม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ
1.1.4 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร สรุ ป รวบรวมผลการประเมิ นกลยุ ท ธ์ ก ารสอน
และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา
ต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสติ ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคน
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน
สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน
วางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน
2.2 คณะกรรมการประเมิ น หลั ก สู ต ร วางแผนและประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบ โดยใช้
กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สั มฤทธิผล
ของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตชั้นปีสุดท้าย
บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่ งฝึก ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณ วุฒิจาก
ภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต
2.3 สรุปผลการประเมินหลัก สูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับ ปรุงหรือพัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณ ะทั นตแพทยศาสตร์ ก ำหนดให้ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ในการประเมิ น ผลการดำเนิ น งานตามรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร โดยยึ ด ตามกรอบมาตฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และตัวบ่งชี้ที่กำหนดของหลักสูตร โดยผู้ทำหน้าที่ประเมิน คือ
คณาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร/ข้อกำหนดของทันตแพทยสภา
4.1 คณะกรรมการประเมิน หลั ก สู ต ร สรุป ผลการประเมิ น หลั ก สู ตรและจัด ทำเป็ นรายงาน
เสนอต่อมหาวิทยาลัย
4.2 จัด ประชุมนำเสนอผลการประเมินหลัก สูตรต่ออาจารย์ ป ระจำหลักสู ตรอาจารย์ ป ระจำ
อาจารย์ พิ เศษ ผู้ ช่ ว ยสอนในแหล่ ง ฝึ ก นิ สิ ต และบุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน
เพื่อรับ ทราบ ตรวจสอบผลการดำเนิน หลัก สูตร และระดมข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะ
ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.3 ปรั บ ปรุ ง /พั ฒ นาหลั ก สู ต รและแผนกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตามผลการประเมิ น หลั ก สู ต ร
ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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4.4. การประเมิน ผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์พึงดำเนินการอย่ างเป็นระบบ
สอดคล้องกับกลยุท ธ์การสอน เพื่อให้เชื่อมั่น ได้ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ ก ำหนดไว้ อ ย่ า งครบถ้ ว น มี ก ารประเมิ น ผลความก้ า วหน้ า ของผู้ เ รี ย นและให้ ข้ อ มู ล
ป้อนกลับ (formative assessment and feedback) ร่วมไปกับการประเมินผลเพื่อตัดสินผล
การศึกษา (summative assessment) มีการประเมินติดตามความก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานผล
การเรียนรู้เป็นระยะๆ โดยให้ครอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ การประเมินการประยุกต์ใช้
ความรู้ การประเมินพฤติกรรมในสถานการณ์จำลอง การประเมินพฤติกรรมในการเรียน
และการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของนั กศึก ษา โดยเลือกใช้วิธีและเครื่องมือ
ประเมินผลต่างๆ ที่หลากหลาย
4.5 สถาบันอุดมศึกษาต้องกํ าหนดให้มีร ะบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่า นักศึกษา
และผู้สําเร็จ การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญ ญาตรีสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยทําการทวนสอบระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร เมื่อได้ดําเนินการ ทวนสอบแล้วให้จัดทํารายงานผลการทวน
สอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561

B+

(VERY GOOD)
หมายถึง
ดีมาก
หมายถึง
ดี
B
(GOOD)
หมายถึง
ดีพอใช
C+
(FAIRLY GOOD)
C
(FAIR)
หมายถึง
พอใช
+
D
(POOR)
หมายถึง
ออน
D
(VERY POOR)
หมายถึง
ออนมาก
F
(FAILED)
หมายถึง
ตก
หมายถึง
เปนที่พอใจ
S
(SATISFACTORY)
U
(UNSATISFACTORY)
หมายถึง
ไมเปนที่พอใจ
I
(INCOMPLETE)
หมายถึง
การวัดผลยังไมสมบูรณ
หมายถึง
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด
P
(IN PROGRESS)
หมายถึง
การถอนรายวิชา
W
(WITHDRAWN)
๑9.๕ ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษา
ของนิสิตที่ไดรับการประเมินในแตละรายวิชา และมีคาระดับขั้นดังนี้
A
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๔.๐๐
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๓.๕๐
B+
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๓.๐๐
B
+
C
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๒.๕๐
C
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๒.๐๐
+
D
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๑.๕๐
D
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๑.๐๐
ระดับขั้น
มีคาระดับขั้นเปน ๐
F
๑9.๖ อักษร I เปนสัญลักษณที่แสดงวา นิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นให
เสร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การใหอักษร I ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยผูสอนและการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู
นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร I ใหสมบูรณภายใน
ภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย หากพนกําหนด
ดังกลาวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
๑9.๗ อักษร P เปนสัญลักษณที่แสดงวา รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยูและ
ไมมีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ใหใชเฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไมเกินวันสุดทาย
ของการสอบไลประจําภาค ทั้งนี้ ไมเกิน ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรคกอนแลว
มหาวิทยาลัย จะเปลี่ยนอักษร P เปนระดับขั้น F หรืออักษร U
๑9.๘ อักษร W เปนสัญลักษณที่แสดงวา
๑๙.๘.๑ นิสิตไดถอนรายวิชาที่ลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน
๑๙.๘.๒ การลงทะเบียนผิดเงื่อนไขและเปนโมฆะ
๑๙.๘.๓ นิสิตถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
๑๙.๘.๔ มหาวิทยาลัยอนุมัติใหนิสิตถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียน

ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2564

ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
2.1.3 วิชากลุ่มภาษา
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
30 หน่วยกิต

72 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
120 หน่วยกิต

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556
30 หน่วยกิต
21
9
196 หน่วยกิต
43
12

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564
30 หน่วยกิต

31
153

28
3
152

6 หน่วยกิต
232 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
226 หน่วยกิต

190 หน่วยกิต
38
7

ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

สาระที่
ปรับปรุง

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101
001102
001103
001204

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้ำ
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดำเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิชา
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบูรณาการ

ปิดรายวิชา

2(1-2-3)

002202
003201
003202

001113

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

002201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

สาระที่
ปรับปรุง

9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environment Management
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ
Art of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(3-2-5)

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(3-2-5)
3(3-2-5)
3(2-2-5)

ปิดรายวิชา

002121
002122
002123
002124
002125
002126

003131
003132
003133
003135

006140
006141
006142
006143
006144
006145
006245

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research
ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุรยิ างควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจำวัน
Arts in Daily Life
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สำหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจำวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life

สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
กลุ่มวิชาบูรณาการ

005170

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์
12 หน่วยกิต
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
31 หน่วยกิต
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
3(2-3-6)
Human Anatomy I
363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
3(2-3-6)
Human Anatomy II
363231 จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
Histology
363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
366213 พยาธิวทิ ยา
4(3-3-8)
Pathology
367204 หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์
7 หน่วยกิต
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology

-

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
28 หน่วยกิต
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
3(2-3-6)
Human Anatomy I
363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
3(2-3-6)
Human Anatomy II
ปิดรายวิชา
363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
405213 พยาธิวทิ ยา
4(3-2-7)
Pathology
367204 หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะศิลปศาสตร์
3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes

กลุ่มวิชาชีพ 153 หน่วยกิต
363251

คัพภวิทยา
General Embryology

สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาชีพ 152 หน่วยกิต
1(1-0-2)

363251

คัพภวิทยา
General Embryology

1(1-0-2)

ปรับรหัส
วิชา

เปิด
รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

341336

เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 1
Fundamental Pharmacology I

3(3-0-6)

341336

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
Pharmacology in Dentistry I

3(3-0-6)

341337

เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 2
Fundamental Pharmacology II

2(2-0-4)

341337

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
Pharmacology in Dentistry II

3(3-0-6)

421150

วิชาชีพทันตแพทย์
Dental Profession

1(1-0-2)

421170

วิชาชีพทันตแพทย์
Dental Profession

1(1-0-2)

421151

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
Oral Health Promotion

2(1-3-2)

421250

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
Oral Health Promotion

2(1-3-2)

421250

การเจริ ญ เติ บ โตของศี ร ษะและใบหน้ า
Craniofacial Growth and Development

1(1-0-2)

421211

การเจริ ญ เติ บ โตของศี ร ษะและใบหน้ า
Craniofacial Growth and Development

1(1-0-2)

421251

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
Oral Histology
ทันตกายวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
Occlusions I

3(2-3-4)

421210

3(2-3-4)

2(1-3-2)

421110

1(1-0-2)

421310

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
Oral Histology
ทันตกายวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
Occlusion 1

421252
421310

2(1-3-2)
1(1-0-2)

ปรับชื่อ
ภาษาไทย
และภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับชื่อ
ภาษาไทย
และภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

เพิ่มหน่วย
กิต
ปรับรหัส
วิชาและ
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ย้ายชั้นปี
ปรับรหัส
วิชาและ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษและ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
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421311

ปริทันตวิทยา 1
Periodontology I

1(1-0-2)

421320

ปริทันตวิทยา 1
Periodontology 1

1(1-0-2)

421312

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral diagnosis I

1(1-0-2)

421311

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis 1

1(1-0-2)

421313

พยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral pathology
ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology I

2(2-0-4)

421312

2(2-0-4)

2(2-0-4)

421317

พยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology
ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology 1

ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
การยศาสตร์
Ergonomics

1(0-3-0)

421313

1(0-3-0)

1(1-0-2)

421370

ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
การยศาสตร์
Ergonomics

421317

ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
Occlusions II

2(1-3-2)

421314

ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
Occlusions 2

2(1-3-2)

421318

ปริทันตวิทยา 2
Periodontology II

1(1-0-2)

421322

ปริทันตวิทยา 2
Periodontology 2

1(1-0-2)

421314

421315
421316

2(2-0-4)

1(1-0-2)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับรหัส
วิชา
และ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา เพิ่ม
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
หน่วยกิต
และย้าย
ชั้นปี
ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับรหัส
วิชา
ปิดรายวิชา

421319

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory

1(0-3-0)

421323

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
Periodontology Laboratory

2(0-6-0)

421320

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก
Preclinical Practice

2(1-3-2)

421470

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก
Preclinical Practice

2(0-6-0)

421321

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral diagnosis II

1(1-0-2)

421315

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis 2

1(1-0-2)

421322

ทันตรังสี 1
Oral Radiology I

1(1-0-2)

421316

ทันตรังสี 1
Oral Radiology 1

1(1-0-2)

421323

ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
Basic Surgery
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
Oral Surgery

1(1-0-2)

421321

ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
Basic Surgery

1(1-0-2)

421325

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
Pain and anxiety Control

1(1-0-2)

421324

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
Pain and Anxiety Control

1(1-0-2)

ปรับรหัส
วิชา

421330

ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทางทันตกรรม
Dental Materials and Instrument

2(2-0-4)

421240

ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางทันตกรรม
Dental Materials and Technologies

2(2-0-4)

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
รายวิชา
ย้ายชั้นปี
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421324

1(1-0-2)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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421331

ฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture I

1(1-0-2)

421340

ฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture 1

1(1-0-2)

421332

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1
Complete Denture Laboratory I

1(0-3-0)

421341

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
Complete Denture Laboratory

1(0-3-0)

421333

วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry I

2(2-0-4)

421330

2(2-0-4)

1(1-0-2)

421331

วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
ทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry 1

421335

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory I

1(0-3-0)

421332

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory 1

1(0-3-0)

421336

ฟันเทียมทั้งปาก 2
Complete Denture II

1(1-0-2)

421343

ฟันเทียมทั้งปาก 2
Complete Denture 2

1(1-0-2)

421334

1(1-0-2)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
รายวิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
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421337

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2
Complete Denture Laboratory II

1(0-3-0)

421338

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture I

1(1-0-2)

421342

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture 1

421339

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture Laboratory I

1(0-3-0)

421345

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Removable Partial Denture Laboratory

421350

ทันตกรรมครอบครัว 1
Family Dentistry I

1(1-0-2)

421350

ทันตกรรมครอบครัว 1
Family Dentistry 1

421351

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
Clinical Practice in Preventive Dentistry

1(0-3-0)

421352

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
Laboratory Practice in Preventive Dentistry

421352

ชีวสถิตพิ นื้ ฐาน
Basic Biostatistics

1(1-0-2)

421381

ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย และชี ว สถิ ต ิ
Research Methodology and Biostatistics

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา
1(1-0-2)

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
1(0-3-0) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
รายวิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
1(1-0-2) ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
1(0-3-0)
ปรับ
รหัสวิชา
เปลี่ยนชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
3(2-2-5) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
รายวิชา
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
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421353

วิทยาการระบาดช่องปาก
Oral Epidemiology

1(1-0-2)

421380

วิทยาการระบาดช่องปาก
Oral Epidemiology

1(1-0-2)

421354

ทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontics I

1(1-0-2)

421460

ทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontics 1

1(1-0-2)

421410

ปริทันตวิทยา 3
Periodontology III

2(2-0-4)

421420

ปริทันตวิทยา 3
Periodontology 3

2(2-0-4)

421411

คลินิกปริทันตวิทยา 1
Clinical Practice in Periodontology I

2(0-6-0)

421421

คลินิกปริทันตวิทยา 1
Periodontic Clinic 1

2(0-6-0)

421412

คลินิกทันตรังสี 1
Clinical Practice in Oral Radiology I

1(0-3-0)

421411

คลินิกทันตรังสี 1
Oral Radiology Clinic 1

1(0-3-0)

421413

ทันตรังสี 2
Oral Radiology II

2(2-0-4)

421410

ทันตรังสี 2
Oral Radiology 2

2(2-0-4)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ย้ายชั้นปี
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชือ่ ภาษา
อังกฤษ
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421414

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery

1(1-0-2)

421422

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery

2(2-0-4)

421415

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Clinical Practice in Oral Surgery I

2(0-6-0)

421423

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Oral Surgery Clinic 1

1(0-3-0)

421416

ชีววิทยาช่องปาก 2
Oral Biology II

2(2-0-4)

421412

ชีววิทยาช่องปาก 2
Oral Biology 2

2(2-0-4)

421417

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
Pathological Lesions of Oral Mucosa
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Clinical Practice in Oral Diagnosis I

1(1-0-2)

421413

1(1-0-2)

1(0-3-0)

421414

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
Pathological Lesions of Oral Mucosa
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis Clinic 1

3(2-2-5)

421425

421418

421419

อายุรศาสตร์ทั่วไป
General Internal Medicine

อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มี
โรคทางระบบ
General Medicine and Caring for Patients
with Systemic Diseases

1(0-3-0)

3(2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษาไทย
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และปรับ
ลด
หน่วยกิต
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษและ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับชื่อ
รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
421430

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
Fixed Prosthodontics I

1(1-0-2)

421440

ฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontics

421431

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
Fixed Prosthodontics Laboratory I

1(0-3-0)

421441

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontic Laboratory

421432

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
Fixed Prosthodontics II
ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
Fixed Prosthodontics Laboratory II
ทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry II

1(1-0-2)

สาระที่
ปรับปรุง
2(2-0-4) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชือ่
รายวิชา
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
1(0-3-0) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
รายวิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา

1(0-3-0)

ปิดรายวิชา

421433
421434

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

2(2-0-4)

421430

ทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry 2

421435

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
Clinical Practice in Operative Dentistry I

2(0-6-0)

421432

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Clinic 1

421436

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory II

1(0-3-0)

421431

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory 2

1(1-0-2)

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
ปรับลด
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
2(0-6-0) ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
1(0-3-0) ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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สาระที่
ปรับปรุง
1(1-0-2) ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
2(0-6-0) ปรับรหัส
วิชา
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
1(1-0-2) ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
ย้ายชั้นปี
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา

421437

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
Endodontics I

1(1-0-2)

421433

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
Endodontics 1

421438

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory

1(0-3-0)

421434

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory

421439

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture II

1(1-0-2)

421344

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2

421440

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture Laboratory II
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Laboratory I

1(0-3-0)
421461

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Laboratory 1

วิจัยทางทันตกรรม 1
Research for Dentistry I
วิจัยทางทันตกรรม 2
Research for Dentistry II
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
Field Practice in Family Dentistry
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 3
Occlusions III

2(1-3-2)

ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา

3(0-6-3)

ปิดรายวิชา

421450

421451
421659
421452
421510

1(0-3-0)

2(0-6-0)
1(1-0-2)

421451

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
Field Practice in Family Dentistry

1(0-3-0)

2(0-6-0)

ปรับรหัส
วิชา
ปิดรายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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421511

คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
Clinical Practice in Occlusions

1(0-3-0)

421610

คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
Occlusions Clinic

1(0-3-0)

421512

คลินิกปริทันตวิทยา 2
Clinical Practice in Periodontology II

2(0-6-0)

421520

คลินิกปริทันตวิทยา 2
Periodontic Clinic 2

2(0-6-0)

421513

คลินิกทันตรังสี 2
Clinical Practice in Oral Radiology II

1(0-3-0)

421510

คลินิกทันตรังสี 2
Oral Radiology Clinic 2

1(0-3-0)

421514

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน้า
Management of Pathologic Lesions in
Oral and Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิโฟเลเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic

2(2-0-4)

421521

2(2-0-4)

2(0-6-0)

421522

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน้า
Management of Pathologic Lesions in
Oral and Maxillofacial Surgery
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Oral Surgery Clinic 2

1(0-3-0)

421511

421515

421516

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Clinical Practice in Oral Diagnosis II

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis Clinic 2

2(0-6-0)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ย้ายชั้นปี
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา

ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
1(0-3-0) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
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421530

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
Clinical Practice in Operative Dentistry II

2(0-6-0)

421532

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Clinic 2

2(0-6-0)

421531

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
Clinical Practice in Endodontics

1(0-3-0)

421533

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontics Clinic

2(0-6-0)

421532

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
Clinical Practice in Prosthodontics I

4(0-12-0)

421540

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
Prosthodontic Clinical 1

3(0-9-0)

421533

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
Endodontics II

1(1-0-2)

421531

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
Endodontics 2

1(1-0-2)

421550

ทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontics II

1(1-0-2)

421560

ทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontics 2

1(1-0-2)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับลด
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
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421551

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
Clinical Practice in Orthodontics I

1(0-3-0)

421562

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Clinic 1

1(0-3-0)

421552

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
Dental Laboratory in Primary School

2(1-3-2)

421551

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
Practice in School Dental Program

2(1-3-2)

421553

จรรยาบรรณและนิตทิ ันตวิทยาศาสตร์
Ethics and Forensics Dentistry
ระบบงานทันตสาธารณสุข
Dental Public Health System

1(1-0-2)

421570

1(1-0-2)

1(1-0-2)

421550

จรรยาบรรณและนิตทิ ันตวิทยาศาสตร์
Ethics and Forensic Dentistry
ระบบงานทันตสาธารณสุข
Dental Public Health System

421555

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Pediatric Dentistry I

1(1-0-2)

421462

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry

2(2-0-4)

421559

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry II

1(1-0-2)

421554

1(1-0-2)

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
ปรับรหัส
วิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อรายวิชา
ปรับรวม
หน่วยกิต
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
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421556

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I

2(0-6-0)

421557

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1
English for Dentist I
ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory II

3(2-2-5)

421620

421611

สาระที่
ปรับปรุง
2(0-6-0) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา

421563

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Pediatric Dentistry Clinic 1

1(0-3-0)

421561

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory 2

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Clinical Practice in Oral Surgery II

2(0-6-0)

421620

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
Oral Surgery Clinic 3

ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม
Preprosthetic Surgery
ทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
Geriatric Dentistry

1(1-0-2)
1(1-0-2)

421670

ทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
Geriatric Dentistry

2(1-3-2)

421613

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
Clinical Practice in Dental Emergency
Treatment

1(0-3-0)

421622

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
Dental Emergency Clinic

1(0-3-0)

421614

การจั ด การภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์
Management of Medical Emergency

1(1-0-2)

421426

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
Management of Medical Emergency

421558

421612

1(0-3-0)

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษและ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
2(0-6-0) ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อรายวิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา
ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต

ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
1(1-0-2) ปรับรหัส
วิชา
และย้าย
ชั้นปี

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
421615
421630

ชีววิทยาช่องปาก 3
Oral Biology III
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
Clinical Practice in Prosthodontics II

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

2(2-0-4)
4(0-12-0)

421640

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
Prosthodontic Clinical 2

3(0-9-0)

421631

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
Contemporary Operative Dentistry

1(1-0-2)

421530

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
Contemporary Operative Dentistry

1(1-0-2)

421650

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
Clinical Practice in Orthodontics II

1(0-3-0)

421661

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Clinic 2

1(0-3-0)

421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
Clinical Laboratory in Community Hospital

4(0-12-0)

421650

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
Practice in Community Hospital

4(0-12-0)

421653

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II

2(0-6-0)

421660

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry Clinic 2

1(0-3-0)

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับลด
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา ย้าย
ชั้นปีและ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และ
ปรับลด
หน่วยกิต
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สาระที่
ปรับปรุง
1(0-2-1) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชือ่
รายวิชา
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
2(0-6-0) ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ปิดรายวิชา

421654

นวัตกรรมทางทันตกรรม
Dental Innovation

1(1-0-2)

421671

หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม
Current Topics in Dentistry

421655

ปฏิบัติการโรงพยาบาล
Clinical Practice in Hospital

2(0-6-0)

421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาล
Practice in General Hospital

421656

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2
English for Dentist II
ทันตกรรมครอบครัว 2
Family Dentistry II

3(2-2-5)
1(1-0-2)

421450

ทันตกรรมครอบครัว 2
Family Dentistry 2

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
Family Dentistry Seminar
วิจัยทางทันตกรรม 2
Research for Dentistry II

2(0-6-0)

421653

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
Family Dentistry Seminar

421351

ทันตกรรมป้องกัน
Preventive Dentistry

421424

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
Oral Surgery Laboratory

1(0-3-0)

421452

ทันตกรรมพร้อมมูล
Comprehensive Dental Care

1(1-0-2)

421463

ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry Laboratory

1(0-3-0)

421657

421658
421659

3(0-6-3)

1(1-0-2)

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และย้าย
ชั้นปี
2(0-6-0) ปรับรหัส
วิชา
ปิดรายวิชา
1(1-0-2)

เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
421480

วิจัยทางทันตกรรม 1
Dental Research 1

1(0-2-1)

421523

ทันตกรรมรากเทียม
Implantology

1(1-0-2)

421571

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
Comprehensive Dental Clinic 1

2(0-6-0)

421580

วิจัยทางทันตกรรม 2
Dental Research 2

1(0-2-1)

421621

คลินิกปริทันตวิทยา 3
Periodontic Clinic 3

1(0-3-0)

421672

เทคโนโลยีดิจิทัลและความสวยงาม
ทางทันตกรรม
Digital Technology and Esthetics in Dentistry
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
Comprehensive Dental Clinic 2

2(2-0-4)

421673

3(0-9-0)

421674

คลินิกทันตกรรมทางเลือก
Elective Dental Clinic

1(0-3-0)

421680

วิจัยทางทันตกรรม 3
Dental Research 3

1(0-2-1)

สาระที่
ปรับปรุง
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่
เปิด
รายวิชา
ใหม่

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

สาระที่
ปรับปรุง

30 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่ง ประโยค สำนวน และ
โวหารในภาษาไทย การจับ ใจความสำคัญจากการฟังและ
การอ่า น การเขียนย่อหน้า การสรุป ความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence,
idiom, and prose in Thai language usage, identifying main
idea from listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression through the use
of appropriate Thai

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คำศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ
บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม
ทาง การบอกทางและการวางแผนเดิน ทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English
usage in listening, speaking, reading and writing,
development of English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline invitation,
direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying
goodbye for someone

เปิด
รายวิชา
ใหม่

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก 1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์
และไวยากรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบท
สากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม
ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ
การใช้ ภ าษาอั ง กฤษในสนามบิ น ประกาศของสนามบิ น
การสื่อสาร ณ ด่ านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก
ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนา
ในงานเลี ้ ย งและการรั บ ประทานอาหารแบบตะวั น ตก
Skills of English language: listening, speaking, reading,
and writing, vocabularies and English grammar for different
situations in communication and effectiveness in
international context including trip planning, flight and
accommodation booking using internet, international phone
calling, communication in airport, airport announcement,
communication in customs and immigration, communication
in bad situations and party

001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คำศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่อ
ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
เขี ย น ได้ แ ก่ การเขี ย นอี เ มล การเขี ย นสรุ ป ความจากสื่อ
การอ่ า นและถ่ า ยทอดข่ า ว การอ่ า นกราฟและตาราง
การตี ค วามและการนำเสนอข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily
life, English usage for listening, speaking, reading and
writing including e-mail, summarizing from media, news
reading and sharing, data interpretation from graphs and
tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
ปิดรายวิชา

ปิดกลุ่มพลานามัย

ปิดรายวิชา

004152

บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้ำ
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation
004158 ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดำเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
8 หน่วยกิต
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3)
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ
จิ ต อาสา สำนึ ก สาธารณะ ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ
ประชาธิ ป ไตย จริ ย ธรรมทางวิ ช าชี พ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวน
ของวัฒนธรรมโลก

เปิด
รายวิชา
ใหม่

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public
consciousness, gratitude, citizenship and democracy,
professional ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและ
ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลง
ในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลาย
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมของท้องถิ่ น ไทย 4 ภาค จัง หวั ด
พะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence
management in multicultural society, social and cultural
trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of
Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao
dimensions

003201

การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิช ย์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ การใช้ โ ปรแกรมสำนัก งานอั ต โนมั ต ิ และ
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง
และเลื อ กสรรข้ อ มู ล เพื ่ อ นำมาใช้ ใ นการทำงานและ
ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี
จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and
networking, innovation in digital economy, electronic
commerce transaction, office automation program and
software application for multimedia production, search,
screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in
accordance with ethical and related legal regulation

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิด ด้า นสุข ภาพและสิ่ง แวดล้อม ภาวะสุข ภาพกาย
จิ ต อารมณ์ ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละ
วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ
นันทนาการและการออกกำลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง
เพศสั ม พั น ธ์ อุ บ ั ต ิ เ หตุ ท างจราจร การรั บ มื อ กั บ อุ บ ั ต ิ ภั ย

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ำในชีวิตประจำวัน
การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health,
mental, emotion, health factors, analysis and planning of
healthy consumption, daily-health product, relation
between emotion and health, recreation and exercise,
pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident,
planning with accident, natural disaster, water management
in daily life, waste processing and environmental saving
004101

004201

วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า

ศิลปะในการดำเนินชีวติ
3(2-2-5)
Art of Living
การสร้ า งแรงบั น ดาลใจ การตั ้ ง เป้ า หมายและการวาง
แผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลัก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การดำเนิ น ชี ว ิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิจ
พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning,
appreciation in self value and others, goal setting in life and
planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle
concept of sufficiency economy,thinking system, positive
thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion
control and management

เปิด
รายวิชา
ใหม่

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสำคัญ ของบุค ลิก ภาพ การเสริม สร้า งบุค ลิก ภาพ
การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรม
ไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกัน ในสัง คม
การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development,
personality development of physical, verbal, mind, manner,
Thai culture, public communication skills, desired traits
relating to University of Phayao's identity, living in a society,
self-adaptation in the Thai and global social context

9 หน่วยกิต

ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
กลุ่มวิชาภาษา

001113

002121

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
English for Academic Purposes
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information Science for Study and Research

3(3-0-6)
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

002122
002123
002124
002125
002126

003131
003132
003133
003135

006140
006141
006142
006143
006144
006145
006245

ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
ดุรยิ างควิจักขณ์
Music Appreciation
ศิลปะในชีวิตประจำวัน
Arts in Daily Life
กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
Fundamental Laws for Quality of Life
ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
Introduction to Computer Information Science
คณิตศาสตร์สำหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age
ยาและสารเคมีในชีวติ ประจำวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
Energy and Technology Around Us
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
Science in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา
กลุ่มวิชาบูรณาการ

005170

พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
หมวดวิชาเฉพาะด้าน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
196

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

190

หน่วยกิต

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์
12 หน่วยกิต
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริม าณสารสัม พัน ธ์ โครงสร้า งอะตอม พัน ธะเคมี
เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม
และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน
อั ล คี น อั ล ไคน์ สารประกอบอะโรมาติ ก เอคิ ล เฮไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน
กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding,
thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature,
preparation and reaction of organic compounds, alkane,
alkene, alkyne, aromatic compounds, alkyl halide,
alcohol, phenol, ether, carbonyl compounds, amine,
carboxylic acid and biomolecules

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์
7 หน่วยกิต
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์
4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โม
ไดนามิ ก ส์ จ ลศาสตร์ เ คมี การเรี ย กชื ่ อ การเตรี ย มและ
ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน
อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี
นอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก
และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding,
thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature,
preparation and reaction of organic compounds, alkane,
alkene, alkyne, aromatic compounds, alkyl halide, alcohol,
phenol, ether, carbonyl compounds, amine, carboxylic acid
and biomolecules

243211

243211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบ
เคมีพืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การทำงานของ
เอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่
ของเยื ่ อ หุ ้ ม เซลล์ แ ละองค์ ป ระกอบของเซลล์ การ
แสดงออกของสารพั น ธุ ก รรม สรี ร วิ ท ยาของเซลล์
ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical
basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism,
structure and function of cell membrane and intracellular
compartments, expression of genetic information, cell
physiology, relationships between cell and organelles

พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
General Genetics
244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(2-3-6)
Life Science Physics
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
31 หน่วยกิต
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-6)
Medical Microbiology I
ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัส
ก่อโรค สัณฐานวิท ยา การเพาะเลี้ยง พยาธิส ภาพและ

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
3(3-0-6)
Cell and Molecular Biology
ทฤษฎีเซลล์ สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมี
พืน้ ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ การทำงานของเอนไซม์
ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้ม
เซลล์ แ ละองค์ ป ระกอบของเซลล์ การแสดงออกของ
สารพันธุกรรม สรีรวิทยาของเซลล์ ความสัมพันธ์ของเซลล์
และออร์แกเนลล์
Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis
of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, structure
and function of cell membrane and intracellular
compartments, expression of genetic information, cell
physiology, relationships between cell and organelles

243261

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายชั้นปี

คงเดิม

ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
28 หน่วยกิต
361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
3(2-3-8)
Medical Microbiology I

คงเดิม

อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและ
การควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic
virus, morphology, cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis, epidemiology, prevention and control

ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัส
ก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิส ภาพและอาการ
การตรวจวินจิ ฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม
Normal and abnormal immune system, pathogenic virus,
morphology, cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis, epidemiology, prevention and control

361356

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์
สัณฐานวิท ยา การเพาะเลี้ ยง พยาธิส ภาพและอาการ
การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย ระบาดวิ ท ยา การควบคุ ม และ
การป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology,
cultivation, pathology and symptoms, diagnosis.
epidemiology, control and prevention

361356

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
3(2-3-6)
Medical Microbiology II
ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ แบคที เ รี ย และราที ่ ม ี ค วามสำคั ญ ทาง
การแพทย์ ใ นด้ า นสั ณ ฐานวิ ท ยาการเพาะเลี ้ ย งสรี ร วิ ท ยา
พันธุกรรม การจัดจำแนกและการบ่งชี้ชนิด การทำให้เกิดโรค
ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation,
pathology and symptoms, diagnosis. epidemiology, control
and prevention

เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

363213

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
3(2-3-6)
Human Anatomy I
กระดู ก หลั ง ส่ ว นตื ้ น และส่ ว นลึ ก บริ เ วณท้ า ยทอย
ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอกและ
ปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและ
ขาหนีบ อวัยวะภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและ
อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
Bone, superficial and deep back, occipital region,
posterior shoulder, pectora, axilla, upper extremity,
thoracic cage and lung, mediastinum, cardiovascular
system, anterior abdominal wall and groin, abdominal
viscera, posterior abdominal wall and urinary system

363213

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
3(2-3-6)
Human Anatomy I
กระดูกหลังส่วนตืน้ และส่วนลึก บริเวณท้ายทอย ด้านหลัง
ของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอกและปอด ประจัน
อก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะ
ภายในช่องท้อง ผนัง ด้านหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ
Bone, superficial and deep back, occipital region,
posterior shoulder, pectora, axilla, upper extremity, thoracic
cage and lung, mediastinum, cardiovascular system,
anterior abdominal wall and groin, abdominal viscera,
posterior abdominal wall and urinary system

ย้ายชั้นปี

363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
3(2-3-6)
Human Anatomy II
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้างทางด้าน
นอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อขากรรไกรและ
กล้ามเนือ้ บดเคีย้ ว คอ
Head and skull, oral cavity, external structure of oral
cavity, eye, ear, nose, temporomandibular joint and
masticatory muscle and neck

363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
3(2-3-6)
Human Anatomy II
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้า งทางด้าน
นอกของช่ อ งปาก ดวงตา หู จมู ก ข้ อ ต่ อ ขากรรไกรและ
กล้ามเนือ้ บดเคีย้ ว คอ
Head and skull, oral cavity, external structure of oral
cavity, eye, ear, nose, temporomandibular joint and
masticatory muscle and neck

ย้ายชั้นปี

363231

จุลกายวิภาคศาสตร์
Histology

3(2-3-6)

ปิดรายวิชา

363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
บทนำสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ไข
สันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบ
ประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบิก สมองใหญ่ เส้นประสาท
สมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและไขสันหลัง
ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก การได้
ยิ น และการทรงตั ว การมองเห็ น และระบบประสาท
อัตโนมัติ
Introduction to human neuroanatomy, spinal cord,
brainstem, cerebellum, diencephalon, olfactory system
and limbic system, cerebrum, cranial nerve, basal
ganglia, blood supply of brain and spinal cord, motor
system, sensory system, auditory system and vestibular
system, visual system and autonomic system

363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
4(3-3-8)
Neuroanatomy
บทนำสู่วิชาประสาทกายวิภ าคศาสตร์ของมนุษย์ ไขสั น
หลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท
รั บ กลิ ่ น และระบบลิ ม บิ ก สมองใหญ่ เส้ น ประสาทสมอง
เบซอลแกงเกลี ย หลอดเลื อ ดในสมองและไขสั น หลั ง
ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก การได้ยิน
และการทรงตัว การมองเห็น และระบบประสาทอัตโนมัติ
Introduction to human neuroanatomy, spinal cord,
brainstem, cerebellum, diencephalon, olfactory system and
limbic system, cerebrum, cranial nerve, basal ganglia, blood
supply of brain and spinal cord, motor system, sensory
system, auditory system and vestibular system, visual
system and autonomic system

365211

ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซมึ ของคาร์โบโฮเดรต
โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค ความสัมพันธ์ของวิถีเม
แทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุล
และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง
ชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏจักรของ
เซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของเนื้อเยื่อเกี่ ยวพัน
และเทคนิคในการวิเคราะห์ทางชีวเคมี
Chemical properties and metabolism of
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, metabolism
integration, gene and gene expression, molecular biology
and genetic engineering techniques, biochemical
diseases and disorders, nutrition and malnutrition, cell
cycle, carcinogenesis, biochemistry of connective tissues
and techniques in biochemical analysis

365211

ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
4(3-3-8) ย้ายชั้นปี
Fundamental Medical Biochemistry
และเปลี่ยน
คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อเกี่ ยวพัน คำอธิบาย
โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงานของ รายวิชา
เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ ของ
วิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณูชีววิทยา
และเทคนิค ทางพัน ธุวิศวกรรม โรคและความผิด ปกติท าง
ชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทาง
ชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัต ิทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล

พยาธิวทิ ยา
4(3-3-8)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนือ้ เยื่อ รวมทั้งอวัยวะ
ต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผล
การเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของ
อวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ
Cell and tissue adaptations, abnormal organs
response to injuries and general diseases, clinical
pathologic foundations of organ system diseases

405213

366213

Chemical properties of carbohydrates, connective
tissues, proteins, lipids and nucleotides, properties and
activities of enzymes, metabolism of biomolecules,
metabolic interrelationships, gene and gene expression,
molecular biology and genetic engineering techniques,
biochemical disorders and diseases, biochemistry of blood,
hormones and biosignaling, carcinogenesis and biochemical
properties testing for biomolecules
พยาธิวทิ ยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งอวัยวะ
ต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผล
การเปลี่ ยนแปลง หรือ พยาธิ ส ภาพที ่ม ีต ่ อการทำงานของ
อวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ
Cell and tissue adaptations, abnormal organs response
to injuries and general diseases, clinical pathologic
foundations of organ system diseases

ย้ายภาค
การศึกษา

ปรับรหัส
วิชาและ
เปลี่ยน
หน่วยกิต

367204

หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่ อ
ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
Functions and physiological control mechanisms of
the organ systems in human body include cell
physiology, neural, musculoskeletal, circulatory,
respiratory, digestive, urinary, endocrine glands,
reproductive and body temperature regulation

-

367204

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน
โดยคณะศิลปศาสตร์
3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการ
เขียนที่ม ีค วามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ท ี่นิส ิต กำลัง ศึกษาให้มี
ความสอดคล้องกับคำศัพท์
English in More specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skill with additions of varions
speaking and writing topics

กลุ่มวิชาชีพ 153 หน่วยกิต
363251

คัพภวิทยา
1(1-0-2)
General Embryology
กระบวนการเจริญ เติบ โตของมนุษย์ เริ่ม ตั้ง แต่การ
สร้างและพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การ
เจริญขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะ
ในทุกระบบ ดังนี้ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบไหลเวีย น
โลหิต หลอดเลือดและหัวใจ ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหายใจ
ระบบย่ อ ยอาหาร ระบบขั บ ถ่ า ย และระบบประสาท
รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต และความ
ผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิด
The descriptive terms of human development with
the beginning of cell formation and continuing of
gametogenesis is described in this subject derivatives of
endoderm, mesoderm, and ectoderm are found in
different systems, such as, integumentary system,
cardiovascular system, musculoskeletal system,
respiratory system, urogenital system, digestive system,

หลักสรีรวิทยา
4(3-3-8)
Principle of Physiology
หน้า ที่แ ละกลไกการทำงานของระบบต่า งๆ ในร่า งกาย
มนุ ษ ย์ ได้ แ ก่ สรี ร วิ ท ยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ
ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ
สืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย
Functions and physiological control mechanisms of the
organ systems in human body include cell physiology,
neural, musculoskeletal, circulatory, respiratory, digestive,
urinary, endocrine glands, reproductive and body
temperature regulation

คงเดิม

เปิด
รายวิชา
ใหม่

กลุ่มวิชาชีพ 152 หน่วยกิต
363251

คัพภวิทยา
1(1-0-2)
General Embryology
กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การสร้าง
และพัฒ นาการของเซลล์ส ืบ พัน ธุ์ การปฏิส นธิ การเจริ ญ
ขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะในทุ ก
ระบบ ดั ง นี ้ ระบบปกคลุ ม ร่ า งกาย ระบบไหลเวี ย นโลหิต
หลอดเลือดและหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบ
ย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบประสาท รวมทั้งปัจจัย
ต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต และความผิดปกติที่ม ีมาแต่
กำเนิด
Descriptive terms of human development with the
beginning of cell formation and continuing of gametogenesis
is described in this subject derivatives of endoderm,
mesoderm, and ectoderm are found in different systems,
such as, integumentary system, cardiovascular system,
musculoskeletal system, respiratory system, urogenital
system, digestive system, and nervous system the factors,

ย้ายภาค
การศึกษา

and nervous system the factors, such as, genes and the
influent on the development but also the teratogen,
drugs and environments, the occurrence of abnormality
in embryo and fetus

such as, genes and the influent on the development but also
the teratogen, drugs and environments, the occurrence of
abnormality in embryo and fetus

341336

เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Pharmacology I
ภาษาละติ น ที ่ ใ ช้ ใ นใบสั ่ ง ยา กฎหมายยา เภสั ช
จลนศาสตร์ แ ละเภสั ช พลศาสตร์ ข องยาในระบบต่า งๆ
กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ
ควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยาของยาต่อระบบประสาท
อัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มี
ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบเลือด
Latin language using in prescriptions, drug laws,
pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used
in various systems, mechanism of action,
contraindication, adverse drug reaction, precaution and
drug interaction of the following drugs: autonomic drugs,
drugs affecting cardiovascular system, central nervous
system, and drugs affecting blood system

341336

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1
3(3-0-6) ปรับชื่อ
Pharmacology in Dentistry I
ภาษาไทย
รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคำนวณขนาดยา และภาษา
ภาษาละติน ที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา เภสัช จลนศาสตร์
อังกฤษ
และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ และเปลี่ยน
จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยา คำอธิบาย
ของยาที ่ ม ี ผ ลต่ อ ระบบประสาทอั ต โนมั ต ิ ระบบหั ว ใจ รายวิชา
หลอดเลือดไต และระบบต่อมไร้ท่อ
Dosage forms, routes of drug administration, dosage
calculation, Latin language used in prescriptions, drug laws,
pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of
action, adverse drug reactions, precaution, contraindication,
and drug interaction of drugs affecting autonomic system,
cardiovascular and renal system, and endocrine system

341337

เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 2
2(2-0-4)
Fundamental Pharmacology II
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาแม่บทใน
ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อควรระวัง
และอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยา
แก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความเจ็บปวด ยาชา
เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านแบคที เรีย
เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ ยาที่ใช้ทาภายนอก
การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ และเภสัชพันธุศาสตร์
General basic and mechanisms of actions of
prototype drugs at molecular, cellular and organ levels,
precaution and side effects of the following drugs: drugs
used for immunomodulation, antihistamines, antiinflammatory drugs, analgesics, local anesthetics,
endocrine drugs, antibacterials, antivirals, anticancer
drugs, antiseptics and disinfectants, topical drugs, drugs
used in special populations and pharmacogenomics

341337

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
3(3-0-6) ปรับชื่อ
Pharmacology in Dentistry II
ภาษาไทย
กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ท างเภสัช วิท ยา ข้อบ่ง ใช้ อาการ และภาษา
ไม่ พ ึ ง ประสงค์ จ ากการใช้ ย า ข้ อ ควรระวั ง ข้ อ ห้ า มใช้
อังกฤษ
และปฏิกิริยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชา ปรับเพิ่ม
และยาระงับ ความรู้ส ึก ยาระงับ ปวดและยาลดไข้ ยาต้า น หน่วยกิต
การอัก เสบ ยาแก้ป วดกลุ่ม ที่ไม่ใช่กลุ่ม โอปิออยด์ ยาต้า น และเปลี่ยน
มะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร คำอธิบาย
ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบ รายวิชา
เลือด
Mechanisms of action, pharmacological effect,
indication, adverse drug reactions precaution,
contraindication and drug interaction of drugs affecting the
central nervous system, local and general anesthetics,
analgesic and antipyretic drugs, anti-inflammatory drugs,
non-opioid analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs
affecting autacoid system, gastrointestinal system, immune
system, respiratory system, dermatological system, and
hematologic system

421150

วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2) 421170
Dental Profession
หลั ก การ แนวคิ ด ประวั ต ิ ข องวิ ช าชี พ ทั น ตแพทย์
บทบาทและหน้ า ที ่ ข องทั น ตแพทย์ ใ นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ช่องปาก ความสำคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ
Principle, concept and history of dental profession, role
and obligation of dentist in oral health care and the
importance of dental profession in health- care system.

วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
ทันตแพทย์ในอุดมคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของทันตแพทย์ในการดูแล แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของประชากรไทย ความสำคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ
ความภาคภูมิใจ บุคลิกภาพ ความรู้สึกผูกพันในวิชาชีพ
Ideal dentist role duties and responsibilities of dentist
in oral health care and solving oral health problems of the
Thai population, the importance of the profession to the
whole health system, sense of pride sense of belonging
in the profession

ปรับรหัส
วิชา และ
คำอธิบาย
รายวิชา

421151

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2(1-3-2) 421250
Oral Health Promotion
หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดย
การให้ ท ั น ตสุ ข ศึ ก ษาและการจั ด ทำโครงการส่ ง เสริ ม
สุขภาพ
Principle and concept in health promotion, quantitative
and qualitative data collection, dental education for health
promotion in community and health promotion proposal.

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การเก็บข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน
โดยการให้ทันตสุขศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
Principle and concept in health promotion, quantitative
and qualitative data collection, dental education for health
promotion in community and health promotion proposal

ปรับรหัส
วิชา
และย้าย
ชั้นปี

421250

การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การเจริญของศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วยรูปแบบ
โครงสร้างของการเจริญ ผลของยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผล
ต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญปกติและผิดปกติ
Presents craniofacial growth and development,
including pattern, genetic and epigenetic related to
normal and abnormal development.

421211

การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การสร้างกระดูก การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
Studies of osteogenesis, growth and development of
craniofacial complex and related factors

ปรับรหัส
วิชาและ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421251

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
3(2-3-4) 421210
Oral Histology
โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่ออวัยวะ
ช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการศึกษาจาก
การใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ
Microscopic studies concerning the detail, structure,
functions and relationship of oral tissue and their related
organs.

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก
3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่ออวัยวะ
ช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการศึกษาจาก
การใช้กล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ
Microscopic studies on the detail, structure, functions
and relationship of oral tissue and their related organs

ปรับรหัส
วิชา

421252

ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รูป ร่าง หน้า ที่ข องฟัน แท้แ ละฟัน น้ำนม การเรียกชื่อ
การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของ
ฟันและอวัยวะปริท ันต์ ความแตกต่างทางสัณฐานวิ ท ยา
ระหว่างฟันแท้และฟันน้ำนม รวมทั้งฝึกหัดนำแบบจำลอง
ยึดติดกับเครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้
บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบนโดยใช้ขี้ผ้งึ
และสร้างด้า นบดเคี้ยวของฟัน บนและหลังล่า งด้วยขี้ผึ้ง
โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน
The structures, functions, nomenclature, and symbol
usage of deciduous and permanent teeth, relationship of
dental morphology and periodontium, morphological
difference between deciduous and permanent teeth.

421110

421310

ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
1(1-0-2) 421310
Occlusions I
การทำหน้ า ที ่ ข องอวั ย วะของระบบการบดเคี ้ ย ว
ฟัน ขากรรไกร กล้า มเนื้อ ลัก ษณะการสบฟัน ชนิด ของ
การบดเคี ้ ย ว ความสั ม พั น ธ์ ข องรู ป ร่ า งของฟั น และ
ทิศทางการเคลื่อนไหว ชนิดและวิธีการใช้เครื่องมือจำลอง
ความสัมพันธ์ของขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร
The functions of organs relating to the masticatory
system, teeth, jaws, muscles, characters and types of
occlusions, relationship of dental morphology and direction
of movement, types and utilizing methods of articulators,
relationship of teeth, jaw and temporo-mandibular joints.

421311

ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2) 421320
Periodontology I
ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การจำแนกชนิด
ของโรคปริท ัน ต์ ปัจจัยต่า งๆที่ม ีผลต่อกระบวนการเกิด
โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์
และลั ก ษณะการทำลายของกระดู ก เบ้ า ฟั น ลั ก ษณะ
ภาพรั ง สี ข องโรคปริ ท ั น ต์ โรคปริ ท ั น ต์ ช นิ ด ต่ า งๆ และ
ฝีปริทันต์
Clinical feature of healthy periodontium, classification
of periodontal diseases , etiologic factors of periodontal
diseases, pathogenesis of periodontal disease, periodontal
pocket, bone loss and patterns of bone destruction,
radiographic feature of periodontal disease, plague
induced gingival disease, chronic periodontitis, aggressive
periodontitis, necrotizing periodontal disease and
periodontal abscess.

ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2) ปรับรหัส
Dental Anatomy
วิชา
รูป ร่า ง หน้า ที่ข องฟัน แท้แ ละฟัน น้ำ นม การเรียกชื่ อ
การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของ
ฟันและอวัยวะปริท ัน ต์ ความแตกต่างทางสัณฐานวิท ยา
ระหว่างฟันแท้และฟันน้ำนม รวมทั้งฝึกหัดนำแบบจำลอง
ยึดติดกับเครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้
บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบนโดยใช้ข้ผี ึ้ง
และสร้า งด้า นบดเคี้ยวของฟัน บนและหลัง ล่า งด้วยขี้ผึ้ง
โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน
Structures, functions, of deciduous and permanent
teeth nomenclature, and symbol usage of deciduous and
permanent teeth, relationship of dental morphology and
periodontium, morphological difference between
deciduous and permanent teeth
ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
1(1-0-2)
ปรับชื่อ
Occlusion 1
ภาษา
การทำหน้ า ที ่ ข องอวั ย วะต่ า งๆของระบบบดเคี ้ ย ว อังกฤษ
ฟัน ขากรรไกรและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน และเปลี่ยน
ชนิดของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างฟันและทิศ คำอธิบาย
ทางการเคลื ่ อ นที ่ ข องขากรรไกร ชนิ ด และวิ ธ ี ก ารใช้ รายวิชา
เครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Function of organs related to masticatory system,
teeth, jaws, temporomandibular joints, muscles,
characters and types of occlusion, relationship of dental
morphology and mandibular movements, types and
utilizing of articulators
ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2) ปรับรหัส
Periodontology 1
วิชา ปรับ
ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก การจำแนก ชื่อภาษา
ชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆ ที่มี อังกฤษ
ผลต่ อ กระบวนการเกิ ด โรคปริ ท ั น ต์ พยาธิ ก ำเนิ ด ของ และเปลี่ยน
โรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์ การสูญเสียกระดูกเบ้าฟันและ คำอธิบาย
ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนองของระบบ รายวิชา
ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคปริทันต์
The normal features of periodontium and gingiva,
classification and epidemiology of periodontal diseases,
etiologic factors of periodontal diseases, pathogenesis of
periodontitis, periodontal pockets, bone loss and pattern
of bone destruction, host immune response in periodontal
diseases

421312

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้งทางทันตก
รรม และทางการแพทย์ การประเมิน สุข ภาพทั่ วไปของ
ผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้
บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือก
ในช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะการตรวจ
เนื้อเยื่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึงลักษณะกายวิภาคที่พบ
ได้ในช่องปาก ลักษณะ Normal variation ที่พบได้ในแต่ละ
บริเวณของช่องปาก วิธ ีก ารตรวจเนื้อเยื่ออ่อนในแต่ล ะ
บริเวณของช่องปาก รวมทั้ง สิ่ง ที่พึงต้องสังเกตในแต่ละ
บริเวณ
This didactic course on the diagnostic process, dental
history, general health history and evaluation of general
health examination of head and neck, hard and soft tissue
and normal variation of each part of hard and soft tissue
of head and neck.

421311

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 1
วิ ธ ี ก ารซั ก ประวั ต ิ การบั น ทึ ก ประวั ต ิ ผ ู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง ทาง
ทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมินสุขภาพทั่วไป
ของผู้ป ่วย วิธ ีก ารตรวจร่า งกายทั่วไปโดยเน้น การตรวจ
ที ่ พ บได้ บ ริ เ วณศี ร ษะ ใบหน้ า ลำคอ ทั ้ ง เนื ้ อ เยื ่ อ แข็ ง
และเยื ่ อ เมื อ กในช่ อ งปาก ลั ก ษณะกายวิ ภ าคปกติ แ ละ
ลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้ในแต่ละบริเวณของ
ช่องปาก วิธ ีก ารตรวจเนื้อเยื่ออ่อนในแต่ล ะบริเ วณของ
ช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
Diagnostic process of dental history general health
history evaluation of general health examination of head
and neck, hard and soft tissue, normal anatomy and
normal variation of each part of hard and soft tissue of
head and neck

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421313

พยาธิวทิ ยาช่องปาก
2(2-0-4)
Oral pathology
การจั ด หมวดหมู ่ ข องโรคทางพยาธิ ว ิ ท ยาช่ อ งปาก
วิ ก ลภาพของเนื ้ อ เยื ่ อ ในช่ อ งปาก ภยั น ตรายต่ า งๆ
ที่แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา รวมถึงการรักษา
และการพยากรณ์โ รคของรอยโรคที ่ม ีภ าวะอัก เสบของ
ข า ก ร ร ไ ก ร ร อ ย โ ร ค บ ร ิ เ ว ณ ร อ บ ป ล า ย ร า ก ฟั น
การแพร่กระจายของการติดเชื้อจากฟัน โรคถุง น้ำ และ
เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้า
ส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การติ ดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส
และเชื้อราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและ
ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชื้อ
ปรสิต
Introduce the classification of oral diseases ,
anomalies of the oral tissue, injuries to oral tissue, reaction
of the oral mucosa to injuries, pathogenesis, clinic
manifestation, histopathology features treatment and
prognosis of the inflammatory lesions of the jaws and
spread of dental infection, diseases, cysts, and tumor of
jaws, oral soft tissue, oral floor, neck and salivary, glands
including bacterial, viral, fungal, infection and the diseases
of skin, connective tissue and nerves which involve the
oral cavity, Parasitic infection is also included.

421312

พยาธิวทิ ยาช่องปาก
2(2-0-4)
Oral Pathology
การจั ด หมวดหมู ่ ข องโรคทางพยาธิ ว ิ ท ยาช่ อ งปาก
วิ ก ลภาพของเนื ้ อ เยื ่ อ ในช่ อ งปาก ภยั น ตรายต่ า งๆ
ที่แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา การรักษาและการ
พยากรณ์โรคของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร
รอยโรคบริเวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจายของการ
ติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่อ
อ่อนในช่องปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การ
ติด เชื้อแบคทีเ รีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่องปาก โรค
ผิวหนัง เนือ้ เยื่อยึดต่อ
และระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติด
เชือ้ ปรสิต
Classification of oral diseases , anomalies of oral tissue,
injuries to oral tissue, reaction of oral mucosa to injuries,
pathogenesis, clinic manifestation, histopathology
features treatment and prognosis of the inflammatory
lesions spread of dental infection diseases cysts, tumor of
jaws, oral soft tissue, oral floor, neck salivary glands
bacterial, viral, fungal, infection the diseases of skin,
connective tissue and nerves involving the oral cavity
parasitic infection

ปรับรหัส
วิชา

421314

ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology I
ความสำคั ญ ของชี ว วิ ท ยาช่ อ งปาก อนู ช ี ว วิ ท ยา
โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู่เซลล์ ทันสาร
ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศีรษะ และ
ใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภู มิ
ต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับเซลล์
พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยา
ของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อเยื่อ
โพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์
Importance of oral biology, molecular biology, growth
factors and signal transduction, extracellular matrix and
integrin’s, craniofacial development, molecular biology of
tooth development, autoimmunity and oral diseases,
cytogenetic, molecular genetics, clinical genetics, cancer
biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics.

421317

ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology 1
ความสำคั ญ ของชี ว วิ ท ยาช่ อ งปาก อนู ช ี ว วิ ท ยา
โกรว์ ธ แฟกเตอร์ และการส่ ง สั ญ ญานเข้ า สู ่ เ ซลล์ สาร
ระหว่ า งเซลล์ และ อิ น เทกริ น พั ฒ นาการของศี ร ษะ
และใบหน้ า อณู ช ี ว วิ ท ยาของการพั ฒ นาการของฟั น
ภาวะภูมิต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์
ระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก
ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยาของ
เนือ้ เยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์
Importance of oral biology, molecular biology, growth
factors and signal transduction, extracellular matrix and
integrin’s, craniofacial development, molecular biology of
tooth development, autoimmunity and oral diseases,
cytogenetic, molecular genetics, clinical genetics, cancer
biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421315

ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
1(0-3-0)
Oral Pathology Laboratory
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางจุ ล พยาธิ ว ิ ท ยาของเนื ้ อ เยื ่ อ ต่ า งๆ
การเปลี่ยนแปลงที่ท างพยาธิวิท ยาที่ส ัม พัน ธ์ก ับ อาการ
ทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิ
วิท ยาที่ใช้บ ่อยๆ สามารถอ่า นผลรายงานการตรวจทาง
จุลพยาธิวทิ ยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
Laboratory study of pathologic features and the
relation of clinical histopathology features by using light
microscope.

421313

ปฏิบัติการพยาธิวทิ ยาช่องปาก
1(0-3-0)
Oral Pathology Laboratory
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางจุ ล พยาธิ ว ิ ท ยาของเนื ้ อ เยื่ อ ต่ า งๆ
การเปลี่ยนแปลงที่ท างพยาธิวิท ยาที่ส ัม พัน ธ์ก ับ อาการ
ทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิ
วิท ยาที่ใช้บ ่อยๆ สามารถอ่า นผลรายงานการตรวจทาง
จุลพยาธิวทิ ยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
Laboratory study of pathologic features and the
relation of clinical histopathology features by using light
microscope

ปรับรหัส
วิชา

421316

การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
ล ั ก ษ ณะท าง ก ายวิ ภ าค ส รี ร ะ ส ภ าพจิ ต ข อง
ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม
ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการทำงาน
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กับ
ตำแหน่งและท่าทางของทันตบุคลากรและผูป้ ่วย วิธีป้องกัน
และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน
The anatomy, physiology and mental conditions of
dental personnel and patients in clinical practice, physical
and mental abnormalities resulted from incorrect polities
environmental setting in accordance with the positions
and postures of the dental personnel and patients,
prevention and avoidance of the hazards happening
during clinical practice.

421370

การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
จุ ด มุ ่ ง หมาย ความสำคั ญ ของการยศาสตร์ ส ำหรั บ
ทั น ตแพทย์ สมดุ ล ของร่ า งกายในการทำงาน การจั บ
เครื ่ อ งมือ การใช้ ก ระจกส่ อ งปาก ตำแหน่ ง การสัม ผัส
และการมองเห็ น ตำแหน่ ง ของผู ้ ป ่ ว ย และทั น ตแพทย์
การจัดพืน้ ที่ทำงาน และการจัดคลินิกทันตกรรม
Importance of ergonomics for dentists. Human center
derivation, instrument handling and indirect vision position
contact and view, dentist-patient position, treatment area
setting and clinical setting

ปรับรหัส
วิชา
และ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421317

ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2) 421314
Occlusions II
ห ล ั ก ก าร ข ั ้ นพ ื ้ น ฐา นข อ ง ร ะบ บ ก าร บ ด เค ี ้ ย ว
ความผิ ด ปกติ ข องการบดเคี ้ ย ว ลั ก ษณะของโรค
การวินิจฉัย การวางแผนการรัก ษา การทำเฝือกสบฟัน
การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติ
วิธีการตรวจ การบันทึกประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่
และการปรับเฝือกสบฟัน
Basic principles of masticatory system, abnormalities
of occlusion, lesion, diagnosis, treatment-planning,
occlusal splint construction and insertion, correction of the
abnormal occlusion, Laboratory practice of the patient
examination, charting, model construction, insertion and
adjustment of occlusal splint.

ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2) ปรับรหัส
Occlusion 2
วิชา
หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความผิดปกติ
ปรับชื่อ
ของระบบการบดเคี ้ ย ว ลั ก ษณะของโรค การวิ น ิ จ ฉั ย
ภาษา
การวางแผนการรัก ษา ทฤษฎีแ ละชนิด ของเฝือกสบฟั น อังกฤษ
การทำการใส่ เ ฝื อ กสบฟั น การกรอแก้ ไ ขการสบฟั น และเปลี่ยน
ที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวธิ ีการตรวจ การบันทึกประวัติ การทำ คำอธิบาย
แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ งึ้
รายวิชา
Basic principles of masticatory system, disorders of
masticatory system, pathophysiology, diagnosis,
treatment plan, theories and type of occlusal splints, splint
insertion, technique of occlusal adjustment, intra and
extra oral examinations, charting record, mounting casts
in articulator using face bow, waxing occlusal splint

421318

ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2) 421322
Periodontology II
การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย และดั ช นี ท ี ่ ใ ช้ ใ นทางปริ ท ั น ต์
การบันทึก ข้อมูลทางปริทัน ต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์
การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และขั้นตอนการรักษา
ทางปริท ันต์ในระยะต่า งๆ โรคปริท ัน ต์ท ี่ส ัม พัน ธ์ก ับโรค
ทางระบบและความผิ ด ปกติ ท างพั น ธุ ก รรม การปรั บ
พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป ่วย การใช้อุปกรณ์ ท ำ
ความสะอาดฟันชนิด ต่า งๆ การขูด หิน น้ำ ลายใต้เ หงือก
การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต์
การแก้ไขการกัด สบเพื่ อ ผลการรัก ษาทางปริท ั น ต์ และ
การประเมินผลการรักษาผูป้ ่วยปริทันต์ในเบื้องต้น
Periodontal examination and diagnosis, periodontal
index, periodontal charting, periodontal prognosis,
treatment planning, periodontitis as a manifestation of
systemic disease and genetic aberration, changing
patient’s oral hygiene behavior, home care dental aids
and home care instruction, subgingival scaling root
planning, gingival curettage and management of
periodontal abscess, management of occlusion in
periodontal treatment and re-evaluation after hygienic
phase.

ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2) ปรับรหัส
Periodontology 2
วิชา
เครื่องมือปริท ั น ต์แ ละหลั ก การใช้ เ ครื่ องมือ การลั บ
ปรับชื่อ
เครื่องมือปริทันต์ เครื่องขูดหินน้ำลายอัลตราโซนิกส์ การ
ภาษา
ตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้ อังกฤษ
ในทางปริท ัน ต์ การพยากรณ์โรคปริท ัน ต์ การวางแผน และเปลี่ยน
การรักษาทางปริทัน ต์ ลักษณะภาพรังสีของโรคปริท ั น ต์ คำอธิบาย
อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและอาการ รายวิชา
แสดง และความผิดปกติทางพันธุกรรม การขูดหินน้ำลาย
ใต้เ หงือก การเกลารากฟัน และการขูด เหงือก การปรับ
พฤติก รรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอนการดูแล
สุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันและ
วิ ธ ี ก ารใช้ การประเมิ น ผลการรั ก ษาเบื ้ อ งต้ น ในผู ้ ป ่ ว ย
ปริทันต์
Periodontal instruments and instrumentation,
sharpening of periodontal instruments, ultrasonic scalers,
clinical periodontal examination and diagnosis, periodontal
charting, periodontal index, periodontal prognosis,
periodontal treatment plan, radiographic of periodontal
diseases, periodontitis as manifestration of systemic
disease and genetic aberration, subgingival scaling, root
planing and gingival curettage, patient motivation, oral
hygiene instruction, home care dental aids and instruction,
re-evaluation after hygienic phase

421319

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
1(0-3-0) 421323
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูดหินน้ำลาย
ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลารากฟันในหุ่นจำลอง และ
ช่องปาก การลับเครื่องมือ ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด
ฟันชนิดต่างๆ
Periodontal instruments and the use in scaling and
root planing in phantom head and oral cavity, instruments
sharpening , and using of oral hygiene devices.

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา
2(0-6-0) ปรับรหัส
Periodontology Laboratory
วิชา เพิ่ม
เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูดหิน หน่วยกิต
น้ำลายและเกลารากฟัน ฝึกปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการ และเปลี่ยน
ขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ คำอธิบาย
ตรวจและบันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสีคราบจุลินทรีย์ รายวิชา
การสอนการดูแลอนามัยในช่องปากและการใช้อุปกรณ์ทำ
ความสะอาดฟั น ชนิ ด ต่ า ง ๆ และการขู ด หิ น น้ ำ ลายใน
ช่องปากของเพื่อนนิสิต
Periodontal instruments and instrumentation in scaling
and root planing, practice in sharpening instruments,
practice of scaling and root planing in phantom head,
practice of periodontal examination and recording clinical
data, dental plaque disclosing, oral hygiene instruction
and using oral hygiene devices and scaling in oral cavity
of classmate

421320

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก
2(1-3-2) 421470
Preclinical Practice
การฝึก ปฏิบ ัต ิก ่อนการปฏิบ ัต ิก ารในคลิน ิก เกี่ยวกั บ
การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติและตรวจ
ร่างกาย การฝึก ตรวจช่องปาก การวัด สัญญาณชีพและ
การกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรั งสีในช่องปาก
การควบคุ ม ความชื ้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม รวมถึ ง
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผูป้ ่วย
Preclinical practice in infection control, history taking
and physical examination, vital sign measurement and
resuscitation, writing prescription, taking intra oral
radiography, moisture control in operative dentistry,
doctor and patient communication.

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก
2(0-6-0)
Preclinical Practice
การฝึ ก ปฏิ บ ัต ิ ก ่อ นการปฏิ บ ั ต ิ ก ารในคลิ น ิ ก เกี่ยวกับ
การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติและตรวจ
ร่า งกาย การฝึก ตรวจช่องปาก การวัด สัญ ญาณชีพและ
การกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
การควบคุม ความชื้น ในหัต ถการทันตกรรม การสื่อสาร
ระหว่างแพทย์และผูป้ ่วย
Preclinical practice in infection control, history taking
and physical examination, vital sign measurement and
resuscitation, writing prescription, taking intra oral
radiography, moisture control in operative dentistry,
doctor and patient communication

ปรับรหัส
วิชา
ปรับ
หน่วยกิต
และย้าย
ชั้นปี

421321

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(1-0-2)
Oral diagnosis II
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะปกติ
ลั ก ษณะแตกต่ า งที ่ เ ป็ น ปกติ ท ี ่ อ าจพบได้ แ ละลั ก ษณะ
ผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหา
พยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธี
ตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจจากห้องปฏิบัติการ
เพื่อการวินจิ ฉัย ทำนายโรค การวางแผนการรักษา รวมทั้ง
การขอคำปรึ ก ษา หรื อ ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ย ข้ อ ควรระวั ง ใน
การวางแผนการรักษา ผูป้ ่วยที่โรคทางระบบ
Anatomical and physical examination of oral lesions
and pathology utilizing clinical and radiographic

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 2
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะปกติ
ลั ก ษณะแตกต่ า งที ่ เ ป็ น ปกติ ท ี ่ อ าจพบได้ แ ละลั ก ษณะ
ผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหา
พยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธี
ตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจจากห้องปฏิบัติการ
เพื ่ อ การวิ น ิ จ ฉั ย ทำนายโรค การวางแผนการรั ก ษา
การขอคำปรึก ษา หรือส่ง ต่อผู้ป ่วย ข้อควรระวัง ในการ
วางแผนการรักษา ผูป้ ่วยที่โรคทางระบบ
Anatomical and physical examination of oral lesions
and pathology utilizing clinical and radiographic

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421315

examination and laboratory aids related to diagnosis
treatment planning consultation and referral system.

examination and laboratory aids related to diagnosis
treatment planning consultation and referral system

421322

ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology I
การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี อันตรายและ
การป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์และชนิดของ
ฟิ ล ์ ม และอุ ป กรณ์ ร ั บ ภาพดิ จ ิ ต ั ล ที ่ ใ ช้ ใ นทางทั น ตกรรม
เทคนิคในการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด
อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การควบคุม
คุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตรั งสี
หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตรายของรัง สีต่อ
ผู้ป่วย
The production of x-radiation, interaction of x-ray
with matter radiation biology, radiation hazards and
radiation protection, x-ray machine, image formation,
dental film, dark room and image processing, image
quality intra oral technique and special technique for
dental radiography, courses and correction of radiographic
errors, concerning the effects of radiation on the living
organisms and the protection from radiation hazards are
included.

421316

ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology 1
การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี อันตรายและ
การป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์และชนิดของ
ฟิ ล ์ ม และอุ ป กรณ์ ร ั บ ภาพดิ จ ิ ต ั ล ที ่ ใ ช้ ใ นทางทั น ตกรรม
เทคนิคในการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด
อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การควบคุม
คุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี
หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อ
ผู้ป่วย
Production of x-radiation, interaction of x-ray with
matter radiation biology, radiation hazards and radiation
protection, x-ray machine, image formation, dental film,
dark room and image processing, image quality intra oral
technique and special technique for dental radiography,
courses and correction of radiographic errors, concerning
the effects of radiation on the living organisms and the
protection from radiation hazards are included

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421323

ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
1(1-0-2)
Basic Surgery
พื ้ น ฐานหลั ก การศั ล ยศาสตร์ การตอบสนองของ
ร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำและแร่ธาตุ การให้
สารน้ ำ ทดแทน และการให้ เ ลื อ ด การตกเลื อ ดและ
ภาวะช็อค เทคนิค การฉีด ยาประเภทต่า ง ๆ และเทคนิค
การเย็บแผล
Basic principle of surgery,body response to injurie,
fluid and electrolyte, fluid replacement and blood
transfusion, hemorrhage and shock, injection techniques
and suturing techniques.

421321

ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
1(1-0-2)
Basic General Surgery
พื ้ น ฐานหลั ก การศั ล ยศาสตร์ การตอบสนองของ
ร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำและแร่ธาตุ การให้
สารน้ ำ ทดแทน และการให้ เ ลื อ ด การตกเลื อ ดและ
ภาวะช็อค เทคนิค การฉีด ยาประเภทต่ า งๆ และเทคนิ ค
การเย็บแผล
Basic principles of surgery, body response to injurie,
fluid and electrolyte, fluid replacement and blood
transfusion, hemorrhage and shock, injection techniques
and suturing techniques

ปรับรหัส
วิชา

421324

ศัลยศาสตร์ช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Surgery
การประเมินผู้ป่วยและฟันโดยการตรวจทางคลินิกและ
ภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน ข้อบ่งชี้และข้อห้ามสำหรับ
การถอนฟั น และผ่ า ฟั น ฝั ง และฟั น คุ ด เครื ่ อ งมื อ และ
หลัก การของเครื่องมือศัล ยกรรม หลัก การและเทคนิค
การถอนฟันอย่า งง่า ย และฟัน ที่ม ีค วามยุ่ง ยากซับ ซ้ อ น
การผ่าฟันคุด และฟัน ฝัง ในฟัน กรามซี่ส ุด ท้า ย หลัก การ

ปิดรายวิชา

รั ก ษาฟั น คุ ด หรื อ ฟั น ฝั ง ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ฟ ั น กรามซี ่ ส ุ ด ท้ า ย
ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการถอนฟันและผ่าฟัน
Evaluation of patients and teeth by clinical and
radiographic examination before extraction; indications
and contraindications for exodontias and surgical removal
of impaction and/or embedded teeth; armamentarium;
mechanical principles of surgical instruments; principles
and techniques of simple extraction; complicated
extraction and surgical removal of impaction or embedded
teeth; past operative complications from exodontias;
prevention and management of complications; instruction
for post-operqative care of extraction, surgical removal of
impaction and embedded teeth.
421325

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
1(1-0-2) 421324
Pain and Anxiety Control
สรีรวิทยาพืน้ ฐานของความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน
ของยาบรรเทาปวดซึ่งลดการอักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิด
เสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และ
ยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวดและความกังวล
ก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้ยาชาเฉพาะที่ยา
กล่อมประสาท ยานอนหลับ และยาคลายกัง วล ยาสงบ
ประสาท การดมยาสลบ ข้ อ บ่ ง ชี ้ ข้ อ ห้ า มของยาที ่ ใ ช้
ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและ
หลังการใช้วิธีต่างๆ
Basic pain physiology; principles of pharmacology of
anti-inflammatory analgesics; opioid analgesics; local
anesthetics; sedatives, hypnotics and antianxiety; pain
and anxiety control prior to dental treatment ; local
anesthetics, sedatives, hypnotics and antianxiety,
conscious sedation, general anesthesia; indication,
contraindication and complications of drug used; pre and
post administration care.

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
1(1-0-2)
Pain and Anxiety Control
สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพื้นฐาน
ของยาบรรเทาปวดซึ่งลดการอักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิด
เสพติ ด ยาชาเฉพาะที ่ ยากล่ อ มประสาท ยานอนหลั บ
และยาคลายกั ง วล การควบคุ ม ความเจ็ บ ปวดและ
ความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม พื้นฐานหลักการ
การดมยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อน
จากการใช้ยา การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธี
ต่างๆ
Basic physiology of pain, basic pharmacology of
anti-inflammatory analgesics, opioid analgesics, local
anesthetics, sedatives, hypnotics and antianxiety, pain
and anxiety control prior to dental treatment, basic
principles of general anesthesia, indication,
contraindication and complications of drug used, pre and
post administration care

ปรับรหัส
วิชา

421330

ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทางทันตกรรม 2(2-0-4) 421240
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธ ี ก ารใช้ เ ครื ่อ งมื อ ในการทดสอบหา
คุณสมบัติทางด้านทันตวัสดุศาสตร์
Basic principle, method, the composition, properties,
and manipulation of the dental materials used in the
practice of dentistry are discussed.

ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม 2(2-0-4)
Dental Materials and Technologies
พื ้ น ฐานความรู ้ ด ้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ และเทคโนโลยี ท ี่
เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน
Basic knowledge of dental materials and technologies
related to current dentistry

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษาไทย
และภาษา
อังกฤษ
ย้ายชั้นปี
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421331

ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2) 421340
Complete Denture I
ความรู ้ พ ื ้ น ฐานและศั พ ท์ บ ั ญ ญั ต ิ ส าขาทั น ตกรรม
ประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั้นตอนการรักษาฟันเทียมทั้ง
ปาก หลั ก การและวิ ธ ี ก ารพิ ม พ์ป าก ความสั ม พัน ธ์ข อง
ขากรรไกร และการบันทึกความสัม พันธ์ข องขากรรไกร
หลั ก การของกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมทั้งปาก
Basic theoretical knowledge of complete denture:
glossary, anatomy of face and intraoral structures,
maxillomandibular relationship, examination, diagnosis,
treatment planning and complete denture construction
procedures, delivery, patient instruction, rechecked,
problems solving, denture repairing, denture relining and
denture rebase.

ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2) ปรับรหัส
Complete Denture 1
วิชา
การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อการรักษา
ปรับชื่อ
ฟันเทียมทั้งปาก ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง
ภาษา
ความรู้พื้นฐานด้านการยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับ อังกฤษ
ของงานฟันเทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด และเปลี่ยน
พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้างแท่นกัดและ คำอธิบาย
การลองแท่นกัด การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร รายวิชา
และการใช้กลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Intra oral and extra oral examination for complete
denture, basic knowledge of anatomical landmark related
to complete denture, basic knowledge of retention
stability and support of completed denture, theory of
impression, individual tray fabrication, border molding,
occlusion rim fabrication and trial, maxillo-mandibular
registration, and articulator usages

421332

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1
1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
การสร้างถาดพิม พ์เ ฉพาะบุค คลบนชิ้น หล่ อวิ น ิ จ ฉั ย
การสร้างฟันปลอดทั้งปากโดยใช้ชิ้นหล่อหลัก การสร้าง
แผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบนชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้น
หล่อติดตั้งบนฐานกลอุป กรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียง
ฟันหน้าบนและล่าง
Introduces the student making complete denture in
laboratory, the student has to construct the individual tray
on diagnostic casts, making complete denture using
working casts, mounting working casts on the articulator,
teeth arrangement on the upper and lower working casts.

421341

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก
1(0-3-0) ปรับรหัส
Complete Denture Laboratory
วิชา
การสร้ า งแผ่ น ฐานชั ่ ว คราวและแท่ น กั ด บนชิ ้ น หล่ อ
ปรับชื่อ
การนำชิ ้ น หล่ อ ติ ด ตั ้ ง บนกลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกรจำลอง ภาษาไทย
การเรียงฟันหน้า การเรียงฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง และภาษา
การแต่ ง ขี ้ ผ ึ ้ ง การติ ด ตั ้ ง ซ้ ำ และการเลื อ กกรอแก้ ไ ข อังกฤษ
การสบฟัน
และเปลี่ยน
Baseplate and occlusion rim fabrication, mounting, คำอธิบาย
anterior teeth arrangement, posterior teeth arrangement รายวิชา
for bilateral balanced occlusion, waxing, laboratory
remounting, and selective grinding

421333

วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนำสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิดของโรคฟันผุ
บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ แผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลาย
ในการเกิดโรคฟันผุ ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยา
การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ และ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรคฟันผุ
Introduction to cariology, pathology of dental caries,
role oral microflora and biofilms on teeth, role of saliva,
clinical and histopathology of dental caries, caries
diagnosis, caries risk assessment and laboratory
examination, caries prevention.

421330

วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนำสู่วิทยาการโรคฟัน ผุ พยาธิกำเนิดของโรคฟัน ผุ
บทบาทของเชือ้ จุลินทรีย์ แผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลายใน
การเกิดโรคฟัน ผุ ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิว ิท ยา
การตรวจหาฟั น ผุ การประเมิ น ความเสี ่ ย งต่อ โรคฟัน ผุ
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรคฟันผุ
Introduction to cariology, pathology of dental caries,
role of oral microflora biofilms on teeth, and saliva, clinical
and histopathology of dental caries, caries diagnosis,
caries risk assessment and laboratory examination, caries
prevention

ปรับรหัส
วิชา

421334

ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2) 421331
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและรอยโรค
บริเวณคอฟัน ที่ม ีส าเหตุอื่น ข้อคำนึง ทางชีวภาพในการ
เตรียมโพรงฟัน การจำแนกและการเรียกชื่อส่วนต่างๆของ
โพรงฟั น หลั ก การเตรี ย มโพรงฟั น เพื ่ อ การบู ร ณะฟั น
เครื่องมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื่อ
บูรณะด้วยอมัล กัม และวัส ดุท ี่ม ีสีเ หมือนฟัน การเตรียม
โพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน
Scope and principle of operative dentistry, dental
caries, biological consideration in cavity preparation,
classification of dental cavity, cavity preparation
terminology, principle of cavity preparation,
instrumentation in operative dentistry, cavity preparation
for amalgam and for tooth-colored restorative materials,
advanced cavity preparation, caries removal.

ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2) ปรับรหัส
Operative Dentistry 1
วิชา
ขอบเขตและหลักการงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุ
ปรับชื่อ
และรอยโรคบริ เ วณคอฟั น ข้ อ คำนึ ง ทางชี ว ภาพใน
ภาษา
การเตรียมโพรงฟัน การจำแนก การเรียกชื่อส่วนต่างๆของ อังกฤษ
โพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทันตกรรม และเปลี่ยน
หั ต ถการ การเตรี ย มโพรงฟั น เพื ่ อ บู ร ณะด้ ว ยอมั ล กั ม คำอธิบาย
วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะโพรงฟัน
รายวิชา
Scope and principle of operative dentistry, dental
caries and cervical lesion, biological consideration in cavity
preparation, classification of dental cavity, cavity
preparation terminology, principle of cavity preparation,
instrumentation in operative dentistry, cavity preparation
for amalgam, amalgam material and restorative
procedure

421335

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
1(0-3-0) 421332
Operative Dentistry Laboratory I
ฝึ ก การใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ตั ด ฟั น (Hand instruments) และ
เครื ่ อ งกรอ (Rotary engine) ในการเตรี ย มและตกแต่ ง
โพรงฟันสำหรับ รองรับวัสดุบูรณะฟัน ชนิดต่างๆ ฝึกการ
กำหนดขอบเขตและการกรอเตรี ย มโพรงฟั น ในรูป แบบ
ต่ า งๆ ในฟั น หน้ า และฟั น หลั ง เพื ่ อ รองรั บ วั ส ดุ บ ู ร ณะ
ฟันถาวรชนิดอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ
Practices in laboratory setting using hand instruments
and rotary engines to prepare the teeth into cavities
suitable for various types of restorative materials,
including cavity outline design, cavity preparation on
anterior and posterior teeth before restoring with
amalgam, composite resin, and glass ionomer cement,
and mechanical removal of dental caries.

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1
1(0-3-0) ปรับรหัส
Operative Dentistry Laboratory 1
วิชา
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอฟันและการใช้
ปรับชื่อ
วัสดุอุดฟันชนิดอมัลกัม การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆ
ภาษา
และการบูรณะฟันด้วยอมัลกัม
อังกฤษ
Practice in laboratory setting using hand instruments และเปลี่ยน
and rotary engines to prepare the teeth into various types คำอธิบาย
of cavity suitable for amalgam material and filling cavities รายวิชา
with amalgam

421336

ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2) 421343
Complete Denture II
หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง(รูปแบบ)
และสีของซี่ฟันเทียม หลักการและเทคนิคการเรียงฟันหน้า
และฟั น หลั ง การแต่ ง ขี ้ ผ ึ ้ ง และเค้ า รู ป ลอกเลี ย นแบบ
ลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็น
วัสดุฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบฟัน การใส่
ฟันเทียม การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก

ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2) ปรับรหัส
Complete Denture 2
วิชา
การเลือกซี่ฟันเทียม การเรียงฟันหน้า -หลัง การลอง
ปรับชื่อ
ฟันหน้า-หลัง การแต่งขี้ผึ้ง กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้ง
ภาษา
เป็ น วั ส ดุ ฐ านฟั น เที ย ม การเลื อ กกรอแก้ ไ ขการสบฟั น อังกฤษ
การติดตั้งซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง และเปลี่ยน
ใส่ ฟ ั น เที ย ม การแก้ ไ ขปั ญ หาที ่ เ กิ ด ขึ ้ น หลั ง ใส่ ฟั น เทียม คำอธิบาย
หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียมคร่อมรากเทียม
รายวิชา
Tooth selection, anterior-posterior teeth arrangement,
anterior-posterior teeth trial, waxing, laboratory

Provides the student with the fundamentals of
treatment of the complete denture with the skill and the
understanding to select size, shape and color of denture
teeth, technique of arrangement of front and posterior
teeth, waxing, flasking, occlusal adjustment, preventive
maintenance and corrective maintenance of complete
denture.

procedures for complete denture fabrication, selective
grinding, remount procedures, denture delivery, patient
instruction, clinical problems related to complete denture
delivery, principles of single denture and overdenture

421337

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2
1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory II
การเรียงฟันหลัง บนและล่างชนิดปุ่ม ให้ได้การสมดุ ล
การแต่งขี้ผึ้งและสร้างเค้ารูป กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้ง
เป็นวัส ดุฐานฟันเทียม การสอบติด ตั้งซ้ำ การเลือกกรอ
แก้ไขสบฟัน การขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก การเรียงฟันบน
และล่ างสำหรับ ฟั น หลั ง ชนิด แบนราบ และการซ่อมฟัน
เทียมทั้งปาก
Provides the student with the understanding of
laboratory procedures arrangement of denture teeth,
waxing, remounting, selective grinding, finishing,
polishing and repaired denture.

ปิดรายวิชา

421338

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(1-0-2)
Removable Partial Denture I
ศั พ ท์ เ ฉพาะเกี ่ ย วกั บ ฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้
การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบและหน้าที่ข อง
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการ
ใช้งาน
Basic principles and methods structure and function of
removable partial denture and using surveyor and it’s
function.

421339

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(0-3-0) 421345
Removable Partial Denture Laboratory I
การทำฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้ทั้ง แบบ
ธรรมดาและแบบใส่ ท ั น ที ห ลัง ถอนฟัน การทำฟั น เทียม
บางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกแบบมีตะขอลวด การซ่อม
ฟันเทียมชนิดถอดได้
Provides the student with the understanding of
laboratory procedure of simple removable partial denture

421342

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
1(1-0-2) ปรับรหัส
Removable Partial Denture 1
วิชา
การตรวจวิน ิจฉัย และการวางแผนการรัก ษาผู้ป ่ว ย
ปรับชื่อ
ในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ การจำแนกสันเหงือก
ภาษา
ไร้ ฟ ั น บางส่ วน เทคนิ ค การใช้ เ ครื ่อ งสำรวจความขนาน อังกฤษ
ศัพท์บัญญัติและองค์ประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิด และเปลี่ยน
ถอดได้ การเคลื่อนที่ข องฟัน เทียมบางส่วนชนิด ถอดได้ คำอธิบาย
และขั้นตอนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
รายวิชา
Oral examination and treatment planning for
removable partial denture, Kennedy’s classification,
survey technique, terminology and component of
removable partial denture, biomechanical movement of
removable partial denture and design steps of removable
partial denture
ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory
การสำรวจความขนานและความคอดของฟั น หลั ก
การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและ
อะคริลิก การกรอฟันในแบบจำลอง การติดตั้งชิ้ นหล่อใน
กลอุปกรณ์ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง
ขีผ้ งึ้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษาไทย
และภาษา
อังกฤษ

and immediate removable partial denture, acrylic base
with clasps and repaired of removable partial denture.

Surveying and finding undercut on abutment, designs และเปลี่ยน
of removable partial denture and acrylic partial denture, คำอธิบาย
teeth preparation in study cast, mounting, clasp bending, รายวิชา
teeth arrangement, waxing, demonstration of denture
repairing

421350

ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2) 421350
Family Dentistry I
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว การศึ ก ษา
ครอบครั ว แฟ้ ม สุ ข ภาพครอบครั ว การตรวจสุ ข ภาพ
ครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุข ภาพและ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
Principle and concept in family dentistry, family study,
family- health filing, family- health examination, related
diseases and factors, health- care system and national
health security and methods of community study.

ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry 1
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว การศึ ก ษา
ครอบครั ว แฟ้ ม สุ ข ภาพครอบครั ว การตรวจสุ ข ภาพ
ครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุข ภาพและ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
Principle and concept in family dentistry, family study,
family- health filing, family- health examination, related
diseases and factors, health- care system and national
health security and methods of community study

421351

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึกปฏิบัติในคลินิกเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพช่องปาก
และพฤติ ก รรมทั น ตสุ ข ภาพของผู ้ ป ่ ว ย วางแผน และ
ดำเนินการ
Clinical practice in the evaluation of oral health and
oral health behavior of patients, planing and
implementing.

421352

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน
1(0-3-0)
ปรับ
Laboratory Practice in Preventive Dentistry
รหัสวิชา
การฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับปฐมภูมิ เปลี่ยนชื่อ
และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มีความรุนแรง โดยเน้น
ภาษา
ประเด็นของความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน อังกฤษ
ดำเนิ น การผ่ า นกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ด้ ว ยวิ ธ ี ก าร และเปลี่ยน
ที่หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย
คำอธิบาย
Laboratory practice in primary and secondary รายวิชา
prevention in common oral diseases, severe oral diseases
by focusing on the issues of importance and the benefits
of protection. Carried out through a process with various
suitable methods

421352

ชีวสถิตพิ นื้ ฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิดของชีวสถิติที่
สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้ พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำ
การเลือก ข้อมูล และชนิด ของข้อมูล เพื่อการวิเ คราะห์
การคาดหวั ง ของผลที ่ จ ะได้ ร ั บ จากการใช้ ชี ว สถิ ต ิ
การแบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบการให้
ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
Introduction to biostatistics provides an introduction to
selected important topics in biostatistical concepts and
reasoning, represents and introduction to the field and
provides a survey of data and data types, specific topics
include tools for describing central tendency and
variability in data; methods for performing inference on

421381

ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ
3(2-2-5)
Research Methodology and Biostatistics
หลัก การออกแบบงานวิจั ยทางวิท ยาศาสตร์ส ุ ข ภาพ
ช่องปาก กระบวนการวิจัย การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย ระเบี ย บวิ ธ ี ว ิ จ ั ย การแปลผลและ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การเขี ย นโครงร่ า งงานวิ จ ั ย การเขี ย น
บทความวิจัย และหลักชีวสถิตทิ ี่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
Principles of research design in oral health sciences,
research process, sample size calculation, ethics in
research, research methodology, data interpretation and
analysis, writing a research proposal, writing a research
paper and principle of biostatistics in health sciences

ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษาไทย
ภาษา
อังกฤษ
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
และ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

population means and proportions via sample data;
statistical hypothesis testing and its application to group
comparisons; issues of power and study types, while
there are some formulae and computational elements to
the course, the emphasis is on interpretation and
concepts.
421353

วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรคและโรคใน
ช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพปาก การสำรวจสุขภาพ
ช่องปาก วิเคราะห์แ ละนำเสนอข้อมูล ทางระบาดวิ ท ยา
ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
ช่ อ งปากกั บ โรคทางระบบ การประเมิ น ความเสี ่ ยงของ
การเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค
Principles and methods of science, disease outbreaks
and disease, oral health index oral health index, oral
health survey, analysis and presentation of
epidemiological data, epidemiology of oral diseases, the
relationship between oral health and systemic diseases,
assessing the risk of disease, screening and disease.

421380

วิทยาการระบาดช่องปาก
1(1-0-2) ปรับรหัส
Oral Epidemiology
วิชา
หลัก การพื้น ฐานทางระบาดวิท ยา ดัช นีส ุข ภาพ ดัช นี และเปลี่ยน
สุขภาพช่องปาก การศึกษาทางระบาดวิทยา การสำรวจ คำอธิบาย
สุ ข ภาพช่ อ งปาก การวิ เ คราะห์ แ ละนำเสนอข้ อ มู ล ทาง รายวิชา
ระบาดวิทยา การอ่าน และ ประเมินการวิจัยทางระบาด
วิทยาเบือ้ งต้น
Basic principles of epidemiology health and oral health
index epidemiological studies, oral health survey, analyze
and present epidemiological information epidemiological
research reading preliminary assessing epidemiological
research

421354

ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ข้อต่อ
ขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการของ
การสบฟันตลอดจนสาเหตุแ ละการจำแนกการสบฟัน ที่
ผิดปกติ
Base on basic knowledge of craniofacial growth,
temporomandibular joint, development of related organs,
the development of dentitions and occlusion, including
etiology and types of malocclusion.

421460

ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2) ปรับรหัส
Orthodontics 1
วิชา
การเจริ ญ เติบ โตของกะโหลกศี ร ษะและใบหน้า ฟั น
ปรับชื่อ
และอวัยวะอื่น ๆ ที่เ กี่ยวข้องกับ การสบฟัน การจำแนก
ภาษา
ลัก ษณะของการสบฟัน ที่ป กติแ ละการสบฟัน ที่ ผิด ปกติ
อังกฤษ
สาเหตุ ข องการสบฟั น ที ่ ผ ิ ด ปกติ แนวคิ ด การออกแบบ ย้ายชั้นปี
เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา และเปลี่ยน
ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
คำอธิบาย
Studies of growth and development of craniofacial, รายวิชา
dentoalveolar and others in related with occlusion,
classification of normal occlusion and malocclusion,
etiologies of malocclusion, conceptual design of removable
orthodontic appliances and interceptive orthodontic
treatment

421410

ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลั ก การและวิ ธ ี ก ารทำศั ล ย์ ป ริ ท ั น ต์ แ บบต่ า งๆ
การหายของแผลปริท ันต์ การจัดการกับรอยโรคบริ เ วณ
ช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวนำให้
เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การจัดการภาวะความผิดปกติของเหงือก
และเยื ่ อ เมื อ ก การทำศั ล ย์ ป ริ ท ั น ต์ เ พื ่ อ แก้ ป ั ญ หาด้ า น

421420

ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology 3
หลั ก การการทำศั ล ยกรรมปริ ท ัน ต์ การเปิ ด แผ่น พับ
ปริ ท ั น ต์ การตั ด เหงื อ ก ศั ล ยกรรมกระดู ก การจั ด
การรอยโรคบริ เ วณช่ อ งแยกรากฟั น กราม การรั ก ษา
ปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอวัยวะปริทันต์ใหม่ การจัดการ
ภาวะความผิด ปกติข องเหงือกและเยื่อเมือก การรัก ษา

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

ความสวยงาม การรั ก ษาคงสภาพอวั ย วะปริ ท ั น ต์
การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู้ป่วย
โรคปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมี
กลิ ่ น ปาก การจั ด การโรคปริ ท ั น ต์ ใ นผู ้ป ่ว ยเด็ ก การยึด
ดามฟันที่ส ูญ เสียอวัยวะปริท ัน ต์ การรัก ษาทางปริทันต์
โดยใช้ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้ยา
เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์
Principle of periodontal surgery including
gingivectomy, flap operation and osseous surgery, wound
healing in periodontal therapy, management of furcation
involvement bone graft and reconstructive periodontal
therapy, management of muco-gingival deformities,
esthetic aspect in periodontal therapy , supportive
periodontal treatment, multidisciplinary treatment plan for
periodontal patients, management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of children with
periodontal disease, splinting, electro-surgery and laser
in periodontal therapy and local drug used in periodontal
disease.

ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้ านความสวยงาม การรักษาภาวะ และเปลี่ยน
ฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของแผลปริท ัน ต์ การรัก ษา คำอธิบาย
คงสภาพอวัยวะปริทันต์ การวางแผนและรูปแบบการรักษา รายวิชา
แบบสหสาขาในผู ้ ป ่ ว ยโรคปริ ท ั น ต์ อ ั ก เสบ การจั ด
การโรคปริ ท ั น ต์ ท ี ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ โรคโพรงประสาทฟั น
การจั ด การโรคปริ ท ั น ต์ ท ี ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ทั น ตกรรมบู ร ณะ
การจั ด การโรคปริ ท ั น ต์ ท ี ่ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ทั น ตกรรมจั ด ฟั น
การจัดการกับภาวะเสียวฟัน การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก
การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การใช้
ยาเฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์
โดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์
Principle of periodontal surgery, flap operation,
gingivectomy, osseous surgery, management of furcation
involvement, reconstructive of periodontal therapy,
management of muco-gingival deformities, esthetic
aspect in periodontal therapy, treatment of periodontal
emergencies, periodontal wound healing, supportive
periodontal treatment, multidisciplinary treatment plan for
periodontal patients, management of periodontitis
associated with pulpal disease, management of
periodontic-restorative relationship, management of
periodontic-orthodontic relationship, management of
tooth sensitivity, management of halitosis, management
of children with periodontal disease, splining, local drug
used in periodontal disease, electrosurgery and laser in
periodontal therapy

421411

คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology I
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก สาขาปริ ท ั น ตวิ ท ยาโดยให้
การรักษาผูป้ ่วยโรคเหงือกอักเสบ
Aims to give the gingivitis patients the best possible
service by students.

421421

คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0) ปรับรหัส
Periodontic Clinic 1
วิชา
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาในการให้การ
ปรับชื่อ
รักษาผูป้ ่วยโรคเหงือกอักเสบระดับต้นถึงระดับรุนแรง
ภาษา
Clinical periodontal practice in periodontal therapy to อังกฤษ
treat early to severe gingivitis patients
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421412

คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย
ทั ้ ง การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นและนอกช่ อ งปาก ฝึ ก ทั ก ษะ
ในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบ
ดิจิตัลและฟิล์มการถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่
ถูกต้อง ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม

421411

คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย
ทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การฝึกทักษะใน
การถ่า ยภาพรัง สี ด ้ วยอุ ป กรณ์ย ึด แผ่น รับ ภาพทั ้ง ระบบ
ดิจิต ัล และฟิล ์ม การถ่า ยภาพรัง สีแ ละเรียงฟิล ์ม ทั้ง ปาก
ที ่ ถ ู ก ต้ อ ง การปฏิ บ ั ต ิ ก ารป้ อ งกั น รั ง สี การควบคุ ม

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผลภาพรังสี
ในช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes radiographs (x-rays) of
the teeth, jaws, skull, temporomandibular joints, and
maxillary sinuses using digital intraoral and extraoral and
advanced cone-beam CT imaging modalities, radiation
safety guidelines and the radiographic interpretation is
very important for diagnosis and proper treatment.

การติ ด เชื ้ อ และการกำจั ด ขยะ การแปลผลภาพรั ง สี
ในช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes radiographs (x-rays) of
the teeth, jaws, skull, temporomandibular joints, and
maxillary sinuses using digital intraoral and extraoral and
advanced cone-beam CT imaging modalities, radiation
safety guidelines and the radiographic interpretation is
very important for diagnosis and proper treatment

421413

ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
หลั ก เกณฑ์ ใ นการแปลผลภาพรั ง สี และการเขี ย น
รายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรังสี ลักษณะ
ทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีข องฟันและโครงสร้า ง
รอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนา
ฟั น ลั ก ษณะทางภาพรั ง สี ข องโรคฟั น ผุ โรคของ
โพรงประสาทฟั น และรอบปลายรากฟัน การติ ด เชื ้ อ ใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ และเนื้องอก
ในขากรรไกร ภาพรัง สีข องการได้รับ อุบ ัติเ หตุท ี่ฟันและ
ใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสี
ของรอยโรคที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในต่ อ มน้ ำ ลาย ข้ อ ต่ อ ขากรรไกร
โพรงอากาศข้ า งจมู ก การให้ ก ารวิ น ิ จ ฉั ย แยกโรค และ
หลัก การดูแ ลรั ก ษาภาวะความผิด ปกติในช่องปากที่พบ
ในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
Basic principle of film interpretation, radiographic
features of oral and maxillofacial diseases and systemic
diseases and other diseases that cause changes in jaw
bone, others include radiographic techniques and
radiographic features
of salivary
gland,
temporomandibular joint and maxillary sinus, and
principles of dental care and management for irradiated
patients.

421410

ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology 2
หลั ก เกณฑ์ ใ นการแปลผลภาพรั ง สี และการเขี ย น
รายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรังสี ลักษณะ
ทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและโครงสร้า ง
รอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนา
ฟั น ลั ก ษณะทางภาพรั ง สี ข องโรคฟั น ผุ โรคของโพรง
ประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อในกระดู ก
ขากรรไกร ลัก ษณะภาพรัง สีข องถุง น้ำ และเนื้องอกใน
ขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า
รวมทั ้ ง โรคทางระบบและโรคชนิ ด อื ่ น ๆ ที ่ ท ำให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสี
ของรอยโรคที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ในต่ อ มน้ ำ ลาย ข้ อ ต่ อ ขากรรไกร
โพรงอากาศข้ า งจมู ก การให้ ก ารวิ น ิ จ ฉั ย แยกโรค
และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบ
ในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
Basic principles of film interpretation, radiographic
features of oral and maxillofacial diseases and systemic
diseases and other diseases that cause changes in jaw
bone, others include radiographic techniques and
radiographic features
of
salivary gland,
temporomandibular joint and maxillary sinus, and
principles of dental care and management for irradiated
patients

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421414

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล
1(1-0-2)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม
หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ า ยฟั น การวิ น ิ จ ฉั ย สาเหตุ แ ละ
การรัก ษา และจัด การอาการติดเชื้อบริเ วณช่องปากอัน
เนื่องมาจากฟัน การวิน ิจฉัยและจัด การป่ว ยที ่บ าดเจ็ บ
ที่ได้รับ อุบ ัติเ หตุบ ริเ วณช่องปาก กระดูก ขากรรไกรและ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่
การดูแลผูป้ ่วยในระบบโรงพยาบาล

421422

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
2(2-0-4)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่ส ิ่งประดิษ ฐ์ท างทัน ตกรรม
หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ า ยฟั น การวิ น ิ จ ฉั ย สาเหตุ แ ละ
การรั ก ษา และจั ด การอาการติ ด เชื ้ อ บริ เ วณช่ อ งปาก
กระดู ก ขากรรไกรและใบหน้ า อั น เนื ่ อ งมาจากฟั น หรือ
เนื้อเยื่อในช่องปาก การวินิจฉัยและจัดการผู้ป่วยที่ได้รับ
อุบ ัต ิเ หตุบ ริเ วณช่องปาก กระดูก ขากรรไกรและใบหน้า
ระบบการจั ด การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ป ระสบอุ บ ั ต ิ เ หตุ ห มู่
การดูแลและรักษาผูป้ ่วยในระบบโรงพยาบาล

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษาไทย
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

Preprosthetic surgery, principle of tooth
transplantation, diagnosis and management of
dentoalveolar infection, diagnosis and management of
oral and maxillofacial injuries, referral system of mass
casualty and caring hospital patients.

Preprosthetic surgery, principles of tooth
transplantation, diagnosis and management of
dentoalveolar infection, diagnosis and management of
oral and maxillofacial injuries, referral system of mass
casualty and caring hospital patients

421415

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ซักประวัติ และตรวจเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา
เพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและเป็นผู้ช่วยใน
การถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for treatment planning
in exodontias, practicing uncomplicated extraction and
assisting in complicated extraction or impacted tooth
removal.

421423

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
1(0-3-0)
Oral Surgery Clinic 1
การซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวางแผน
การรัก ษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟัน แบบไม่ซ ับ ซ้อนและ
การเป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for treatment planning
in exodontias, practicing uncomplicated extraction and
assisting in complicated extraction or impacted tooth
removal

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
ปรับลด
หน่วยกิต

421416

ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช้ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ ื ้ น ฐานและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิสภาพ
ของโรค สาเหตุ แ ละกระบวนการเกิ ด โรค ลั ก ษณะทาง
คลินิก และลักษณะจุลพยาธิวิทยา
Utilizing basic medical science and clinic medical
science in disease analysis, etiology and pathogenesis
clinical feature and histopathology.

421412

ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology 2
การวิ เ คราะห์ พ ยาธิ ส ภาพของโรค สาเหตุ แ ละ
กระบวนการเกิ ด โรค ลั ก ษณะทางคลิ น ิ ก และลั ก ษณะ
จุลพยาธิวทิ ยา
Disease analysis, etiology and pathogenesis clinical
feature and histopathology

ปรับรหัส
วิชา
และ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421417

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
วิธีการวินจิ ฉัย การวินจิ ฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรค
ของเยื่อเมือกช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
Causes, pathology, incidences, clinical and histological
manifestations of oral mucosal lesions, diagnostic
methods, differential diagnosis and management,
particularly medication, of oral mucosal lesions.

421413

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิก ำเนิด อุบ ัต ิก ารณ์ ลัก ษณะทางคลินิก
ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
วิธีการวินจิ ฉัย การวินจิ ฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรค
ของเยื่อเมือกช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
Causes, pathology, incidences, clinical and histological
manifestations of oral mucosal lesions, diagnostic
methods, differential diagnosis and management,
particularly using medication

ปรับรหัส
วิชา

421418

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซักประวัติผู้ ป ่วย
ตรวจทางคลิ น ิ ก ในช่ อ งปาก ตรวจทางภาพรั ง ส ี
ให้ก ารวางแผนการรักษาเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย อธิบ ายแผน
การรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา ส่งต่อ
ผู้ป ่วยเพื่อการรัก ษาตามความเหมาะสม ทำการบัน ทึก

421414

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(0-3-0)
ปรับรหัส
Oral Diagnosis Clinic 1
วิชา
การฝึก ปฏิบ ัต ิง านในคลิน ิก ทำการตรวจ ซัก ประวัติ
ปรับชื่อ
ผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจทางภาพรังสี ให้
ภาษา
การวางแผนการรั ก ษาเบื ้ อ งต้ น แก่ ผ ู ้ ป ่ ว ย การอธิ บ าย อังกฤษ
แผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การ และเปลี่ยน
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม การบันทึก คำอธิบาย

ประวั ต ิ อาการที ่ ต รวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ
การวินจิ ฉัยเบือ้ งต้นและการวางแผนการรักษา เขียนบันทึก
เพื่อส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้
อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient history
taking, intra-oral examination and radiographic
examination, preliminary treatment plan, discussing
treatment plan with patients, patient referral, charting
record ie signs and symptoms, results of examination,
initial diagnosis and treatment plan, referral or
consultation notes.

ประวั ต ิ อาการที ่ ต รวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ
การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา การเขียน
บัน ทึก เพื่อส่ง ต่อการรัก ษา หรือเพื่อขอปรึก ษาในกรณี
จำเป็นได้อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient history
taking, intra-oral examination and radiographic
examination, preliminary treatment plan, discussing
treatment plan with patients, patient referral, charting
record signs and symptoms, results of examination, initial
diagnosis and treatment plan proper referral or
consultation notes

รายวิชา

421419

อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Internal Medicine
ความรู ้ พ ื ้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านทางคลิ น ิ ก
เกี ่ ย วกั บ ผู ้ ป ่ ว ยทางอายุ ร ศาสตร์ ท ี ่ พ บได้ บ ่ อ ย รวมทั ้ ง
การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา
ต่อ การฟืน้ ฟูสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคโดยมี ท ั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in patients with
common medical problems diseases including diagnosis,
patient management, referral management,
rehabilitation, health promotion and disease prevention,
establish good attitude in taking care of patients by the
holistic approach; not only patients but also their family
and community.

421425

อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูและผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ปรับรหัส
3(2-2-5)
วิชา
General Medicine and Caring for Patients with Systemic ปรับชื่อ
Diseases
รายวิชา
ความรู้พ้นื ฐานและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ และเปลี่ยน
ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค คำอธิบาย
การดูแ ลรัก ษา การส่ง ต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู รายวิชา
สุข ภาพการสร้า งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี
ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง
ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in patients with
common medical problems diseases diagnosis, patient
management, referral management, rehabilitation, health
promotion and disease prevention, establishing good
attitude in taking care of patients family and community
by the holistic approach

421430

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น การใช้วัสดุ
และเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การเตรียมฟัน
หลักสำหรับรีเทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบ
ด้วยโลหะบางส่วน การทำพอนติกชนิด ริดจ์แลป การทำ
ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปากชั่วคราว
Basic fundamentals of fixed prosthodontics
preparation for clinical procedures, including diagnosis,
biomechanic principles, and construction of fixed
prosthodontic restorations, full metal crown, and partial
metal crown, pontic ridge lap type, soldering and
construction of individual tray.

421440

ฟันเทียมชนิดติดแน่น
2(2-0-4) ปรับรหัส
Fixed Prosthodontics
วิชา
การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วยในงาน
ปรับชือ่
ฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยที่มีการสึก รายวิชา
ของฟั น อย่ า งรุ น แรง หลั ก การพื ้ น ฐานของการกรอฟั น ปรับเพิ่ม
เพื่อรองรับครอบฟัน การออกแบบสะพานฟัน การวิเคราะห์ หน่วยกิต
ความสวยงาม การสร้างครอบฟันชั่วคราว การเลือกสีฟัน และเปลี่ยน
การแยกเหงือก ทฤษฎีการพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิด คำอธิบาย
ติ ด แน่ น การลองและใส่ ช ิ ้ น งาน การรั ก ษาฟั น ที่ ผ ่ า น รายวิชา
การรั ก ษาคลองรากฟั น รากเที ย มในงานฟั น เทีย มชนิด
ติดแน่น
Oral examination and treatment planning for fixed
prostheses, steps for treating patient with severely worn
teeth, basic principles of teeth preparation for crown,

bridge design, esthetic and smile analysis, provisional
restoration, shade selection, gingival retraction, theory of
impression for fixed prostheses, crown trial and insertion,
restoration of endodontically treated teeth, implant
supported fixed prostheses
421431

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory I
การใช้เครื่องมืออย่า งเหมาะสมในการทำสะพานฟัน
สามหน่ ว ยในฟั น หลั ง บนฟั น จำลอง การทำครอบและ
สะพานฟันชั่วคราวด้วยอะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอก
ปากบนฟันจำลองที่เตรียมไว้แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics prepared in the
model the same as clinical procedures. The construction
of temporary crown and temporary bridge use acrylic
direct and indirect technique on the working prepared
models.

421441

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น
1(0-3-0) ปรับรหัส
Fixed Prosthodontic Laboratory
วิชา
การกรอฟันสำหรับทำครอบฟัน การเตรียมคลองราก
ปรับชื่อ
ฟันสำหรับทำเดือยฟัน การพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย การทำชิ้น รายวิชา
หล่อหลัก ในงานฟันเทียมชนิดติด แน่น การทำครอบฟัน และเปลี่ยน
ชั่วคราว
คำอธิบาย
Teeth preparation for crown, post space preparation, รายวิชา
final impression, master cast and die fabrication for fixed
prostheses, provisional restoration

421432

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด การทำ
ครอบอะคริลิก และครอบพอร์ซเลนที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ
การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำตัวเชื่อมต่อชนิด ติด
แน่น การทำครอบและสะพานฟันชั่วคราวด้วยอะคริลิกโดย
ใช้แบบจำลองที่เตรียมฟันหลักไว้เรียบร้อยแล้ว การเตรียม
ฟันบนฟันธรรมชาติ และการทำฟัน เดือ ยในฟัน ที่ รั ก ษา
คลองรากฟันแล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics prepared in the
model the same as clinical procedures, fabrication of
posterior and anterior acrylic and porcelain-fused-tometal restorations are fabricated acrylic temporary single
or bridge, post and core restoration of endodontically
treated teeth.

ปิดรายวิชา

421433

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory II
ฝึกปฏิบัติทำครอบพอร์ซเลนที่มีโครงเป็นโลหะ การทำ
ครอบและสะพานฟันชั่วคราว การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป
การใช้ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การเตรียมฟันหน้าบนฟัน
ธรรมชาติ และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษาคลองรากฟัน
แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics preparation in
the model the same as clinical procedures, the
construction of porcelain fused to metal crown (metal

ปิดรายวิชา

substructure crown), temporary crown and temporary
bridge using acrylic, soldering, preparation of anterior
teeth and fabricated post and core on endodontically
treated teeth.
421434

ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4) 421430
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรงฟัน แบบ
ต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริกซ์และเวดจ์ วัสดุบูรณะ
ฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุที่ใช้ในการป้องกันอันตรายเนือ้ เยื่อ
โพรงประสาทฟัน การบู รณะช่องห่างระหว่างฟัน การกัน
ความชื้นภายในช่องปาก ปัญ หาภายหลัง การบูรณะฟัน
การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การบูรณะ
ด้ ว ยอิ น เลย์ ออนเลย์ แ ละวี เ นี ย ร์ การบู ร ณะเพื ่ อ ความ
ส ว ย ง า ม ก า ร ต ร ว จ พ ย า ธ ิ ส ภ าพ ข อ ง ฟ ั น ร วม ท ั ้ ง
การวางแผนการรักษา
Restorative material, restorative procedure contact
contour and embrasure, matrix and wedge, temporary
materials, cement base and cavity liner, diastema closure,
tooth isolation, postoperative problems, tooth bleaching,
treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and veneers,
esthetic considerations, operative examination and
treatment planning.

ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2) ปรับรหัส
Operative Dentistry 2
วิชา
วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิดชั่วคราวและ
ปรับชื่อ
วั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น อั น ตรายต่อ เนื ้ อ เยื ่ อ โพรงประสาทฟัน
ภาษา
การเตรียมโพรงฟันและวิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน อังกฤษ
การกำจัด รอยผุ ในฟัน การกัน ความชื้น ภายในช่อ งปาก
และ
ป ั ญ ห า ภ า ย ห ล ั ง ก า ร บ ู ร ณ ะ ฟ ั น ก า ร ฟ อ ก ส ี ฟั น ปรับลด
การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การตรวจพยาธิส ภาพ หน่วยกิต
ของฟันและการวางแผนการรักษา
และเปลี่ยน
Tooth colored restorative materials, temporary คำอธิบาย
materials, pulp protective materials, cavity preparation รายวิชา
and restorative procedure for tooth colored materials,
caries removal, tooth isolation, post operative problems,
tooth bleaching, treatment of tooth sensitivity, operative
examination and treatment planning

421435

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ฝึก ตรวจ วางแผนการรัก ษาทางทันตกรรมหัตถการ
บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัม และ/หรือวัสดุสีเหมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination, operative
treatment planning and simple restoration with amalgam
and/or tooth-colored restorative materials.

421432

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 1
การฝึ ก ตรวจ การวางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัตถการ การบูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุ
สีเหมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination, operative
treatment planning and simple restoration with amalgam
and/or tooth-colored restorative materials

421436

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
1(0-3-0)
Operative Dentistry Laboratory II
ฝึ ก การบู ร ณะโพรงฟั น แบบต่ า งๆ ด้ ว ยวั ส ดุ บ ู ร ณะ
ประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ
คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้า
และฟันหลังที่กรอเตรียมโพรงฟั นไว้ ฝึกการป้องกันโพรง
ประสาทฟั น ในโพรงฟั น ลึ ก และฝึ ก การบู ร ณะฟั น แบบ
ชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
Laboratory practices in restoring previously prepared
dental cavities on anterior and posterior teeth with
amalgam and tooth-colored materials composite resin

421431

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2
1(0-3-0) ปรับรหัส
Operative Dentistry Laboratory 2
วิชา
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอเตรียมโพรง
ปรับชื่อ
ฟัน สำหรับวัสดุอุดฟัน ชนิดสีเหมือนฟัน คอมโพสิตเรซิน
ภาษา
กลาสไอโอโนเมอร์ ซ ี เ มนต์ การฝึ ก เตรี ย มโพรงฟั น และ อังกฤษ
บู ร ณะทั ้ ง ในฟัน หน้ า และฟัน หลั ง ฝึ ก การใช้ ซ ี เ มนต์แ ละ และเปลี่ยน
รองพื้นในโพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่ คำอธิบาย
แผ่นยางกันน้ำลาย
รายวิชา
Laboratory practice in hand instruments and rotary
engines, to prepare the teeth into cavities suitable for
tooth colorlike materials, composite resin, glass ionomer

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

and glass ionomer cement, lining and protecting the deep
cavities with pulp protection material, and filling cavities
with temporary restorative materials, and rubber dam
application.
421437

421438

421439

cement, including cavity preparation and restoration of
anterior and posterior teeth, practice using cement and
lining in deep cavity, temporary filling, and rubber dam
application

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ชี ว ภาพและการตอบสนองของเนื ้ อ เยื ่ อ ในโพรงฟั น
ขั้นตอนการเกิดโรคของเนือ้ เยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟั น เครื ่ อ งมื อ และการทำให้ ป ราศจากเชื ้ อ
การตรวจวิ เ คราะห์แ ละการวิ น ิ จ ฉั ย โรคของเนื ้ อ เยื ่ อใน
โพรงฟันและเนือ้ เยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
The biology and responses of pulp tissues,
pathogenesis of pulpal and periapical diseases,
instruments and aseptic techniques, endodontics
examination, diagnosis of the diseases occurred in the
pulp and periapical tissues, principles and methods of root
canal treatment, treatment evaluation, restoration for
endodontic treated tooth.
ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ ขึ้นตอน
การเปิ ด ทางเข้ า สู ่ โ พรงฟั น การวั ด ความยาวทำงาน
การเตรี ย มคลองรากฟั น การใส่ ย าในคลองรากฟั น
การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic procedure, access
opening, working length determination, mechanical
instrumentation, intracanal medication, try main cone and
root canal obturation.

421433

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics 1
ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้ เยื่อในโพรงฟัน พยาธิ
สภาพการเกิดโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟั น เครื ่ อ งมื อ และการทำให้ ป ราศจากเชื ้ อ
การตรวจวิ เ คราะห์ แ ละการวิ น ิ จ ฉั ย โรคของเนื ้ อ เยื ่ อใน
โพรงฟันและเนือ้ เยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
Biology and responses of pulp tissues, pathogenesis of
pulpal and periapical diseases, instruments and aseptic
techniques, endodontics examination, diagnosis of the
diseases occurred in the pulp and periapical tissues,
principles and methods of root canal treatment, treatment
evaluation, restoration for endodontic treated tooth

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา
ภาษา
อังกฤษ

421434

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์
2(0-6-0) ปรับรหัส
Endodontic Laboratory
วิชา
การฝึ ก การรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ซี ่ ต ่ า งๆ ตั ้ ง แต่ ปรับเพิ่ม
ฟัน หน้า ฟัน กรามน้อย และฟัน กราม การเปิด ทางเข้าสู่ หน่วยกิต
โพรงฟัน การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน และเปลี่ยน
การใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและการอุด คำอธิบาย
คลองรากฟัน
รายวิชา
Laboratory practices in endodontic procedure of
anterior teeth, premolar and molar teeth, such as access
opening, working length determination, mechanical
instrumentation, intracanal medication, try main cone
and root canal obturation

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(1-0-2)
Removable Partial Denture II
ข้ อ บ่ ง ชี ้ แ ละข้ อ พิ จ ารณาในการเลื อ กประเภทของ
ฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการทำฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำฟันเทียมบางส่ วน
ชนิ ด ถอดได้ วั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ใ นการทำฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด
ถอดได้
Provides the student with the fundamentals of
treatment, indication, preliminary analysis, oral
preparation, planning and design for the patients.

421344

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(1-0-2) ปรับรหัส
Removable Partial Denture 2
วิชา
การกรอแต่งฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
ปรับชื่อ
การสื ่ อ สารกั บ ช่ า งทั น ตกรรม การลองโครงโลหะ
ภาษา
การพิ ม พ์ ป ากขณะทำงาน การสบฟั น ในงานฟั น เที ย ม อังกฤษ
บางส่วนชนิดถอดได้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ ย้ายชั้นปี
งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ขั้นตอนการออกแบบฟัน และเปลี่ยน
เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก
คำอธิบาย
Tooth alteration for removable partial denture, รายวิชา
laboratory communication, skeletal framework trial,

Instruction includes sequential laboratory exercises and
the dental materials used for fabricated removable partial
denture.

functional impression, occlusion in removable partial
denture, problem solving after delivery removable partial
denture, design steps of acrylic partial denture

421440

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory II
การวิเคราะห์ชิน้ หล่อด้วยเครื่องเซอร์เวย์ การเขียนแบบ
ฟันเทียมบนชิ้นหล่อ การเตรียมเรสต์ การกรอปรับแต่งฟัน
การกำจัดบริเวณส่วนป่องบนฟันหลักที่ไม่ต้องการ การกรอ
สร้างพื้นที่คอดที่ต้องการสำหรับปลายตะขอ การวางแบบ
ขี้ผึ้งตามลักษณะโครงสร้างฟันเทียมส่วนโครงโลหะบนชิ้น
หล่อ
This course provides the student with cast survey,
drawing design upper and lower jaw, drawing design for
clasps, rest seats, tooth alteration, block-out and relief,
waxing framework.

ปิดรายวิชา

421450

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory I
วิ เ คราะห์ แ บบจำลองฟั น ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น
ฝึกปฏิบัติการทำเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ
Laboratory about construction of orthodontic models,
models analysis and construction of simple removable
orthodontic appliances to correct abnormal habits.

421451

วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2)
Research for Dentistry I
รูปแบบและประเภทของการวิจัยทางทันตกรรมระเบียบ
วิ ธ ี ว ิ จ ั ย การวางแผนการวิ จั ย การเขี ย นโครงการวิจัย
การรวบรวมและการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การใช้ ส ถิ ต ิ ท ี่
เหมาะสม การอภิปรายผลการวิจัย รูปแบบการนำเสนอ
ผลการวิจัย
Dental research types, research methodology,
research planning, proposal writing, data collection and
analysis appropriate usage of the statistics, discussion of
the results and types of presentation.

421452

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0) 421451
Field Practice in Family Dentistry
การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ สาขาวิชา
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย การวางแผนและ

421461

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0) ปรับรหัส
Orthodontic Laboratory 1
วิชา
การฝึกปฏิบัติการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟันทาง และปรับ
ทันตกรรมจัดฟัน การฝึกปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรม ชื่อภาษา
จัดฟัน และการออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจั ด ฟัน อังกฤษ
ชนิดถอดได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
และเปลี่ยน
Laboratory practices in impression for orthodontic คำอธิบาย
study models, orthodontic wire bending practice and รายวิชา
practice of removable orthodontic appliance design for
interceptive treatment
ปิดรายวิชา

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Field Practice in Family Dentistry
ก ารฝึ ก ภ าค ส นาม ร่ ว ม ก ั น ระห ว่ า ง สห วิ ช าชี พ
การวางแผนและดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล แฟ้ ม สุ ข ภาพ

ปรับรหัส
วิชา

ดำเนินการเก็บ ข้อมูล แฟ้ม สุขภาพครอบครัว การศึก ษา
โรคและปัจ จั ย ที่ เ กี ่ย วข้ อ ง การเยี ่ ย มบ้ า น การวางแผน
การรั ก ษาและการดู แ ลครอบครั ว นำเสนอข้ อ มู ล
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
The interaction between multidisciplinary field, faculty
of health sciences consists of planning and carrying out
the family health data, the study of diseases and related
factors, home visits, family planning, treatment and care,
learn to share the information.

ครอบครัว การศึกษาโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเยี่ยม
บ้ า น การวางแผนการรั ก ษาและการส่ ง เสริ ม การดู แ ล
สุขภาพตนเองของครอบครัว นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
Field works with multidisciplinary field, faculty of
health sciences consists of planning and carrying out
family health data, study of diseases and related factors,
home visits, family planning, treatment and promote self
care, sharing information

421510

ทันตกรรมบดเคีย้ ว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
บทนำสู่ความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดบริเวณใบหน้า
และช่องปาก การรับ ความรู้ส ึก การจำแนกอาการปวด
บริ เ วณใบหน้ า และช่ อ งปาก, หลั ก การวิ น ิ จ ฉั ย และ
การจั ด การความเจ็ บ ปวดบริ เ วณใบหน้ า และช่ อ งปาก
ความสัม พันธ์ข องทัน ตกรรมบดเคี้ยวกับ งานทัน ตกรรม
สาขาอื่น
Introduction to pain, orofacial pain, pain pathway,
classification of orofacial pain, concepts of diagnosis and
management of orofacial pain, occlusion related topic.

ปิดรายวิชา

421511

คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารในผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ค วามผิ ด ปกติ ข องระบบ
การบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้การบำบัดรัก ษา
และการติดตามผลการรักษา
Clinical practice in the patients with abnormalities in
masticatory system, model construction, treatment and
recall.

421610

คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
1(0-3-0) ปรับรหัส
Occlusion Clinic
วิชา
การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ปรับชื่อ
ของระบบการบดเคี้ยว การปวดที่ใบหน้าและช่องปากที่
ภาษา
ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอนกัดฟัน การตรวจบันทึก การทำ อังกฤษ
แบบจำลองฟัน การใช้อุป กรณ์จำลองขากรรไกรบัน ทึก ย้ายชั้นปี
ความสัม พัน ธ์ข องขากรรไกรและข้อต่อ การสร้า งเฝือก และเปลี่ยน
สบฟัน การใส่ปรับเครื่องมือ การติดตามผลการรักษา
คำอธิบาย
Clinical practice in treating patients with abnormalities รายวิชา
or dysfunction of masticatory system, orofacial pain
disorders with nonodontogenic origin, bruxism, intra and
extra oral examinations, chart records, dental model
construction, using face bow in mounting casts in
articulator, occlusal splint construction, delivery to patient
and follow up

421512

คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก สาขาปริ ท ั น ตวิ ท ยาโดยให้
การรักษาผูป้ ่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีความรุนแรงระดับต้น
และระดับกลาง

421520

คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 2
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรักษา
ผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบระดับ ต้น
โดยให้การรักษาแบบองค์รวม

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

Clinical practice in periodontology to treat patients
with slight to moderate periodontitis.

Clinical periodontal practice in comprehensive dental และเปลี่ยน
clinic to treat gingivitis and mild periodontitis patients with คำอธิบาย
holistic approach
รายวิชา

421513

คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป ่วย
ทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสี
ในส่ ว นของโพรงอากาศข้ า งจมู ก ต่ อ มน้ ำ ลาย กระดู ก
ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียนรายงาน
ภาพรั ง สี ข องผู ้ ป ่ ว ยทั ่ ว ไปและผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ร อยโรค และ
การนำเสนอรายงานผูป้ ่วยที่เป็นกรณีศกึ ษาที่น่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra oral
radiography, paranasal sinus, salivary gland, jaw and
skull views, writing radiographic reports for general
patients and patients with lesions, interesting case
presentation and reports.

421510

คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 2
การฝึก ปฏิบ ัต ิง านในคลิน ิก โดยการถ่า ยภาพรัง สี ใ น
ผู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นและนอกช่ อ ง ป า ก
การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นส่ ว นของโพรงอากาศข้ า งจมู ก
ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ
การเขียนรายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป ่วยที่มี
รอยโรค และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษา
ที่น่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra oral
radiography, paranasal sinus, salivary gland, jaw and
skull views, writing radiographic reports for general
patients and patients with lesions, interesting case
presentation and reports

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421514

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก ขากรรไกร
และใบหน้า
2(2-0-4)
Management of Pathologic Lesions in Oral and
Maxillofacial Surgery
ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะทางพยาธิ
วิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายในช่องปากที่มี
สาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับ
รอยโรคที ่ ผ ิ ว หนั ง รอยโรคที ่ เ ป็ น แผ่ น สี ข าวในช่ องปาก
รอยโรคที่ ม ี อ าการแ สดง ในช่ อ ง ปาก เป็ น ส ี ต ่ า ง ๆ
ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้องอกของ
เนือ้ เยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อ
ในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่
เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ของ
ใบหน้าและช่องปาก ถุง น้ ำ เนื้องอกชนิด ต่า งๆ โรคทาง
เมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก
โรคติ ด เชื ้ อ บริ เ วณศี ร ษะและใบหน้ า การหายของแผล
ในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง
Clinical appearances, radiographic features,
pathological characters and treatments of intraoral lesions
and ulcers from various injuries; immune mediated and
mucocutaneous lesions; intraoral white lesions; pigmented
lesions; diseases and tumors of salivary gland; tumors of
intraoral soft tissues; oral infections; sources of oral
infections, nutritional disturbances, developmental

421521

การรั ก ษาพยาธิ ส ภาพในช่ อ งปาก กระดู ก ขากรรไกร
และใบหน้า
2(2-0-4)
Management of Pathologic Lesions in Oral and
Maxillofacial Surgery
ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะทางพยาธิ
วิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายในช่องปากที่มี
สาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้อง
กับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรื อสัมพัน ธ์กับ
รอยโรคที ่ ผ ิ ว หนั ง รอยโรคที ่ เ ป็ น แผ่ น สี ข าวในช่องปาก
รอยโรคที ่ ม ี อ าการแสดงในช่ อ งปากเป็ น สี ต ่ า ง ๆ
ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ำ ลาย เนื้องอกของ
เนือ้ เยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อ
ในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่
เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ของ
ใบหน้ า และช่ อ งปาก ถุ ง น้ ำ เนื ้ อ งอกชนิ ด ต่ า ง ๆ
โรคทางเมตะบอลิกและพันธุก รรม โรคของโพรงอากาศ
รอบจมูก โรคติดเชื้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของ
แผลในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง
Clinical appearances, radiographic features,
pathological characters and treatments of intraoral lesions
and ulcers from various injuries, immune mediated and
mucocutaneous lesions, intraoral white lesions, pigmented
lesions; diseases and tumors of salivary gland; tumors of
intraoral soft tissues, oral infections, sources of oral
infections, nutritional disturbances, developmental

ปรับรหัส
วิชา

disturbances of craniofacial structures; cysts; tumors;
metabolic and genetic diseases; diseases of paranasal
sinuses; craniofacial infections; oral wound healing;
diseases of blood and lymphatic systems.

disturbances of craniofacial structures, cysts, tumors,
metabolic and genetic diseases, diseases of paranasal
sinuses, craniofacial infections, oral wound healing,
diseases of blood and lymphatic systems

421515

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ
2(0-6-0)
แม็กซิโฟเลเชียล
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
ฝึกถอนฟันแบบซับซ้อนผ่าฟันคุด ทำศัลยกรรมก่อนใส่
สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างทั น ตกรรมเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในงานศั ล ยกรรม
ช่องปาก
Practice in complicated extraction, impacted tooth
removal, and preprosthetic surgery and assisting in oral
surgery.

421522

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
2(0-6-0)
Oral Surgery Clinic 2
การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การผ่าฟันคุด
การทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม การ
เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก
Practice in complicated extraction, impacted tooth
removal, preprosthetic surgery and assisting in oral
surgery

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ

421516

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มีรอยโรคใน
ช่ อ งปาก ผู ้ ป ่ ว ยที ่ เ ป็ น โรคทางระบบที่ ม ี อ าการแสดงใน
ช่ อ งปาก และผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี อ าการปวดบริ เ วณใบหน้า และ
ช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี โดยเรียนจากการซักประวัติ
อย่ า งละเอี ย ด การตรวจอย่ า งสมบู ร ณ์ การให้ ก าร
วินจิ ฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผู้ป่วย
Clinical practicing in examination of patients with oral
lesions, patients with oral manifestations from systemic
diseases and patients with oro- facial pain including TMD
ie intensive history taking, complete examination,
diagnosis, treatment plan and patient management.

421511

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(0-3-0) ปรับรหัส
Oral Diagnosis Clinic 2
วิชา
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มีรอยโรค และปรับ
ในช่ องปาก ผู ้ ป ่ วยที ่ เป็ น โรคทางระบบที ่ ม ี อาการแสดง ชื่อภาษา
ในช่ องปาก และผู ้ ป ่ วยที ่ ม ี อาการปวดบริ เวณใบหน้ าและ อังกฤษ
ช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่างละเอียด และเปลี่ยน
การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การวินิจฉัยโรค การวางแผน คำอธิบาย
การรักษา และการจัดการผู้ป่วย
รายวิชา
Clinical practicing in examination of patients with oral lesions,
patients with oral manifestations from systemic diseases and
patients with oro- facial pain including TMD ie intensive history
taking, complete examination, diagnosis, treatment plan and
patient management

421530

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
ฝึก ตรวจ วางแผนการรัก ษาทางทันตกรรมหัตถการ
บูรณะฟันผุช นิด ซับ ซ้อนและรอยโรคชนิด ต่า ง ๆ บนฟัน
ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination, operative
treatment planning and restoration of complicated cariesinvolved teeth and various tooth lesions with amalgam
and/or tooth-colored restorative materials.

421532

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 2
การฝึ ก ตรวจ การวางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
หัต ถการ การบูรณะฟัน ผุช นิด ซับ ซ้อนและรอยโรคชนิด
ต่างๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination, operative
treatment planning and restoration of complicated cariesinvolved teeth and various tooth lesions with amalgam
and/or tooth-colored restorative materials

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

421531

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจวิเคราะห์
การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลาย

421533

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
2(0-6-0)
Endodontics Clinic
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารบั น ทึ ก ประวั ต ิ ผ ู ้ ป ่ ว ย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินจิ ฉัยโรคของเนือ้ เยื่อในฟันและเนือ้ เยื่อรอบ
ปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

รากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และการ
ให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือสองคลองราก
Clinical training of the historical records from the
patients, evaluation, diagnosis of pulp and periapical
tissues, prognosis, treatment planning and root canal
treatment in tooth with one or two root canals.

และการให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่ มีหนึ่งหรือหลาย ปรับเพิ่ม
คลองราก
หน่วยกิต
Clinical training of historical records of patients, และเปลี่ยน
evaluation, diagnosis of pulp and periapical tissues, คำอธิบาย
prognosis, treatment planning and root canal treatment in รายวิชา
tooth with one or multi rooted canals

421532

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
การตรวจ วิ น ิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และการ
บำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พ้นื ฐาน ได้แก่ ฟันเทียม
ทั้ง ปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด ถอดได้ ฟัน เทียมติดแน่น
รวมถึ ง การทำครอบฟั น และสะพานฟั น เดื อ ยฟั น
การบำบั ด รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ด้ า นทั น ตกรรมประดิษ ฐ์
การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ การดู แ ล
บำรุงรักษาและเรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Ethically clinical course involving the diagnosis and
comprehensive treatment planning of completely and
partially edentulous cases, patient preparation prior to
prosthodontics treatment, various types of fixed and
removable prostheses, post and core for endodontically
treated tooth, emergency treated prosthodontics patients,
repaired denture, solve the problems of prosthodontics
and maintenance.

421540

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
3(0-9-0) ปรับรหัส
Prosthodontic Clinic 1
วิชา
การตรวจวินจิ ฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์
ปรับชื่อ
การทำฟั น เที ย มทั ้ ง ปาก การทำฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิด
ภาษา
ถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก
อังกฤษ
Oral examination and prosthodontic treatment, ปรับลด
complete denture fabrication, removable partial denture หน่วยกิต
and acrylic partial denture fabrication
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421533

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความผิ ด พลาดที่
เกิด ขึ้นระหว่า งการรักษาคลองรากฟัน การรัก ษาคลอง
รากฟั น ซ้ ำ การผ่ า ตั ด ปลายรากฟั น ความเจ็ บ ปวดที่มี
สาเหตุ จ ากเนื ้ อ เยื ่ อ ในโพรงฟั น และการบำบั ด ฉุ ก เฉิ น
หลัก การและวิธ ีการรักษาคลองรากฟัน ในฟันหลายราก
โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์
การรัก ษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน ในฟัน ที่รากฟัน ยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึน้ กับฟัน
Procedural error, non-surgical retreatment, surgical
endodontic treatment, endodontic pain and endodontic
emergency treatment, multi-root treatment, endo-perio
lesion, young permanent pulp therapy, cracked tooth
syndrome, traumatic injuries to the teeth.

421531

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics 2
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความผิ ด พลาดที่
เกิดขึน้ ระหว่างการรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองราก
ฟันซ้ำ การผ่าตัดปลายรากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุ
จากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน การรักษา
คลองรากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน
ที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อ
ในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟัน
ร้าว ภยันตรายที่เกิดขึน้ กับฟัน
Cause, prevention and treatment of procedural error
during endodontic treatment, non-surgical retreatment,
surgical endodontic treatment, endodontic pain and
endodontic emergency treatment, multi-root treatment,
endo-perio lesion, young permanent pulp therapy,
cracked tooth syndrome, traumatic injuries to the teeth

ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
ชื่อภาษา
อังกฤษ
เปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

421550

ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วยหุ่นจำลอง
แบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของกะโหลกศีรษะด้านข้าง
การแก้ไขการสบฟันที่ผิด ปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจน
ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัด
ฟันชนิดถอดได้
Model and lateral cephalometric analysis in
orthodontics, interceptive orthodontic treatment and
removable orthodontic appliances , types and
components.

421560

ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2) ปรับรหัส
Orthodontics 2
วิชา
การตรวจและเก็บ ข้อมูล ผู้ป ่ว ยทางทัน ตกรรมจั ด ฟั น และปรับ
การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรัง สี ชื่อภาษา
กะโหลกศีรษะด้านข้าง และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษา อังกฤษ
ทางทันตกรรมจัดฟันแก้ไข
และเปลี่ยน
Examination and data collection of orthodontic patients, คำอธิบาย
model analysis, lateral cephalometric analysis, study of รายวิชา
corrective orthodontic treatment

421551

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ ตรวจให้
การวิ น ิ จ ฉั ย และให้ ก ารบำบั ด รั ก ษา โดยใช้ เ ครื ่ อ งมื อ
ทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรับผูป้ ่วยเฉพาะราย
The Practice includes case history and clinical
examination, orthodontic case analysis, diagnosis and
treatment planning, treatment of simple malocclusion and
abnormal habit correction utilizing minor tooth movement
approaches.

421562

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1
1(0-3-0) ปรับรหัส
Orthodontic Clinic 1
วิชา
การปฏิบัติงานในคลินิก การซักประวัติ ตรวจ และเก็บ และปรับ
ข้อมูลในผู้ป่วยจำลอง
ชื่อภาษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน
อังกฤษ
Clinical practices in history taking, examination and และเปลี่ยน
data recording in simulated orthodontic patients
คำอธิบาย
รายวิชา

421552

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
2(1-3-2)
Dental Laboratory in Primary School
ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน โดยศึกษา
และรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพในโรงเรียน สำรวจสภาวะ
ทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนโครงการ
แก้ไขปัญ หา และปฏิบ ัต ิก ิจกรรมตามโครงการ รวมทั้ง
ประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Dental laboratory in primary school aims to correct
data studying in dental school, oral health survey and
qualitative data, analysis of the problem and its causes
and solutions, project planning problems, perform project
activities, program evaluation, summarize and report
performance.

421551

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน
2(1-3-2) ปรับรหัส
Practice in School Dental Program
วิชา ปรับ
ปฏิบ ัต ิก ารสร้า งเสริม ทัน ตสุข ภาพในโรงเรี ยน โดยมี ชื่อภาษา
เจ้าของทันตสุขภาพอันได้แก่นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และ อังกฤษ
ดำเนิ น การเอง โดยมี น ิ ส ิ ต เป็ น ผู ้ เ อื้ อ อำนวยให้ น ั ก เรียน และเปลี่ยน
สามารถดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขาเอง คำอธิบาย
โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา ชาเตอร์ การจัดทำ รายวิชา
สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
Practice in oral health promotion in school.
The program must be initiated and implemented by the
school children, the role of dental students are to facilitate
school children program Dental students adhere to the
Ottawa Charter process. Summaries of the outcomes and
reports of performance are needed at the end

421553

จรรยาบรรณและนิตทิ ันตวิทยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensics Dentistry
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์และทันตแพทย์
หลักกฎหมายพื้นฐาน นิติทัน ตวิทยาศาสตร์ บทบาทของ
ทันตแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติ
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมและ

421570

จรรยาบรรณและนิตทิ ันตวิทยาศาสตร์
1(1-0-2)
Ethics and Forensic Dentistry
หลั ก การและแนวคิ ด ของจรรยาบรรณแพทย์ แ ละ
ทัน ตแพทย์ หลัก กฎหมายพื้น ฐานนิต ิท ัน ตวิท ยาศาสตร์
บทบาทของทั น ตแพทย์ ใ นกระบวนการยุ ต ิ ธ รรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และ

ปรับรหัส
วิชา

กรณี ศ ึ ก ษาประเด็ น ฟ้ อ งร้ อ งทางการประกอบวิ ช าชี พ
ทันตกรรม
Principle and concept of ethics in medicine and
dentistry, basic legal principle, forensics dentistry, role of
dentists in the legal process, related acts in dental
profession, litigation support and case studies of dental
professionals.

กรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม
Principle and concept of ethics in medicine and
dentistry, basic legal principle, forensics dentistry, role of
dentists in the legal process, related acts in dental
profession, litigation support and case studies of dental
professionals

421554

ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2)
Dental Public Health System
ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของ
ทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข การบริหาร
ราชการสาธารณสุ ข และการพั ฒ นาบุ ค ลากรทาง
ทันตสาธารณสุข
Dental public health system in Thailand, the role of
the dentist in the dental health, public administration,
dental health and personal development.

421550

ระบบงานทันตสาธารณสุข
1(1-0-2) ปรับรหัส
Dental Public Health System
วิชา
ความเท่ า เที ย มในการเข้ า ถึ ง ระบบงานสาธารณสุ ข และเปลี่ยน
เป้ า หมาย และ องค์ ป ระกอบของระบบสาธารณสุ ข คำอธิบาย
ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย กระบวนการใน รายวิชา
การกำจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุ ข
บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข
กำลังคนทางทันตสาธารณสุข
Equality in accessing the public health system, goals
and components of public health system. dental public
health system in Thailand. process of removing barriers to
access to public health dental services, the role of dentists
in public health dentistry, public health dental workforce

421555

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พั ฒ นาการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การเจริ ญ เติ บ โตและ
พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้
เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย
การวางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่
แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณฟันน้ำนม
Development of growth and behavior of children,
behavior changes for accepting dental treatment,
diagnosis, treatment plan, treatment and prevention of
common intra-oral diseases and disorders in children,
child dental health promotion, local anesthesia,
exodontias, rubber dam application and operative
dentistry in deciduous teeth.

421462

421559

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
รั ก ษาเนื ้ อ เยื ่ อ ในฟั น น้ ำ นม และฟั น แท้ ท ี ่ เ พิ ่ ง ขึ ้ น ใน
ช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การใส่เครื่องกันที่ การรักษา
ทางทั น ตกรรม และการจั ด การที ่ เ หมาะสม ในเด็ ก ที ่ มี

ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4) ปรับรหัส
Pediatric Dentistry
วิชา
พั ฒ นาการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การเจริ ญ เติ บ โตและ ปรับชื่อ
พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้ รายวิชา
เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย ปรับรวม
การวางแผน การรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือ รายวิชา
ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม ปรับเพิ่ม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่ หน่วยกิต
แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อ ย้ายชั้นปี
ในฟันน้ำนม และฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ใน และเปลี่ยน
เด็ก รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปากในเด็ก คำอธิบาย
อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติของฟัน การล่วง รายวิชา
ละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่ การรักษาทางทันตกรรมและ
การจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้ยาที่เกี่ยวกับ
งานทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก การใช้ ย าลดความกั ง วล
การจัดการในการดมยาสลบเพื่อการรักษาทางทันตกรรม
ให้ แ ก่ เ ด็ ก รวมทั ้ ง การบริ ห ารจั ด การคลิ น ิ ก ทั น ตกรรม
สำหรับเด็ก
Development of growth and behavior of various age
children, behavior changes for accepting dental
treatment, diagnosis, treatment plan, treatment and

ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น
พิเศษ การใช้ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกัง วล การจัด การในการดมยาสลบเพื่อการ
รักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ งการบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pulpal treatment in deciduous tooth and early erupting
permanent tooth, juvenile periodontitis, space maintainer
application, treatment and proper management for
children with systemic disease or special consideration,
medication in paedodontics, anxiolytic agent application,
management of dental treatment for children under
general anesthesia and management of paedodontic
clinic.
421556

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการตรวจ
วิ น ิ จ ฉั ย วางแผนการรั ก ษา การรั ก ษาทางทั น ตกรรม
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตกรรม
อย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่เด็กสามารถ
ให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติใน
แบบจำลอง ในการทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่
การใส่ แ ผ่ น ยางกั น น้ ำ ลาย พั ล โมโตมี พั ล เพคโตมี
การบูรณะฟัน น้ำ นมด้า นประชิด ฟัน และมีก ารสัม มนา
กลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน
Offers clinical practice in pediatric dentistry which
includes oral examination, diagnosis, radiographic,
treatment planning and preventive approach, provides
simple treatment for co-operative children, practical in
models used stainless steel crown rubber dam for simple
treatment of restoration and seminar in small group
discussion.

421557

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1
3(2-2-5)
English for Dentist I
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ได้ใจความสำคัญจากบทความ
และตำราด้านทันตแพทยศาสตร์ และฝึกทักษะในการฟัง
บรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด้านทันตแพทย์
Practice in reading for main idea in articles and texts
related to dentistry; Practice in listening to lectures and
discussing topic related to dentistry.

prevention of common intra-oral diseases and disorders
in children, child dental health promotion, local
anesthesia, exodontias, rubber dam application and
operative dentistry in deciduous teeth. pulpal treatment
in deciduous tooth and early erupting permanent tooth,
juvenile periodontitis, soft tissue oral lesions in children,
trauma in primary dentition, eruption disturbances, child
abuse, space maintainer application, treatment and
proper management for children with systemic disease or
special consideration, medication in paedodontics,
anxiolytic agent application, management of dental
treatment for children under general anesthesia and
management of paedodontic clinic
421563

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
2(0-6-0) ปรับรหัส
Pediatric Dentistry Clinic 1
วิชา
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านคลิ น ิ ก ทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
ปรับชื่อ
ในการตรวจ วิน ิจฉัย วางแผนการรักษา การรักษาทาง
ภาษา
ทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทาง อังกฤษ
ทันตกรรมอย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ และเปลี่ยน
ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่เด็ก คำอธิบาย
สามารถให้ค วามร่ วมมือต่อการรัก ษาได้ การฝึก ปฏิบ ัติ รายวิชา
ในแบบจำลอง ในการทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือ
กันที่ การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี
การบูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน การฉีดยาชาในผู้ป่วย
เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย
Clinical practice in pediatric dentistry which includes
oral examination, diagnosis, radiographic, treatment
planning and preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical in models
used stainless steel crown rubber dam for simple
treatment of restoration , local anesthesia for pediatric
dental patients and seminar in small group discussion
ปิดรายวิชา

421558

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory II
วิ เ คราะห์ แ บบจำลองการสบฟั น ผิ ด ปกติ การทำ
เครื่องมือรักษาการสบฟัน ผิด ปกติแบบง่ายๆ ที่ส ามารถ
แก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย
Laboratory about model analysis of malocclusion and
construction of simple orthodontic appliances to provide
minor tooth movement for the interceptive treatment.

421561

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0) ปรับรหัส
Orthodontic Laboratory 2
วิชา
การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัด
และ
ฟั น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ แ บบจำลองฟั น การวิ เ คราะห์ ปรับชื่อ
ภาพถ่ า ยรั ง สี ก ะโหลกศี ร ษะด้ า นข้า ง และข้ อ มู ล อื ่น ๆที่
ภาษา
เกี่ยวข้อง
อังกฤษ
Laboratory practices in data analysis of orthodontic และเปลี่ยน
patients by model analysis, lateral cephalometric analysis คำอธิบาย
and related information
รายวิชา

421610

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery II
ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดฟัน
ฝังที่ง่าย ศัลยกรรมก่อนงาน ทันตกรรมประดิษฐ์และเป็น
ผู ้ ช ่ ว ยผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรมช่ อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชียล
ภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical removal of
impacted tooth and embedded tooth, preprosthetic
surgery and assisting in oral and maxillofacial surgery
under general anesthesia.

421620

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
2(0-6-0) ปรับรหัส
Oral Surgery Clinic 3
วิชา
การฝึกปฏิบัต ิการถอนฟันแบบซับซ้อน การผ่าฟัน คุด
ปรับชือ่
การผ่าตัดฟันฝังที่ง่าย การทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรม รายวิชา
ประดิ ษ ฐ์ และการเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยผ่ า ตั ด ศั ล ยกรรมช่ อ งปาก และเปลี่ยน
และแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
คำอธิบาย
Practice in complicated extraction, surgical removal of รายวิชา
impacted tooth and embedded tooth, preprosthetic
surgery and assisting in oral and maxillofacial surgery
under general anesthesia

421611

ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม
1(1-0-2)
Preprosthetic Surgery
หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพในช่องปากให้
เหมาะสมกั บ การใส่ ฟ ั น เที ย ม ซึ ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
การประเมิน การวินิจฉัยและการทำศัลยกรรมก่อนการใส่
ฟั น เที ย ม ได้ แ ก่ การตั ด ปุ ่ม กระดู ก การตั ด พั ง ผื ด และ
การเพิ่มความสูงของตัวฟัน
Therapeutic aspects of preprosthetic: evaluation,
diagnosis, and management of patients who require
preprosthetic surgery, alveolectomy, torectomy,
frenectomy and crown-lengthening.

421612

ทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้านกายภาพ
สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก
การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน
และฟืน้ ฟูสภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ
This didactic course introduces the student to study of
physical, psychological changes, oral diseases, dental
health care, restorative treatment and oral rehabilitation
of the elderly.

ปิดรายวิชา

421670

ทันตกรรมผูส้ ูงอายุ
2(1-3-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้ส ูงอายุ ด้านกายภาพ
สรี รวิ ทยา และสภาพจิ ตใจของผู ้ ส ู งอายุ โรคสนช่ องปาก
การดูแลรักษาทางทั นตกรรม การบูรณะซ่ อมส่ วนของฟั น
และฟืน้ ฟูสภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ
Physical, psychological changes, oral diseases, dental
health care, restorative treatment and oral rehabilitation
of the elderly

ปรับรหัส
วิชา และ
ปรับเพิ่ม
หน่วยกิต

421613

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency Treatment
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านบำบั ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางทั น ตกรรม
ในคลินกิ ทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ วินจิ ฉัย ประเมิน และ
ให้ก ารรัก ษาแบบเร่ง ด่วน บรรเทาอาการ และลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก
และส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ฟั น อวั ย วะปริ ท ั น ต์ กระดู ก
ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
Clinical practice in dental emergency treatment
including conducting oral examination, diagnosis and
professional evaluation, providing emergency dental
treatment to relieve symptoms and minimize severe
damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues
and making referral for definitive treatment.

421622

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม
1(0-3-0)
Dental Emergency Clinic
การฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมใน
คลินิกทันตกรรม การตรวจ วินิจฉัย ประเมิน และให้การ
รักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อ
การเกิ ด อั น ตรายที ่ ร ุ น แรงต่ อ อวั ย วะภายในช่ อ งปาก
และส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ฟั น อวั ย วะปริ ท ั น ต์ กระดู ก
ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ได้
อย่างเหมาะสม
Clinical practice in dental emergency treatment
including conducting oral examination, diagnosis and
professional evaluation, providing emergency dental
treatment to relieve symptoms and minimize severe
damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues
and making referral for definitive treatment

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

421614

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ ภาวะ
หมดสติ เจ็ บ หน้ า อก ทางเดิ น หายใจ อุ ด ตั น และแพ้ ย า
การป้องกันและจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
ในคลินกิ ทันตกรรม
Management of patients with medical emergency
conditions; unconsciousness, chest pain, airway
obstruction and drug allergy, prevention and
management of medical emergency in dental clinic.

421426

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู ้ ป ่ ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์
ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจ อุดตันและแพ้ยา
การป้องกันและจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
ในคลินกิ ทันตกรรม
Management of patients with medical emergency
conditions unconsciousness, chest pain airway obstruction
and drug allergy, prevention and management of medical
emergency in dental clinic

ปรับรหัส
วิชา
และย้าย
ชั้นปี

421615

ชีววิทยาช่องปาก 3
2(2-0-4)
Oral Biology III
ใช้ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ พ ื ้ น ฐานและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธิสภาพ
ของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การให้การวินจิ ฉัย
และแนวทางการรักษา
Utilizing basic medical science and clinical medical
science in disease analysis etiology and pathogenesis
diagnosis and management.

421630

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II
การตรวจ วิ น ิ จ ฉั ย การวางแผนรั ก ษา และการ
บำบั ด รั ก ษาด้ า นทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ ซ ั บ ซ้ อ น ได้ แ ก่
ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด
แน่น รวมถึงการทำครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ

ปิดรายวิชา

421640

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
3(0-9-0)
Prosthodontic Clinic 2
การตรวจวินจิ ฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์
การทำครอบฟั น การทำเดื อ ยฟั น และแกนฟั น การทำ
สะพานฟัน

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

บำบั ด รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยฉุ ก เฉิ น ด้ า นทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์
การแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ การดู แ ล
บำรุงรักษาและเรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Examination, diagnosis, treatment plan and therapy in
prosthodontics ie complete denture, removable partial
denture, fixed prosthesis including crown and bridge, post
and core, emergency treatment in prosthodontics ie
denture repair, correction prosthodontics clinical problems,
maintaining and recalling.

Oral examination and prosthodontic treatment, crown
fabrication, post and core fabrication, bridge fabrication

421631

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
หลั ก การบู ร ณะฟัน โดยการอนุ ร ั ก ษ์ฟ ั น ให้ ม ากที่สุ ด
การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึด
ติด ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ
การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษาคลอง
รากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย
ผิวหน้าฟัน การรั ก ษาอาการเสียวฟัน บทนำทัน ตกรรม
เพื ่ อ ความสวยงาม เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในงานทั น ตกรรม
หัตถการ
Principles of minimal intervention, technical
considerations for successful composite resin restorations,
use of dentin bonding agents, current principles and
mechanism of bonding, problems and solutions in
restoring with resin composites, amalgam bonding,
restoration of endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss, treatment of
hypersensitivity, introduction to esthetic dentistry, new
technology involving operative dentistry.

421530

421650

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0) 421661
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลื อ กผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ก ารกั ด สบผิ ด ปกติ ม ากของ
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการส่ง
ผู ้ ป ่ ว ยไปรั ก ษาต่ อ การสอนรวมถึ ง การแก้ ไ ขการกั ด
สบของฟั น ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ผ ิ ด ปกติ ช นิ ด ไม่ ซ ั บ ซ้ อ น ที ่ ไ ม่ เ กิ น
ความสามารถของนักศึกษา และสามารถบอกแยกได้ถ ึง
ความผิดปกติของอวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สาขาจัดฟันต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ
พิเคราะห์ ผู้ป่วยตามขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้อง
จัดฟันในคลินิกได้จริง
Familiarization with procedures used by orthodontists
in the correction of severe malocclusions enables to select

ปรับลด
หน่วยกิต
และเปลี่ยน
คำอธิบาย
รายวิชา

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย
1(1-0-2) ปรับรหัส
Contemporary Operative Dentistry
วิชา
หลั ก การบู ร ณะฟั น โดยการอนุ ร ั ก ษ์ ฟ ั น ให้ ม ากที ่ สุ ด ย้ายชั้นปี
การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และเปลี่ยน
การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึด คำอธิบาย
ติด ปัญ หาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟัน ด้วยเรซิน คอมสิ ต รายวิขา
และการแก้ไข การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์ การบูรณะ
ฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟัน การรักษาฟัน
ที ่ ส ู ญ เสี ย ผิ ว หน้ า ฟั น การรั ก ษาอาการเสี ย วฟั น บทนำ
ทั น ตกรรมเพื ่ อ ความสวยงาม เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในงาน
ทันตกรรมหัตถการ
Principles of minimal intervention, technical
considerations for successful composite resin restorations,
use of dentin bonding agents, current principles and
mechanism of bonding, problems and solutions in
restoring with resin composites, inlays and onlays,
restoration of endodontically treated tooth, tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss, treatment of
hypersensitivity, introduction to esthetic dentistry, new
technology involving operative dentistry
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2
1(0-3-0) ปรับรหัส
Orthodontic Clinic 2
วิชา
การปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม
ปรับชื่อ
จัด ฟัน ซัก ประวัติ และตรวจผู้ป ่วยทางทัน ตกรรมจัดฟัน ภาษาไทย
เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการรักษา
และภาษา
Clinical practices in caring of orthodontic patients, อังกฤษ
taking history and examination orthodontic patients for และเปลี่ยน
data recording, analysis and treatment planning
คำอธิบาย
รายวิชา

those patients requiring referral, teaching includes the
correction of uncomplicated dental malocclusions within
the scope of student’s treatment capabilities and clear
identification of those complicated skeletal components
which require treatment by an orthodontist, while the
primary responsibility of the student is diagnostic in
nature, students are required to carry out certain clinical
orthodontic procedures on patient.
421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
ฝึกปฏิบัติงานทัน ตสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุม ชน
และจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Practice dental public health in community hospital
and conducting dental health promotion program.

421650

421652

คลินิกทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Clinical Practice in Family Dentistry
ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรม และทันตกรรม
ในโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการรักษาผูป้ ่วยในลักษณะองค์รวม
เพื่อให้สามารรถดูแลสุขภาพในช่องปาก การป้องกันโรค
และพยาธิสภาพในช่องปากในครอบครัว และเพื่อนำไปสู่
การเตรียมตัวเข้า ปฏิบ ัต ิงานในโรงพยาบาลของรัฐทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Apply theory, concepts and management in
administration, health economic, oral health profile of
each individual family and evaluation of dental public
health administration in government hospital in city and
rural areas.

421653

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
2(0-6-0) 421660
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับงาน
ที่ง่ายถึงปานกลางโดยการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา
การบูรณะฟัน การทำครอบฟัน เหล็ก ไร้ส นิม การรัก ษา
เนื้อเยื่ อในฟัน น้ำ นม การใส่เ ครื่องมือกัน ที่ การถอนฟัน
การรัก ษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัด ฉุกเฉิน การปรับ
พฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทันตกรรม
โดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการทาง
ทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการสัมมนากลุ่ม
ย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Practice in Community Hospital
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านทั น ตสาธารณสุ ข ในโรงพยาบาล
ชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Practice dental public health in community hospital
and conducting dental health promotion program

ปรับรหัส
วิชาและ
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ

ปิดรายวิชา

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
1(0-3-0)
Pediatric Dentistry Clinic 2
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับ
งานที ่ ง ่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการตรวจวิ น ิ จ ฉั ย วางแผน
การรัก ษา การบูรณะฟัน การทำครอบฟัน เหล็ก ไร้ส นิม
การรั ก ษาเนื ้ อ เยื ่ อ ในฟั น น้ ำ นม การใส่ เ ครื ่ อ งมื อ กั น ที่
การถอนฟัน การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน
การปรับ พฤติก รรมเพื่อให้เ ด็ก ร่วมมือต่อการรัก ษาทาง
ทั น ตกรรมโดยวิ ธ ี ไ ม่ ใ ช้ ย า การสื ่ อ สารกั บ ผู ้ ป กครอง
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมการ
จัดการทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ
ท าง ระบ บ ห รื อ เด ็ ก ท ี ่ ต ้ อ ง ได ้ ร ั บ ก ารด ู แ ล พิ เ ศษ
และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และ
ปรับลด
หน่วยกิต

Clinical practicing in pedodontics treatment from
simple to moderate levels ie examination, diagnosis, tooth
restoration, stainless steel crown fitting, pulpal treatment
in deciduous tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency treatment,
changing child behavior for dental treatment co-operation
without mediation, communication with parents, oral
health promotion and prevention including proper dental
management in children with systemic diseases or special
consideration and seminar during clinical practice.

Clinical practicing in pedodontics treatment from simple
to moderate levels examination, diagnosis, tooth
restoration, stainless steel crown fitting, pulpal treatment
in deciduous tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency treatment,
changing child behavior for dental treatment co-operation
without mediation, communication with parents, oral
health promotion and prevention including proper dental
management in children with systemic disease or special
consideration and seminar during clinical practice

421654

นวัตกรรมทางทันตกรรม
1(1-0-2)
Dental Innovation
องค์ ค วามรู ้ ใ นวัส ดุ สิ ่ ง ประดิษ ฐ์ท ี่ เ กี ่ย วข้ องกับ งาน
ทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการเบื้องต้นของงาน
ทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ
ของรากเทียม ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิด
จากการใส่รากเทียม โดยมีการฝึกปฏิบัติการทำศัลยกรรม
รากเทียมในแบบจำลองฟัน
Updated knowledge of dental material and dental
products the basic principle of dental implant; system and
components of dental implant; indications
contraindications and complications for dental implant;
implant surgery in simulated models.

421671

หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม
1(0-2-1) ปรับรหัส
Current Topics in Dentistry
วิชา
การศึก ษาและการอภิป รายแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับ ปรับชื่อ
ทั น ตวั ส ดุ ศ าสตร์แ ละกระบวนการรั ก ษาทางทัน ตกรรม รายวิชา
โดยการบู ร ณาการองค์ ค วามรู ้ พ ื ้ น ฐาน เทคโนโลยี แ ละ และเปลี่ยน
นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน คำอธิบาย
Studying and discussion in contemporary concepts of รายวิชา
dental materials and treatment procedures in Dentistry by
integration of basic knowledge, new technologies and
innovations in current dental treatment

421655

ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม ดูแลสุขภาพ
ทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพ ศึกษาระบบ ระเบียบ
การบริการสุขภาพในระดับต่างๆ
ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง
และชุมชน ของภาครัฐ ศึกษาบทบาท หน้าที่ของทันตแพทย์
ที่ต้องทำงานร่วมกับ แพทย์ และบุคลากร ด้านการแพทย์
ทุกสาขาได้
Practice on health promotion and treatment both
holistic health and oral health in the government hospitals,
health care system in various levels is performed in the
provincial health office, community medical units, both
general hospitals in city and rural areas, along with the
role and job description of dentists and dental health
personal under the health care system are practice.

421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาล
2(0-6-0) ปรับรหัส
Practice in General Hospital
วิชา ปรับ
ระบบ ระเบียบ การบริหาร บริการ ของโรงพยาบาลศูนย์/ ชื่อภาษา
ทั่วไป และเครือข่ายของโรงพยาบาลในทุกระดับ บทบาท อังกฤษ
หน้าที่ของทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่วมกับ แพทย์ และเปลี่ยน
และบุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ ท ุ ก สาขาอย่ า งถู ก ต้ อ งมี คำอธิบาย
ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในผู้ป่วยที่ซับซ้อน รายวิชา
การประเมินสภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่จะ
รับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์ทำงานในห้องผ่าตัด
และหอผู้ป่วย การขอคำปรึกษาและให้คำปรึกษาในการรักษา
ผู ้ ป ่ วยที ่ ม ี ป ั ญหาทางทั นตกรรมและมี โรคทางระบบอื ่ นๆ
ในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องในโรงพยาบาล บันทีก
เวชระเบียนระบบโรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน
Study the service and management system of the
regional / general hospital including the networks. Study
role of dentists in coordinating with medical doctors and
other medical personnel. Observe the dentist's
performance in a complex patient. Study the condition
assessment and prescribe the treatment of dental patients

who will be admitted to the hospital. Observe, work in
operating rooms and wards, consultation and provide
consultation in the treatment of patients with dental
problems and other systemic diseases from / to relevant
departments in the hospital. Record medical record that is
correctly and completely according to the standard
421656

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2
3(2-2-5)
English for Dentist I
ฝึก ทัก ษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ์ต ่ า งๆ
ที่เกี่ยวกับ การรัก ษาทางทั น ตรรม และการฝึก การอ่ า น
เพื่อวิเคราะห์
Practice in oral communication in various situations
related to dental profession; Practice in reading for
analysis.

ปิดรายวิชา

421657

ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry II
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปากของบุคคล
ในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบของปัญ หา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง
การประเมิ น ผลการรั ก ษา การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family members,
size of the problem and the impact of the problem, factors
that cause , and associated risk factors, guidelines for
evaluation and treatment, to strengthen family
involvement in care sustained.

421450

ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry 2
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปากของบุคคล
ในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบของปัญ หา
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง
การประเมิ น ผลการรั ก ษาการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family members,
size of problem and impact of problem, factors of
problems, associated risk factors, guidelines for evaluation
and treatment, strengthen family involvement in
sustainable care

ปรับรหัส
วิชา
ปรับชื่อ
ภาษา
อังกฤษ
และย้าย
ชั้นปี

421658

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว
Searching, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, discussing and answering question in family
dentistry.

421653

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว
2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน
รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว
Searching, collecting data, analyzing, report writing,
presenting, discussing and answering question concerning
family dentistry issues

ปรับรหัส
วิชา

421659

วิจัยทางทันตกรรม 2
3(0-6-3)
Research for Dentistry II
ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
เขียนโครงการวิจัยอาจเป็นวิจัยพื้นฐาน วิจัยคลินิก วิจัย
ชุมชน รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการ การประเมินผล

ปิดรายวิชา

เขียนรายงาน และเสนอผลงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
วิจัยสืบเนื่อง
Practice of the problem selection for researches,
adviser consultation writing the proposal of either, basic,
clinical, or community researches, collection of the data
obtained, evaluation of the researches, report writing,
presentation the research results, marking the comments
for continuing the researches.
421351

ทันตกรรมป้องกัน
1(1-0-2)
Preventive Dentistry
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันในระดั บ
ต่ า งๆ ทั ้ ง ในระดั บ บุ ค คลและชุ ม ชน โดยมุ ่ ง เน้ น ถึ ง
การป้องกันในระดับปฐมภูมิ
Theories and concepts of preventive dentistry in
individual and community level focusing an primary
prevention

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421424

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก
1(0-3-0)
Oral Surgery Laboratory
หลักการและการใช้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
ฝึกปฏิบัติฉีดยาชา การถอนฟัน การกรีดเหงือก การกรอ
กระดูก การกรอแบ่งฟันในแบบจำลองฟัน การเย็บแผลและ
การดูแลแผล การซักประวัติ การตรวจภายนอกและภายใน
ช่ อ งปาก การแปลผลภาพรั ง สี เพื ่ อ ประเมิน ผู ้ ป ่ วยและ
ลั ก ษณะของฟั น การฝึ ก มั ด ลวดยึ ด ฟั น และกระดู ก
ขากรรไกร การพิมพ์ปากและทำเฝือกปิดแผล
Principles of armamentarium in oral surgery, practice
for local anesthetic injection, extraction, flap design and
incision, removing bone and dividing tooth in dentoform,
wound suturing and wound care, history taking, extra and
intraoral examination, radiographic interpretation for
evaluation patients and characteristic of tooth, practice for
splinting teeth in lower and upper jaw, impression for
surgical stent

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421452

ทันตกรรมพร้อมมูล
1(1-0-2)
Comprehensive Dental Care
แนวคิ ด และและหลั ก การจั ด ทำทั น ตกรรมพร้ อมมู ล
การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ
ในรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแนวคิดการ
ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยตนเอง

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421463

Concept and application in comprehensive dental care,
focusing integration of related knowledges in holistic
health care and delivery of health self care
ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก
1(0-3-0)
Pediatric Dentistry Laboratory
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นแบบจำลอง ในการใส่ แ ผ่ น ยางกั น
น้ำลาย การบูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน ทำครอบฟัน
เหล็ ก ไร้ ส นิ ม เครื ่ อ งมื อ กั น ที ่ พั ล โพโตมี พั ล เพคโตมี
การฉี ด ยาชาในผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก และมี ก ารสั ม มนากลุ ่ ม ย่ อย
ระหว่ า งฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง าน การเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ น
การปฏิบัติงานในผู้ป่วยจริง
Laboratory practices in model , rubber dam
application, primary teeth restoration, stainless steel
crown, space maintainer, pulpotomy, pulpectomy, local
anesthesia for pediatric dental patients, set seminar in
small group student discussion ready before practice in
pediatric children

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421523

ทันตกรรมรากเทียม
1(1-0-2)
Implantology
พื้น ฐานทางชีววิท ยาที่เ กี่ยวข้องกับ การฝัง รากเที ย ม
ชนิ ด ของรากเที ย ม หลั ก การพื ้ น ฐานของการผ าตั ด ฝั ง
รากเทียม ข้องบ่งชี้และข้อห้าม การตรวจวินิจฉัย และการ
วางแผนการรัก ษาผู้ป ่วยในรายทำรากฟัน เที ยม การให้
การรัก ษาฟัน เทียมในบริบ ททันตกรรมประดิษ ฐ์ การฝึก
ปฏิบัติการฝังรากเทียม
Biologic basis in implantology, types of implants,
methods, indications and contraindications, examination
and treatment planning on patients in need of basic dental
implants, the perspective of dental implant and
prosthodontics, hands-on various implant workshop

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421480

วิจัยทางทันตกรรม 1
1(0-2-1)
Dental Research 1
การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
การหาช่ อ งว่ า งขององค์ ค วามรู ้ แ ละปั ญ หาการวิ จั ย
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่าง
เชิงหลักการในการทำวิจัย
Conducting a research project in oral health sciences,
searching for gap of knowledge and research problem,
literature review and writing the concept of research
project

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421571

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
2(0-6-0)
Comprehensive Dental Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิก
ทันตกรรม โดยการตรวจในช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์
โรค วางแผนการรั ก ษา ให้ ก ารรั ก ษาทางทั น ตกรรม
แก่ ผ ู ้ ป ่ ว ยโดยคำนึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สภาพ
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ ป ่ว ย ให้ท ัน ตกรรม
ป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพ
ได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของ
ผู้ป่วย ที่ได้รับการรัก ษาแบบทัน ตกรรมเบ็ดเสร็จไปแล้ว
อย่างต่อเนื่อง
Clinical practice in comprehensive dental care, oral
examination diagnosis, prognosis, treatment plan,
providing treatment considering patient’s physical,
psychological, economical and environmental factors,
providing primary preventive program to ensure patient’s
oral self care, follow-up and re-evaluation of
comprehensively treated cases

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421580

วิจัยทางทันตกรรม 2
1(0-2-1)
Dental Research 2
การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
การวางแผนการทำวิ จั ย การนำเสนอโครงร่ า งงานวิ จั ย
และการดำเนินงานวิจัยตามจริยธรรมการวิจัย
Conducting a research project in oral health sciences
following the Dental Research Project 1 , research
planning, research proposal presentation and ethically
processing a research

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421621

คลินิกปริทันตวิทยา 3
1(0-3-0)
Periodontic Clinic 3
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรักษา
ผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบระดับกลาง
ถึงรุนแรงโดยให้การรักษาแบบองค์รวม
Clinical periodontal practice in comprehensive dental
clinic to treat gingivitis and moderate to severe
periodontitis patients with holistic approach

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421672

เทคโนโลยีดิจิทัลและความสวยงามทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Digital Technology and Esthetic in Dentistry
มุมมองความสวยงามกับงานทางทันตกรรม เทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามทางทันตกรรม การออกแบบ
รอยยิ้ม การให้การรักษาเพื่อความสวยงามแบบสหสาขา

เปิด
รายวิชา
ใหม่

การให้ ก ารรั ก ษาแผ่ น แปะฟั น ขาว การถ่ า ยภาพทาง
ทันตกรรมรวมถึงการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทางทันตกรรม
Perspective of aesthetic associated with dental
treatment, technology related to dental aesthetics,
interdepartmental treatment in aesthetic work, smile
design, the art of veneer, dental photography and handon workshop
421673

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
3(0-9-0)
Comprehensive Dental Clinic 2
การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิก
ทันตกรรม โดยการตรวจในช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์
โรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่
ผู้ป่วยโดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย และให้ท ัน ตกรรมป้องกัน
ระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วย
ตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ป่วย
จนเสร็จสิ้น
Clinical practice in comprehensive dental care
including oral examination to conduct diagnosis, prognosis,
treatment plan and to provide treatment considering the
patient’s physical, psychological, economical and
environmental factors, providing primary preventive
program to ensure the patient’s oral self care, follow-up
and re-evaluation of comprehensively treated cases
till the cases complete

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421674

คลินิกทันตกรรมทางเลือก
1(0-3-0)
Elective Dental Clinic
การปฏิบัติการตรวจ วิน ิจฉัย การวางแผนการรักษา
รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินกิ ทันตกรรมสาขาที่นิสิต
ให้ ค วามสนใจ สาขาทั น ตกรรมวิ น ิ จ ฉั ย และเวชศาสตร์
ช่ อ งปาก ทั น ตกรรมบดเคี ้ ย ว ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์
ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ปริทันตวิทยา
ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก ศั ล ยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตสาธาณสุข
Clinical practices in examination, diagnosis, treatment
planning and treatment of patients in dental clinic of
interest, oral diagnosis and oral medicine, occlusion and
orofacial pain, prosthodontics, operative dentistry,
endodontics, periodontology, orthodontics, pediatric
dentistry, oral and maxillofacial surgery and dental public
health

เปิด
รายวิชา
ใหม่

421680

วิจัยทางทันตกรรม 3
1(0-2-1)
Dental Research 3
การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยการแปลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลงานวิจัย นำเสนองานวิจัย และเขียนบทความวิจัย
Conducting a research project in oral health sciences
following the Dental Research Project 2 , data
interpretation and analysis, research project presentation
and writing a research paper

เปิด
รายวิชา
ใหม่

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอัง กฤษในบริบ ทที่ เ ฉพาะเจาะจงโดยใช้ท ั ก ษะ
การฟัง พูด อ่า น และเขียน โดยเพิ่ม หัวข้อและประเด็ น
การพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิต
กำลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคำศัพท์
English in More specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skill with additions of
varions speaking and writing topics

เปิด
รายวิชา
ใหม่

ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 1

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

001103

ทักษะภาษาไทย

3(3-0-6)

001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

001111

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

3(3-0-6)

004101

ศิลปะในการดำเนินชีวิต

3(2-2-5)

005172

การจัดการการดำเนินชีวิต

3(2-2-5)

005171

ชีวิตและสุขภาพ

3(3-0-6)

243211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

3(3-0-6)

243211

เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล

3(3-0-6)

421150

วิชาชีพทันตแพทย์

1(1-0-2)

421170

วิชาชีพทันตแพทย์

1(1-0-2)

005173

ทักษะชีวิต

2(1-2-3)

243261

พันธุศาสตร์ทั่วไป

2(2-0-4)

363251

คัพภวิทยา

1(1-0-2)

421352

ชีวสถิติพ้ืนฐาน

1(1-0-2)
242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

4(3-3-8)

365211

ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น

4(3-3-8)

รวม

18
หน่วยกิต

รวม

22
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

001112

ภาษาอังกฤษพัฒนา

3(3-0-6)

001101

การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

003134*

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

3(3-0-6)

001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

003136*

พะเยาศึกษา

3(2-2-5)

003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

242103

เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์

4(3-3-8)

244104

ฟิสกิ ส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ

3(2-3-6)

421151

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

2(1-3-2)

00xxxx

ศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

00xxxx

ศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

004xxx

กลุ่มวิชาพลานามัย

1(0-2-1)
363213

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1

3(2-3-6)

363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2

3(2-3-6)

363251

คัพภวิทยา

1(1-0-2)

421110

ทันตกายวิภาคศาสตร์

2(1-3-2)

รวม

18
หน่วยกิต

รวม

22
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 2

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

002202

สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

363213

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1

3(2-3-6)

363214

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2

3(3-0-6)

361355

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1

3(2-3-6)

361355

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1

3(2-3-6)

00xxxx

ศึกษาทั่วไปเลือก

3(x-x-x)

003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

365211

ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น

4(3-3-8)

367204

หลักสรีรวิทยา

4(3-3-8)

367204

หลักสรีรวิทยา

4(3-3-8)

421250

การเจริญเติบโตของศรีษะและใบหน้า

1(1-0-2)
363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์

4(3-3-8)

421250

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

2(1-3-2)

รวม

22
หน่วยกิต

รวม

21
หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

361356

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

3(2-3-6)

361356

จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2

3(2-3-6)

363231

จุลกายวิภาคศาสตร์

3(2-3-6)

363242

ประสาทกายวิภาคศาสตร์

4(3-3-8)

366213

พยาธิวิทยา

4(3-3-8)

405213

พยาธิวิทยา

4(3-2-7)

421251

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก

3(2-3-4)

421210

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก

3(2-3-4)

421252

ทันตกายวิภาคศาสตร์

2(1-3-2)

xxxxxx

เลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

เลือกเสรี

3(x-x-x)

002201

พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

421240

ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางทันตกรรม

2(2-0-4)

421211

การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า

1(1-0-2)

รวม

22
หน่วยกิต

รวม

22
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาต้น

ภาคการศึกษาต้น

341336

เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 1

3(3-0-6)

341336

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1

3(3-0-6)

421310

ทันตกรรมบดเคี้ยว 1

1(1-0-2)

421310

ทันตกรรมบดเคี้ยว 1

1(1-0-2)

421311

ปริทันตวิทยา 1

1(1-0-2)

421320

ปริทันตวิทยา 1

1(1-0-2)

421312

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1

1(1-0-2)

421311

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1

1(1-0-2)

421313

พยาธิวิทยาช่องปาก

2(2-0-4)

421312

พยาธิวิทยาช่องปาก

2(2-0-4)

421330

2(2-0-4)

421331

ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทาง
ทันตกรรม
ฟันเทียมทั้งปาก 1

1(1-0-2)

421340

ฟันเทียมทั้งปาก 1

1(1-0-2)

421332

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1

1(0-3-0)

421341

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก

1(0-3-0)

421333

วิทยาการโรคฟันผุ

2(2-0-4)

421330

วิทยาการโรคฟันผุ

2(2-0-4)

421350

ทันตกรรมครอบครัว 1

1(1-0-2)

421350

ทันตกรรมครอบครัว 1

1(1-0-2)

421351

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน

1(0-3-0)

421352

ปฎิบัติการทันตกรรมป้องกัน

1(0-3-0)

421315

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

1(0-3-0)

421313

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก

1(0-3-0)

xxxxxx

เลือกเสรี

3(x-x-x)

xxxxxx

เลือกเสรี

3(x-x-x)

421370

การยศาสตร์

1(1-0-2)

421321

ศัลยศาสตร์เบื้องต้น

1(1-0-2)

421342

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1

1(1-0-2)

421351

ทันตกรรมป้องกัน

1(1-0-2)

รวม

22
หน่วยกิต

รวม

20
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 3

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาปลาย

ภาคการศึกษาปลาย

341337

เภสัชวิทยาพืน้ ฐาน 2

2(2-0-4)

341337

เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2

3(3-0-6)

421316

การยศาสตร์

1(1-0-2)

421317

ทันตกรรมบดเคี้ยว 2

2(1-3-2)

421314

ทันตกรรมบดเคี้ยว 2

2(1-3-2)

421318

ปริทันตวิทยา 2

1(1-0-2)

421322

ปริทันตวิทยา 2

1(1-0-2)

421319

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา

1(0-3-0)

421323

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา

2(0-6-0)

421320

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก

2(1-3-2)

421321

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2

1(1-0-2)

421315

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2

1(1-0-2)

421322

ทันตรังสี 1

1(1-0-2)

421316

ทันตรังสี 1

1(1-0-2)

421323

ศัลยศาสตร์เบื้องต้น

1(1-0-2)

421325

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

1(1-0-2)

421324

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล

1(1-0-2)

421334

ทันตกรรมหัตถการ 1

1(1-0-2)

421331

ทันตกรรมหัตถการ 1

1(1-0-2)

421335

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

1(0-3-0)

421332

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1

1(0-3-0)

421336

ฟันเทียมทั้งปาก 2

1(1-0-2)

421343

ฟันเทียมทั้งปาก 2

1(1-0-2)

421337

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2

1(0-3-0)

421338

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1

1(1-0-2)

421339

1(0-3-0)

421353

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอด
ได้1
วิทยาการระบาดช่องปาก

421380

วิทยาการระบาดช่องปาก

1(1-0-2)

421354

ทันตกรรมจัดฟัน 1

1(1-0-2)
421381

ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ

3(2-2-5)

421346

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2

1(1-0-2)

421345

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้

1(0-3-0)

421317

ชีววิทยาช่องปาก 1

2(2-0-4)

รวม

22
หน่วยกิต

รวม

1(1-0-2)

22
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 4

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

421410

ปริทันตวิทยา 3

2(2-0-4)

421420

ปริทันตวิทยา 3

2(2-0-4)

421411

คลินิกปริทันตวิทยา 1

2(0-6-0)

421421

คลินิกปริทันตวิทยา 1

2(0-6-0)

421412

คลินิกทันตรังสี 1

1(0-3-0)

421411

คลินิกทันตรังสี 1

1(0-3-0)

421413

ทันตรังสี 2

2(2-0-4)

421410

ทันตรังสี 2

2(2-0-4)

421430

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1

1(0-3-0)

421440

ฟันเทียมชนิดติดแน่น

2(2-0-4)

421431

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1

1(0-3-0)

421441

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น

1(0-3-0)

421432

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2

1(1-0-2)

421442

ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2

1(1-0-2)

421433

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2

1(0-3-0)

421414

1(1-0-2)

421422

2(0-6-0)

421423

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1

2(2-0-4)

421415

ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิโลเฟเชียล
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1

421434

ทันตกรรมหัตถการ 2

2(2-0-4)

421430

ทันตกรรมหัตถการ 2

1(1-0-2)

421435

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1

2(0-6-0)

421432

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1

2(0-6-0)

421436

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2

1(0-3-0)

421431

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2

1(0-3-0)

421437

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1

1(1-0-2)

421433

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1

1(1-0-2)

421438

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์

1(0-3-0)

421434

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์

2(0-6-0)

421439

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2

1(1-0-2)

421314

ชีววิทยาช่องปาก 1

2(2-0-4)

421412

ชีววิทยาช่องปาก 2

2(2-0-4)

421460

ทันตกรรมจัดฟัน 1

1(1-0-2)

1(0-3-0)

421450

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1

1(0-3-0)

421461

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1

1(0-3-0)

421417

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก

1(1-0-2)

421413

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก

1(1-0-2)

421418

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1

1(0-3-0)

421414

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1

1(0-3-0)

421419

อายุรศาสตร์ทั่วไป

3(2-2-5)

421425

3(2-2-5)

421452

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรม
ครอบครัว

2(0-6-0)

421451

อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วย
ที่มีโรคทางระบบ
ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว

2(0-6-0)

421470

การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินิก

2(0-6-0)

421462

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

2(2-0-4)

421463

ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก

1(0-3-0)

421480

วิจัยทางทันตกรรม 1

1(0-2-1)

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 4

ชั้นปีที่ 4

ตลอดปีการศึกษา (ต่อ)

ตลอดปีการศึกษา (ต่อ)

รวม

33
หน่วยกิต

421426

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

1(1-0-2)

421424

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก

1(0-3-0)

421450

ทันตกรรมครอบครัว 2

1(1-0-2)

421452

ทันตกรรมพร้อมมูล

1(1-0-2)

รวม

41
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 5

ชั้นปีที่ 5

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

421510

ทันตกรรมบดเคี้ยว 3

1(1-0-2)

421511

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว

1(0-3-0)

421512

คลินิกปริทันตวิทยา 2

2(0-6-0)

421520

คลินิกปริทันตวิทยา 2

2(0-6-0)

421513

คลินิกทันตรังสี 2

1(0-3-0)

421510

คลินิกทันตรังสี 2

1(0-3-0)

421514

2(2-0-4)

421521

2(2-0-4)

1(0-3-0)

421522

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก
กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2

2(0-6-0)

421516

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก
กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิโลเฟเชียล
คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2

1(0-3-0)

421511

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2

1(0-3-0)

421530

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2

2(0-6-0)

421532

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2

2(0-6-0)

421531

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

1(0-3-0)

421533

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์

2(0-6-0)

421532

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1

4(0-12-0)

421540

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1

3(0-9-0)

421550

ทันตกรรมจัดฟัน 2

1(1-0-2)

421560

ทันตกรรมจัดฟัน 2

1(1-0-2)

421551

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1

1(0-3-0)

421562

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1

1(0-3-0)

421552

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน

2(1-3-2)

421551

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน

2(1-3-2)

421553

1(1-0-2)

421570

จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์

1(1-0-2)

421554

จรรยาบรรณและนิติทันต
วิทยาศาสตร์
ระบบงานทันตสาธารณสุข

1(1-0-2)

421550

ระบบงานทันตสาธารณสุข

1(1-0-2)

421555

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

1(1-0-2)

421559

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2

1(1-0-2)

421556

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

2(0-6-0)

421563

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1

2(0-6-0)

421557

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1

3(2-2-5)

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

3(3-0-6)

421558

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2

1(0-3-0)

421561

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2

1(0-3-0)

421533

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

1(1-0-2)

421531

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

1(1-0-2)

421416

ชีววิทยาช่องปาก 2

2(2-0-4)

421451

วิจัยทางทันตกรรม 1

2(1-3-2)
421580

วิจัยทางทันตกรรม 2

1(0-2-1)

421530

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย

1(1-0-2)

421571

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1

2(0-6-0)

421523

ทันตกรรมรากเทียม

1(1-0-2)

รวม

33
หน่วยกิต

421515

รวม

36
หน่วยกิต

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564

ชั้นปีที่ 6

ชั้นปีที่ 6

ตลอดปีการศึกษา

ตลอดปีการศึกษา

421610

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2

2(0-6-0)

421620

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3

2(0-6-0)

421611

ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม

1(1-0-2)

421612

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

1(1-0-2)

421670

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

2(1-3-2)

421613

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม

1(0-3-0)

421622

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม

1(0-3-0)

421614

1(1-0-2)

421630

การจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางการแพทย์
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2

4(0-12-0)

421640

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2

3(0-9-0)

421615

ชีววิทยาช่องปาก 3

2(2-0-4)

421650

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2

1(0-3-0)

421661

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2

1(0-3-0)

421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน

4(0-12-0)

421650

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน

4(0-12-0)

421652

คลินิกทันตกรรมครอบครัว

2(0-6-0)

421653

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2

2(0-6-0)

421660

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2

1(0-3-0)

421631

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย

1(1-0-2)

421654

นวัตกรรมทางทันตกรรม

1(1-0-2)

421671

หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม

1(0-2-1)

421655

ปฏิบัติการโรงพยาบาล

2(0-6-0)

421651

ปฏิบัติการโรงพยาบาล

2(0-6-0)

421656

ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2

3(2-2-5)

421657

ทันตกรรมครอบครัว 2

1(1-0-2)

421658

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว

2(0-6-0)

421653

สัมมนาทันตกรรมครอบครัว

2(0-6-0)

421659

วิจัยทางทันตกรรม 2

3(0-6-3)

421680

วิจัยทางทันตกรรม 3

1(0-2-1)

421621

คลินิกปริทันตวิทยา 3

1(0-3-0)

421673

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2

3(0-9-0)

421672

2(2-0-4)

421674

เทคโนโลยีดิจิทัลและความสวยงาม
ทางทันตกรรม
คลินิกทันตกรรมทางเลือก

421610

คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว

1(0-3-0)

รวม

28
หน่วยกิต

รวม

34
หน่วยกิต

1(0-3-0)

ภาคผนวก ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณทิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

ภาคผนวก ฉ
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

ภาคผนวก ช
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ภาคผนวก ซ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ที่
1
นางสาวทัศนีย์ เต็งรังสรรค์*
2

นางสาวอัญชลี ดุษฎีพรรณ์*

3

นายพรพัฒน์ ธีรโสภณ*

ตำแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์
คลินิก
รองศาสตราจารย์

อาจารย์

4

นางศันสณี รัชชกูล*

อาจารย์

5

นายทศพล อินปะโคน*

อาจารย์

คุณวุฒิ
ป.บัณฑิต
ท.บ.
M.Sc.
DDPH.
ท.บ.
วท.บ.
ปร.ด.

สาขาวิชา
2564
360

ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
2565
2566
2567
2568
360
360
360
360

2569
360

Dental Public Health
Dental Public Health

360

360

360

360

360

360

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ช่องปาก

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

วิทยาเอ็นโดดอนต์

ท.บ.
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
อ.ท.
ทันตสาธารณสุข
M.P.H
Health Administration
ท.บ.
วท.บ.
M.Sc.
Prosthodontics
ท.บ.

ภาคผนวก ฌ
ข้อกาหนดสภาวิชาชีพ
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ประกาศทันตแพทยสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
เพื่อให้การให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์ของทันตแพทยสภา เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ใ ห้ บั ง คั บ และประกาศต่ า ง ๆ ของทั น ตแพทยสภา ซึ่ ง มี ก าร
ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรม
ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศทันตแพทยสภา ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภา
๒. ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ในการเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
รับรองสถาบันการศึกษาของทันตแพทยสภา ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ทั้งกรณีที่เป็นปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓. การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันตามประกาศฉบับนี้ อาจดําเนินการได้ ๓ กรณี
ได้แก่ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และการรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล
ส่วนที่ ๑ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ
๔. การดําเนินการ
4.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ผู้ ยื่ น ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ แ ทน
ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
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4.2 กําหนดดําเนินการ
การยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ต้องเสนอต่อทันตแพทยสภาล่วงหน้า
ก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิดการศึกษาตามกําหนด ดังนี้
ก. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ซึ่ ง ไม่ เ คยยื่ น ขอมาก่ อ น หรื อ หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ค วามเห็ น ชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเวลา ๑ ปีในการยื่นคําขอครั้งล่าสุด ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๘๐ วันก่อนวันประกาศรับนักศึกษา
ข. กรณีหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
เป็นเวลามากกว่า ๑ ปีในการยื่นคําขอครั้งล่าสุด ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ค. กรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา
4.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา
เอกสารประกอบการยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไป ดังนี้
(1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบ มคอ. ๒ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และแสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร หลักการและเหตุผล
ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การคิดหน่วยกิต
แผนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คําอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผล การสําเร็จการศึกษา
ชื่อปริญญา จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ จํานวนนักศึกษาที่จะรับ
ในแต่ละปีการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา วิธีการรับนักศึกษา กําหนดการเปิดรับนักศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจํานวนขั้นต่ําของการรักษาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา
(2) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ในกรณีที่ขบวนการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
อาจส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวในภายหลังก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
(3) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
(4) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร
(5) แผนการสอน ตามรูปแบบ มคอ. ๓ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยยื่นขอมาก่อน ให้ยื่น มคอ. ๓ อย่างน้อยของ
ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๓
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ข. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้
และเป็นการยื่นขอในปีการศึกษาที่จะเริ่มมีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ให้ยื่น มคอ. ๓ ของทุกชั้นปี
ค. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้
ในปีการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข. ให้ยื่น มคอ. ๓ ของทุกชั้นปีที่เปิดการเรียนการสอนร่วมกับ
มคอ. ๓ ของปีการศึกษาต่อไปอย่างน้อย ๑ ปี
ง. กรณีหลักสูตรซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว ให้ยื่น มคอ. ๓
ของทุกชั้นปี
เอกสารตาม ก. ถึง ง. ให้จัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน ๗ ชุด และจัดทํา
เป็นสําเนาอิเลคโทรนิคส์ บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลอีก ๑ ชุด ส่งมายังทันตแพทยสภาพร้อมเอกสาร
ฉบับจริง
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้ เมื่อประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศ
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละครั้งก็ได้
ส่วนที่ ๒ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
๖. การดําเนินการ
6.1 คุณสมบัติของหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบและรับการรับรอง
หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบต้องเป็นหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนจนมีบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาแล้วอย่างน้อย ๑ รุ่น และสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทางการศึกษาหรือทางวิชาชีพของประเทศที่ตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น
6.2 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ผู้ ยื่ น ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ แ ทน
ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากสถาบันดังกล่าวโดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
6.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา
เอกสารประกอบการยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไป ดังนี้
(1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ แสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย
ชื่อหลักสูตร หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา
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การลงทะเบียนเรียน การคิดหน่วยกิต แผนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คําอธิบายรายวิชา
การวัดและการประเมินผล การสําเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจํา
และอาจารย์พิเศษ จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
วิธีการรับนักศึกษา กําหนดการเปิดรับนักศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจํานวนขั้นต่ําของการรักษา
ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา
(2) รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติของสถาบัน
สถานที่ตั้ง โครงสร้างการบริหาร จํานวน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา คลินิกทันตกรรม
ของสถาบันการศึกษา รายละเอียดของโรงพยาบาลสมทบที่เป็นแหล่งฝึกทางคลินิก จํานวน คุณวุฒิ
และรายละเอียดของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสมทบ รูปแบบและระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินกิ ทันตกรรมของสถาบันการศึกษาหรือของสถาบันสมทบ
(3) จํานวนผู้ ป่วย จํ านวนยูนิ ต และเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ทางทันตกรรมของคลินิ ก
ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา หรือของโรงพยาบาลสมทบ
(4) จํานวนนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม และอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่ยื่นขอความเห็นชอบ
(5) ผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของบัณฑิตจากหลักสูตรที่ขอ
ความเห็นชอบจากการสอบในประเทศต่าง ๆ หรือในประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร
ทั้งนี้ ทันตแพทยสภาอาจใช้จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ยื่นคําขอ
ที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยพิจารณาแทนก็ได้
(6) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
(7) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม เมื่อประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้
แต่ไม่มากกว่า ๑ ปี จากจํานวนปีที่ศึกษาทั้งหมดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละครั้งก็ได้
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๘. เงื่อ นไขของผู้สํ า เร็จการศึกษาจากสถาบั นการศึ กษาต่างประเทศ ที่ ต้อ งดํา เนิน การ
เพิ่มเติมก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาเห็นชอบ และในสถาบันการศึกษาที่ทันตแพทยสภารับรอง
ถือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ทันตแพทสภารับรองอย่างมีเงื่อนไข ให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย
สมบูรณ์ก่อนได้รับการรับรองปริญญา ทั้งนี้เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น
(1) สอบผ่ า นการวั ด ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถการใช้ ภ าษาไทย ในสถาบั น ทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด
(2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(4) เข้ า รั บ และผ่ า นการอบรมโครงการทั น ตกรรมชุ ม ชน ในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม
ส่วนที่ ๓ การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล
๙. การดําเนินการ
9.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับรองปริญญา
ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ยื่นขอ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
จากผู้ที่ได้รับปริญญานั้นให้ทําการแทนโดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
การยื่ น ขอรั บ รองปริ ญ ญาในกรณี อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการ
การศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ของทันตแพทยสภา
9.2 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา
เอกสารประกอบการยื่นคําขอรับรองปริญญาแบบรายบุคคล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไป
ดังนี้
(1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่ผู้ยื่นคําขอสําเร็จการศึกษา โดยแสดงรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา
การคิดหน่วยกิต แผนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คําอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผล
การสําเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา และรายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตลอดหลักสูตร
(2) ปริญญาบัตร และผลการเรียน (Transcript)
(3) จํานวนการรักษาประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และผู้ยื่นคําขอฯ
ให้การรักษาในผู้ป่วยจริงระหว่างการศึกษา
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(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ หนังสือแสดงผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
(5) เอกสารอื่นตามที่ทันตแพทยสภากําหนด
(6) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการรับรองปริญญา
๑๐. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล
การรั บ รองปริ ญ ญาของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตร์ ร ายบุ ค คลให้ พิ จ ารณา
ตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม เมื่อรับรองปริญญาของบุคคใดแล้ว ให้ถือว่าเป็น
การรับรองปริญญาของบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะ และไม่ผูกพันกับปริญญาของบุคคลอื่นที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดียวกัน
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องดําเนินการก่อน
หรือร่วมไปกับการรับรองปริญญานั้นก็ได้
๑๑. เงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติม
ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ทั น ตแพทสภาจะให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาอย่ า งมี เ งื่ อ นไขสํ า หรั บ ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยอย่างน้อยจะกําหนดให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์
ก่อนการรับรองปริญญา ทั้งนี้ เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น
(1) สอบผ่ า นการวั ด ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถการใช้ ภ าษาไทย ในสถาบั น ทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด
(2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(4) เข้ า รั บ และผ่ า นการอบรมโครงการทั น ตกรรมชุ ม ชน ในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม
ส่วนที่ ๔ เบ็ดเตล็ด
๑๒. การวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีมีปัญหาในการดําเนินการตามประกาศนี้ หรือมีแนวปฏิบัติใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๔๔ ง

หน้า ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑๓. บทเฉพาะกาล
หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ซึ่งได้ส่งเอกสาร
คําขอต่าง ๆ มาถึงทันตแพทยสภาก่อนวันที่ออกประกาศฉบับนี้ และการพิจารณานั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ตามประกาศทั น ตแพทยสภา
ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรอง
สถาบันของทันตแพทยสภา จนกว่าคณะกรรมการทันตแพทยสภาจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา

ภาคผนวก
๑. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันผลิตบัณฑิต
และเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๒. แบบประเมินคลินกิ ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา
๓. อุปกรณ์พื้นฐานที่คลินิกทันตกรรมต้องจัดให้มีเป็นอย่างน้อย

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันผลิตบัณฑิต
และเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(7 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้)
ในการรับรองสถาบันฯ จะรับรองตามมาตรฐานที่กาหนด 7 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ ส่วนใน
เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาตัวบ่งชี้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ประเภทสาคัญ 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้
ประเภททั่วไป 12 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สาคัญหมายถึงตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านเกณฑ์ทุกตัวที่มีการประเมินในรอบการประเมินนั้น
สาหรับตัวบ่งชี้ทั่วไปมีคะแนนรวม 60 คะแนน การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนประเมินตัวบ่งชี้สาคัญทุกตัว และ
ได้คะแนนตัวบ่งชี้ทั่วไปไม่น้อบกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั่วไปในรอบการประเมินนั้น
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในภาพรวม
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ด้านองค์กรและ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การบริหารองค์กร
การบริหารองค์กร ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านอาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 คุณสมบัติอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตใิ นคลินิก
ด้านหลักสูตรและ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา
การจัดการเรียน เต็มเวลาเทียบเท่า
การสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (ระยะสั้นและระยะยาว)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของทันตแพทยสภา
ด้านการพัฒนา ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
ด้านการประเมิน ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ผู้สอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
และผลลัพธ์ของ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
หลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านการวิจัยและ ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
การบริการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
วิชาการแก่สังคม และการบริการวิชาการ

สาคัญ

ปีที่เริ่มตรวจ
0
0
0
0
0
ก่อนนิสิต นักศึกษาขึ้น
คลินิก 1 ปี
0

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
สาคัญ

0
0
0
0

ทั่วไป

0

สาคัญ

7

ทั่วไป

7

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

7
0
0

สาคัญ
สาคัญ
ทั่วไป
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ

มาตรฐาน
ด้านการจัดการ
บุคลากร และการ
สนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษา

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 คลินิกทันตกรรม

ทั่วไป
ทั่วไป
สาคัญ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย

สาคัญ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 22 หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และระบบ
สืบค้น

ทั่วไป

ปีที่เริ่มตรวจ
0
0
ก่อนนิสิต นักศึกษาขึ้น
คลินิก 1 ปี
ก่อนนิสิต นักศึกษาขึ้น
คลินิก 1 ปี
0

ตัวบ่งชี้สาคัญและตัวบ่งชี้ทั่วไป
1. ตัวบ่งชี้สาคัญ
มาตรฐาน
ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การบริหารองค์กร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ด้านอาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 คุณสมบัติอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตใิ นคลินิก
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
สอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา
ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ผู้สอบในครั้งแรกผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
หลักสูตร
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ด้านการจัดการบุคลากร และการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 คลินิกทันตกรรม
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย
2. ตัวบ่งชี้ทั่วไป 60 คะแนน (ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 55)
มาตรฐาน
ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (ระยะสั้นและระยะยาว)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ด้านการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต

คะแนน
5
5
5
5
5
5

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ผู้สาเร็จการศึกษา

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่
สังคม
ด้านการจัดการบุคลากร และการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา

คะแนน
5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย และการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 22 หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และ
ระบบสืบค้น
รวม

5
5
5
5
5
60

ตัวบ่งชี้ แยกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต (Output)
ปัจจัยนาเข้า (Input)

ทีม่ า

กระบวนการ (Process)

ทีม่ า

ปัจจัยผลผลิต (Output)

2

คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา

สกอ.

1

การบริหารองค์กร

สกอ.

13

4

คุณสมบัติอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร

สกอ.

3

ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ.

14

5

คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา

สกอ.

8

สกอ.

15

6

อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบัติการใน
คลินิก
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ทพ.

9

การพัฒนาอาจารย์ ระยะสั้นและ
ระยะยาว
การบริหารหลักสูตร

สกอ.

16

สกอ.

10

แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะทุกชั้นปี

สกอ.

ทพ.

สกอ.

7

18

บุคลากรสายสนับสนุน

สกอ.

11

19

การจัดการทรัพยากรการศึกษา

สกอ.

12

โครงสร้างหลักสูตรมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันต
แพทยสภา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

20

คลินิกทันตกรรม

ทพ.

17

การบริการวิชาการ

21

การบริหารจัดการผู้ป่วย

ทพ.

22

หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และ
ระบบสืบค้น

สกอ.

รวมตัวบ่งชี้

10

ทีม่ า

ผู้สอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน 6 ด้านของบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา

ทพ.

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

สกอ.

สกอ.
สกอ.

สกอ.

8

ข้อกาหนดในการผ่านเกณฑ์การตรวจ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของสถาบันที่ขอรับการตรวจ โดยมีจานวน
ตัวบ่งชี้ที่ตรวจ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่าในการผ่านการประเมินดังนี้

4

รายละเอียด

จานวน
จานวนตัวบ่งชี้ จานวนตัวบ่งชี้ คะแนนตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้สาคัญ สาคัญขั้นต่าที่ ทัว่ ไปที่ตรวจ ทั่วไปขัน้ ต่าที่
ที่ตรวจ
ต้องผ่าน
ต้องผ่าน
6
6
10
25

การตรวจในปีกอ่ นที่จะมีการรับนักศึกษารุ่นแรก
จนถึงปีที่นักศึกษารุ่นแรกศึกษาใน 2 ปี
การศึกษาก่อนที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิก
การตรวจในปีก่อนปีที่นักศึกษารุ่นแรกขึ้นคลินิก
9
9
10
จนถึงปีสุดท้ายของหลักสูตร
การตรวจตั้งแต่ปีการศึกษาที่นกั ศึกษารุ่นแรก
10
10
12
สาเร็จการศึกษาเป็นต้นไป
ทั้งนี้ สถาบันใดที่ยังเปิดหลักสูตรไม่ครบ 6 ปี จะต้องได้รับการตรวจประเมินทุกปีการศึกษา

25
30

ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ปีที่ตรวจประเมิน

ขอบเขตการตรวจ
ประเมิน

การตรวจในปีกอ่ นที่จะมีการรับ
นักศึกษารุ่นแรกจนถึงปีที่นกั ศึกษา
รุ่นแรกศึกษาใน 2 ปีการศึกษา
ก่อนที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิก

ชั้นปีที่ 1

การตรวจในปีกอ่ นปีที่นักศึกษารุ่น
แรกขึ้นคลินิก จนถึงปีสุดท้ายของ
หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่
มากกว่าชั้นสูงสุดที่
นักศึกษากาลังศึกษา
ในปีนั้น 1 ปี

การตรวจตั้งแต่ปีการศึกษาที่
นักศึกษารุ่นแรก สาเร็จการศึกษา
เป็นต้นไป

ทุกชั้นปี

จานวนผ่าน
ตัวบ่งชี้สาคัญ
น้อยกว่า 6
6
6
น้อยกว่า 9
9
9
น้อยกว่า 10
10
10
10
10

คะแนนผ่านตัวบ่งชี้
ทั่วไป
น้อยกว่า 25
25 ขึ้นไป

ระยะเวลา
เห็นชอบฯ
ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
1 ปี

น้อยกว่า 25
25 ขึ้นไป

ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
1 ปี

น้อยกว่า 30
30 – 40 (ครั้งแรก)
30 – 40 (ครั้งต่อๆ
มา)
มากกว่า 40

ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
3 ปี
1 ปี
7 ปี

รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารองค์กร หมายถึง ระบบการบริหารงานในองค์กรที่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาระยะยาว
มีระบบบริหารงาน มีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีแผนงบประมาณ
ระบบการบริหารงาน หมายถึง การบริหารจัดการของสถาบันที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร ผู้บริหาร
และขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะ/สถาบันระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่
ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติงานประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาดาเนิน การภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริง ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา
2) มีแผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3) มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกพันธกิจ
ในกรณีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดดาเนินการใหม่ กาหนดให้มีการผูกพันงบประมาณในรูปแบบ
กองทุนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ในรูปแบบอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ในทุกภารกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเพียงพอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย
6 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารระบุโครงสร้างการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ
2) เอกสารแผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3) เอกสารแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกพันธ
กิจ
4) เอกสารแสดงการผูกพันงบประมาณในรูปแบบกองทุน หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ใน
รูปแบบอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดาเนินการในทุกภารกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 6 ปี
5) หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร
6) เอกสารรับรองทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติของผู้บริหารของสถาบันการศึกษา (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้บริหารสถาบันผลิตทันตแพทย์เป็นบุคลากรทีม่ ีความสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน และประสบการณ์ในการบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อให้การบริการสถาบันผลิตทันตแพทย์และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ
นิยามที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารของสถาบันการศึกษา หมายถึง ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะ สานักวิชา หรือ หน่ว ยงานอื่นที่
เทียบเท่า
ต าแหน่ งบริหาร (ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4) หมายถึ ง ต าแหน่ งคณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า ภาควิชา
ผู้อานวยการสถาบัน สานัก หรือ หน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมที่ไม่หมดอายุ ซึ่งมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่ องตาม
หลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภา
2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือ หนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3) มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบริหารของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้บริหารในปีการศึกษาที่ขอรับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้สถาบันผลิตทันตแพทย์มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึง
การเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์เป็นสาคัญ

เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากรความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 ความเสี่ยงจาเพาะตามบริบทของสถาบันที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
2
4) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5) มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6) มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ 2
ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
หลักฐานอ้างอิง
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง
2) แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง

ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรี ย นการสอน โดยวางแผนติ ด ตาม ทบทวนการด าเนิ น งานหลัก สูต ร และปฏิบั ติ ง านประจ าหลัก สูต รนั้ น ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างน้อย 5 คน รวมถึงมีคุณสมบัติอื่นที่
กาหนดตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทันตแพทยสภาทุกประการ
เกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ของ
ทันตแพทยสภา
2) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องมีการประสบการณ์การสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.2 ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
โดยต้องมีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.3 ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยต้องมีประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้ รั บ การเผยแพร่ต ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ งตั้งให้บุ คคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4) อยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
5) เป็นอาจารย์ประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษา และไม่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลในเวลา
ซ้าซ้อนกับการเปิดทาการของสถาบันการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
สถาบันการศึกษาที่ขอรับรอง ระบุวุฒิการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาทีข่ อรับรอง รวมทั้งระบุเลยที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
2) หลักฐาน/เอกสารคาสั่งแต่งตัง้ ตาแหน่งทางวิชาการหรือเอกสารรับรองตาแหน่งทางวิชาการ
3) หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลแสดงจานวนปีของการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก
4) หลักฐาน/เอกสารแสดงว่าได้รบั หนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

5) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อผลงานวิชาการ ในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง หรือผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใ ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณาจารย์ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตทันตแพทย์ให้มีคุณภาพ
นิยามที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ประจาเต็มเวลา หมายถึง อาจารย์ของคณะหรือสานักวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่ขอรับความเห็นชอบ ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยมีข้อผูกพัน หรือ สัญญาจ้างแบบเต็มเวลากับสถาบันการศึกษา
อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษานั้นไม่ต่ากว่ า 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
อาจารย์ประจาบางเวลา หมายถึง อาจารย์ที่ คณะหรือสานักวิชาที่เป็นผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้ของสถาบันการศึกษา
จะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน
เหมือนหน้าที่ของอาจารย์ประจา แต่ระยะเวลาทางานไม่เต็มเวลา
การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน
ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อนุมัติบัตร วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของอาจารย์ประจาเต็มเวลา และอาจารย์ประจาบางเวลา
2) จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
อาจารย์ประจาเต็มเวลา และอาจารย์ประจาบางเวลา
3) มีอาจารย์ประจา ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่
เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาต่อไปนี้ ครบทุกสาขา ดังนี้ ชีววิทยาช่องปาก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมสาหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตสาธารณสุข ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจา ซึ่งมีคุณสมบั ติที่กาหนดไม่ครบทุกสาขาวิชา อาจให้มีอาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติครบตามกาหนดทดแทนได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสาขาวิชาทั้งหมด

=

วิธกี ารคานวณ
ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำ
ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ

จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิ
กำรศึกษำ

× 100

=

ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญำตรีและไม่มีตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีและไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร × 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาเต็มเวลา อาจารย์ประจาบางเวลา และอาจารย์พิเศษพร้อมทั้ง
คุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน

ตัวบ่งชี้ 6 อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบตั ิการในคลินิก (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิก เป็นส่วนที่มีความสาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตทันต
แพทย์ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพทันตกรรมโดยมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบตั ิในคลินิก หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ปฏิบตั ิงานใน
การควบคุมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติในคลินกิ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติใ นคลินิก ต่อจานวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในคลินิก เป็น
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 6
2) อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท หรือได้รับอนุมัติ
บัตร วุฒิบัตร หรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์การทางานในวิชาชีพทันตกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
3) หากมีอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก มีคุ ณวุฒิระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การ
ทางานในวิชาชีพทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจานวนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอาจารย์ผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิกทั้งหมดในช่วงเวลานั้น
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก พร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน
2) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติการในคลินิก ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่ต้อง
สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่ อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ
อาทิ การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันจึงควรมีนักศึกษาเต็มเวลา
เที ย บเท่ า ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมกั บ สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ ใ นสาขาวิ ช าทั น ต
แพทยศาสตร์กาหนดอัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง เป็น 8 ต่อ 1
นิยามที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาเต็มเวลา ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง จานวน
อาจารย์ ผู้ ส อนที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ าเต็ ม เวลา ในรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะหรื อ ส านั ก วิ ช าทั น ต
แพทยศาสตร์ ที่เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

เกณฑ์มาตรฐาน
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่เกิน 1 ต่อ 8
วิธกี ารคานวณ ขั้นตอนการคานวณ FTES มีดังนี้
1) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาเฉพาะใน
รายวิชาที่สถาบันรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑ni ci
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้

=

FTES
เกณฑ์การประเมิน

ไม่ผ่าน
มากกว่า 1 ต่อ 8

SCH
จำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ลงทะเบียนในระดับปริญญำนั้นๆ
ผ่าน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ต่อ 8

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารจานวนรายชือ่ อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น
2) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทัง้ ปี
การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อปีการศึกษา
3) จานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาทุกหลักสูตรในปีการศึกษานั้น
4) จานวนรายวิชาและจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจาสถาบันและจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันผลิตทันตแพทย์จะต้องมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางทันตกรรม นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิทงั้ ทางวิชาการ
และวิชาชีพสูงขึ้นอยู่เสมอ
นิยาม
การพัฒนาอาจารย์ หมายถึง การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาบางเวลา และอาจารย์พิเศษ
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้น 1 ปี ตามรอบการตรวจประเมินรับรองของสถานศึกษา
แผนระยะยาว หมายถึง แผนระยะ 5 ปี ตามรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
1) มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
2) มีแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
3) มีการดาเนินการตามแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ โดยมีอาจารย์ประจาร้อย
ละ 80 ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ
4) มีการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
แผนระยะยาว (5 ปี)
1) มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
2) มีแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
3) มีการดาเนินการตามแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
4) มีการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
แผนปฏิบัติการประจาปี (1 ปี)
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ข้อ 1

มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-3

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-4

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

แผนระยะยาว (5 ปี)
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดามีการเนินการ
ข้อ 1

มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-3

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-4

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1)
2)
3)
4)

หลักฐาน/เอกสารแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักฐาน/เอกสารการดาเนินการพัฒนาอาจารย์ตามแผน
หลักฐาน/เอกสารการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
หลักฐาน/เอกสารการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์

ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ว่ า หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จะได้ รั บ การรั บ รองจากทั น ตแพทยสภา และส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 7 ปี ก็ตาม แต่ผู้บริหารหลักสูตรต้องรับผิดชอบในการควบคุมการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ดาเนินงานด้านออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร นาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านทันตแพทยศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบและกลไกการบริห ารหลั ก สู ต ร หมายถึง มีโครงสร้างการบริหารหลักสูตร มีขอบเขตหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ประชาชน
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 7 ปี หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุก 7 ปี โดยนา
ผลการประเมินหลักสูตรเดิมมาใช้ปรับปรุง/พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
2) มีการออกแบบหลักสูตร ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเป็น
สาคัญ ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และประสบการณ์จริง
3) มีการดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 2 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) มีการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ก้าวหน้าตามศาสตร์สาขานั้นๆ อย่าง
น้อยทุก 7 ปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ไม่มีหลักฐานการ
ดาเนินการ

มีการดาเนินการ
ข้อ 1

มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

มีการดาเนินการ
ข้อ 1,2 และ 3

มีการดาเนินการ
ข้อ 1,2,3, และ
4

มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (มคอ.2)
2) เอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารหลักสูตร และแผนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
3) หลักฐาน/เอกสารแสดงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล/คณะบุคคลในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน
4) เอกสารแสดงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

5)
6)
7)
8)
9)

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรที่แสดงถึงการวางแผนการบริหารหลักสูตร
เอกสารแสดงการออกแบบหลักสูตร
เอกสารแสดงการประเมินหลักสูตร
เอกสารแสดงการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทุกชั้นปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แผนการสอนที่สมบูรณ์ หมายถึง เอกสารที่เป็นแผนการสอน (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) ประกอบด้วย รายชื่อ
ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับหัวข้อที่จะสอน ผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อที่จะสอนและสังเขป
เนื้อหาในแต่ละหัวข้อ กิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ วิธีการ
ประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และรายชื่อตาราหรือเอกสารสาหรับนักศึกษา อ่านประกอบการเรียนเป็นอย่างน้อยทุกหน่วย
การเรียน ในทุก รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของหมวดวิชาชีพ ทั้งนี้ภาคปฏิบัติในรายวิชาของ
(Clinical Learning Experience) กาหนดไว้ในการเรียนรู้รายวิชา ส่วนรูปแบบการจัดทาแผนการสอน ขึ้นอยู่กับแต่
ละสถาบัน
สาหรับมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดดาเนินการสอนนักศึกษายังไม่ถึง ปีที่ 6 นอกจากการส่ง มคอ. 3 หรือ 4 เพื่อให้
ตรวจประเมินทุกชั้นปีที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น พร้อม มคอ.ของปีการศึกษาต่อไปล่วงหน้า 1 ปี แล้ว ให้ส่ง มคอ. 3
เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ 2 ช่วง คือ ปีแรกของการตรวจประเมิน ให้ส่งมคอ.3 และ 4 ของชั้นปีที่ 1 -3 และชั้นปี
ก่อนที่นักศึกษาจะขึ้นคลินิก ให้ส่ง มคอ. 3 และ 4 ของชั้นปีที่มีการเรียนการสอนระดับคินิกทั้งหมด ส่วนมหาวิทยาลัย
ที่เปิดดาเนินการสอนนักศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปให้ตรวจประเมินจากมคอ. 3-4 ของทุกชั้นปี
เกณฑ์มาตรฐาน
มีแผนการสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วยการเรียนทุกราชวิชาในหมวดวิ ชาชีพเฉพาะ ที่นาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
วิธีคานวณ

=

คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของแผนกำรสอน

จำนวนรำยวิชำที่มีแผนกำรสอนที่สมบูรณ์
จำนวนรำยวิชำหมวดวิชำชีพทั้งหมด
จานวนร้อยละของแผนการสอนที่สมบูรณ์
100

× 100
×5

เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาหนดให้แผนการสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐานอ้างอิง
1) มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 (ประมวลรายวิชา) ในปีการศึกษาสุดท้ายได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา
2) แผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ

ตัวบ่งชี้ที่ 11 โครงสร้างหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีจานวนหน่วยกิตเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต และ
2) มีจานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานทีใ่ ห้การรักษาผู้ปว่ ยจริง ทั้งในคลินิกและชุมชน รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000
ชั่วโมงตลอดหลักสูตร และ
3) มีการกาหนด Minimum Requirement ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง หลักฐาน/เอกสารแสดงโครงสร้างหลักสูตร

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่ ว งปี แ รกของการศึ ก ษา ต้ อ งมี ก ลไกในการพั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานหรื อ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิ จกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล
ให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่ อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
ได้มาตรฐานสากลในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

คะแนน 1
•มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การปฎิบตั ิ/
ดาเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสูก่ ารปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้
ชัดเจน

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

2) หลักฐาน/เอกสารแสดงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้สอบในครั้งแรกผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้สอบผ่าน หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิกทันตกรรม ในการขอสอบครั้ง
แรก
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบประเมินความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิก ทันตกรรม ผ่านในครั้งแรกของสอบแต่ละปี นับจาก
ปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบันย้อนหลัง 3 ปี
วิธีการคานวณ

=

ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก

จานวนผู้สอบผ่านครั้งแรก (ปี 1+ ปี 2+ ปี 3)
จานวนผู้เข้าสอบครั้งแรก (ปี 1+ ปี 2 +ปี 3)

=

คะแนนที่ได้

ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก

100
หมายเหตุ คะแนนที่คานวณได้ ไม่มีการปัดทศนิยม
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
น้อยกว่า ร้อยละ 75
หลักฐานอ้างอิง
จานวนผู้เข้าสอบและจานวนผู้สอบผ่านครั้งแรกในแต่ละปี (3 ปีย้อนหลัง)

ผ่าน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

×5

× 100

ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทีห่ ลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6)
ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตรุ่น
สุดท้ายที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีจากผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านของสกอ. หรือเทียบเท่า
โดยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิต โดยจานวนผู้ตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรียนรู้
หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านของสถาบันที่แสดง
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านและค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ดาเนินการตามหลักการศึกษา/วิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบันการศึกษาให้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบจากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่มหรือ
ถอนรายวิชาตามระเบียบของสถาบันการศึกษาฯ ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 95
วิธีการคานวณ

× 100
จานวนนักศึกษาชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนเรียน ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
=

คะแนนที่ได้

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

=

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
95

หมายเหตุ เกณฑ์นี้ไม่รวมผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาหลังจากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนด ผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 95 ได้เท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐานอ้างอิง
1) ชื่อ-สกุลและรหัสประจาตัวนักศึกษา 3 ปีล่าสุดที่สาเร็จการศึกษา
2) ชื่อ-สกุลและรหัสประจาตัวนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1 ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3) เอกสารสรุปร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
หมายเหตุ คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 5 คะแนน

×5

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิ ช าการเป็ น ข้ อ มู ลที่ สาคัญ ในการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ป ระจ าของคณะหรื อ ส านั ก วิ ช าที่
รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ที่ขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้ง เชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบั บสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมก ารการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว
วิธกี ารคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของบทควำมวิชำกำรของอำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

× 100

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
คะแนนที่ได้
×5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

=

หลักฐานอ้างอิง
1) วารสาร/รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์งานวิชาการ ตามคาจากัดความของ สกอ.
2) รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การเรียนการสอน เปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกาหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การเรียนการ
สอนตองมีความเชื่อมโยงกับการวิจัย และการบริการทางวิชาการ และสามารถบูรณาการ การเรียนการสอนกับการ
วิจัย หรือ บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ อยางเปนรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือ บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษา และมีงบประมาณที่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
2) มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยั อย่างเป็นระบบ

3) มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ
4) มีการประเมินผลการดาเนินงานบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และ บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ
5) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
การดาเนินการ
ข้อ 1
ข้อ 1 และ ข้อ ข้อ 1 2 และ
ข้อ 1 2 3
ครบทุกข้อ
2 หรือ 3
3
และ 4
หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารที่แสดงแผนการเรียนการสอน โดยระบุงบประมาณทั้งภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับของแต่
ละแผน
2) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการนาการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย
3) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการนาการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการ
4) เอกสารที่แสดงการประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนและ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงาน เช่น บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนบริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน
2) มีการกาหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกตาแหน่ง และมีบุคลากรสายสนับสนุนในจานวนที่เหมาะสม
(ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ)
3) มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) มีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน อย่างเป็นระบบ
5) มีการนาผลการประเมินบุคลากรมาพัฒนาการบริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
การดาเนินงาน
ข้อ 1
ข้อ 1 และ 2 ข้อ 1 2 และ 3 ข้อ 1 2 3 และ
ครบทุกข้อ
4
หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารระบุลักษณะงานและขอบเขตทุกตาแหน่งของบุคลากร
2) เอกสารแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากร
3) เอกสาร ระเบียบ ประกาศหรือเอกสารแสดงระบบการประเมินบุคลากรที่เป็นธรรมและนาไปใช้จริง
4) รายงานการดาเนินงานตามแผน/โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนมี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คะแนน 0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

คะแนน 1
•มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การปฎิบตั ิ/
ดาเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม

• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้
ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
หลักฐานอ้างอิง
1) รายการอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
2) รายการจานวนคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
3) รายการประเภทโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
4) เอกสารหรือคาสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
5) เอกสารแสดงผลการสารวจความต้องการและงบประมาณทรัพยากรการเรียนการสอนทุกประเภท
6) เอกสารประเมิ น ผลการใช้ ทรั พ ยากรทางการศึก ษาโดยอาจารย์ นั ก ศึก ษา และผู้เ กี่ ย วข้ องทุ กภาค
การศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 20 คลินิกทันตกรรม (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คลินิกทันตกรรม หมายถึง สถานที่สาหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในคลินิกทันตกรรม โดยจะต้องมีความ
พร้อมของสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือของสถาบัน และมีการให้บริการทางทันตกรรมจริงแก่ผู้ป่วยในระบบการเรียน
การสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรม อย่างน้อย 3 ปี ล่วงหน้า
2) คลินิกทันตกรรมมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมในจานวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย ตาม
รายการตรวจสอบแบบประเมินคลินิกทันตกรรมของทันตแพทยสภา
3) มีระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบคัดกรอง
ผู้ป่วย ระบบคิว ระบบประสานสิทธิ์
4) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในคลินิกทันตกรรม
5) มีตารางการลงปฏิบัติงานของอาจารย์และทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมก่อนนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิก (เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่)
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารรายการตรวจสอบแบบประเมินคลินิกทันตกรรม
2) เอกสารตารางการลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมในแต่ละรายวิชา และกลุ่มนักศึกษา
3) เอกสารหรือรายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้คลินิกทันตกรรม
4) เอกสารที่ระบุชื่อบุคลาการสายสนับสนุนที่รับผิดชอบคลินิกทันตกรรม
5) เอกสารรายงานการนาผลการประเมินมาพัฒนาคลินิกทันตกรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารจัดการผู้ป่วยเพื่อรองรับในระบบการเรียนการสอน
2) มีจานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน อย่างน้อย 10 เท่า
ของจานวนนักศึกษาที่ลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ในปีการศึกษาถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) ฐานข้อมูลผู้ป่วยในระบบเวชระเบียน
2) เอกสารแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 22 หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และระบบสืบค้น
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หนังสือ ตารา หมายถึง หนังสือ ตาราที่มีองค์ความรู้/แนวคิดทางทันตแพทยศาสตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน
10 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีหนังสือหรือตาราหลักทางทันตแพทยศาสตร์ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
2) มีเครือข่ายเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบัน เพื่อการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีร่วมกัน
3) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4) มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.รับรอง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางทันต
แพทยศาสตร์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ในปีที่ 1
อย่างน้อย 25 รายชื่อวารสาร
5) มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.รับรอง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางทันต
แพทยศาสตร์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ในปีที่ 6
เป็นต้นไป อย่างน้อย 50 รายชื่อวารสาร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
ไม่มีหลักฐาน
การดาเนินงาน

คะแนน 1
มีข้อ 1

คะแนน 2
มีข้อ 1 และ
อีก 1 ข้อ

คะแนน 3
มีข้อ 1 และ
อีก 2 ข้อ

คะแนน 4
มีข้อ 1 และ
อีก3 ข้อ

คะแนน 5
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) รายชื่อและจานวนตาราหลักทางทันตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4
2) รายชื่อวารสารทางทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
3) รายงานหรือเอกสารแสดงการมีระบบและเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในและภายนอก
ประเทศ
4) เอกสารแสดงจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องสมุดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

แบบประเมินคลินกิ ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา
Facility and Equipment
ผลการประเมิน หมายเหตุ
In General
1. มีพื้นที่กว้างขวางพียงพอสาหรับแต่ละยูนิต
[0] [1] [2]
2. มีพื้นที่ต้อนรับและพักคอยสาหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วน
[0] [1] [2]
3. มีห้องน้าเป็นสัดส่วนและพอเพียง
[0] [1] [2]
4. มีพื้นที่สาหรับเก็บบัตรผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและเพียงพอ
[0] [1] [2]
5. พื้นเรียบ ไม่กักฝุ่นละออง รอยต่อต่างๆไม่เป็นเหลี่ยมมุมแหลมคม
[0] [1] [2]
6. จานวนยูนิตทันตกรรมพร้อมใช้งานและมีจานวนเพียงพอ ตามเกณฑ์
[0] [1] [2]
ของทันตแพทยสภา
Handicapped Accessibility
7. มีสถานที่จอดรถสาหรับผู้พกิ ารใกล้ทางเข้าออกคลินิก
[0] [1] [2]
8. จัดทางลาดสาหรับ wheelchair เพื่อเข้าถึงห้องทันตกรรม
[0] [1] [2]
9. ประตู ลิฟท์ ทางเดิน มีความกว้างและอานวยความสะดวกต่อผูพ้ ิการ
[0] [1] [2]
10. มีห้องน้าที่อานวยความสะดวกต่อผู้พิการ
[0] [1] [2]
Ventilation
11. มีระบบการระบายอากาศในคลินิกที่ดี ไม่มีกลิ่น ฝุ่นละออง ควัน หรือ
[0] [1] [2]
อนุภาคฟุ้งกระจายต่างๆ
Dental Equipment มีอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่มีจานวนเพียงพอและเหมาะสม อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
[0] [1] [2]
(2) เครื่อง x-ray ในและนอกช่องปาก
[0] [1] [2]
(3) เครื่องมือทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั้งชนิดทีใ่ ช้ความร้อน
[0] [1] [2]
(Autoclave) และใช้สารเคมี (Gas Steriliser) ตามมาตรฐานทาง
วิชาการ มีขนาดและจานวน เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้ในแต่ละวัน
(4) เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับการผ่าตัดในช่องปากภายใต้การใช้
[0] [1] [2]
ยาชาเฉพาะที่ครบชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ห้ามเลือด และเครื่องมือ
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
(5) เครื่องมือตรวจร่างกาย และโรคทางระบบต่างๆ เท่าที่จาเป็นในการ
[0] [1] [2]
ตรวจผู้ป่วยทางทันตกรรม
(6) อุปกรณ์การถ่ายภาพในช่องปาก (intraoral camera)
[0] [1] [2]
(7) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สาหรับเตรียมโมเดลทางทันตกรรม
[0] [1] [2]
(8) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สาหรับการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ฐาน
[0] [1] [2]
อะคริลิค
(9) ครุภัณฑ์และกล้องจุลทรรศน์ สาหรับการตรวจทางจุลชีววิทยา จุลกาย
[0] [1] [2]
วิภาค พยาธิวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง

Medical Emergency and other emergencies
1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น และ
ได้รับกรอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอทุกปี
2. มีแผนปฏิบัติการและการแบ่งหน้าที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษร
สาหรับบุคลากรแต่ละคน
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ที่พร้อมใช้งาน มีจานวนเพียงพอ และมี
การตรวจสอบเป็นประจา
4. มีระบบการซักประวัติ และมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคทางระบบ และประวัติทางการแพทย์ของผูป้ ่วย รวมถึงมีการทบทวน
และปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
5. มีระบบการควบคุมความเสี่ยงและภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษาทาง
ทันตกรรม รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
6. มีระบบส่งต่อผูป้ ่วยฉุกเฉิน รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสม

ผลการประเมิน หมายเหตุ
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

Control of Infection
ผลการประเมิน หมายเหตุ
Infection Prevention and Control Strategies
1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุการติดเชื้อในคลินิก
ทันตกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย
2. มีแนวปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม ที่ชัดเจน และ
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในประเด็นต่อไปนี้
- Standard Infection Control Precautions
- Transmission-based precaution
- Aseptic Technique
- Safe Handling and Disposal of Sharp Instrument
- Prevention and Management of Occupational Exposure
to Blood and Body Substances
- Environmental Cleaning and Disinfection
- Outbreaks or Unusual Cluster of Communicable
Infection
- Processing of Reusable Medical Devices
- Single-use Devices
- Surveillance and Reporting of Data Where Relevant
- Reporting of Communicable and Notifiable Diseases
- Provision of Risk Assessment Guidelines to Workforce
- Exposure-prone procedure

[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

3. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมการติดเชื้อ และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตนของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
Managing Patients with Infection and Colonisation
4. มีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ทางวิชาการที่ดที ี่สุด
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการปฏิบัติ ตามแนวทางการ
ป้องกันการแพร่เชื้อในสถานพยาบาล ตามที่กาหนด

ผลการประเมิน หมายเหตุ
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

Dental Clinic Management
ผลการประเมิน หมายเหตุ
Type of Patients and Patient record
1. มีเวชระเบียนผูป้ ่วยทุกคน มีระบบการจัดเก็บเวชระเบียนที่เรียบร้อย
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
2. มีสถิติเกีย่ วกับผูป้ ่วย
3. มีเจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับการฝึกอบรมด้านเวชสถิตินเี้ ป็นผู้ควบคุมระบบเวช
ระเบียน
4. มีระบบการเก็บเวชระเบียนของผู้ป่วยที่วสามารถเก็บความลับของผู้ป่วย
โดยเรียกดูได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความทันสมัยอยู่เสมอ
5. มีจานวนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และมีความ
หลากหลาย เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตราย
6. มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน
Good Clinical Dental Practice
7. วัสดุทันตกรรมมีชนิดและจานวนเพียงพอต่อการใช้งานทุกประเภท
8. เครื่องมือทางทันตกรรมมีชนิดและจานวนเพียงพอต่อการใช้งานทุก
ประเภท
9. มีการเก็บวัสดุทันตกรรมในอุณหภูมิและสถานที่ที่เหมาะสม
Dental X-ray
10. มีห้องสาหรับถ่ายภาพรังสีเป็นสัดส่วน ซึ่งมีผนังและระบบป้องกันรังสีที่
ได้มาตรฐาน
11. มีระบบการบริหารจัดการ และตรวจสอบที่ทาให้ผู้ป่วยได้รับรังสีต่าที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
12. มีใบอนุญาตติดตั้งและครอบครองเครือ่ งมือทางรังสี ตามที่กฎหมาย
กาหนด
13. มีทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นผู้ควบคุม สามารถทางานการตรวจและ
วินิจฉัยจากภาพรังสี
14. มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีสาหรับผูป้ ่วย และผู้ถ่ายภาพรังสี
15. มีระบบการระบายอากาศนคลินิกที่ดี ไม่มีกลิ่น ฝุ่นละออง ควัน หรือ
อนุภาคฟุ้งกระจายต่างๆ

[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

16. มีระบบการตรวจสอบรังสีรั่ว และการได้รับรังสีเกินขนาดของบุคลากร
17. มีห้องล้างฟิล์มที่ได้มาตรฐาน หรือกล่องล้างฟิล์ม หรือเครือ่ งล้างฟิล์ม
อัตโนมัติให้ได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ
18. มีระบบการเก็บฟิล์มที่ดี
19. มีระบบการป้องกันการติดเชื้อในขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีตามมาตรฐาน
หมายเหตุ
[0] ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
[1] ต้องปรับปรุงตามที่กาหนด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
[2] เป็นไปตามมาตรฐานและผ่านเกณฑ์การปะเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

อุปกรณ์พื้นฐานที่คลินิกทันตกรรมต้องจัดให้มีเป็นอย่างน้อย
Dental Equipment
1. Dental unit
2. Dentist stool
3. Assistant stool
4. Adequate Halogen light
5. Heavy Duty Suction apparatus
6. Three way syringes
7. Saliva Ejector
8. Scaler Unit either Ultrasonic or Air
9. Amalgamator (optional)
10. Standard dental x-ray unit (optional) if available there shall be
- Simple dental X-Ray viewer
- Lead Appron
11. Autoclave machine
12. Light Cure Machine
13. Stethoscope with sphygmomanometers
14. Doctor desk with two chairs for patient his/her companion.
15. Sufficient amount of linen or disposable medical towel paper.
16. Refrigerator to keep vaccine and drugs.
17. Medical prescription book, Patients records, referral book, etc
18. Instrument cabinets with drawers
19. Instrument Trolley (minimum of one)
20. Kidney Shape dishes or equivalents (minimum of three)
21. Plastic Aprons/Bibs (preferably disposable type) (minimum of three)
22. Hand Disinfectant e.g. Hibiscrub dispense or equivalent (minimum of two)
23. Sharp needles Dispenser (minimum of three)

Dental Instrument
(a) Hand Instruments
Diagnostic
1.
Mouth Mirrors With handles
2.
Tweezers
3.
Probes
Oral Surgery
1.
Cartridge syringes
2.
Elevators

3.
Forceps (adults and children) complete set
4.
Needle Holder
5.
Scissors Straight and Curved
6.
Bone Rongeur
7.
Bone files
Conservation
1.
Amalgam Carrier (straight, and right angle)
2.
Matrix Bands and Holder (one ivory No.1, one Ivory No.8 or Universal)
3.
Glass slab
4.
Spatula (stainless Steel)
5.
Amalgam Carver
6.
Amalgam condensers
7.
Burnishers
8.
Plastic Instruments
9.
Excavators (different sizes)
10. Scrub Brush/sponge
11. Wire Brush steel
12. Cheatle Forceps
13. Instrument Trays (stainless steel/plastic)
(b) Root Canal Instruments
Full set of Endo Box
1.
Root Canal files No.8, 10 90
2.
Root Canal Reameners No.8, 10 90
3.
Root Canal Plugger/Spreader
Scaling and Oral Hygiene Instruments
1.
Hand Scalers: Anterior - 3 Pieces Posterior - 2 Pieces
2.
Ultra Sonic Scaler or Air Scaler
3.
Curettors of different sizes
Rotary Instrument
1.
Burs - Diamond
- Tungsten Carbide
- Stainless Steel
2.
Surgical
3.
Stones
4.
Laboratory Trimmers
5.
High speed handpiece
6.
Low speed handpiece

ภาคผนวก ญ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มกราคม 2555
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองมีคุณสมบัติของสมาชิกทันตแพทยสภา ตามเกณฑที่ไดบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพึงมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและมีความรูความสามารถ
ทางวิชาชีพ (Professional competencies)
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม กําหนดขึ้นโดยใชอิงตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
(Competencies) เพื่อเปนการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในระดับทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต และมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ
สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย คือ ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทยจบใหม ในการประกอบวิชาชีพ
ในฐานะทันตแพทยทั่วไป ซึ่งตองประกอบขึ้นมาจาก 3 องคประกอบ อันไดแก ความรู (Knowledge) ทักษะ
(Skills) และทัศนคติ/เจตคติ (Attitude) ของการเปนทันตแพทยที่ดี
วัตถุประสงค
เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภานี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการ
ประเมินความรูความสามารถ สําหรับผูส ําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนเปน
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม และใชเปนกรอบในการสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม รวมถึงเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ
แตไมถือเป นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตามนัยแหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538
คําจํากัดความ (Glossary of Key Words)
ตระหนัก (Recognize) หมายถึง เห็นและบอกได สํานึกได ระบุไดวาสิ่งหรือเหตุการณที่ปรากฏ มี
ผลตอการจัดการผูปวย
จัดการ (Manage) หมายถึง สามารถประเมินสถานการณ สภาวะ เงื่อนไขตางๆ ของผูปวยและตัว
ทันตแพทย ใหการวินิจฉัยเบื้องตน จัดการผูปวยใหไดรับการดูแล และ/หรือรักษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต ไมตอง
ทําอะไร (No intervention) ขอคําปรึกษาแพทย และ/หรือ ทันตแพทย สงตอผูปวย ใหการรักษาเบื้องตนแลว
สงตอผูปวย ตลอดจนใหการรักษาดวยตนเอง
ปฏิบัติได / ใหการรักษาได / สามารถดําเนินการ (Perform) หมายถึงปฏิบัติไดโดยไมมีขอผิดพลาด
รายแรง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
ระดับที่เหมาะสม หมายความวาระดับการปฏิบัติที่เกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย เมื่อพิจารณาประกอบ
ทั้งขอเท็จจริง สภาวะ ผูปฏิบัติ สถานที่ และสถานการณแวดลอม

ดานที่ 1 ความเปนวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.

ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
ปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดุงเกียรติแหงวิชาชีพ
ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
ตระหนักถึงประโยชนและสิทธิของผูปวยเปนสําคัญ และดําเนินการดูแลรักษาผูปวยอยางมีมาตรฐาน
ถูกตองตามหลักวิชาการ และดวยจิตใจความเปนมนุษย
5. ตระหนักถึงขอจํากัด และระดับสมรรถนะของตน รวมทั้งพิจารณาสงตอผูปวยอยางเหมาะสม
6. ซักถาม พูดคุย อธิบาย หรืออภิปรายกับผูปวยอยางเหมาะสมเพื่อนําไปสูการดูแลที่สอดคลองกับความ
ตองการและความคาดหวังของผูปวย โดยสอดคลองกับหลักวิชาการ
7. สื่อสาร ปฏิสัมพันธกับผูปวย ผูรวมงาน และสาธารณชน ดวยความสุภาพ นุมนวล และใหเกียรติ
8. ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพในการดูแล
ผูปวย
9. สืบคน ประเมิน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และนําไปประยุกตในการ
ดูแลผูปวยอยางเหมาะสม
10. มีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรวิชาชีพ
11. พั ฒ นาองค ความรู ดว ยการศึ กษา คน ควา และวิ จัย ใหเทาทัน ตอความก าวหนาทางวิช าการและ
เทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตรดวยตนเองได อยางมีความสุข ดวยความใฝรู และเห็นความสําคัญ
ดานที่ 2 ความรูพื้นฐาน
12. มีความรูและสามารถประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน (Basic medical science) และ
วิทยาศาสตรพื้นฐานทางคลินิก (Basic clinical science) และงานวิจัยทางทันตกรรม หรือทางทันต
สาธารณสุข เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ดานที่ 3 ทักษะทางคลินิก
การรวบรวมขอมูล
13. ตรวจผูปวยในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมกับปญหาของผูปวย โดยใชเครื่องมือพื้นฐาน การ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางภาพถายรังสี และการตรวจอื่น ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาและ
ความเหมาะสม
14. ประเมินสภาวะผูปวยทั้งทางการแพทยและทางทันตกรรมเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรคและบันทึกเวช
ระเบียนไดอยางถูกตองในแนวทางมาตรฐานสากล
15. บั น ทึ ก เวชระเบี ย นของผู ป ว ยได อ ย า งถู ก ต อ ง เป น ระบบ และต อ เนื่ อ ง โดยอาศั ย แนวทาง
มาตรฐานสากล

การวินิจฉัย
16. แปลผลจากขอมูลประวัติ ผลการตรวจผูปวย ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา และหองปฏิบัติการ ผลการ
ตรวจภาพรังสี และการตรวจอื่น ๆ ไดอยางถูกตอง
17. วิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต น และวิ นิ จ ฉั ย แยกโรคทางทั น ตกรรม เพื่ อ นํ า มาตั้ ง สมมติ ฐ านวิ เ คราะห เ พื่ อ การ
วินิจฉัยโรคได
18. ระบุสาเหตุ และปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรค และระบุปจจัยที่มีผลกระทบตอการรักษาและปองกันโรค
การวางแผนการรักษา
19. วางแผนการรักษาทางทันตกรรมลําดับขั้นตอนการรักษา ทางเลือกของวิธีการรักษา และการพยากรณ
โรค ได อ ย า งเหมาะสมกั บ ป ญ หาของผู ป ว ย รวมถึ ง การปรั บ แผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรมอั น
เนื่องมาจากปญหาทางการแพทยของผูปวยรวมทั้งขอจํากัดอื่น โดยใชการดูแลผูปวยแบบองครวม
(Holistic approach) และการมีสวนรวมของผูปวยแตละรายอยางเหมาะสม
20. ปรึกษาผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยกรณีพบความผิดปกติ หรือมีปญหาทางการแพทยที่เกี่ยวของ
หรือสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอไดอยางเหมาะสม
การดูแลรักษาและการฟนฟูสุขภาพชองปาก
21. ตระหนักถึงความสําคัญ และจัดการการปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายเชื้อตลอดจนอันตรายจาก
การประกอบวิชาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นในการรักษาทางทันตกรรมได
22. ตระหนักและจัดการเบื้องตนตอภาวะฉุกเฉินทางการแพทยที่อาจเกิดขึ้นในผูปวยทันตกรรม ไดอยาง
เหมาะสม
23. กูชีพเบื้องตนได
24. จัดการภาวะแทรกซอนทางทันตกรรม เชน อาการเจ็บปวดเฉียบพลัน ภาวะเลือดออก การบาดเจ็บ
และการติดเชื้อของอวัยวะชองปากได
25. จัดการตอภาวะความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของผูปวยไดอยางเหมาะสม
26. เลือกและใชยาและยาชา ตามขอบงชี้และแผนการรักษา รวมทั้งจัดการตอปญหาหรือผลขางเคียงได
อยางถูกตองเหมาะสม
27. ใหการรักษาทางศัลยกรรมชองปากไดในระดับที่เหมาะสม
28. ตระหนักและจัดการใหผูปวยที่มีปญหาทางศัลยกรรมชองปาก และแมกซิลโลเฟเชียลใหไดรับการ
รักษาที่เหมาะสม
29. ใหการรักษาทางปริทันตวิทยาไดในระดับที่เหมาะสม
30. ใหการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนตไดในระดับที่เหมาะสม
31. ใหการรักษาทางทันตกรรมบูรณะไดในระดับที่เหมาะสม

32. ตระหนักถึงผูปวยที่มีความผิดปกติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของกะโหลกศรีษะ กระดูก
ใบหนา และขากรรไกร รวมทั้งการสบฟน
33. ตระหนักถึงผูปวยที่มีโรคหรือความผิดปกติของเยื่อเมือกในชองปาก และจัดการใหผูปวยไดรับการ
รักษาอยางเหมาะสม
34. ตระหนักถึงผูปวยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและอาการปวดบริเวณชองปากและ
ใบหนา และจัดการใหผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสม
35. บูรณะภาวะสันเหงือกที่มีฟนหายไปบางสวน หรือทั้งหมด ดวยการใสฟนเทียมทั้งชนิดติดแนนหรือ
ถอดได ไดในระดับที่เหมาะสม
36. แนะนําผูปวยที่ตองการบูรณะดวยวิธีทันตกรรมรากเทียมใหไดรับการรักษาที่เหมาะสม
37. จัดการทางทันตกรรมใหแกผูปวยที่มีความจําเปนตองไดรับการดูแลในระบบโรงพยาบาลได
การประเมินผลการรักษา
38. ติดตาม ประเมินผลการรักษา ตามแนวปฏิบัติของการรักษาแตละชนิด
ดานที่ 4 ดานสงเสริมสุขภาพชองปาก
39. สามารถดูแลสุขภาพชองปากของประชาชนในระดับบุคคลโดยผานแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค
รวมได
40. สามารถพัฒนาสุขภาพชองปากของประชาชนในระดับครอบครัวหรือชุมชนโดยผานแนวคิดการสราง
เสริมสุขภาพ การปองกันโรคและบริหารจัดการทางสาธารณสุขได
41. ตระหนักถึงสถานการณสุขภาพชองปาก และความสําคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย

1
ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอ
รายการปรับปรุง
1. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาอังกฤษ
2. 2.1

ปรัชญา

2.2 วัตถุประสงค์

หลักสูตรเดิม
1. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
1.1 หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑ ิต
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556
1.2 Doctor of Dental Surgery

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ครบรอบระยะเวลาการพั ฒ นา
1.1 หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
1.2 Doctor of Dental Surgery

2.1 ปรัชญา
ทันตแพทย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
มี จ รรยาบรรณ มี ค วามรู ้ แ ละความชำนาญใน
วิชาชีพ ช่วยเหลือชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดี

2.1 ปรัชญา
ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.1
วิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่ใช้ ทั ก ษะ
ความรู้ และความสามารถในการดูแลสุขภาพ
ช่ อ งปากด้ ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สู่การบริบาลครอบครัว
ชุมชน และสังคมด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์

2.2 วัตถุประสงค์
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
สามารถดำรงตนอย่ า งมี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
คำนึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ
โดยปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ ผู ้ ป ่ ว ยอย่ า งเท่ า เที ย มกั น ด้ ว ย
ความเห็นอกเห็นใจและตระหนักในคุณค่าความ
เป็นมนุษย์

2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ
และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถใช้องค์
ความรู้ในวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทาง
ทันตแพทยศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้
พื ้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ม าใช้ ใ นการตรวจ
วินจิ ฉัย วางแผนการบำบัดรักษาโรคในช่องปาก
และอวัยวะที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้การป้องกัน

2
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที ่ มี
ความรอบรู้ในศาสตร์ทางทันตแพทย์และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบ
วิ ช าชี พ ทั น ตกรรมได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก
วิชาการ
- เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่สามารถ
ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแล
รักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยคำนึงถึงสุขภาพ
องค์ ร วมตามมาตรฐานผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
ทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษา
แนะนำ เพื ่ อ นำไปสู ่ ก ารดู แ ลที ่ ส อดคล้ อ งกั บ
ความต้องการและคาดหวังของผู้ป่วยตามหลัก
วิชาการ
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
ตระหนักถึงข้อจำกัด และระดับสมรรถนะของตน
รวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน
และบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติ
รวมทั้งเป็นผู้นำและผู้ตามได้ตามบริบท
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งมี ว ิ จ ารณญาณ และนำไป
ประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
โรคในช่ อ งปากได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยใช้ ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.1
หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
3. มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและ
สภาพแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ
นำไปใช้
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความรู้
ทางวิชาชีพได้
4. มี ค วามรู ้ หลั ก การวิ จ ั ย และสามารถ
ทำการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก
5. เข้ า ใจบทบาทหน้ า ที ่ ข องทั น ตแพทย์
และการบริบาลในรูปแบบทันตกรรมครอบครัว
รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็น
ทีมสหวิชาชีพในคลินกิ แพทย์ครอบครัว

3
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
ตระหนักถึงการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิ ต และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีจ ิต
สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาวิชาชีพทันตกรรม
- เพื ่ อ ผลิ ต ทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ที่
สามารถให้การรักษาในรูปแบบของทันตกรรม
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยึดมั่น
ในการช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชน และสังคม ได้อย่าง
เหมาะสม

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.1

4
รายการปรับปรุง
3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม
3.2 การจำแนกหมวดวิ ช า/
กลุ่มวิชา

หลักสูตรเดิม
3. โครงสร้างหลักสูตร
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม
232 หน่วยกิต
3.2 การจำแนกหมวดหมู่/กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- ศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
- ศึกษาทั่วไปเลือก
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
196 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
43 หน่วยกิต
-วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
12 หน่วยกิต
-วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน 31 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
หมวดวิชาเลือกเสรี

153 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
3. โครงสร้างหลักสูตร
ปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม
226 หน่วยกิต เกณฑ์ทนั ตแพทยสภา
3.2 การจำแนกหมวดหมู่/กลุ่มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ
190 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
38 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
7 หน่วยกิต
- วิทยาศาสตร์การแพทย์พนื้ ฐาน 28 หน่วยกิต
- ภาษา
3 หน่วยกิต
หมวดวิชาชีพ
152 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต

5
รายการปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
4. การเปลี ่ ย นแปลงเกี ่ ย วกั บ
รายวิชา
4.1 การเปิดรายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง
4. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายวิชา
4.1 การเปิดรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยคำ วลี การแต่ ง ประโยค
สำนวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สำคัญจากการฟังและการอ่า น การเขีย นย่ อ
หน้ า การสรุ ปความ และการแสดงความคิด
ผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word,
phrase, sentence, idiom, and prose in Thai
language usage, identifying main idea from
listening and reading, paragraph writing, brief
summarizing including thinking expression
through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5)
Ready English
คำศั พ ท์ แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั ง กฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน
เขี ย น การพั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
ชี ว ิ ต ประจำวั น ได้ แ ก่ การแนะนำตนเองและ
บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ
ชวน การถามทาง การบอกทางและการ

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ
เลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar,
fundamental English usage in listening,
speaking, reading and writing, development of
English usage for daily-life including getting
acquainted with someone, accept and decline
invitation, direction giving, direction asking and
direction planning, conversation in restaurant,
smart shopping and saying goodbye for
someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5)
Explorative English
ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษด้ า นการฟั ง พู ด อ่ า น
เขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ
วางแผนการเดิ น ทาง การจองโรงแรม ผ่ า น
อิ น เทอร์ เ น็ ต การโทรศั พ ท์ ใ นการสื ่ อ สาร
ระหว่ า งประเทศ การใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน
สนามบิน ประกาศของสนามบิน การสื่อสาร
ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก
ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่
พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ
รับประทานอาหารแบบตะวันตก

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
Skills of English language: listening,
speaking, reading, and writing, vocabularies
and English grammar for different situations in
communication and effectiveness in
international context including trip planning,
flight and accommodation booking using
internet, international phone calling,
communication in airport, airport
announcement, communication in customs
and immigration, communication in bad
situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5)
Step UP English
คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร
แ ล ะ ส ื่ อในชีวิตประ จำวั น ห ล ั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่
การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การ
อ่ า นและถ่ า ยทอดข่ า ว การอ่ า นกราฟและ
ตาราง การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and
media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including email, summarizing from media, news reading

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
and sharing, data interpretation from graphs
and tables, interpretation and information
presentation for further study and future
careers
002201 พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที ่ ข องพลเมื อ งใน
สั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา สำนึ ก สาธารณะ
ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ ประชาธิ ป ไตย
จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการ
เปลี ่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมและ
กระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens,
volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional
ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural
changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษย์ ก ั บสั งคม สั ง คมพหุว ั ฒนธรรม การ
จั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสั ง คม

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
และวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมของท้ อ งถิ ่ น ไทย 4
ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias
and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global,
ASEAN, social and cultural diversity of
Thailand’s regional, Phayao and University of
Phayao dimensions
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ
สุ ข ภาพกาย จิ ต อารมณ์ ปั จ จั ย ที ่ ม ี ผ ลต่ อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการ
รั บ ประทานอาหารเพื ่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่าง
อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก
ก ำ ล ั ง ก า ย โ รค ระ บา ด โ รค ติด ต่ อทา ง
เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับ
อุ บั ต ิ ภ ั ย ภั ย ธรรมชาติ การวางแผนและการ
จัดการน้ำในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปร
รูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
Concept of health and environment, state of
health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption,
daily-health product, relation between
emotion and health, recreation and exercise,
pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic
accident, planning with accident, natural
disaster, water management in daily life,
waste processing and environmental saving
004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ 3(3-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตัง้ เป้าหมายและ
การวางแผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน
ตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ
ดำเนิ น ชี ว ิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิ ด เชิ ง บวก คิ ด วิ เ คราะห์ คิ ด
สร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life
planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental
of sufficiency economy, lifestyle concept of
sufficiency economy, thinking system, positive
thinking, analytical thinking, creative thinking,
emotion control and management

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
บุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการ
พูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา การอยู่
ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย
และสังคมโลก
Important of personality, personality
development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture,
public communication skills, desired traits
relating to University of Phayao's identity,
living in a society, self-adaptation in the Thai
and global social context
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อ
และประเด็ น การพู ด และการเขี ย นที ่ ม ี ค วาม

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
เกี ่ ย วข้ อ งกั บศาสตร์ ท ี ่ น ิ ส ิ ต กำลั ง ศึ ก ษาให้ มี
ความสอดคล้องกับคำศัพท์
English in more specific contexts focusing on
listening, speaking, reading, and writing skill
with additions of varions speaking and writing
topics
421351 ทันตกรรมป้องกัน
1(1-0-2)
Preventive Dentistry
ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เกี ่ ย วกั บ ทั น ตกรรม
ป้องกันในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและ
ชุมชน โดยมุ่งเน้นถึงการป้องกันในระดับปฐม
ภูมิเป็นสำคัญ
Theories and concepts of preventive
dentistry in individual and community level
focusing an primary prevention
421424 ปฏิบัตกิ ารศัลยศาสตร์ช่องปาก
Oral Surgery Laboratory 1(0-3-0)
หลักการ วิธีใช้ และการจับเครื่องมือ ทาง
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ฝึกปฏิบัติฉีดยาชา การ
ถอนฟัน การกรีดเหงือก การกรอกระดูก การ
กรอแบ่งฟันในแบบจำลองฟัน การเย็บแผลและ
การดู แ ลแผล การซั ก ประวั ต ิ การตรวจ
ภายนอกและภายในช่ อ งปาก การแปลผล

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

13
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
ภาพรังสี เพื่อประเมินผู้ป่วยและลักษณะของ
ฟัน การฝึกมัดลวดยึดฟันและกระดูกขากรรไกร
การพิมพ์ปากและทำเฝือกปิดแผล
Principle of armamentarium in oral
surgery, practice for local anesthetic injection,
extraction, flap design and incision, removing
bone and dividing tooth in dentoform, wound
suturing and wound care, history taking, extra
and intraoral examination, radiographic
interpretation for evaluation patients and
characteristic of tooth, practice for splinting
teeth in lower and upper jaw, impression for
surgical stent
421452 ทันตกรรมพร้อมมูล
1(1-0-2)
Comprehensive Dental Care
แนวคิ ด และหลั ก การจั ด ทำทั น ตกรรม
พร้อมมูล การบูรณาการองค์ความรู้ ต่าง ๆ
ในรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และ
แนวคิดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยตนเอง
Concept and application in comprehensive
dental care, focusing integration of related
knowledges in holistic health care and delivery
of health self care

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

14
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
421463 ปฏิ บ ั ต ิ ก ารทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
Pediatric Dentistry Laboratory 1(0-3-0)
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการใส่แผ่น
ยางกันน้ำลาย การบูรณะฟันน้ำนม
ด้ า นประชิ ด ฟั น ทำครอบฟั น เหล็ ก ไร้ ส นิ ม
เครื่องมือกันที่ พัลโพโตมี พัลเพคโตมี การฉีด
ยาชาในผู้ป่วยเด็ก และมีการสัมมนากลุ่มย่อย
ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การเตรี ยมความพร้อม
ก่อนการปฏิบัตงิ านในผู้ป่วยจริง
Laboratory practices in model, rubber dam
application, primary teeth restoration,
stainless steel crown, space maintainer,
pulpotomy, pulpectomy, local anesthesia for
pediatric dental patients, set ready before
practices in pediatric children
421480 วิจัยทางทันตกรรม 1
Dental Research 1
1(0-2-1)
การทำโครงการวิ จ ั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก การหาช่องว่างขององค์ความรู้
และปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่างเชิงหลักการใน
การทำวิจัย
Conducting a research project in oral
health sciences, searching for gap of

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

15
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
knowledge and research problem, literature
review and writing the concept of research
project
421523 ทันตกรรมรากเทียม
1(1-0-2)
Implantology
พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝัง
รากเทียม ชนิดของรากเทียม หลักการฝังราก
เทียมเบื้องต้น ข้องบ่งชี้และข้อ ห้าม การตรวจ
วินจิ ฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในราย
ทำรากฟันเทียม การให้การรักษาฟันเทียมใน
บริบททันตกรรมประดิษฐ์ การฝึกปฏิบัติการฝัง
รากเทียม
Biologic basis in implantology, types of
implants, methods, indications and
contraindications, examination and treatment
planning on patients in need of basic dental
implants, the perspective of dental implant
and prosthodontics, hands-on various implant
of workshop

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

16
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
421571 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
Comprehensive Dental Clinic 1 2(0-6-0)
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านทั น ตกรรมพร้ อ มมู ล
ระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจใน
ช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการ
รักษา ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดย
คำนึ ง ถึ ง ปั จ จั ย ทางร่ า งกาย จิ ต ใจ สภาพ
เศรษฐกิ จ และสภาพแวดล้ อ มของผู ้ ป ่ ว ย
ให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคง
สภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง การ
ติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ป่วย
ที่ได้รับการรักษาแบบทันตกรรมเบ็ดเสร็ จ ไป
แล้วอย่างต่อเนื่อง
Clinical practice in comprehensive dental
care including oral examination for diagnosis,
prognosis, treatment plan, providing treatment
considering patient’s physical, psychological,
economical and environmental factors,
providing primary preventive program to
ensure patient’s oral self care, follow-up and
re-evaluation of comprehensively treated
cases

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

17
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
421580 วิจัยทางทันตกรรม 2
Dental Research 2
1(0-2-1)
การทำโครงการวิ จ ั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก การวางแผนการทำวิจัย การ
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย และการดำเนินงาน
วิจัยตามจริยธรรมการวิจัย
Conducting a research project in oral
health sciences, research planning, research
proposal presentation and ethically processing
a research
421621 คลินิกปริทันตวิทยา 3
1(0-3-0)
Periodontic Clinic 3
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริ
ทั น ต์ อ ั ก เสบระดั บกลางถึง รุน แรงโดยให้การ
รักษาแบบองค์รวม
Clinical periodontal practice in
comprehensive dental clinic to treat gingivitis
and moderate to severe periodontitis patients
with holistic approach

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

18
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
421672 เทคโนโลยีดิจิทัลและความสวยงาม
ทางทันตกรรม
2(2-0-4)
Digital Technology and Esthetic in Dentistry
มุมมองความสวยงามกับงานทาง
ทั น ตกรรม เทคโนโลยี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ความ
สวยงามทางทันตกรรม การออกแบบรอยยิ้ม
การให้ ก ารรั ก ษาเพื ่ อ ความสวยงามแบบสห
สาขา การให้การรักษาแผ่นแปะฟันขาว การ
ถ่ า ยภาพทางทั น ตกรรมรวมถึ ง การฝึ ก
ปฏิบัตกิ ารถ่ายภาพทางทันตกรรม
Perspective of aesthetic associated with
dental treatment, technology related to dental
aesthetics, interdepartmental treatment in
aesthetic work, smile design, the art of
veneer, dental photography and hand-on
workshop
421673 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
Comprehensive Dental Clinic 2 3(0-9-0)
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านทั น ตกรรมพร้ อ มมู ล
ระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจใน
ช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการ
รักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย
โดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพ
เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย และ

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

19
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
ให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคง
สภาพที ่ ด ี ข องทั น ตสุ ข ภาพได้ ด ้ ว ยตนเอง
การติ ด ตามและประเมิ น ผลทั น ตสุ ขภาพของ
ผู้ป่วยจนเสร็จสิ้น
Clinical practice in comprehensive dental
care including oral examination to conduct
diagnosis, prognosis, treatment plan and to
provide treatment considering the patient’s
physical, psychological, economical and
environmental factors, providing primary
preventive program to ensure the patient’s
oral self care, follow-up and re-evaluation of
comprehensively treated casestill the cases
complete
421674 คลินิกทันตกรรมทางเลือก 1(0-3-0)
Elective Dental Clinic
การปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัย การวางแผน
การรักษารวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิก
ทั น ตกรรมสาขาที ่ น ิ ส ิ ต ให้ ค วามสนใจ สาขา
ทั น ตกรรมวิ น ิ จ ฉั ย และเวชศาสตร์ ช ่ อ งปาก
ทั น ตกรรมบดเคี ้ ย ว ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์
ทั น ตกรรมหั ต ถการและวิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์
ปริ ท ั น ตวิ ท ยา ทั น ตกรรมจั ด ฟั น ทั น ตกรรม

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

20
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
สำหรับเด็ก ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล และทันตสาธารณสุข
Clinical practices in examination,
diagnosis, treatment planning and treatment
of patients in dental clinic of interest, oral
diagnosis and oral medicine, occlusion and
orofacial pain, prosthodontics, operative
dentistry, endodontics, periodontology,
orthodontics, pediatric dentistry, oral and
maxillofacial surgery and dental public health
421680 วิจัยทางทันตกรรม 3
Dental Research 3
1(0-2-1)
การทำโครงการวิ จ ั ย ทางวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก การเก็บรวบรวมข้ อมู ล การ
วิจัยการแปลผลและวิเคราะห์ข้อ มูลงานวิ จั ย
นำเสนองานวิจัย และเขียนบทความวิจัย
Conducting a research project in oral
health sciences, data interpretation and
analysis, research project presentation and
writing a research paper

เหตุผลในการปรับปรุง
เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา
ศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1
2. ผลิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะที่
จะดำรงวิชาชีพได้ในศตวรรษที่ 21

21
รายการปรับปรุง
4.2 การปิดรายวิชา

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
4.2 การปิดรายวิชา
001103 ทักษะภาษาไทย

3(3-0-6)

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
004151 เกม
1(0-2-1)
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
004153 ว่ายน้ำ
1(0-2-1)
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
004156 ตระกร้อ
1(0-2-1)
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
004158 ซอฟท์บอล
1(0-2-1)
004159 เทนนิส
1(0-2-1)
004160 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
004161 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
004162 แบตมินตัน
1(0-2-1)
004163 ฟุตบอล
1(0-2-1)
004164 วอลเล่ย์บอล
1(0-2-1)
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 1(0-2-1)
005171 ชีวิตและสุขภาพ
3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
005172 การจัดการการดำเนินชีวิต 3(2-2-5)
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6)
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
3(3-0-6)
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
002124 ปริทัศน์ศลิ ปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
002126 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
003135 การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3(3-0-6)
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศพืน้ ฐาน
3(2-2-5)
006142 คณิตศาสตร์สำหรับชีวติ ในยุค
สารสนเทศ
3(3-0-6)
006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
006144 อาหารและวิถชี วี ติ
3(3-0-6)

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3(3-0-6)
005170 พฤติกรรมมนุษย์
3(3-0-6)
243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป
2(2-0-4)
244104 ฟิสิกส์วทิ ยาศาสตร์ชวี ภาพ 3(2-3-6)
363231 จุลกายวิภาคศาสตร์
3(2-3-6)
421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก
1(1-0-2)
Oral Surgery
การประเมิ น ผู ้ ป่ ว ยและฟั น โดยการตรวจ
ทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน
ข้อบ่งชี้และข้อห้ามสำหรับการถอนฟัน และผ่า
ฟันฝังและฟันคุด เครื่องมือและหลักการของ
เครื่องมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค
การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อน การผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซี่
สุดท้าย หลักการรักษาฟันคุดหรือฟันฝังที่ไม่ใช่
ฟันกรามซี่สุดท้าย ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง
กับการถอนฟันและผ่าฟัน
Evaluation of patients and teeth by clinical
and radiographic examination before
extraction; indications and contraindications for
exodontias and surgical removal of impaction
and/or embedded teeth; armamentarium;

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
mechanical principles of surgical instruments;
principles and techniques of simple extraction;
complicated extraction and surgical removal of
impaction or embedded teeth; past operative
complications from exodontias; prevention and
management of complications; instruction for
post-operative care of extraction, surgical
removal of impaction and embedded teeth.
421337 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 2
Complete Denture Laboratory II 1(0-3-0)
การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้
การสมดุ ล การแต่ ง ขี ้ ผ ึ ้ ง และสร้ า งเค้ า รู ป
กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน
เทียม การสอบติดตัง้ ซ้ำ การเลือกกรอแก้ไขสบ
ฟัน การขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก การเรียงฟัน
บนและล่างสำหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และ
การซ่อมฟันเทียมทั้งปาก
Provides the student with the
understanding of laboratory procedures
arrangement of denture teeth, waxing,
remounting, selective grinding, finishing,
polishing and repaired denture.

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics II
ขั ้ น ตอนต่ า ง ๆ ในการเตรี ย มฟั น หลั ก ทุ ก
ชนิ ด การทำครอบอะคริ ล ิ ก และครอบพอร์
ซเลนที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ การทำพอนติกช
นิดริดจ์แลป การทำตัวเชื่อ มต่ อ ชนิด ติ ด แน่ น
การทำครอบและสะพานฟั น ชั ่ ว คราวด้ ว ย
อะคริลิกโดยใช้แบบจำลองที่เตรียมฟันหลักไว้
เรียบร้อยแล้ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ
และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษาคลองรากฟัน
แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics
prepared in the model the same as clinical
procedures, fabrication of posterior and
anterior acrylic and porcelain-fused-to-metal
restorations are fabricated acrylic temporary
single or bridge, post and core restoration of
endodontically treated teeth.
421433 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
1(0-3-0)
Fixed Prosthodontics Laboratory II
ฝึกปฏิบัติทำครอบพอร์ซเลนที่มีโครงเป็น
โลหะ การทำครอบและสะพานฟันชั่วคราว การ
ทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การใช้ตัวเชื่อมต่อชนิด

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
ติดแน่น การเตรียมฟัน หน้า บนฟั น ธรรมชาติ
และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษาคลองรากฟัน
แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics
preparation in the model the same as clinical
procedures, the construction of porcelain fused
to metal crown (metal substructure crown),
temporary crown and temporary bridge using
acrylic, soldering, preparation of anterior teeth
and fabricated post and core on endodontically
treated teeth.
421440 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ 2
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory II
การวิเคราะห์ชิ้นหล่อด้วยเครื่องเซอร์เวย์
การเขียนแบบฟันเทียมบนชิ้นหล่อ การเตรียม
เรสต์ การกรอปรับแต่งฟัน การกำจัดบริเวณ
ส่วนป่องบนฟันหลักที่ไม่ตอ้ งการ การกรอสร้าง
พื้นที่คอดที่ต้องการสำหรับปลายตะขอ การ
วางแบบขี้ผึ้งตามลักษณะโครงสร้างฟันเทียม
ส่วนโครงโลหะบนชิ้นหล่อ
This course provides the student with cast
survey, drawing design upper and lower jaw,
drawing design for clasps, rest seats, tooth

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึน้
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
alteration, block-out and relief, waxing ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
framework.
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
421451 วิจัยทางทันตกรรม 1
2(1-3-2) หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
Research for Dentistry I
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
รูปแบบและประเภทของการวิจัยทางทันตก เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
รรมระเบียบวิธีวิจัย การวางแผนการวิจัย การ
เขี ย นโครงการวิ จ ั ย การรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติที่เหมาะสม การ
อภิ ป รายผลการวิ จ ั ย รู ป แบบการนำเสนอ
ผลการวิจัย
Dental research types, research
methodology, research planning, proposal
writing, data collection and analysis
appropriate usage of the statistics, discussion
of the results and types of presentation.
421510 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 3
1(1-0-2)
Occlusions III
บทนำสู ่ ค วามรู ้ ส ึ ก เจ็ บ ปวด อาการปวด
บริเวณใบหน้าและช่องปาก การรับความรู้สึก
การจำแนกอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่อง
ปาก, หลักการวินจิ ฉัยและ
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
การจัดการความเจ็บปวดบริ เวณใบหน้ า และ
ช่องปาก ความสัมพันธ์ของทันตกรรมบดเคี้ยว
กับงานทันตกรรมสาขาอื่น
Introduction to pain, orofacial pain, pain
pathway, classification of orofacial pain,
concepts of diagnosis and management of
orofacial pain, occlusion related topic.
421559 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 1(1-0-2)
Pediatric Dentistry II
รักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และฟันแท้ที่เพิ่ง
ขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การใส่เครื่อง
กันที่ การรักษาทางทันตกรรม และการจัดการ
ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้
ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ
เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง
การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pulpal treatment in deciduous tooth and
early erupting permanent tooth, juvenile
periodontitis, space maintainer application,
treatment and proper management for
children with systemic disease or special
consideration, medication in paedodontics,

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
anxiolytic agent application, management of
dental treatment for children under general
anesthesia and management of paedodontic
clinic.
421557 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1
English for Dentist I
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ได้ใจความสำคัญ
จากบทความและตำราด้านทันตแพทยศาสตร์
และฝึ ก ทั ก ษะในการฟั ง บรรยายและการ
อภิปรายเชิงวิชาการด้านทันตแพทย์
Practice in reading for main idea in articles
and texts related to dentistry; Practice in
listening to lectures and discussing topic
related to dentistry.
421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม
Preprosthetic Surgery 1(1-0-2)
หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพใน
ช่ อ งปากให้ เหมาะสมกั บการใส่ฟ ั น เที ย ม ซึ่ ง
ประกอบไปด้วยการประเมิน การวินิจฉัย และ
การทำศัลยกรรมก่อนการใส่ฟ ัน เทียม ได้แก่
การตัดปุ่มกระดูก การตัดพังผืด และ
การเพิ่มความสูงของตัวฟัน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
Therapeutic aspects of preprosthetic:
evaluation, diagnosis, and management of
patients who require preprosthetic surgery,
alveolectomy, torectomy, frenectomy and
crown-lengthening.
421615 ชีววิทยาช่องปาก 3
2(2-0-4)
Oral Biology III
ใช้ ค วามรู ้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ใน
การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและ
กระบวนการเกิดโรค การให้การวินิจฉั ย และ
แนวทางการรักษา
Utilizing basic medical science and clinical
medical science in disease analysis etiology
and pathogenesis diagnosis and management.
421656 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2
English for Dentist I
3(2-2-5)
ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาใน
สถานการณ์ ต ่ า งๆ ที ่ เกี ่ ย วกั บการรั ก ษาทาง
ทันตรรม และการฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์
Practice in oral communication in various
situations related to dental profession;
Practice in reading for analysis.

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึน้
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
421659 วิจัยทางทันตกรรม 2 3(0-6-3)
Research for Dentistry II
ฝึ ก เลื อ กปั ญ หาเพื ่ อ การวิ จ ั ย ปรึ ก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษา เขียนโครงการวิจัยอาจเป็น
วิจัยพื้นฐาน วิจัยคลินิก วิจัยชุมชน รวบรวม
ข้อมูลจากการปฏิบัตกิ าร การประเมินผล เขียน
รายงาน และเสนอผลงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการวิจัยสืบเนื่อง
Practice of the problem selection for
researches, adviser consultation writing the
proposal of either, basic, clinical, or community
researches, collection of the data obtained,
evaluation of the researches, report writing,
presentation the research results, marking the
comments for continuing the researches.

เหตุผลในการปรับปรุง
ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ
โครงสร้ า ง แผนการศึ ก ษา ที่
สอดคล้ อ งกั บ เกณฑ์ ม าตราฐาน
หลั ก สู ต รและเกณฑ์ ก ำหนดของ
ทั นตแ พทยส ภา ใ ห ้เก ิด ค ว า ม
เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึ้น
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4.3 การเปลี่ยนสาระของรายวิชา
1) จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรเดิม
4.3 การเปลี่ยนสาระของรายวิชา
1) จำนวนหน่วยกิต
232 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
4.3 การเปลี่ยนสาระของรายวิชา
1) จำนวนหน่วยกิต
226 หน่วยกิต

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรั บใ ห ้ส อด ค ล ้อง ก ั บเก ณ ฑ์
มาตราฐานหลั ก สู ต รทั น ตแพทย
สภา
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2) ชื่อรายวิชา

หลักสูตรเดิม
2) ชื่อรายวิชา
341336 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Pharmacology I
ภาษาละติ น ที ่ ใ ช้ ใ นใบสั ่ ง ยา กฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาใน
ระบบต่ า งๆ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่ พ ึง
ประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยา
ระหว่างยาของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยา
ที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผล
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ
เลือด
Latin language using in prescriptions,
drug
laws,
pharmacokinetics
and
pharmacodynamics of drug used in various
systems, mechanism of action, contraindication,
adverse drug reaction, precaution and drug
interaction of the following drugs: autonomic
drugs, drugs affecting cardiovascular system,
central nervous system, and drugs affecting
blood system

หลักสูตรปรับปรุง
2) ชื่อรายวิชา
341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1 3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry I
รู ปแบบยาเตรี ย ม วิ ถ ี ทางการให้ ย า การ
คำนวณขนาดยา ภาษาละตินที ่ใช้ในใบสั ่ ง ยา
กฎหมายยา เภสั ช จลนศาสตร์ และเภสั ช
พลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้
และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและ
ไต และระบบต่อมไร้ท่อ
Dosage forms, routes of drug
administration, dosage calculation, Latin
language used in prescriptions, drug laws,
pharmacokinetics and pharmacodynamics,
mechanism of action, adverse drug reactions,
precaution, contraindication, and drug
interaction of drugs affecting autonomic
system, cardiovascular and renal system, and
endocrine system

341337 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2
2(2-0-4) 341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2 3(3-0-6)
Fundamental Pharmacology II
Pharmacology in Dentistry II
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อ
แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับ บ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื ่ อ ภาษาอั ง กฤษปรั บ แก้ จ าก
เลขโรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
อวัยวะ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยา
ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ระบบภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ยาแก้ แ พ้ ยาที ่ ใ ช้
รั ก ษาการอั ก เสบและความเจ็ บ ปวด ยาชา
เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้าน
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ
ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
และเภสัชพันธุศาสตร์
General basic and mechanisms of actions of
prototype drugs at molecular, cellular and
organ levels, precaution and side effects of the
following drugs: drugs used for
immunomodulation, antihistamines, antiinflammatory drugs, analgesics, local
anesthetics, endocrine drugs, antibacterials,
antivirals, anticancer drugs, antiseptics and
disinfectants, topical drugs, drugs used in
special populations and pharmacogenomics

หลักสูตรปรับปรุง
ควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาของยาที่มีผล
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชาและยาระงับ
ความรู้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้าน
การอั ก เสบ ยาแก้ ปวดกลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม โอปิ
ออยด์ ยาต้านมะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตา
คอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกั น
ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบ
เลือด
Mechanisms of action, pharmacological
effect, indication, adverse drug reactions
precaution, contraindication and drug
interaction of drugs affecting the central
nervous system, local and general
anesthetics, analgesic and antipyretic drugs,
anti-inflammatory
drugs,
non-opioid
analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs
affecting autacoid system, gastrointestinal
system, immune system, respiratory system,
dermatological system, and hematologic
system

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
1(1-0-2) 421310 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
1(1-0-2)
Occlusions I
Occlusion 1
การทำหน้าที่ของอวัยวะของระบบการบด
การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบบด
เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบ เคี ้ ย ว ฟั น ขากรรไกรและข้ อ ต่ อ กล้ า มเนื ้ อ

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
ฟั น ชนิ ด ของการบดเคี ้ ย ว ความสั ม พั น ธ์ ข อง
รูปร่างของฟันและทิศทางการเคลื่อนไหว ชนิด
และวิธีการใช้เครื่องมือจำลอง ความสัมพันธ์ของ
ขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร
The functions of organs relating to the
masticatory system, teeth, jaws, muscles,
characters and types of occlusions, relationship
of dental morphology and direction of
movement, types and utilizing methods of
articulators, relationship of teeth, jaw and
temporo-mandibular joints.

หลักสูตรปรับปรุง
ลั ก ษณะการสบฟั น ชนิ ด ของการบดเคี ้ ย ว
ความสั มพั นธ์ ของรู ปร่ างฟั น และทิศ ทางการ
เคลื ่ อ นที่ ข องขากรรไกร ชนิ ด และวิ ธ ี ก ารใช้
เครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Function of organs related to masticatory
system, teeth, jaws, temporomandibular
joints, muscles, characters and types of
occlusion, relationship of dental morphology
and mandibular movements, types and
utilizing of articulators

421311 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology I
ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การ
จำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผล
ต่อกระบวนการเกิดโรคปริทั นต์ พยาธิกำเนิ ด
ของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการ
ทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ลักษณะภาพรังสีของ
โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ และฝีปริทันต์
Clinical feature of healthy periodontium,
classification of periodontal diseases , etiologic
factors of periodontal diseases, pathogenesis of
periodontal disease, periodontal pocket, bone
loss and patterns of bone destruction,

421320 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology 1
ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก
การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริ
ทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิด
โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่อง
ลึ ก ปริ ท ั น ต์ การสู ญ เสี ย กระดู ก เบ้ า ฟั น และ
ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนอง
ของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายต่อโรคปริทันต์
The normal features of periodontium and
gingiva, classification and epidemiology of
periodontal diseases, etiologic factors of
periodontal diseases, pathogenesis of

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
radiographic feature of periodontal disease,
plague induced gingival disease, chronic
periodontitis,
aggressive
periodontitis,
necrotizing periodontal disease and periodontal
abscess.

หลักสูตรปรับปรุง
periodontitis, periodontal pockets, bone loss
and pattern of bone destruction, host immune
response in periodontal diseases

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง
ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมิน
สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกาย
ทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศี ร ษะ
ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกใน
ช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะ
การตรวจเนื้อ เยื่อในช่ องปาก โดยจะกล่าวถึ ง
ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ
Normal variation ที ่ พ บได้ ใ นแต่ ล ะบริ เ วณของ
ช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารตรวจเนื ้ อ เยื ่ อ อ่ อ นในแต่ ล ะ
บริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตใน
แต่ละบริเวณ
This didactic course on the diagnostic
process, dental history, general health history
and evaluation of general health examination
of head and neck, hard and soft tissue and

421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 1
วิ ธี ก ารซั ก ประวั ต ิ การบั น ทึ ก ประวัติ
ผู ้ ป่ ว ยทั ้ ง ทางทั น ตกรรม และทางการแพทย์
การประเมิ น สุ ขภาพทั่ ว ไปของผู ้ ป่ ว ย วิ ธี ก าร
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้
บริ เวณศี รษะ ใบหน้ า ลำคอ ทั ้ ง เนื้ อ เยื่อแข็ง
และเยื่อเมือกในช่อ งปาก ลักษณะกายวิภ าค
ปกติและลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้
ในแต่ ล ะบริ เ วณของช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารตรวจ
เนื ้ อ เยื ่ อ อ่ อ นในแต่ ล ะบริ เ วณของช่ อ งปาก
รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
Diagnostic process of dental history
general health history evaluation of general
health examination of head and neck, hard
and soft tissue, normal anatomy and normal
variation of each part of hard and soft tissue
of head and neck

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
normal variation of each part of hard and soft
tissue of head and neck.
421314 ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology I
ความสำคั ญ ของชี ว วิ ท ยาช่ อ งปาก อนู
ชีววิทยา โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน
เข้าสู่เซลล์ ทันสารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน
พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยา
ของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทาน
ตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดั บ
เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับ
คลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของ
มะเร็ ง ชี ว วิ ทยาของเนื้ อเยื่อ โพรงประสาทฟัน
ไบโออินฟอร์เมติกส์
Importance of oral biology, molecular
biology, growth factors and signal transduction,
extracellular matrix and integrin’s, craniofacial
development, molecular biology of tooth
development, autoimmunity and oral diseases,
cytogenetic, molecular genetics, clinical
genetics, cancer biology and cancer genetics,
pulp biology, bioinformatics.

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
2(2-0-4) โรมันเป็นเลขอารบิค

421317 ชีววิทยาช่องปาก 1
Oral Biology 1
ความสำคัญของชีววิทยาช่องปาก
อนู ช ี ว วิ ท ยา โกรว์ ธ แฟกเตอร์ และการส่ ง
สั ญ ญานเข้ า สู ่ เซลล์ สารระหว่ า งเซลล์ และ
อินเทกริ น พัฒนาการของศี รษะ และใบหน้ า
อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะ
ภูมิต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุ
ศาสตร์ระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุ
ศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และ
พันธุศาสตร์ข องมะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อ เยื่อ
โพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์
Importance of oral biology, molecular
biology, growth factors and signal
transduction, extracellular matrix and
integrin’s, craniofacial development, molecular
biology of tooth development, autoimmunity
and oral diseases, cytogenetic, molecular
genetics, clinical genetics, cancer biology and
cancer genetics, pulp biology, bioinformatics
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หลักสูตรเดิม
421317 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2)
Occlusions II
หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว
ความผิดปกติของการบดเคีย้ ว ลักษณะของโรค
การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือก
สบฟัน การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟัน
ผิ ด ปกติ ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ว ิ ธ ี ก ารตรวจ การบั น ทึ ก
ประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่และการปรับ
เฝือกสบฟัน
Basic principles of masticatory system,
abnormalities of occlusion, lesion, diagnosis,
treatment-planning, occlusal splint construction
and insertion, correction of the abnormal
occlusion, Laboratory practice of the patient
examination, charting, model construction,
insertion and adjustment of occlusal splint.

หลักสูตรปรับปรุง
421314 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2)
Occlusions 2
หลั ก การพื ้ น ฐานของระบบการบดเคี ้ ย ว
ความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของ
โรค การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ทฤษฎี
และชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบ
ฟัน การกรอแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติ
วิ ธ ี ก ารตรวจ การบั น ทึ ก ประวั ต ิ การท ำ
แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ ึง้
Basic principles of masticatory system,
disorders of masticatory system, pathophysiology,
diagnosis, treatment plan, theories and type of
occlusal splints, splint insertion, technique of
occlusal adjustment, intra and extra oral
examinations, charting record, mounting casts in
articulator using face bow, waxing occlusal splint

421318 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology II
การตรวจวินิจฉัยและดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์
การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรค
ปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และ
ขั้นตอนการรักษาทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรค
ปริ ทั น ต์ ที ่ ส ั ม พัน ธ์ กั บโรคทางระบบและความ
ผิ ด ปกติ ท างพั น ธุ ก รรม การปรั บ พฤติ ก รรม

421322 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology 2
เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่อ งมือ
การลั บ เครื ่ อ งมื อ ปริ ท ั น ต์ เครื ่ อ งขู ด หิ น
น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉั ย ทาง
คลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้ในทาง
ปริทันต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน
การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรค

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
อนามัยช่องปากของผู ้ป่ว ย การใช้อุปกรณ์ ทำ
ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ การขูดหินน้ำลายใต้
เหงือก การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการ
จั ด การฝี ป ริ ท ั น ต์ การแก้ ไ ขการกั ด สบเพื่ อ
ผลการรั ก ษาทางปริ ท ั น ต์ และการประเมิ น
ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้ งต้น
Periodontal examination and diagnosis,
periodontal index, periodontal charting,
periodontal prognosis, treatment planning,
periodontitis as a manifestation of systemic
disease and genetic aberration, changing
patient’s oral hygiene behavior, home care
dental aids and home care instruction,
subgingival scaling root planning, gingival
curettage and management of periodontal
abscess, management of occlusion in
periodontal treatment and re-evaluation after
hygienic phase.

หลักสูตรปรับปรุง
ปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรค
ทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม การขูดหินน้ำลายใต้เหงือก การ
เกลารากฟั น และการขู ด เหงื อ ก การปรั บ
พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอน
การดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ความสะอาดฟั น และวิ ธี ก ารใช้ การประเมิ น
ผลการรักษาเบือ้ งต้นในผู้ป่วยปริทันต์
Periodontal
instruments
and
instrumentation, sharpening of periodontal
instruments, ultrasonic scalers, clinical
periodontal examination and diagnosis,
periodontal charting, periodontal index,
periodontal prognosis, periodontal treatment
plan, radiographic of periodontal diseases,
periodontitis as manifestration of systemic
disease and genetic aberration, subgingival
scaling, root planing and gingival curettage,
patient motivation, oral hygiene instruction,
home care dental aids and instruction, reevaluation after hygienic phase

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2)
Oral diagnosis II
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติที่อาจ
พบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของ
ช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิสภาพอย่าง
ละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธีตรวจ
ทางคลิ น ิ ก ทางภาพรั ง สี การตรวจจาก
ห้องปฏิบัตกิ าร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค การ
วางแผนการรักษา รวมทั้งการขอคำปรึกษา หรือ
ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป่ ว ย ข้ อ ควรระวั ง ในการวางแผนการ
รักษา ผู้ป่วยที่โรคทางระบบ
Anatomical and physical examination of
oral lesions and pathology utilizing clinical and
radiographic examination and laboratory aids
related to diagnosis treatment planning
consultation and referral system.

หลักสูตรปรับปรุง
421315 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2)
Oral Diagnosis 2
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ
ที ่ อ าจพบได้ แ ละลั ก ษณะผิ ด ปกติ ในแต่ ล ะ
บริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิ
สภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริ เวณ
โดยวิธีตรวจทางคลินกิ ทางภาพรังสี การตรวจ
จากห้องปฏิบัตกิ าร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค
การวางแผนการรักษา การขอคำปรึกษา หรือ
ส่งต่อผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการ
รักษา ผู้ป่วยที่โรคทางระบบ
Anatomical and physical examination of
oral lesions and pathology utilizing clinical and
radiographic examination and laboratory aids
related to diagnosis treatment planning
consultation and referral system

421322 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology I
การเกิ ด รั ง สี เ อกซ์ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อั น ตรายและการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี
เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุ ปกรณ์
รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน
การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

421316 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology 1
การเกิ ด รั ง สี เอกซ์ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อั น ตรายและการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี
เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์
รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน
การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
อื่นๆ ที่ใช้ในการวิ น ิจฉั ยโรคในทางทัน ตกรรม
การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ
ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ
รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย
The production of x-radiation, interaction of
x-ray with matter radiation biology, radiation
hazards and radiation protection, x-ray
machine, image formation, dental film, dark
room and image processing, image quality intra
oral technique and special technique for dental
radiography, courses and correction of
radiographic errors, concerning the effects of
radiation on the living organisms and the
protection from radiation hazards are included.

หลักสูตรปรับปรุง
อื่นๆ ที่ใช้ ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม
การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ
ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ
รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย
Production of x-radiation, interaction of xray with matter radiation biology, radiation
hazards and radiation protection, x-ray
machine, image formation, dental film, dark
room and image processing, image quality
intra oral technique and special technique for
dental radiography, courses and correction of
radiographic errors, concerning the effects of
radiation on the living organisms and the
protection from radiation hazards are included

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทาง
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธ ี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบหาคุณสมบัตทิ างด้านทันตวัสดุศาสตร์
Basic principle, method, the composition,
properties, and manipulation of the dental
materials used in the practice of dentistry are
discussed.

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Technologies
พื ้ น ฐานความรู ้ ด ้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน
Basic knowledge of dental materials and
technologies related to current dentistry

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture I
ความรู้พนื้ ฐานและศัพท์บัญญัติสาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั้นตอน
การรักษาฟันเทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการ
พิมพ์ปาก ความสัมพันธ์ของขากรรไกร และการ
บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร หลักการของ
กลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมทั้งปาก
Basic theoretical knowledge of complete
denture: glossary, anatomy of face and
intraoral structures, maxillomandibular
relationship, examination, diagnosis, treatment
planning and complete denture construction
procedures, delivery, patient instruction,
rechecked, problems solving, denture
repairing, denture relining and denture rebase.

หลักสูตรปรับปรุง
421340 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture 1
การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อ
การรักษาฟันเทียมทั้งปาก ความรู้พื้นฐานด้าน
กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการ
ยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของงานฟัน
เทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด
พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้าง
แท่ น กั ด และการลองแท่ น กั ด การบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกร และการใช้ ก ล
อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Intra oral and extra oral examination for
complete denture, basic knowledge of
anatomical landmark related to complete
denture, basic knowledge of retention stability
and support of completed denture, theory of
impression, individual tray fabrication, border
molding, occlusion rim fabrication and trial,
maxillo-mandibular
registration,
and
articulator usages

421332 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 1
421341 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
1(0-3-0) Complete Denture Laboratory
การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อ
การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน
วินจิ ฉัย การสร้างฟันปลอดทั้งปากโดยใช้ช้นิ หล่อ ชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุ ปกรณ์

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลัก การสร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน
ชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้นหล่อ ติ ดตั้ งบนฐานกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้าบน
และล่าง
Introduces the student making complete
denture in laboratory, the student has to
construct the individual tray on diagnostic casts,
making complete denture using working casts,
mounting working casts on the articulator, teeth
arrangement on the upper and lower working
casts.

หลักสูตรปรับปรุง
ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียง
ฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง
การติดตั้งซ้ำ และการเลือกกรอแก้ไขการสบ
ฟัน
Baseplate and occlusion rim fabrication,
mounting, anterior teeth arrangement,
posterior teeth arrangement for bilateral
balanced occlusion, waxing, laboratory
remounting, and selective grinding

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ
รอยโรคบริเวณคอฟันที่มีสาเหตุอื่น ข้อคำนึงทาง
ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนกและ
การเรี ย กชื่อ ส่ว นต่ างๆของโพรงฟั น หลั ก การ
เตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟัน เครื่องมือทาง
ทั น ตกรรมหั ต ถการ การเตรี ย มโพรงฟั น เพื่อ
บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน การ
เตรียมโพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน
Scope and principle of operative dentistry,
dental caries, biological consideration in cavity
preparation, classification of dental cavity,

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry 1
ขอบเขตและหลั ก การงานทั น ตกรรม
หัตถการ โรคฟั นผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน
ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การ
จำแนก การเรี ย กชื่ อ ส่ ว นต่ า งๆของโพรงฟั น
หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทั นตก
รรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟั นเพื่อ บู รณะ
ด้วยอมัลกัม วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะ
โพรงฟัน
Scope and principle of operative dentistry,
dental caries and cervical lesion, biological
consideration in cavity preparation,

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
cavity preparation terminology, principle of
cavity preparation, instrumentation in operative
dentistry, cavity preparation for amalgam and
for tooth-colored restorative materials,
advanced cavity preparation, caries removal.

หลักสูตรปรับปรุง
classification of dental cavity, cavity
preparation terminology, principle of cavity
preparation, instrumentation in operative
dentistry, cavity preparation for amalgam,
amalgam material and restorative procedure

421335 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory I 1(0-3-0)
ฝ ึ ก ก า ร ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ั ด ฟ ั น ( Hand
instruments) และเครื่องกรอ (Rotary engine) ใน
การเตรียมและตกแต่งโพรงฟันสำหรับรองรั บ
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ ฝึกการกำหนดขอบเขต
และการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบต่างๆ ใน
ฟันหน้าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุบูรณะฟัน
ถาวรชนิดอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ
Practices in laboratory setting using hand
instruments and rotary engines to prepare the
teeth into cavities suitable for various types of
restorative materials, including cavity outline
design, cavity preparation on anterior and
posterior teeth before restoring with amalgam,
composite resin, and glass ionomer cement,
and mechanical removal of dental caries.

421332 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory 1 1(0-3-0)
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ
ฟั น และการใช้ ว ั ส ดุ อ ุ ด ฟั น ชนิ ด อมั ล กั ม
การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะ
ฟันด้วยอมัลกัม
Practice in laboratory setting using hand
instruments and rotary engines to prepare the
teeth into various types of cavity suitable for
amalgam material and filling cavities with
amalgam

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง
(รู ปแบบ) และสี ข องซี ่ ฟ ัน เที ย ม หลั ก การและ
เทคนิคการเรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่ง
ขี ้ ผ ึ ้ ง และเค้ า รู ป ลอกเลี ย นแบบลั ก ษณะตาม
ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุ
ฐานฟั น เที ย ม การเลื อ กกรอ แก้ ไ ขการสบฟัน
การใส่ฟันเทียม การบำรุงรักษา และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก
Provides the student with the fundamentals
of treatment of the complete denture with the
skill and the understanding to select size, shape
and color of denture teeth, technique of
arrangement of front and posterior teeth,
waxing, flasking, occlusal adjustment,
preventive maintenance and corrective
maintenance of complete denture.

หลักสูตรปรับปรุง
421343 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture 2
การเลือกซี่ ฟั น เที ยม การเรียงฟั นหน้ า หลั ง การลองฟั น หน้ า -หลั ง การแต่ ง ขี ้ ผ ึ ้ ง
กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน
เทียม การเลือกกรอแก้ไขการสบฟัน การติดตั้ง
ซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง
ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังใส่ฟัน
เทียม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม
คร่อมรากเทียม
Tooth selection, anterior-posterior teeth
arrangement, anterior-posterior teeth trial,
waxing, laboratory procedures for complete
denture fabrication, selective grinding,
remount procedures, denture delivery, patient
instruction, clinical problems related to
complete denture delivery, principles of single
denture and overdenture

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture I
1(1-0-2)
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบ
และหน้ า ที่ ข องฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้
เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการใช้งาน

421342 ฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ 1
Removable Partial Denture 1
1(1-0-2)
การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย และการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
การจำแนกสันเหงือกไร้ฟันบางส่วน เทคนิค
การใช้เครื่องสำรวจความขนาน ศัพท์บัญญัติ

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
Basic principles and methods structure and
function of removable partial denture and using
surveyor and it’s function.

หลักสูตรปรับปรุง
และองค์ ประกอบของฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิด
ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ และขั ้ น ตอนการออกแบบฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้
Oral examination and treatment planning
for removable partial denture, Kennedy’s
classification, survey technique, terminology
and component of removable partial denture,
biomechanical movement of removable partial
denture and design steps of removable partial
denture

421339 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory I
การทำฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้
ทั ้ ง แบบธรรมดาและแบบใส่ ทัน ที หลั งถอนฟัน
การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก
แบบมีตะขอลวด การซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้
Provides the student with the
understanding of laboratory procedure of
simple removable partial denture and
immediate removable partial denture, acrylic
base with clasps and repaired of removable
partial denture.

421345 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory
การสำรวจความขนานและความคอดของ
ฟันหลัก การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันใน
แบบจำลอง การติดตั้งชิ้นหล่อในกลอุปกรณ์
ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง
ขีผ้ งึ้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม
Surveying and finding undercut on
abutment, designs of removable partial
denture and acrylic partial denture, teeth
preparation in study cast, mounting, clasp

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2)
Family Dentistry I
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว
การศึ ก ษาครอบครั ว แฟ้ ม สุ ข ภาพครอบครั ว
การตรวจสุ ข ภาพครอบครั ว โรคและปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
Principle and concept in family dentistry,
family study, family- health filing, familyhealth examination, related diseases and
factors, health- care system and national
health security and methods of community
study.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
bending, teeth arrangement, waxing, 1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
demonstration of denture repairing
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
421350 ทันตกรรมครอบครัว 1
1(1-0-2) โรมันเป็นเลขอารบิค
Family Dentistry 1
หลั ก การ แนวคิ ด ทั น ตกรรมครอบครั ว
การศึ ก ษาครอบครั ว แฟ้ ม สุ ขภาพครอบครัว
การตรวจสุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน
Principle and concept in family dentistry,
family study, family- health filing, familyhealth examination, related diseases and
factors, health- care system and national
health security and methods of community
study

421351 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นคลิ น ิ ก เกี ่ ย วกั บ การประเมิ น
สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ
Clinical practice in the evaluation of oral
health and oral health behavior of patients,
planing and implementing.

421352 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมป้องกัน1(0-3-0)
Laboratory Practice in Preventive Dentistry
ฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับ
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มี
ความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการ
ผ่ า นกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที่
หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
Laboratory practice in primary and
secondary prevention in common oral
diseases, severe oral diseases by focusing on
the issues of importance and the benefits of
protection. Carried out through a process with
various suitable methods

421352 ชีวสถิตพิ ้ืนฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด
ของชีวสถิติที่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้
พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ
ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง
ของผลที ่ จ ะได้ ร ั บ จากการใช้ ชี ว สถิ ต ิ การ
แบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ
การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
Introduction to biostatistics provides an
introduction to selected important topics in
biostatistical concepts and reasoning,
represents and introduction to the field and
provides a survey of data and data types,
specific topics include tools for describing
central tendency and variability in data;
methods for performing inference on population
means and proportions via sample data;

421381 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(2-2-5)
Research Methodology and Biostatistics
หลักการออกแบบงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจั ย การเขี ย น
บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Principles of research design in oral health
sciences, research process, sample size
calculation, ethics in research, research
methodology, data interpretation and analysis,
writing a research proposal, writing a research
paper and principle of biostatistics in health
sciences

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
statistical hypothesis testing and its application
to group comparisons; issues of power and
study types, while there are some formulae
and computational elements to the course, the
emphasis is on interpretation and concepts.
421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน
สาเหตุและการจำแนกการสบฟันที่ผิดปกติ
Base on basic knowledge of craniofacial
growth, temporomandibular joint, development
of related organs, the development of
dentitions and occlusion, including etiology and
types of malocclusion.

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics 1
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สบฟั น การจำแนกลั ก ษณะของการสบฟั น ที่
ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ
สบฟันที่ผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Studies of growth and development of
craniofacial, dentoalveolar and others in
related with occlusion, classification of normal
occlusion and malocclusion, etiologies of
malocclusion, conceptual design of removable
orthodontic appliances and interceptive
orthodontic treatment

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421410 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลักการและวิธีการทำศัลย์ปริทันต์แบบต่างๆ
การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรค
บริเวณช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูก
และการเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การจัดการ
ภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การ
ทำศัลย์ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม
การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์ การวางแผน
และรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู้ป่ วยโรค
ปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและ
การมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ป่วย
เด็ก การยึดดามฟันที่สูญเสียอวัยวะปริทันต์ การ
รักษาทางปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้า
และเลเซอร์ และการใช้ยาเฉพาะที่ในการรักษา
โรคปริทันต์
Principle of periodontal surgery including
gingivectomy, flap operation and osseous
surgery, wound healing in periodontal therapy,
management of furcation involvement bone
graft and reconstructive periodontal therapy,
management of muco-gingival deformities,
esthetic aspect in periodontal therapy ,
supportive
periodontal
treatment,
multidisciplinary treatment plan for periodontal

หลักสูตรปรับปรุง
421420 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology 3
หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่น
พับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรมกระดูก
การจั ด การรอยโรคบริ เ วณช่ อ งแยกรากฟั น
กราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิด
อวั ย วะปริ ท ั น ต์ ใ หม่ การจั ด การภาวะความ
ผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริ
ทั น ต์ เ พื ่ อ แก้ ป ั ญ หาด้ า นความสวยงาม การ
รั ก ษาภาวะฉุ กเฉิ น ทางปริ ทั นต์ การหายของ
แผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์
การวางแผนและรู ป แบบการรั ก ษาแบบสห
สาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ
โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน
การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรม
บูรณะ การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กั บทัน
ตกรรมจั ด ฟั น การจั ด การกั บภาวะเสี ย วฟั น
การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ
ทั น ต์ ใ นผู ้ ป่ ว ยเด็ ก การยึ ด ดามฟั น การใช้ ยา
เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรค
ปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์
Principle of periodontal surgery, flap
operation, gingivectomy, osseous surgery,
management of furcation involvement,
reconstructive of periodontal therapy,

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
patients, management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splinting,
electro-surgery and laser in periodontal
therapy and local drug used in periodontal
disease.

หลักสูตรปรับปรุง
management of muco-gingival deformities,
esthetic aspect in periodontal therapy,
treatment of periodontal emergencies,
periodontal wound healing, supportive
periodontal treatment, multidisciplinary
treatment plan for periodontal patients,
management of periodontitis associated with
pulpal disease, management of periodonticrestorative relationship, management of
periodontic-orthodontic
relationship
management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splining,
local drug used in periodontal disease,
electrosurgery and laser in periodontal
therapy

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา
โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
Aims to give the gingivitis patients the best
possible service by students.

421421 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาใน
การให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับ
ต้นถึงระดับรุนแรง
Clinical periodontal practice in periodontal
therapy to treat early to severe gingivitis
patients

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421412 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก
ฝึกทักษะในการถ่ายภาพรั งสีด ้ว ยอุ ปกรณ์ ย ึ ด
แผ่ น รั บ ภาพทั ้ ง ระบบดิ จ ิ ต ั ล และฟิ ล ์ ม การ
ถ่ า ยภาพรั ง สี แ ละเรี ย งฟิ ล ์ ม ทั ้ ง ปากที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม
การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อ ง แปลผล
ภาพรังสีในช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes radiographs
(x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary
sinuses using digital intraoral and extraoral and
advanced cone-beam CT imaging modalities,
radiation safety guidelines
and
the
radiographic interpretation is very important for
diagnosis and proper treatment.

หลักสูตรปรับปรุง
421411 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพ
รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก
ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วย
อุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิจิตัลและฟิล์ม
การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่ถูกต้อง
การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุ มการติด
เชื้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีใน
ช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes
radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary
sinuses using digital intraoral and extraoral
and advanced cone-beam CT imaging
modalities, radiation safety guidelines and
the radiographic interpretation is very
important for diagnosis and proper treatment

421413 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย
ภาพรั ง สี ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที ่ ป กติ ท าง
ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

421410 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology 2
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย
ภาพรั ง สี ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที ่ ป กติ ทาง
ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรง
ประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ
และเนื้องอกในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับ
อุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบ
และโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสีของ
รอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย ข้อต่อขากรรไกร
โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินจิ ฉัยแยกโรค
และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติ ใ น
ช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
Basic principle of film interpretation,
radiographic features of oral and maxillofacial
diseases and systemic diseases and other
diseases that cause changes in jaw bone,
others include radiographic techniques and
radiographic features of salivary gland,
temporomandibular joint and maxillary sinus,
and principles of dental care and management
for irradiated patients.

หลักสูตรปรับปรุง
ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน
ลั ก ษณะทางภาพรั ง สี ข องโรคฟั น ผุ โรคของ
โพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติด
เชื้อในกระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของ
ถุงน้ำ และเนื้องอกในขากรรไกร ภาพรังสีของ
การได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรค
ทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทาง
ภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย ข้อ
ต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การ
วินิจฉัยแยกโรค และหลักการดูแลรักษาภาวะ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับ
รังสีรักษา
Basic principle of film interpretation,
radiographic features of oral and maxillofacial
diseases and systemic diseases and other
diseases that cause changes in jaw bone,
others include radiographic techniques and
radiographic features of salivary gland,
temporomandibular joint and maxillary sinus,
and principles of dental care and management
for irradiated patients

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่
ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในการถอนฟั น แบบ
ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for
treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in
complicated extraction or impacted tooth
removal.

หลักสูตรปรับปรุง
421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Oral Surgery Clinic 1
1(0-3-0)
ซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่
ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในการถอนฟั น แบบ
ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for
treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in
complicated extraction or impacted tooth
removal

421416 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค ลิ น ิ ก ในการ
วิ เ คราะห์ พ ยาธิ ส ภาพของโรค สาเหตุ แ ละ
กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และ
ลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
Utilizing basic medical science and clinic
medical science in disease analysis, etiology
and pathogenesis clinical feature and
histopathology.

421412 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology 2
การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ
และกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก
และลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
Disease analysis, etiology and
pathogenesis clinical feature and
histopathology

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Clinical Practice in Oral Diagnosis I 1(0-3-0)
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก ทำการตรวจ ซั ก
ประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจ
ทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วย อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจรักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการ
รักษาตามความเหมาะสม ทำการบันทึกประวัติ
อาการที่ ต รวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ
การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา
เขี ย นบั น ทึ ก เพื่ อ ส่ ง ต่ อ การรั ก ษา หรือ เพื่ อ ขอ
ปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient
history taking, intra-oral examination and
radiographic
examination,
preliminary
treatment plan, discussing treatment plan with
patients, patient referral, charting record ie
signs and symptoms, results of examination,
initial diagnosis and treatment plan, referral or
consultation notes.

หลักสูตรปรับปรุง
421414 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis Clinic 1
1(0-3-0)
การฝึกปฏิบัต ิงานในคลิน ิก ทำการตรวจ
ซักประวัตผิ ู้ป่วย ตรวจทางคลินกิ ในช่องปาก
ตรวจทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษา
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย การอธิบายแผนการรักษาให้
ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การส่ง
ต่ อ ผู ้ ป่ ว ยเพื่ อ การรั ก ษาตามความเหมาะสม
การบันทึกประวัติ อาการที่ตรวจพบ ตลอดจน
ผลของการตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการ
วางแผนการรักษา การเขียนบันทึกเพื่อส่ง ต่อ
การรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจำเป็ นได้
อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient
history taking, intra-oral examination and
radiographic examination, preliminary
treatment plan, discussing treatment plan with
patients, patient referral, charting record signs
and symptoms, results of examination, initial
diagnosis and treatment plan proper referral
or consultation notes

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Internal Medicine
ความรู ้ พ ื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ต ิ ง านทาง
คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่อย รวมทั้งการวินจิ ฉัยโรค การดูแลรักษา การ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคโดยมี
ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in
patients with common medical problems
diseases including diagnosis, patient
management,
referral
management,
rehabilitation, health promotion and disease
prevention, establish good attitude in taking
care of patients by the holistic approach; not
only patients but also their family and
community.

หลักสูตรปรับปรุง
421425 อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแล
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
3(2-2-5)
General Medicine and Caring for Patients with
Systemic Diseases
ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่ อ ย รวมทั ้ ง การวิ น ิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรักษา
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี
ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in
patients with common medical problems
diseases diagnosis, patient management,
referral management, rehabilitation, health
promotion and disease prevention,
establishing good attitude in taking care of
patients family and community by the holistic
approach

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกั บฟัน เทีย มชนิดติ ด แน่ น
การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด
ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์

421440 ฟันเทียมชนิดติดแน่น
2(2-0-4)
Fixed Prosthodontics
การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา
ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ
รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ก ารสึ ก ของฟั น อย่ า งรุ น แรง

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ
บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ
ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิ มพ์ปาก
ชั่วคราว
Basic fundamentals of fixed prosthodontics
preparation for clinical procedures, including
diagnosis, biomechanic principles, and
construction of fixed prosthodontic restorations,
full metal crown, and partial metal crown,
pontic ridge lap type, soldering and construction
of individual tray.

หลักสูตรปรับปรุง
หลั ก การพื้ น ฐานของการกรอฟัน เพื่ อ รองรับ
ครอบฟั น การออกแบบสะพานฟั น การ
วิ เคราะห์ ค วามสวยงาม การสร้ า งครอบฟั น
ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือ ก ทฤษฎี
การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ
ลองและใส่ ช ิ ้ น งาน การรั ก ษาฟั น ที ่ ผ ่ า นการ
รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเที ยม
ชนิดติดแน่น
Oral examination and treatment planning
for fixed prostheses, steps for treating patient
with severely worn teeth, basic principles of
teeth preparation for crown, bridge design,
esthetic and smile analysis, provisional
restoration, shade selection, gingival
retraction, theory of impression for fixed
prostheses, crown trial and insertion,
restoration of endodontically treated teeth,
implant supported fixed prostheses

421431 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
Fixed Prosthodontics Laboratory I 1(0-3-0)
การใช้ เครื่ อ งมือ อย่ า งเหมาะสมในการทำ
สะพานฟันสามหน่ วยในฟัน หลัง บนฟั นจำลอง
การทำครอบและสะพานฟั น ชั ่ ว คราวด้ ว ย

421441 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontic Laboratory
1(0-3-0)
การกรอฟั น สำหรั บ ทำครอบฟั น การ
เตรียมคลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน การ
พิมพ์ปากขั้นสุดท้าย การทำชิ้นหล่อหลัก ใน

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
อะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอกปากบนฟั น
จำลองที่เตรียมไว้แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics
prepared in the model the same as clinical
procedures. The construction of temporary
crown and temporary bridge use acrylic direct
and indirect technique on the working prepared
models.

หลักสูตรปรับปรุง
งานฟั น เที ย มชนิ ด ติ ด แน่ น การทำครอบฟั น
ชั่วคราว
Teeth preparation for crown, post space
preparation, final impression, master cast and
die fabrication for fixed prostheses, provisional
restoration

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริ ก ซ์
และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุที่
ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท
ฟั น การบู ร ณะช่ อ งห่ า งระหว่ า งฟั น การกั น
ความชื้ น ภายในช่ องปาก ปั ญ หาภายหลั งการ
บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ
เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี
เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ
พยาธิ ส ภาพของฟั น รวมทั ้ ง การวางแผนการ
รักษา
Restorative material, restorative procedure
contact contour and embrasure, matrix and
wedge, temporary materials, cement base and

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry 2
วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด
ชั ่ ว คราวและวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ
เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟัน
และวิธี ก ารบู รณะด้ว ยวั สดุส ีเหมือ นฟัน การ
กำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่อง
ปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสี
ฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การตรวจ
พยาธิสภาพของฟันและการวางแผนการรักษา
Tooth colored restorative materials,
temporary materials, pulp protective
materials, cavity preparation and restorative
procedure for tooth colored materials, caries
removal, tooth isolation, post operative
problems, tooth bleaching, treatment of tooth

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
cavity liner, diastema closure, tooth isolation, sensitivity, operative examination and 1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
postoperative problems, tooth bleaching, treatment planning
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
veneers, esthetic considerations, operative
โรมันเป็นเลขอารบิค
examination and treatment planning.
421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/
หรือวัสดุสเี หมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination,
operative treatment planning and simple
restoration with amalgam and/or tooth-colored
restorative materials.

421432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 1
การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทัน
ตกรรมหั ต ถการ การบู ร ณะฟั น อย่ า งง่ า ย
ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสเี หมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination,
operative treatment planning and simple
restoration with amalgam and/or toothcolored restorative materials

421436 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory II 1(0-3-0)
ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ
บู ร ณะประเภทอมั ล กั ม และวั ส ดุ บ ู ร ณะที ่ ม ี สี
เหมือนฟันธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้าและฟันหลั ง ที่
กรอเตรี ย มโพรงฟั น ไว้ ฝึ ก การป้ อ งกั น โพรง
ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟัน
แบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย

421431 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory 2 1(0-3-0)
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ
เตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือน
ฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า
และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์แ ละรองพื้ น ใน
โพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่
แผ่นยาง
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หลักสูตรเดิม
Laboratory practices in restoring previously
prepared dental cavities on anterior and
posterior teeth with amalgam and toothcolored materials composite resin and glass
ionomer cement, lining and protecting the deep
cavities with pulp protection material, and filling
cavities with temporary restorative materials,
and rubber dam application.

หลักสูตรปรับปรุง
กันน้ำลาย
Laboratory practice in hand instruments
and rotary engines, to prepare the teeth into
cavities suitable for tooth colorlike materials,
composite resin, glass ionomer cement,
including cavity preparation and restoration of
anterior and posterior teeth, practice using
cement and lining in deep cavity, temporary
filling, and rubber dam application

421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ชี ว ภาพและการตอบสนองของเนื้ อ เยื่ อ ใน
โพรงฟัน ขั้นตอนการเกิดโรคของเนือ้ เยื่อในโพรง
ฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน เครื่องมือและ
การทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจวิเคราะห์และ
การวิ น ิ จ ฉั ย โรคของเนื ้ อ เยื ่ อ ในโพรงฟั น และ
เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรัก ษา
การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
The biology and responses of pulp tissues,
pathogenesis of pulpal and periapical diseases,
instruments and aseptic techniques,
endodontics examination, diagnosis of the
diseases occurred in the pulp and periapical

421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics 1
ชี ว ภาพและการตอบสนองของเนื้ อ เยื่อใน
โพรงฟั น ขั ้ น ตอนการเกิ ด โรคของเนื้ อ เยื่อใน
โพรงฟั น และเนื ้ อ เยื ่ อ รอบปลายรากฟั น
เครื ่ อ งมื อ และการทำให้ ป ราศจากเชื ้ อ การ
ตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้ อเยื่อ
ในโพรงฟั น และเนื ้ อ เยื ่ อ รอบปลายรากฟั น
หลักการและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การ
ประเมินผลการรักษา การบูรณะฟันภายหลัง
การรักษาคลองรากฟัน
The biology and responses of pulp tissues,
pathogenesis of pulpal and periapical
diseases, instruments and aseptic techniques,
endodontics examination, diagnosis of the

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
tissues, principles and methods of root canal
treatment, treatment evaluation, restoration for
endodontic treated tooth.

หลักสูตรปรับปรุง
diseases occurred in the pulp and periapical
tissues, principles and methods of root canal
treatment, treatment evaluation, restoration
for endodontic treated tooth

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture II
1(1-0-2)
ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟั น เที ย มให้ แ ก่ ผ ู ้ ป ่ ว ย ขั ้ น ตอนการทำฟั น
เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุที่ใช้
ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Provides the student with the fundamentals
of treatment, indication, preliminary analysis,
oral preparation, planning and design for the
patients. Instruction includes sequential
laboratory exercises and the dental materials
used for fabricated removable partial denture.

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2
1(1-0-2)
การกรอแต่ ง ฟั น เพื ่ อ รองรั บ ฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้ การสื่อสารกับช่างทันตก
รรม การลองโครงโลหะ การพิมพ์ปากขณะ
ทำงาน การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ขั้นตอนการ
ออกแบบฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ ฐ าน
อะคริลกิ
Tooth alteration for removable partial
denture, laboratory communication, skeletal
framework trial, functional impression,
occlusion in removable partial denture,
problem solving after delivery removable
partial denture, design steps of acrylic partial
denture

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
421450 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Denture Laboratory I
วิเคราะห์แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกปฏิบัตกิ ารทำเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ
Laboratory about construction of
orthodontic models, models analysis and
construction of simple removable orthodontic
appliances to correct abnormal habits.

หลักสูตรปรับปรุง
421461ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Orthodontic Laboratory 1
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิการพิมพ์ ปากเพื่ อทำ
แบบจำลองฟั นทางทั นตกรรมจั ดฟั น การฝึ ก
ปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน และการ
ออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอด
ได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Laboratory practices in impression for
orthodontic study models, orthodontic wire
bending practice and practice of removable
orthodontic appliance design for interceptive
treatment

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิบัตกิ ารในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบ
การบดเคี ้ ย ว การทำแบบจำลอง การให้ ก าร
บำบัดรักษาและการติดตามผลการรักษา
Clinical practice in the patients with
abnormalities in masticatory system, model
construction, treatment and recall.

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Occlusions Clinic
การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ ว การปวดที่
ใบหน้าและช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน
กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน
การใช้ อ ุ ป กรณ์ จ ำลองขากรรไกรบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกรและข้ อ ต่ อ
การสร้ า งเฝือ กสบฟั น การใส่ ปรั บเครื่ อ งมือ
การติดตามผลการรักษา
Clinical practice in treating patients with
abnormalities or dysfunction of masticatory

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
system, orofacial pain disorders with
nonodontogenic origin, bruxism, intra and
extra oral examinations, chart records, dental
model construction, using face bow in
mounting casts in articulator, occlusal splint
construction, delivery to patient and follow up

421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ สาขาปริทันตวิทยาโดย
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีความ
รุนแรงระดับต้นและระดับกลาง
Clinical practice in periodontology to treat
patients with slight to moderate periodontitis.

421520 คลินกิ ปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 2
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริ
ทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์
รวม
Clinical periodontal practice in
comprehensive dental clinic to treat gingivitis
and mild periodontitis patients with holistic
approach

421513 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก
การถ่ า ยภาพรัง สี ในส่ ว นของโพรงอากาศข้าง
จมูก ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และกระดูก
กะโหลกศีรษะ การเขียนรายงานภาพรังสีของ

421510 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก โดยการ
ถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีใน
และนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของ
โพรงอากาศข้ า งจมู ก ต่ อ มน้ ำ ลาย กระดู ก
ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียน

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
ผู ้ ป ่ ว ยทั ่ ว ไปและผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ร อยโรค และการ
นำเสนอรายงานผู ้ ป ่ ว ยที ่ เ ป็ น กรณี ศ ึ ก ษาที่
น่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra
oral radiography, paranasal sinus, salivary
gland, jaw and skull views, writing radiographic
reports for general patients and patients with
lesions, interesting case presentation and
reports.

หลักสูตรปรับปรุง
รายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มี
รอยโรค และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็น
กรณีศกึ ษาที่น่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra
oral radiography, paranasal sinus, salivary
gland, jaw and skull views, writing
radiographic reports for general patients and
patients with lesions, interesting case
presentation and reports

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิโลเฟเชียล
2(0-6-0)
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
ฝ ึ ก ถ อ น ฟ ั น แ บ บ ซ ั บ ซ ้ อ น ผ ่ า ฟ ั น คุ ด
ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม
เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก
Practice in complicated extraction, impacted
tooth removal, and preprosthetic surgery and
assisting in oral surgery.

421522 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Oral Surgery Clinic 2
2(0-6-0)
การฝึ ก ถอนฟั น แบบซั บ ซ้ อ นผ่ า ฟั น คุ ด
ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทั นตกรรม
เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก
Practice in complicated extraction,
impacted tooth removal, preprosthetic surgery
and assisting in oral surgery

421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Diagnosis II
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ โดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มี
รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มี

421511 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis Clinic 2
1(0-3-0)
การฝึ กปฏิ บั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก โดยฝึ ก ตรวจ
ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรค
ทางระบบที ่ ม ี อ าการแสดงในช่ อ งปาก และ

เหตุผลในการปรับปรุง
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หลักสูตรเดิม
อาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รวมถึงผู้ป่วย
ที เ อ็ ม ดี โดยเรี ย นจากการซั ก ประวั ต ิ อ ย่ า ง
ละเอี ย ด การตรวจอย่ า งสมบู รณ์ การให้ ก าร
วิ น ิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการรั ก ษา และการ
จัดการผู้ป่วย
Clinical practicing in examination of patients
with oral lesions, patients with oral
manifestations from systemic diseases and
patients with oro- facial pain including TMD ie
intensive history taking, complete examination,
diagnosis, treatment plan and patient
management.

หลักสูตรปรับปรุง
ผู้ป่วยที่ มี อาการปวดบริ เวณใบหน้าและช่ อ ง
ปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่าง
ละเอี ย ด การตรวจอย่ า งสมบู ร ณ์ การให้
การวิ น ิ จ ฉัย โรค การวางแผนการรั กษา และ
การจัดการผู้ป่วย
Clinical practicing in examination of
patients with oral lesions, patients with oral
manifestations from systemic diseases and
patients with oro- facial pain including TMD ie
intensive history taking, complete
examination, diagnosis, treatment plan and
patient management

421530 คลินกิ ทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรค
ชนิดต่าง ๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มี
สีเหมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination,
operative treatment planning and restoration of
complicated caries-involved teeth and various
tooth lesions with amalgam and/or toothcolored restorative materials.

421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ2 2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 2
การฝึ ก ตรวจ การวางแผนการรั กษาทาง
ทั น ตกรรมหั ต ถการ การบู ร ณะฟั น ผุ ช นิ ด
ซั บ ซ้ อ นและรอยโรคชนิ ด ต่ า ง ๆ บนฟั น
ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสเี หมือนฟัน
Clinical practice of oral examination,
operative treatment planning, restoration of
complicated caries-involved teeth various
tooth lesions with amalgam and/or toothcolored restorative materials

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
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หลักสูตรเดิม
421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ
เนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โ รค
การวางแผนการรั ก ษา และการให้ ก ารรั ก ษา
คลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือสองคลองราก
Clinical training of the historical records
from the patients, evaluation, diagnosis of pulp
and periapical tissues, prognosis, treatment
planning and root canal treatment in tooth with
one or two root canals.

หลักสูตรปรับปรุง
421533 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0)
Endodontics Clinic
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารบั น ทึ ก ประวั ต ิ ผ ู ้ ป ่ ว ย
การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ
ใ น ฟ ั น แ ล ะ เ น ื ้ อ เ ย ื ่ อ ร อ บ ป ล า ย ร า ก ฟั น
การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ
การให้ การรั กษาคลองรากฟั น ในฟั นที ่ม ี หนึ่ง
หรือหลายคลองราก
Clinical training of historical records of
patients, evaluation, diagnosis of pulp and
periapical tissues, prognosis, treatment
planning and root canal treatment in tooth with
one or multi rooted canals

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันต กรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0)
Prosthodontic Clinical 1
การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน
เทียมบางส่ วนชนิ ดถอดได้ฐานโลหะและฐาน
อะคริลกิ
Oral examination and prosthodontic
treatment, complete denture fabrication,
removable partial denture and acrylic partial
denture fabrication

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
Ethically clinical course involving the
diagnosis and comprehensive treatment
planning of completely and partially edentulous
cases, patient preparation prior to
prosthodontics treatment, various types of fixed
and removable prostheses, post and core for
endodontically treated tooth, emergency
treated prosthodontics patients, repaired
denture, solve the problems of prosthodontics
and maintenance.
421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก
ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย
รากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อใน
โพรงฟั น และการบำบั ด ฉุ ก เฉิ น หลั ก การและ
วิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรค
ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มี ความสัมพันธ์กับโรค
ปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันใน
ฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้า ว
ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน
Procedural error, non-surgical retreatment,
surgical endodontic treatment, endodontic pain

421531 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics 2
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก
ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย
รากฟัน ความเจ็บปวดที่มสี าเหตุจากเนื้อเยื่อใน
โพรงฟัน และการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลอง
รากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษา
โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่
เกิดขึ้นกับฟัน
Cause, prevention and treatment of
procedural error during endodontic treatment,

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
and endodontic emergency treatment, multiroot treatment, endo-perio lesion, young
permanent pulp therapy, cracked tooth
syndrome, traumatic injuries to the teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
non-surgical retreatment, surgical endodontic
treatment, endodontic pain and endodontic
emergency treatment, multi-root treatment,
endo-perio lesion, young permanent pulp
therapy, cracked tooth syndrome, traumatic
injuries to the teeth

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย
หุ่นจำลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ข อง
กะโหลกศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่
ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและ
ส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
ชนิดถอดได้
Model and lateral cephalometric analysis in
orthodontics, interceptive orthodontic treatment
and removable orthodontic appliances , types
and components.

421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics 2
การตรวจและเก็บข้อมูลผู้ป่วยทางทันตก
รรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การ
วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง
และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันแก้ไข
Examination and data collection of
orthodontic patients, model analysis, lateral
cephalometric analysis, study of corrective
orthodontic treatment

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
Orthodontic Clinic 1
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ
การปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก การซั ก ประวั ต ิ
ตรวจให้การวินจิ ฉัย และให้การบำบัดรักษา โดย ตรวจ และเก็ บ ข้ อ มู ล ในผู ้ ป ่ ว ยจำลองทาง
ทันตกรรมจัดฟัน

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
ใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่า งง่ายสำหรั บ
Clinical practices in history taking,
ผู้ป่วยเฉพาะราย
examination and data recording in simulated
The Practice includes case history and orthodontic patients
clinical examination, orthodontic case analysis,
diagnosis and treatment planning, treatment of
simple malocclusion and abnormal habit
correction utilizing minor tooth movement
approaches.
421552 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมโรงเรียน2(1-3-2)
Dental Laboratory in Primary School
ฝึกปฏิบัตกิ ารโครงการทันตกรรมในโรงเรียน
โดยศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ทั น ตสุ ข ภาพใน
โรงเรียน สำรวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนโครงการ
แก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
รวมทั้งประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล
การปฏิบัตงิ าน
Dental laboratory in primary school aims to
correct data studying in dental school, oral
health survey and qualitative data, analysis of
the problem and its causes and solutions,
project planning problems, perform project

421551 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมโรงเรียน
Practice in School Dental Program 2(1-3-2)
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารสร้ า งเสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพใน
โรงเรียน โดยมีเจ้าของทัน ตสุข ภาพอั นได้ แ ก่
นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และดำเนินการเอง โดย
มี น ิ ส ิ ต เป็ น ผู ้ เอื้ อ อำนวยให้ น ั ก เรี ย นสามารถ
ดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขา
เอง โดยนิ ส ิ ต ยึ ด ถื อ กระบวนการ ออตตาวา
ชาเตอร์ การจั ด ทำสรุ ปและรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน
Practice in oral health promotion in school,
the program must be initiated and
implemented by the school children the role of
dental students are to facilitate school children
program Dental students adhere to the
Ottawa Charter process. Summaries of the

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
activities, program evaluation, summarize and outcomes and reports of performance are 1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
report performance.
needed at the end
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
1(1-0-2) 421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4) โรมันเป็นเลขอารบิค
Pediatric Dentistry I
Pediatric Dentistry
เพื ่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
เจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่ว งอายุ และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ
ต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับ ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา
การรั ก ษาทางทั น ตกรรม การวิ น ิ จ ฉั ย การ ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ
วางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ
หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยา เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ
ชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การ ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ
บูรณฟันน้ำนม
ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ
Development of growth and behavior of ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก
children, behavior changes for accepting dental รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก
treatment, diagnosis, treatment plan, ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ
treatment and prevention of common intra-oral ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่
diseases and disorders in children, child dental การรั ก ษาทางทั น ตกรรมและการจั ด การที่
health promotion, local anesthesia, exodontias, เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิ ดปกติ ทางระบบ
rubber dam application and operative dentistry หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้
in deciduous teeth.
ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ
เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ ก รวมทั้ง
การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

71
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
Development of growth and behavior of
various age children behavior changes for
accepting dental treatment, diagnosis,
treatment plan, treatment and prevention of
common intra-oral diseases and disorders in
children, child dental health promotion, local
anesthesia, exodontias, rubber dam
application and operative dentistry in
deciduous teeth, pulpal treatment in
deciduous tooth and early erupting permanent
tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral
lesions in children, trauma in primary
dentition, eruption disturbances, child abuse,
space maintainer application, treatment and
proper management for children with systemic
disease or special consideration, medication in
paedodontics, anxiolytic agent application,
management of dental treatment for children
under general anesthesia and management of
paedodontic clinic

421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1 1(0-3-0) 421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
Pediatric Dentistry Clinic 1
2(0-6-0)
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ
ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การ เด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
รักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็ก
ปกติหรือเด็กที่มคี วามผิดปกติ ซึ่งอยู่ในขอบเขต
ที่ ส ามารทำการรั ก ษาทางทั น ตกรรมที ่ เ ด็ ก
สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อม
ทั ้ ง มี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นแบบจำลอง ในการทำ
ครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่
แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การ
บู ร ณะฟั น น้ ำ นมด้ า นประชิ ด ฟั น และมี ก าร
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Offers clinical practice in pediatric dentistry
which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and
preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical in
models used stainless steel crown rubber dam
for simple treatment of restoration and seminar
in small group discussion.

หลักสูตรปรับปรุง
การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายใน
เด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่
เด็กสามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบ
ฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยาง
กันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การบูรณะ
ฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน การฉีดยาชาในผู้ป่วย
เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย
Clinical practice in pediatric dentistry
which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and
preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical
in models used stainless steel crown rubber
dam for simple treatment of restoration , local
anesthesia for pediatric dental patients and
seminar in small group discussion

421558 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 2
421561 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory II
1(0-3-0) Orthodontic Laboratory 2
1(0-3-0)
วิเคราะห์แบบจำลองการสบฟันผิดปกติ การ
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทาง
ทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ ทันตกรรมจัดฟัน ด้วยการวิเคราะห์แบบจำลอง

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียง
เล็กน้อย
Laboratory about model analysis of
malocclusion and construction of simple
orthodontic appliances to provide minor tooth
movement for the interceptive treatment.

หลักสูตรปรับปรุง
ฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ
ด้านข้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Laboratory practices in data analysis of
orthodontic patients by model analysis, lateral
cephalometric analysis and related information

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Clinical Practice in Oral Surgery II 2(0-6-0)
ฝึกปฏิบัตกิ ารถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด
ผ่าตัดฟันฝังที่ง่าย ศัลยกรรมก่อนงาน ทันตก
รรมประดิษฐ์และเป็นผู้ช่วยผ่า ตัดศัลยกรรมช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical
removal of impacted tooth and embedded
tooth, preprosthetic surgery and assisting in
oral and maxillofacial surgery under general
anesthesia.

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
Oral Surgery Clinic 3
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน
การผ่ า ฟั น คุ ด การผ่ า ตั ด ฟั น ฝั ง ที ่ ง ่ า ย การ
ทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และ
การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical
removal of impacted tooth and embedded
tooth, preprosthetic surgery and assisting in
oral and maxillofacial surgery under general
anesthesia

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0) 421622 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency Dental Emergency Clinic
Treatment
การฝึ กปฏิ บ ั ติ งานบำบั ดภาวะฉุ กเฉิ น ทาง
ฝึกปฏิบัตงิ านบำบัดภาวะฉุกเฉินทาง
ทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม การตรวจ วินิจฉัย
ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทา

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
ทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ
วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน
บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิ ด
อันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูก
ขากรรไกร เนื้ อ เยื่ อ ในช่ อ งปาก และในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อ
การรักษาที่สมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม
Clinical practice in dental emergency
treatment including conducting oral
examination, diagnosis and professional
evaluation, providing emergency dental
treatment to relieve symptoms and minimize
severe damage to tooth, periodontium, jaw
bone and oral tissues and making referral for
definitive treatment.

หลักสูตรปรับปรุง
อาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่
รุ นแรงต่ ออวั ยวะภายในช่ องปาก และส่ วนที่
เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูกขากรรไกร
เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช่อง
ปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์
ได้อย่างเหมาะสม
Clinical practice in dental emergency
treatment including conducting oral
examination, diagnosis and professional
evaluation, providing emergency dental
treatment to relieve symptoms and minimize
severe damage to tooth, periodontium, jaw
bone and oral tissues and making referral for
definitive treatment

421630 คลินกิ ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรัก ษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3(0-9-0)
Prosthodontic Clinical 2
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก
รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน
และแกนฟัน การทำสะพานฟัน
Oral examination and prosthodontic
treatment, crown fabrication, post and core
fabrication, bridge fabrication

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Examination, diagnosis, treatment plan and
therapy in prosthodontics ie complete denture,
removable partial denture, fixed prosthesis
including crown and bridge, post and core,
emergency treatment in prosthodontics ie
denture repair, correction prosthodontics clinical
problems, maintaining and recalling.
421650 คลินกิ ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลือกผู้ป่วยที่มีการกัดสบผิดปกติมาก
ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน
เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึง
การแก้ไขการกัดสบของฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิด
ไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถของนักศึกษา
และสามารถบอกแยกได้ ถึง ความผิด ปกติ ข อง
อวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจัด
ฟันต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ
พิ เคราะห์ ผู ้ ป่ ว ยตามขั ้ น ตอนการตรวจรั กษา
ผู้ป่วยที่ต้องจัดฟันในคลินิกได้จริง
Familiarization with procedures used by
orthodontists in the correction of severe
malocclusions enables to select those patients

421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Orthodontic Clinic 2
การปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยทาง
ทันตกรรมจัดฟัน ซักประวั ติ และตรวจผู้ป่ วย
ทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์
และวางแผนการรักษา
Clinical practices in caring of orthodontic
patients, taking history and examination
orthodontic patients for data recording,
analysis and treatment planning

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
requiring referral, teaching includes the
correction of uncomplicated dental
malocclusions within the scope of student’s
treatment capabilities and clear identification of
those complicated skeletal components which
require treatment by an orthodontist, while the
primary responsibility of the student is
diagnostic in nature, students are required to
carry out certain clinical orthodontic procedures
on patient.
421651 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
Practice dental public health in community
hospital and conducting dental health
promotion program.

421650 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาลชุมชน
Practice in Community Hospital 4(0-12-0)
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านทั น ตสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
Practice dental public health in community
hospital and conducting dental health
promotion program

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัตงิ านคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กใน
ระดั บ งานที ่ ง ่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการตรวจ
วินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การ
ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่ อใน
ฟั น น้ ำ นม การใส่ เครื่ อ งมือ กัน ที ่ การถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน
การปรับพฤติก รรมเพื่อให้ เด็ก ร่ว มมือต่ อ การ
รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร
กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการทางทันตก
รรมที ่ เหมาะสม ในเด็ ก ที ่ ม ี ค วามผิ ด ปกติ ทาง
ระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมี
การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Clinical practicing in pedodontics treatment
from simple to moderate levels ie examination,
diagnosis, tooth restoration, stainless steel
crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency
treatment, changing child behavior for dental
treatment co-operation without mediation,
communication with parents, oral health

หลักสูตรปรับปรุง
421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry Clinic 2
1(0-3-0)
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ
เด็ ก ในระดั บงานที ่ ง ่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการ
ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน
การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ
ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน
การปรับพฤติกรรมเพื่ อให้เด็กร่วมมือต่อการ
รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร
กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และการป้องกัน รวมการจัดการทางทันตกรรม
ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Clinical practicing in pedodontics treatment
from simple to moderate levels examination,
diagnosis, tooth restoration, stainless steel
crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency
treatment, changing child behavior for dental
treatment co-operation without mediation,
communication with parents, oral health
promotion and prevention including proper

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
promotion and prevention including proper
dental management in children with systemic
diseases or special consideration and seminar
during clinical practice.

หลักสูตรปรับปรุง
dental management in children with systemic
disease or special consideration and seminar
during clinical practice

421655 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม
ดู แ ลสุ ข ภาพทั ่ ว ไป และที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ทั น ต
สุขภาพ ศึกษาระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพ
ในระดับต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง และชุมชน ของภาครัฐ
ศึ ก ษาบทบาท หน้ า ที ่ ข องทั น ตแพทย์ ที ่ ต ้ อ ง
ทำงานร่ ว มกั บ แพทย์ และบุ ค ลากร ด้ า น
การแพทย์ทุกสาขาได้
Practice on health promotion and treatment
both holistic health and oral health in the
government hospitals, health care system in
various levels is performed in the provincial
health office, community medical units, both
general hospitals in city and rural areas, along
with the role and job description of dentists and
dental health personal under the health care
system are practice.

421651 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Practice in General Hospital
ระบบ ระเบี ย บ การบริ ห าร บริ ก าร ของ
โรงพยาบาลศู น ย์ / ทั ่ ว ไป และเครื อ ข่ า ยของ
โรงพยาบาลในทุกระดับ บทบาท หน้าที่ของ
ทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่ วมกั บ
แพทย์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ ทุ ก สาขา
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ การปฏิบัตงิ านของ
ทั น ตแพทย์ ใ นผู ้ ป่ ว ยที ่ ซ ั บ ซ้ อ น การประเมิ น
สภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่
จะรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์
ทำงานในห้ อ งผ่ า ตั ด และ หอผู ้ ป่ ว ย การขอ
คำปรึกษา และให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วย
ที่มีปัญหาทางทันต กรรมและมีโรคทางระบบ
อื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องใน
โ รง พยา บา ล บั นทีก เว ชระ เบียนระบบ
โรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน
Study the service and management
system of the regional / general hospital
including the networks. Study role of dentists

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2
2(0-6-3)
Family Dentistry II
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุ ค คลในครอบครั ว ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน
ผลการรั ก ษา การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลตนเองอย่ า ง
ยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family
members, size of the problem and the impact

หลักสูตรปรับปรุง
in coordinating with medical doctors and other
medical personnel. Observe the dentist's
performance in a complex patient. Study the
condition assessment and prescribe the
treatment of dental patients who will be
admitted to the hospital. Observe, work in
operating rooms and wards, consultation and
provide consultation in the treatment of
patients with dental problems and other
systemic diseases from / to relevant
departments in the hospital. Record medical
record that is correctly and completely
according to the standard
421450 ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry 2
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน
ผลการรั ก ษาการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครัวมีส่วนร่ว มในการดูแลตนเองอย่ า ง
ยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family
members, size of problem and impact of

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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หลักสูตรเดิม
of the problem, factors that cause , and
associated risk factors, guidelines for evaluation
and treatment, to strengthen family
involvement in care sustained.

หลักสูตรปรับปรุง
problem, factors of problem, associated risk
factors, guidelines for evaluation and
treatment, strengthen family involvement in
sustainable care

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ชื ่ อ ภาษาไทยให้ เ หมาะสมกั บ
เนื้อหารายวิชาที่ปรับปรุง
2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข
โรมันเป็นเลขอารบิค
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3) รหัสวิชา

หลักสูตรเดิม
3) รหัสรายวิชา
366213 พยาธิวทิ ยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี ่ ย นแปลงของเซลล์ และเนื ้ อ เยื่ อ
รวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย และ
เกิดโรคทั่วไป ตลอดผลการเปลี่ยนแปลง หรือ
พยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ
อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ
Cell and tissue adaptations, abnormal
organs response to injuries and general
diseases, clinical pathologic foundations of
organ system diseases

421150 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชี พ ทั น ต
แพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ความสำคัญของวิชาชีพต่อ
ระบบสุขภาพ
Principle, concept and history of dental
profession, role and obligation of dentist in oral
health care and the importance of dental
profession in health- care system.

หลักสูตรปรับปรุง
3) รหัสรายวิชา
405213 พยาธิวทิ ยา
4(3-2-7)
Pathology
การเปลี ่ ย นแปลงของเซลล์ และเนื้ อ เยื่ อ
รวมทั ้ ง อวั ย วะต่ างๆ ภายหลั ง ได้ รับอั นตราย
และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผลการเปลี่ยนแปลง
หรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะ
นั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบ
ต่างๆ
Cell and tissue adaptations, abnormal
organs response to injuries and general
diseases, clinical pathologic foundations of
organ system diseases

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
421170 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Dental Profession
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
ทั น ตแพทย์ ใ นอุ ด มคติ บทบาท หน้ า ที่ สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
ความรั บ ผิ ด ชอบของทั น ตแพทย์ ใ นการดู แ ล
แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรไทย
ความสำคั ญ ของวิ ช าชี พ ต่ อ ระบบสุ ข ภาพ
ปลู ก ฝั ง ความภาคภู ม ิ ใ จ บุ ค ลิ ก ภาพ และ
ความรู้สกึ ผูกพันในวิชาชีพ
Ideal dentist role duties and responsibilities
of dentist in oral health care and solving oral
health problems of the Thai population, the
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
importance of the profession to the whole
health system sense of pride sense of
belonging in the profession

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การ
เก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษา
และการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Principle and concept in health promotion,
quantitative and qualitative data collection,
dental education for health promotion in
community and health promotion proposal.

421250 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลั ก การ แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพในชุ ม ชนโดยการให้ ท ั น ตสุ ข
ศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
Principle and concept in health promotion,
quantitative and qualitative data collection,
dental education for health promotion in
community and health promotion proposal

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การเจริญของศีรษะและใบหน้าประกอบด้วย
รูปแบบ โครงสร้างของการเจริญ ผลของยีนและ
สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สั มพันธ์กับการเจริญ
ปกติและผิดปกติ
Presents craniofacial growth and
development, including pattern, genetic and

421211 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การสร้ า งกระดู ก การเจริ ญ เติ บ โตของ
กะโหลกศีรษะและใบหน้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
Studies of osteogenesis, growth, and
development of craniofacial complex and
related factors

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
epigenetic related to normal and abnormal
development.
421251 จุลกายวิคาศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร้ า ง หน้ า ที ่ และความสั ม พั น ธ์ ข อง
เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้ อง
โดยอาศัยการศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์
ต่าง ๆ
Microscopic studies concerning the detail,
structure, functions and relationship of oral
tissue and their related organs.

421210 จุลกายวิคาศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4)
Oral Histology
โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของ
เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
โดยอาศัยการศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์
ต่าง ๆ
Microscopic studies on structure, functions
and relationship of oral tissue and their related
organs

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การ
เรียกชื่อ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปร่างลักษณะของฟันและอวัยวะปริทันต์ ความ
แตกต่างทางสัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และฟัน
น้ำนม รวมทั้ งฝึกหัดนำแบบจำลองยึดติ ด กั บ
เครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้
บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบน
โดยใช้ขผี้ งึ้ และสร้างด้านบดเคีย้ วของฟันบนและ
หลังล่างด้วยขีผ้ งึ้ โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน

421110 ทันตกายวิภาคศาสตร์
2(1-3-2)
Dental Anatomy
รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การ
เรี ย กชื ่ อ การใช้ ส ั ญ ลั ก ษณ์ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ า งรู ป ร่ า งลั ก ษณะของฟั น และอวั ย วะ
ปริ ท ั น ต์ ความแตกต่ า งทางสั ณ ฐานวิ ท ยา
ระหว่ า งฟั น แท้ แ ละฟั น น้ ำ นม รวมทั ้ ง ฝึ ก หั ด
นำแบบจำลองยึ ด ติ ด กั บ เครื ่ อ งกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้บางส่วน ฝึกหัด
แต่ ง รู ปร่ า งตั ว ฟั น ของฟั น หน้ า บนโดยใช้ ข ี ้ ผึ้ง
และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและหลังล่าง
ด้วยขี้ผึ้ง โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
The structures, functions, nomenclature,
and symbol usage of deciduous and permanent
teeth, relationship of dental morphology and
periodontium, morphological difference
between deciduous and permanent teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
Structures, functions of deciduous and
permanent teeth, nomenclature, symbol
usage, relationship of dental morphology and
periodontium, morphological difference
between deciduous and permanent teeth

421311 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology I
ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทั นต์ การ
จำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผล
ต่อกระบวนการเกิดโรคปริทั นต์ พยาธิกำเนิ ด
ของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการ
ทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ลักษณะภาพรังสีของ
โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ และฝีปริทันต์
Clinical feature of healthy periodontium,
classification of periodontal diseases , etiologic
factors of periodontal diseases, pathogenesis of
periodontal disease, periodontal pocket, bone
loss and patterns of bone destruction,
radiographic feature of periodontal disease,
plague induced gingival disease, chronic
periodontitis,
aggressive
periodontitis,
necrotizing periodontal disease and periodontal
abscess.

421320 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology 1
ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก
การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริ
ทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิด
โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่อง
ลึ ก ปริ ท ั น ต์ การสู ญ เสี ย กระดู ก เบ้ า ฟั น และ
ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนอง
ของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายต่อโรคปริทันต์
The normal features of periodontium and
gingiva, classification and epidemiology of
periodontal diseases, etiologic factors of
periodontal diseases, pathogenesis of
periodontitis, periodontal pockets, bone loss
and pattern of bone destruction, host immune
response in periodontal diseases

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง
ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมิน
สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกาย
ทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศี ร ษะ
ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกใน
ช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะ
การตรวจเนื้อ เยื่อในช่ องปาก โดยจะกล่าวถึ ง
ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ
Normal variation ที ่ พ บได้ ใ นแต่ ล ะบริ เ วณของ
ช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารตรวจเนื ้ อ เยื ่ อ อ่ อ นในแต่ ล ะ
บริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตใน
แต่ละบริเวณ
This didactic course on the diagnostic
process, dental history, general health history
and evaluation of general health examination
of head and neck, hard and soft tissue and
normal variation of each part of hard and soft
tissue of head and neck.

หลักสูตรปรับปรุง
421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 1
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วย
ทั ้ ง ทางทั น ตกรรม และทางการแพทย์ การ
ประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจ
ร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณ
ศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อ
เมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาคปกติ และ
ลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้ในแต่ละ
บริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจเนื้อเยื่ออ่อน
ในแต่ละบริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที ่ พ ึ ง
ต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
Diagnostic process of dental history
general health history evaluation of general
health examination of head and neck, hard
and soft tissue, normal anatomy and normal
variation of each part of hard and soft tissue
of head and neck

421313 พยาธิวทิ ยาช่องปาก
2(2-0-4) 421312 พยาธิวทิ ยาช่องปาก
2(2-0-4)
Oral pathology
Oral Pathology
การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่อง
การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยา
ปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก ภยันตราย ช่ อ งปาก วิ ก ลภาพของเนื ้ อ เยื ่ อ ในช่ อ งปาก

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย

86
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
ต่ า งๆ ที ่ แ สดงออกทางคลิ น ิ ก จุ ล พยาธิ ว ิ ทยา
รวมถึงการรักษาและการพยากรณ์โรคของรอย
โรคที ่ ม ี ภ าวะอั ก เสบของขากรรไกร รอยโรค
บริเวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจายของ
การติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ และเนื้องอกของ
ขากรรไกร เนื ้ อ เยื ่ อ อ่ อ นในช่ อ งปาก ใบหน้ า
ส่ ว นล่ า ง คอ และต่ อ มน้ ำ ลาย การติ ด เชื ้ อ
แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่องปาก โรค
ผิ ว หนั ง เนื ้ อ เยื ่ อ ยึ ด ต่ อ และระบบประสาทที่
สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชื้อปรสิต
Introduce the classification of oral diseases
, anomalies of the oral tissue, injuries to oral
tissue, reaction of the oral mucosa to injuries,
pathogenesis,
clinic
manifestation,
histopathology features treatment and
prognosis of the inflammatory lesions of the
jaws and spread of dental infection, diseases,
cysts, and tumor of jaws, oral soft tissue, oral
floor, neck and salivary, glands including
bacterial, viral, fungal, infection and the
diseases of skin, connective tissue and nerves
which involve the oral cavity, Parasitic infection
is also included.

หลักสูตรปรับปรุง
ภยั น ตรายต่ า งๆ ที ่ แ สดงออกทางคลิ น ิ ก จุ ล
พยาธิวทิ ยา รวมถึงการรักษาและการพยากรณ์
โรคของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร
รอยโรคบริ เ วณรอบปลายรากฟั น การ
แพร่กระจายของการติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ
และเนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในช่อง
ปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การ
ติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่อง
ปาก โรคผิ ว หนั ง เนื ้ อ เยื ่ อ ยึ ด ต่ อ และระบบ
ประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการ
ติดเชื้อปรสิต
Introduce the classification of oral diseases
, anomalies of the oral tissue, injuries to oral
tissue, reaction of the oral mucosa to injuries,
pathogenesis,
clinic
manifestation,
histopathology features treatment and
prognosis of the inflammatory lesions of the
jaws and spread of dental infection, diseases,
cysts, and tumor of jaws, oral soft tissue, oral
floor, neck and salivary, glands including
bacterial, viral, fungal, infection and the
diseases of skin, connective tissue and nerves
which involve the oral cavity, Parasitic
infection is also included

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421314 ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology I
ความสำคั ญ ของชี ว วิ ท ยาช่ อ งปาก อนู
ชีววิทยาโกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน
เข้าสู่เซลล์ ทันสารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน
พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยา
ของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทาน
ตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดั บ
เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับ
คลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของ
มะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ไบ
โออินฟอร์เมติกส์
Importance of oral biology, molecular
biology, growth factors and signal transduction,
extracellular matrix and integrin’s, craniofacial
development, molecular biology of tooth
development, autoimmunity and oral diseases,
cytogenetic, molecular genetics, clinical
genetics, cancer biology and cancer genetics,
pulp biology, bioinformatics.

หลักสูตรปรับปรุง
421317 ชีววิทยาช่องปาก 1
2(2-0-4)
Oral Biology 1
ความสำคั ญ ของชี ว วิ ท ยาช่ อ งปาก อนู
ชีววิทยาโกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน
เข้าสู่เซลล์ สารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน
พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยา
ของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทาน
ตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับ
เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับ
คลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ข อง
มะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน
ไบโออินฟอร์เมติกส์
Importance of oral biology, molecular
biology, growth factors and signal
transduction, extracellular matrix and
integrin’s, craniofacial development, molecular
biology of tooth development, autoimmunity
and oral diseases, cytogenetic, molecular
genetics, clinical genetics, cancer biology and
cancer genetics, pulp biology, bioinformatics

421315 ปฏิบัตกิ ารพยาธิวทิ ยาช่องปาก
421313 ปฏิบัตกิ ารพยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
1(0-3-0) Oral Pathology Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ
ต่ า งๆ การเปลี ่ ย นแปลงที ่ ท างพยาธิ ว ิ ท ยาที่ ต่ า งๆ การเปลี ่ ย นแปลงที ่ ทางพยาธิ ว ิ ท ยาที่

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยาย
ลั ก ษณะต่ า งๆ ทางจุ ล พยาธิ ว ิ ท ยาที ่ ใ ช้ บ ่ อ ยๆ
สามารถอ่านผลรายงานการตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
Laboratory study of pathologic features and
the relation of clinical histopathology features
by using light microscope.

หลักสูตรปรับปรุง
สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยาย
ลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิว ิทยาที่ใ ช้ บ่ อ ยๆ
สามารถอ่านผลรายงานการตรวจทางจุลพยาธิ
วิทยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์
Laboratory study of pathologic features
and the relation of clinical histopathology
features by using light microscope

421316 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
ลักษณะทางกายวิภาค สรีระ สภาพจิตของ
ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทาง
ทันตกรรม ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ
เนื่องจากการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การจัด
สภาพแวดล้ อ มให้ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ตำแหน่ ง และ
ท่าทางของทันตบุคลากรและผู้ป่วย วิธีป้องกัน
และหลี ก เลี ่ ย งอั น ตรายที ่ จ ะเกิ ด จากการ
ปฏิบัตงิ าน
The anatomy, physiology and mental
conditions of dental personnel and patients in
clinical practice, physical and mental
abnormalities resulted from incorrect polities
environmental setting in accordance with the
positions and postures of the dental personnel

421370 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของการยศาสตร์
สำหรับทันตแพทย์ สมดุลของร่างกายในการ
ทำงาน การจั บเครื่ อ งมือ การใช้ ก ระจกส่อง
ปาก ตำแหน่ ง การสั ม ผั ส และการมองเห็ น
ตำแหน่ ง ของผู ้ ป่ ว ย และทั น ตแพทย์ การจั ด
พื้นที่ทำงาน และการจัดคลินกิ ทันตกรรม
Importance of ergonomics for dentists.
Human center derivation, instrument handling
and indirect vision position contact and view,
dentist-patient position, treatment area
setting and clinical setting

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
and patients, prevention and avoidance of the
hazards happening during clinical practice.
421317 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2)
Occlusions II
หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคีย้ ว
ความผิดปกติของการบดเคีย้ ว ลักษณะของโรค
การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือก
สบฟัน การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟัน
ผิ ด ปกติ ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ว ิ ธ ี ก ารตรวจ การบั น ทึ ก
ประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่และการปรับ
เฝือกสบฟัน
Basic principles of masticatory system,
abnormalities of occlusion, lesion, diagnosis,
treatment-planning, occlusal splint construction
and insertion, correction of the abnormal
occlusion, Laboratory practice of the patient
examination, charting, model construction,
insertion and adjustment of occlusal splint.

421314 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2)
Occlusions 2
หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความ
ผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของโรค
การวินิจฉัย การวางแผนการรั กษา ทฤษฎี และ
ชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบฟั น
การกรอแก้ ไขการสบฟั นที ่ ผ ิ ดปกติ ฝึ กปฏิ บั ติ
วิ ธ ี ก ารตรวจ การบั น ทึ ก ประวั ต ิ การทำ
แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ ึง้
Basic principles of masticatory system,
disorders of masticatory system, pathophysiology,
diagnosis, treatment plan, theories and type of
occlusal splints, splint insertion, technique of
occlusal adjustment, intra and extra oral
examinations, charting record, mounting casts in
articulator using face bow, waxing occlusal splint

421318 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology II
การตรวจวินิจฉัยและดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์
การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรค
ปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และ

421322 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology 2
เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่อ งมือ
การลั บ เครื ่ อ งมื อ ปริ ท ั น ต์ เครื ่ อ งขู ด หิ น
น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิ จฉั ย ทาง

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ขั้นตอนการรักษาทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรค
ปริ ทั น ต์ ที ่ ส ั ม พัน ธ์ กั บโรคทางระบบและความ
ผิ ด ปกติ ท างพั น ธุ ก รรม การปรั บ พฤติ ก รรม
อนามัยช่องปากของผู ้ป่ว ย การใช้อุปกรณ์ ทำ
ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ การขูดหินน้ำลายใต้
เหงือก การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการ
จั ด การฝี ป ริ ท ั น ต์ การแก้ ไ ขการกั ด สบเพื่ อ
ผลการรั ก ษาทางปริ ท ั น ต์ และการประเมิ น
ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้ งต้น
Periodontal examination and diagnosis,
periodontal index, periodontal charting,
periodontal prognosis, treatment planning,
periodontitis as a manifestation of systemic
disease and genetic aberration, changing
patient’s oral hygiene behavior, home care
dental aids and home care instruction,
subgingival scaling root planning, gingival
curettage and management of periodontal
abscess, management of occlusion in
periodontal treatment and re-evaluation after
hygienic phase.

หลักสูตรปรับปรุง
คลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้ในทาง
ปริทันต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน
การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรค
ปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรค
ทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม การขูดหินน้ำลายใต้เหงือก การ
เกลารากฟั น และการขู ด เหงื อ ก การปรั บ
พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอน
การดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ
ความสะอาดฟั น และวิ ธี ก ารใช้ การประเมิ น
ผลการรักษาเบือ้ งต้นในผู้ป่วยปริทันต์
Periodontal
instruments
and
instrumentation, sharpening of periodontal
instruments, ultrasonic scalers, clinical
periodontal examination and diagnosis,
periodontal charting, periodontal index,
periodontal prognosis, periodontal treatment
plan, radiographic of periodontal diseases,
periodontitis as manifestration of systemic
disease and genetic aberration, subgingival
scaling, root planing and gingival curettage,
patient motivation, oral hygiene instruction,
home care dental aids and instruction, reevaluation after hygienic phase

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421319 ปฏิบัตกิ ารปริทันตวิทยา 1(0-6-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูด
หินน้ำลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลาราก
ฟันในหุ่นจำลอง และช่องปาก การลับเครื่ องมือ
ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิดต่างๆ
Periodontal instruments and the use in
scaling and root planing in phantom head and
oral cavity, instruments sharpening , and using
of oral hygiene devices.

หลักสูตรปรับปรุง
421323 ปฏิบัตกิ ารปริทันตวิทยา 2(0-6-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้
ในการขู ด หิ น น้ ำ ลายและเกลารากฟั น ฝึ ก
ปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลาย
และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ
ตรวจและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในคลิ น ิ ก การย้ อ มสี
คราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่อง
ปากและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิด
ต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของ
เพื่อนนิสิต
Periodontal
instruments
and
instrumentation in scaling and root planing,
practice in sharpening instruments, practice of
scaling and root planing in phantom head,
practice of periodontal examination and
recording clinical data, dental plaque
disclosing, oral hygiene instruction and using
oral hygiene devices and scaling in oral cavity
of classmate

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ
421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ
Preclinical Practice
2(0-6-3) Preclinical Practice
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลิน ิก
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก
เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การ เกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม การติ ด เชื ้ อ ในคลิ น ิ ก

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อง
ปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน
ใบสั ่ ง ยา การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นช่ อ งปาก การ
ควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม รวมถึง
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Preclinical practice in infection control,
history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing
prescription, taking intra oral radiography,
moisture control in operative dentistry, doctor
and patient communication.

หลักสูตรปรับปรุง
การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจ
ช่ อ งปาก การวั ด สั ญ ญาณชี พ และการกู ้ ชี พ
การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
การควบคุ ม ความชื ้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Preclinical practice in infection control,
history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing
prescription, taking intra oral radiography,
moisture control in operative dentistry, doctor
and patient communication

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2)
Oral diagnosis II
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติที่อาจ
พบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของ
ช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิสภาพอย่าง
ละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธีตรวจ
ทางคลิ น ิ ก ทางภาพรั ง สี การตรวจจาก
ห้องปฏิบัตกิ าร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค การ
วางแผนการรักษา รวมทั้งการขอคำปรึกษา หรือ
ส่ ง ต่ อ ผู ้ ป่ ว ย ข้ อ ควรระวั ง ในการวางแผนการ
รักษา ผู้ป่วยที่โรคทางระบบ

421315 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2)
Oral Diagnosis 2
ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก
ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ
ที ่ อ าจพบได้ แ ละลั ก ษณะผิ ด ปกติ ในแต่ ล ะ
บริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิ
สภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริ เวณ
โดยวิธีตรวจทางคลินกิ ทางภาพรังสี การตรวจ
จากห้องปฏิบัตกิ าร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค
การวางแผนการรักษา การขอคำปรึกษา หรือ
ส่งต่อผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการ
รักษา ผู้ป่วยที่โรคทางระบบ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
Anatomical and physical examination of
oral lesions and pathology utilizing clinical and
radiographic examination and laboratory aids
related to diagnosis treatment planning
consultation and referral system.

หลักสูตรปรับปรุง
Anatomical and physical examination of
oral lesions and pathology utilizing clinical and
radiographic examination and laboratory aids
related to diagnosis treatment planning
consultation and referral system

421322 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology I
การเกิ ด รั ง สี เ อกซ์ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อั น ตรายและการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี
เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุ ปกรณ์
รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน
การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด
อื่นๆ ที่ใช้ในการวิ น ิจฉั ยโรคในทางทัน ตกรรม
การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ
ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ
รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย
The production of x-radiation, interaction of
x-ray with matter radiation biology, radiation
hazards and radiation protection, x-ray
machine, image formation, dental film, dark
room and image processing, image quality intra
oral technique and special technique for dental
radiography, courses and correction of
radiographic errors, concerning the effects of

421316 ทันตรังสี 1
1(1-0-2)
Oral Radiology 1
การเกิ ด รั ง สี เอกซ์ คุ ณ ลั ก ษณะของรั ง สี
อั น ตรายและการป้ อ งกั น อั น ตรายจากรั ง สี
เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์
รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน
การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด
อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม
การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ
ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ
รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย
Production of x-radiation, interaction of xray with matter radiation biology, radiation
hazards and radiation protection, x-ray
machine, image formation, dental film, dark
room and image processing, image quality
intra oral technique and special technique for
dental radiography, courses and correction of
radiographic errors, concerning the effects of

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
radiation on the living organisms and the radiation on the living organisms and the ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
protection from radiation hazards are included. protection from radiation hazards are included. กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
421323 ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
1(1-0-2) 421321 ศัลยศาสตร์เบือ้ งต้น
1(1-0-2) ส า ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก
Basic Surgery
Basic Surgery
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนอง
พื้นฐ า นห ล ั ก ก า รศั ล ยศา ส ตร์ ก า ร ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำและ ตอบสนองของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แร่ธาตุ การให้สารน้ำทดแทน และการให้เลือด สารน้ำและแร่ธาตุ การให้สารน้ำทดแทน และ สาขาวิชาปริทันตวิทยา 2. เลข 3-4
การตกเลือดและภาวะช็ อค เทคนิคการฉี ด ยา การให้ เ ลื อ ด การตกเลื อ ดและภาวะช็ อ ค หมายถึ ง รายวิ ชาในสาขาวิชาทัน
ประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการเย็บแผล
เทคนิคการฉีดยาประเภทต่า ง ๆ และเทคนิ ค ตกรรมหั ต ถการ สาขาวิ ชาวิ ท ยา
Basic principle of surgery,body response to การเย็บแผล
เอ็นโดดอนต์ และสาขาวิชาทันตก
injurie, fluid and electrolyte, fluid replacement
Basic principles of surgery, body response รรมประดิษฐ์
and blood transfusion, hemorrhage and shock, to injurie, fluid and electrolyte, fluid 3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
injection techniques and suturing techniques. replacement and blood transfusion, สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
hemorrhage and shock, injection techniques สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
and suturing techniques
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
421324 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
Pain and anxiety Control
1(1-0-2) Pain and Anxiety Control
1(1-0-2)
สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัช
สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัช
วิ ท ยาพื ้ น ฐานของยาบรรเทาปวดซึ ่ ง ลดการ วิ ท ยาพื ้ น ฐานของยาบรรเทาปวดซึ ่ ง ลดการ
อั ก เสบ ยาบรรเทาปวดชนิ ด เสพติ ด ยาชา อั ก เสบ ยาบรรเทาปวดชนิ ด เสพติ ด ยาชา
เฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และยา เฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และ
คลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวดและความ ยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวดและ
กังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้ ความกั ง วลก่ อ นการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
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หลักสูตรเดิม
ยาชาเฉพาะที ่ ย ากล่ อ มประสาท ยานอนหลั บ
และยาคลายกั ง วล ยาสงบประสาท การดม
ยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของยาที่ใช้
ภาวะแทรกซ้ อ นจากการใช้ ย า การเตรี ย มตั ว
ผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ
Basic pain physiology; principles of
pharmacology of anti-inflammatory analgesics;
opioid analgesics; local anesthetics; sedatives,
hypnotics and antianxiety; pain and anxiety
control prior to dental treatment ; local
anesthetics, sedatives, hypnotics and
antianxiety, conscious sedation, general
anesthesia; indication, contraindication and
complications of drug used; pre and post
administration care.

หลักสูตรปรับปรุง
พื้นฐานหลักการการดมยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
ของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การ
เตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ
Basic physiology of pain, basic
pharmacology
of
anti-inflammatory
analgesics, opioid analgesics, local
anesthetics, sedatives, hypnotics and
antianxiety, pain and anxiety control prior to
dental treatment, basic principles of general
anesthesia, indication, contraindication and
complications of drug used, pre and post
administration care contraindication and
complications of drug used; pre and post
administration care

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธ ี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบหาคุณสมบัตทิ างด้านทันตวัสดุศาสตร์
Basic principle, method, the composition,
properties, and manipulation of the dental
materials used in the practice of dentistry are
discussed.

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Technologies
พื ้ น ฐานความรู ้ ด ้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน
Basic knowledge of dental materials and
technologies related to current dentistry

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture I
ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทัน
ตกรรมประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั้นตอนการ
รักษาฟันเทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพิมพ์
ปาก ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกร และการ
บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร หลักการของ
กลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมทั้งปาก
Basic theoretical knowledge of complete
denture: glossary, anatomy of face and
intraoral structures, maxillomandibular
relationship, examination, diagnosis, treatment
planning and complete denture construction
procedures, delivery, patient instruction,
rechecked, problems solving, denture
repairing, denture relining and denture rebase.

หลักสูตรปรับปรุง
421340 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture 1
การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อ
การรักษาฟันเทียมทั้งปาก ความรู้พื้นฐานด้าน
กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการ
ยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของงานฟัน
เทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด
พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้าง
แท่ น กั ด และการลองแท่ น กั ด การบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกร และการใช้ ก ล
อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Intra oral and extra oral examination for
complete denture, basic knowledge of
anatomical landmark related to complete
denture, basic knowledge of retention stability
and support of completed denture, theory of
impression, individual tray fabrication, border
molding, occlusion rim fabrication and trial,
maxillo-mandibular
registration,
and
articulator usages

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421332 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อ
วินจิ ฉัย การสร้างฟันปลอดทั้งปากโดยใช้ช้นิ หล่อ
หลัก การสร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน
ชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้นหล่อ ติ ดตั้ งบนฐานกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้าบน
และล่าง
Introduces the student making complete
denture in laboratory, the student has to
construct the individual tray on diagnostic casts,
making complete denture using working casts,
mounting working casts on the articulator, teeth
arrangement on the upper and lower working
casts.

หลักสูตรปรับปรุง
421341 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory
การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน
ชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุ ปกรณ์
ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียง
ฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง
การติดตั้งซ้ำ และการเลือกกรอแก้ไขการสบ
ฟัน
Baseplate and occlusion rim fabrication,
mounting, anterior teeth arrangement,
posterior teeth arrangement for bilateral
balanced occlusion, waxing, laboratory
remounting, and selective grinding

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
2(2-0-4) สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย

421333 วิทยาการโรคฟันผุ
2(2-0-4)
Cariology
บทนำสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิดของ
โรคฟันผุ บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ แผ่นคราบ
จุ ล ิ น ทรี ย ์ แ ละน้ ำ ลายในการเกิ ด โรคฟั น ผุ
ลั ก ษณะทางคลิ น ิ ก และจุ ล พยาธิ ว ิ ท ยา การ
ตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟัน
ผุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน
โรคฟันผุ

421330 วิทยาการโรคฟันผุ
Cariology
บทนำสู ่ ว ิ ทยาการโรคฟั น ผุ พยาธิ ก ำเนิด
ของโรคฟัน ผุ บทบาทของเชื้ อจุล ิน ทรีย ์ แผ่น
คราบจุลินทรีย์และน้ำลายในการเกิดโรคฟันผุ
ลั ก ษณะทางคลิ น ิ ก และจุ ล พยาธิ ว ิ ท ยา การ
ตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟัน
ผุ และการตรวจทางห้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ก าร การ
ป้องกันโรคฟันผุ
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หลักสูตรเดิม
Introduction to cariology, pathology of
dental caries, role oral microflora and biofilms
on teeth, role of saliva, clinical and
histopathology of dental caries, caries
diagnosis, caries risk assessment and
laboratory examination, caries prevention.

หลักสูตรปรับปรุง
Introduction to cariology, pathology of
dental caries, role of oral microflora biofilms on
teeth and saliva, clinical and histopathology of
dental caries, caries diagnosis, caries risk
assessment and laboratory examination,
caries prevention

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุ
และรอยโรคบริเวณคอฟันที่มีสาเหตุอื่น ข้อคำนึง
ทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนก
และการเรียกชื่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ
เตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟัน เครื่องมือทาง
ทั น ตกรรมหั ต ถการ การเตรี ย มโพรงฟั น เพื่อ
บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน การ
เตรียมโพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน
Scope and principle of operative dentistry,
dental caries, biological consideration in cavity
preparation, classification of dental cavity,
cavity preparation terminology, principle of
cavity preparation, instrumentation in operative
dentistry, cavity preparation for amalgam and
for tooth-colored restorative materials,
advanced cavity preparation, caries removal.

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry 1
ขอบเขตและหลั ก การงานทั น ตกรรม
หัตถการ โรคฟันผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน
ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การ
จำแนก การเรี ย กชื่ อ ส่ ว นต่ า งๆของโพรงฟั น
หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทั นตก
รรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟั นเพื่อ บู รณะ
ด้วยอมัลกัม วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะ
โพรงฟัน
Scope and principle of operative dentistry,
dental caries and cervical lesion, biological
consideration in cavity preparation,
classification of dental cavity, cavity
preparation terminology, principle of cavity
preparation, instrumentation in operative
dentistry, cavity preparation for amalgam,
amalgam material and restorative procedure

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421335 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory I 1(0-3-0)
ฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟั น (Hand instruments)
และเครื่ อ งกรอ (Rotary engine) ในการเตรียม
และตกแต่งโพรงฟันสำหรับรองรับวัสดุบูรณะ
ฟันชนิดต่างๆ ฝึกการกำหนดขอบเขตและการ
กรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบต่างๆ ในฟันหน้า
และฟั น หลั ง เพื่ อ รองรั บวั ส ดุ บู รณะฟั น ถาวร
ชนิดอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอ
โนเมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ
Practices in laboratory setting using hand
instruments and rotary engines to prepare the
teeth into cavities suitable for various types of
restorative materials, including cavity outline
design, cavity preparation on anterior and
posterior teeth before restoring with amalgam,
composite resin, and glass ionomer cement,
and mechanical removal of dental caries.

หลักสูตรปรับปรุง
421332 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory 1 1(0-3-0)
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ
ฟั น และการใช้ ว ั ส ดุ อ ุ ด ฟั น ชนิ ดอมั ล กั ม
การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะ
ฟันด้วยอมัลกัม
Practice in laboratory setting using hand
instruments and rotary engines to prepare the
teeth into various types of cavity suitable for
amalgam material and filling cavities with
amalgam

421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง
(รู ปแบบ) และสี ข องซี ่ ฟ ัน เที ย ม หลั ก การและ
เทคนิคการเรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่ง
ขี ้ ผ ึ ้ ง และเค้ า รู ป ลอกเลี ย นแบบลั ก ษณะตาม

421343 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture 2
การเลือกซี่ฟันเทียม การเรียงฟันหน้า -หลัง
การลองฟั น หน้ า -หลั ง การแต่ ง ขี ้ ผ ึ ้ ง
กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน
เทียม การเลือกกรอแก้ไขการสบฟัน การติดตั้ง

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุ
ฐานฟั น เที ย ม การเลือ กกรอ แก้ ไ ขการสบฟัน
การใส่ฟันเทียม การบำรุงรักษา และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก
Provides the student with the fundamentals
of treatment of the complete denture with the
skill and the understanding to select size, shape
and color of denture teeth, technique of
arrangement of front and posterior teeth,
waxing, flasking, occlusal adjustment,
preventive maintenance and corrective
maintenance of complete denture.
421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture I
1(1-0-2)
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบ
และหน้ า ที ่ ข องฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้
เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการใช้งาน
Basic principles and methods structure and
function of removable partial denture and using
surveyor and it’s function.

หลักสูตรปรับปรุง
ซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง
ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังใส่ฟัน
เทียม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม
คร่อมรากเทียม
Tooth selection, anterior-posterior teeth
arrangement, anterior-posterior teeth trial,
waxing, laboratory procedures for complete
denture fabrication, selective grinding,
remount procedures, denture delivery, patient
instruction, clinical problems related to
complete denture delivery, principles of single
denture and overdenture

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
421342 ฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ 1 สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
Removable Partial Denture 1
1(1-0-2) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย และการวางแผนการ 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
รักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
การจำแนกสันเหงือกไร้ฟันบางส่วน เทคนิค
การใช้เครื่องสำรวจความขนาน ศัพท์บัญญัติ
และองค์ ประกอบของฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิด
ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ และขั ้ น ตอนการออกแบบฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้
Oral examination and treatment planning
for removable partial denture, Kennedy’s
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
classification, survey technique, terminology
and component of removable partial denture,
biomechanical movement of removable partial
denture and design steps of removable partial
denture

421339 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory I
การทำฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้
ทั ้ ง แบบธรรมดาและแบบใส่ ทัน ที หลั งถอนฟัน
การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก
แบบมีตะขอลวด การซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้
Provides the student with the
understanding of laboratory procedure of
simple removable partial denture and
immediate removable partial denture, acrylic
base with clasps and repaired of removable
partial denture.

421345 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory
การสำรวจความขนานและความคอดของ
ฟันหลัก การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันใน
แบบจำลอง การติดตั้งชิ้นหล่อในกลอุปกรณ์
ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง
ขีผ้ งึ้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม
Surveying and finding undercut on
abutment, designs of removable partial
denture and acrylic partial denture, teeth
preparation in study cast, mounting, clasp
bending, teeth arrangement, waxing,
demonstration of denture repairing

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421351 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นคลิ น ิ ก เกี ่ ย วกั บ การประเมิ น
สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ
Clinical practice in the evaluation of oral
health and oral health behavior of patients,
planing and implementing.

421352 ชีวสถิตพิ ้ืนฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด
ของชีวสถิติที่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้
พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ
ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง
ของผลที ่ จ ะได้ ร ั บ จากการใช้ ชี ว สถิ ต ิ การ
แบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ
การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง

หลักสูตรปรับปรุง
421352ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0)
Laboratory Practice in Preventive Dentistry
ฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับ
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มี
ความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการ
ผ่ า นกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารที่
หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย
Laboratory practice in primary and
secondary prevention in common oral
diseases, severe oral diseases by focusing on
the issues of importance and the benefits of
protection. Carried out through a process with
various suitable methods

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
421381 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(2-2-5) 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
Research Methodology and Biostatistics
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
หลักการออกแบบงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่า งงานวิจัย การเขี ย น
บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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หลักสูตรเดิม
Introduction to biostatistics provides an
introduction to selected important topics in
biostatistical concepts and reasoning,
represents and introduction to the field and
provides a survey of data and data types,
specific topics include tools for describing
central tendency and variability in data;
methods for performing inference on population
means and proportions via sample data;
statistical hypothesis testing and its application
to group comparisons; issues of power and
study types, while there are some formulae
and computational elements to the course, the
emphasis is on interpretation and concepts.
421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค
และโรคในช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพ
ปาก การสำรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรค
ในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่อง
ปากกับโรคทางระบบ การประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค

หลักสูตรปรับปรุง
Principles of research design in oral health
sciences, research process, sample size
calculation, ethics in research, research
methodology, data interpretation and analysis,
writing a research proposal, writing a research
paper and principle of biostatistics in health
sciences

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
421380 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2) 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
Oral Epidemiology
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
หลั ก การพื ้ น ฐานทางระบาดวิ ท ยา ดั ช นี
สุขภาพ ดัชนีสุขภาพช่องปาก การศึกษาทาง
ระบาดวิ ท ยา การสำรวจสุ ข ภาพช่ อ งปาก
การวิ เคราะห์ แ ละนำเสนอข้ อ มู ล ทางระบาด
วิ ท ยา การอ่ า น และ ประเมิ น การวิ จ ั ย ทาง
ระบาดวิทยาเบือ้ งต้น
Basic principles of epidemiology health
and oral health index. epidemiological studies,
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หลักสูตรเดิม
Principles and methods of science, disease
outbreaks and disease, oral health index oral
health index, oral health survey, analysis and
presentation of epidemiological data,
epidemiology of oral diseases, the relationship
between oral health and systemic diseases,
assessing the risk of disease, screening and
disease.

หลักสูตรปรับปรุง
oral health survey, analyze and present
epidemiological information. epidemiological
research reading preliminary assessing
epidemiological research

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน
สาเหตุและการจำแนกการสบฟันที่ผิดปกติ
Base on basic knowledge of craniofacial
growth, temporomandibular joint, development
of related organs, the development of
dentitions and occlusion, including etiology and
types of malocclusion.

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics 1
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สบฟั น การจำแนกลั ก ษณะของการสบฟั น ที่
ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ
สบฟันที่ผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Studies of growth and development of
craniofacial, dentoalveolar and others in
related with occlusion, classification of normal
occlusion and malocclusion, etiologies of
malocclusion, conceptual design of removable
orthodontic appliances and interceptive
orthodontic treatment

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิ ช าวิ ท ยาการวิ น ิ จ ฉั ย โรค
ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย

105
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
421410 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลั ก การและวิ ธี ก ารทำศั ล ย์ ป ริ ทั น ต์ แ บบ
ต่างๆ การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับ
รอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การปลูก
กระดูกและการเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การ
จัดการภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อ
เมือ ก การทำศั ล ย์ ปริ ทั น ต์ เพื่ อ แก้ ปั ญหาด้าน
ความสวยงาม การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์
การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขา
ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะ
เสียวฟันและการมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ
ทั น ต์ ใ นผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก การยึ ด ดามฟั น ที ่ ส ู ญ เสี ย
อวั ย วะปริ ทั น ต์ การรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ โ ดยใช้
ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้
ยาเฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์
Principle of periodontal surgery including
gingivectomy, flap operation and osseous
surgery, wound healing in periodontal therapy,
management of furcation involvement bone
graft and reconstructive periodontal therapy,
management of muco-gingival deformities,
esthetic aspect in periodontal therapy ,
supportive
periodontal
treatment,
multidisciplinary treatment plan for periodontal

หลักสูตรปรับปรุง
421420 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology 3
หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่น
พับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรมกระดูก
การจั ด การรอยโรคบริ เ วณช่ อ งแยกรากฟั น
กราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิด
อวั ย วะปริ ท ั น ต์ ใ หม่ การจั ด การภาวะความ
ผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริ
ทั น ต์ เ พื ่ อ แก้ ป ั ญ หาด้ า นความสวยงาม การ
รั ก ษาภาวะฉุ กเฉิ น ทางปริ ทั นต์ การหายของ
แผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์
การวางแผนและรู ป แบบการรั ก ษาแบบสห
สาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ
โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน
การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรม
บูรณะ การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทัน
ตกรรมจั ด ฟั น การจั ด การกั บภาวะเสี ย วฟั น
การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ
ทั น ต์ ใ นผู ้ ป่ ว ยเด็ ก การยึ ด ดามฟั น การใช้ ยา
เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรค
ปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์
Principle of periodontal surgery, flap
operation, gingivectomy, osseous surgery,
management of furcation involvement,
reconstructive of periodontal therapy,

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
patients, management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splinting,
electro-surgery and laser in periodontal
therapy and local drug used in periodontal
disease.

หลักสูตรปรับปรุง
management of muco-gingival deformities,
esthetic aspect in periodontal therapy,
treatment of periodontal emergencies,
periodontal wound healing, supportive
periodontal treatment, multidisciplinary
treatment plan for periodontal patients,
management of periodontitis associated with
pulpal disease, management of periodonticrestorative relationship, management of
periodontic-orthodontic
relationship
management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splining,
local drug used in periodontal disease,
electrosurgery and laser in periodontal
therapy

421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา
โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
Aims to give the gingivitis patients the best
possible service by students.

421421 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาใน
การให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับ
ต้นถึงระดับรุนแรง
Clinical periodontal practice in periodontal
therapy to treat early to severe gingivitis
patients

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421412 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก
ฝึกทักษะในการถ่ายภาพรั งสีด ้ว ยอุ ปกรณ์ ย ึ ด
แผ่ น รั บ ภาพทั ้ ง ระบบดิ จ ิ ต ั ล และฟิ ล ์ ม การ
ถ่ า ยภาพรั ง สี แ ละเรี ย งฟิ ล ์ ม ทั ้ ง ปากที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม
การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผล
ภาพรังสีในช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes radiographs
(x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary
sinuses using digital intraoral and extraoral and
advanced cone-beam CT imaging modalities,
radiation safety guidelines
and
the
radiographic interpretation is very important for
diagnosis and proper treatment.

หลักสูตรปรับปรุง
421411 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพ
รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก
ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วย
อุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิจิตัลและฟิล์ม
การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่ถูกต้อง
การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติด
เชื้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีใน
ช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes
radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary
sinuses using digital intraoral and extraoral
and advanced cone-beam CT imaging
modalities, radiation safety guidelines and
the radiographic interpretation is very
important for diagnosis and proper treatment

421413 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology II
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย
ภาพรั ง สี ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที ่ ป กติ ท าง
ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

421410 ทันตรังสี 2
2(2-0-4)
Oral Radiology 2
หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ
เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย
ภาพรั ง สี ลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคที ่ ป กติ ทาง
ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน
ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรง
ประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อใน
กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ
และเนือ้ งอกในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับ
อุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบ
และโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสีของ
รอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย ข้อต่อขากรรไกร
โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินจิ ฉัยแยกโรค
และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิด ปกติ ใ น
ช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา
Basic principle of film interpretation,
radiographic features of oral and maxillofacial
diseases and systemic diseases and other
diseases that cause changes in jaw bone,
others include radiographic techniques and
radiographic features of salivary gland,
temporomandibular joint and maxillary sinus,
and principles of dental care and management
for irradiated patients.

หลักสูตรปรับปรุง
ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน
ลั ก ษณะทางภาพรั ง สี ข องโรคฟั น ผุ โรคของ
โพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติด
เชื้อในกระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของ
ถุงน้ำ และเนื้องอกในขากรรไกร ภาพรังสีของ
การได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรค
ทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทาง
ภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย ข้อ
ต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การ
วินิจฉัยแยกโรค และหลักการดูแลรักษาภาวะ
ความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับ
รังสีรักษา
Basic principle of film interpretation,
radiographic features of oral and maxillofacial
diseases and systemic diseases and other
diseases that cause changes in jaw bone,
others include radiographic techniques and
radiographic features of salivary gland,
temporomandibular joint and maxillary sinus,
and principles of dental care and management
for irradiated patients

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล
เฟเชียล
1(1-0-2)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง
ทั น ตกรรม หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ า ยฟั น การ
วินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ
ติดเชื้อบริเวณช่องปาก อันเนื่องมาจากฟัน การ
วิ น ิ จ ฉั ย และจั ด การป่ ว ยที ่ บ าดเจ็ บ ที ่ ไ ด้ รั บ
อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ
อุบัตเิ หตุหมู่ การดูแลผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล
Preprosthetic surgery, principle of tooth
transplantation, diagnosis and management of
dentoalveolar infection, diagnosis and
management of oral and maxillofacial injuries,
referral system of mass casualty and caring
hospital patients.

หลักสูตรปรับปรุง
421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล
เฟเชียล
2(2-0-4)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง
ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่า ยฟั น การ
วินจิ ฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ
ติดเชื้อบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือเนื้อเยื่อในช่อง
ปาก การวิ น ิ จ ฉั ย และจั ด การผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
อุบัตเิ หตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ
อุบัติเหตุหมู่ การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระบบ
โรงพยาบาล
Preprosthetic surgery, principles of tooth
transplantation, diagnosis and management of
dentoalveolar infection, diagnosis and
management of oral and maxillofacial injuries,
referral system of mass casualty and caring
hospital patients

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0) 421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Clinical Practice in Oral Surgery I
Oral Surgery Clinic 1
1(0-3-0)
ซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวาง
ซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในการถอนฟั น แบบ
ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for
treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in
complicated extraction or impacted tooth
removal.

หลักสูตรปรับปรุง
ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในการถอนฟั น แบบ
ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for
treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in
complicated extraction or impacted tooth
removal

421416 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค ลิ น ิ ก ในการ
วิ เ คราะห์ พ ยาธิ ส ภาพของโรค สาเหตุ แ ละ
กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และ
ลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
Utilizing basic medical science and clinic
medical science in disease analysis, etiology
and pathogenesis clinical feature and
histopathology.

421412 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology 2
การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ
และกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก
และลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
Disease analysis, etiology and
pathogenesis clinical feature and
histopathology

421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 1
421413 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก
(1-0-2)
1(1-0-2)
Pathological Lesions of Oral Mucosa
Pathological Lesions of Oral Mucosa
สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะ
สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะ
ทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรค ทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรค

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ของเยื ่ อ เมื อ กช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารวิ น ิ จ ฉั ย การ
วินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของเยื่อ
เมือกช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
Causes, pathology, incidences, clinical and
histological manifestations of oral mucosal
lesions, diagnostic methods, differential
diagnosis and management, particularly
medication, of oral mucosal lesions.

หลักสูตรปรับปรุง
ของเยื ่ อ เมื อ กช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารวิ น ิ จ ฉั ย การ
วินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของ
เยื่อเมือกช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา
Causes, pathology, incidences, clinical and
histological manifestations of oral mucosal
lesions, diagnostic methods, differential
diagnosis and management, particularly using
medication

421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Clinical Practice in Oral Diagnosis I 1(0-3-0)
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก ทำการตรวจ ซั ก
ประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจ
ทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้น
แก่ผู้ป่วย อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจรักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการ
รักษาตามความเหมาะสม ทำการบันทึกประวัติ
อาการที่ ต รวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ
การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา
เขี ย นบั น ทึ ก เพื่ อ ส่ ง ต่ อ การรั ก ษา หรือ เพื่ อ ขอ
ปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient
history taking, intra-oral examination and
radiographic
examination,
preliminary
treatment plan, discussing treatment plan with

421414 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1
Oral Diagnosis Clinic 1
1(0-3-0)
การฝึกปฏิบัต ิงานในคลิน ิก ทำการตรวจ
ซักประวัตผิ ู้ป่วย ตรวจทางคลินกิ ในช่องปาก
ตรวจทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษา
เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย การอธิบายแผนการรักษาให้
ผู้ป่วย
มี ส ่ ว นร่ ว มในการตั ด สิ น ใจรั ก ษา การส่ ง ต่ อ
ผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม การ
บันทึกประวัติ อาการที่ตรวจพบ ตลอดจนผล
ของการตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวาง
แผนการรักษา
การเขียนบันทึกเพื่อส่งต่อการรักษา หรือเพื่อ
ขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม
Clinical practicing in examination ie patient
history taking, intra-oral examination and

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
patients, patient referral, charting record ie
signs and symptoms, results of examination,
initial diagnosis and treatment plan, referral or
consultation notes.

หลักสูตรปรับปรุง
radiographic examination, preliminary
treatment plan, discussing treatment plan with
patients, patient referral, charting record signs
and symptoms, results of examination, initial
diagnosis and treatment plan proper referral
or consultation notes

421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Internal Medicine
ความรู ้ พื้ น ฐานและการฝึ กปฏิ บัต ิง านทาง
คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่อย รวมทั้งการวินจิ ฉัยโรค การดูแลรักษา การ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคโดยมี
ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in
patients with common medical problems
diseases including diagnosis, patient
management,
referral
management,
rehabilitation, health promotion and disease
prevention, establish good attitude in taking
care of patients by the holistic approach; not
only patients but also their family and
community.

421425 อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแล
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
3(2-2-5)
General Medicine and Caring for Patients with
Systemic Diseases
ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่ อ ย รวมทั ้ ง การวิ น ิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรักษา
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี
ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in
patients with common medical problems
diseases diagnosis, patient management,
referral management, rehabilitation, health
promotion and disease prevention,
establishing good attitude in taking care of

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกั บฟัน เทีย มชนิดติ ด แน่ น
การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด
ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์
ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ
บางส่วน การทำพอนติกชนิ ดริดจ์แลป การทำ
ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก
ชั่วคราว
Basic fundamentals of fixed prosthodontics
preparation for clinical procedures, including
diagnosis, biomechanic principles, and
construction of fixed prosthodontic restorations,
full metal crown, and partial metal crown,
pontic ridge lap type, soldering and construction
of individual tray.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
patients family and community by the holistic ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
approach
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
421440 ฟันเทียมชนิดติดแน่น
2(2-0-4) ส า ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก
Fixed Prosthodontics
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ก ารสึ ก ของฟั น อย่ า งรุ น แรง 2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
หลั ก การพื้ น ฐานของการกรอฟัน เพื่ อ รองรับ สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
ครอบฟั น การออกแบบสะพานฟั น การ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
วิ เคราะห์ ค วามสวยงาม การสร้ า งครอบฟั น สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี 3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
ลองและใส่ ช ิ ้ น งาน การรั ก ษาฟั น ที ่ ผ ่ า นการ สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเที ยม สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ชนิดติดแน่น
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
Oral examination and treatment planning สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
for fixed prostheses, steps for treating patient
with severely worn teeth, basic principles of
teeth preparation for crown, bridge design,
esthetic and smile analysis, provisional
restoration, shade selection, gingival
retraction, theory of impression for fixed
prostheses, crown trial and insertion,

114
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม

421431 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontics Laboratory I 1(0-3-0)
การใช้ เครื่ อ งมือ อย่า งเหมาะสมในการทำ
สะพานฟัน สามหน่ วยในฟั น หลัง บนฟันจำลอง
การทำครอบและสะพานฟั น ชั ่ ว คราวด้ ว ย
อะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอกปากบนฟั น
จำลองที่เตรียมไว้แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics
prepared in the model the same as clinical
procedures. The construction of temporary
crown and temporary bridge use acrylic direct
and indirect technique on the working prepared
models.
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริ ก ซ์
และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุที่
ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท
ฟั น การบู ร ณะช่ อ งห่ า งระหว่ า งฟั น การกั น
ความชื้ น ภายในช่ องปาก ปั ญ หาภายหลั งการ

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
restoration of endodontically treated teeth, ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
implant supported fixed prostheses
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
421441 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
Fixed Prosthodontic Laboratory
1(0-3-0) สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
การกรอฟั น สำหรั บ ทำครอบฟั น การ ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
เตรียมคลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน การ และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
พิมพ์ปากขั้ นสุดท้าย การทำชิ้นหล่อหลัก ใน 2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
งานฟั น เที ย มชนิ ด ติ ด แน่ น การทำครอบฟั น สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
ชั่วคราว
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
Teeth preparation for crown, post space สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
preparation, final impression, master cast and 3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
die fabrication for fixed prostheses, provisional สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
restoration
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
421430 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry 2
วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด
ชั่วคราวและวัสดุที่ใช้ป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อ
โพรงประสาทฟั น การเตรี ย มโพรงฟั น และ
วิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การกำจัด
รอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่องปาก
ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การบำบัดรักษา
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หลักสูตรเดิม
บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ
เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี
เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ
พยาธิ ส ภาพของฟั น รวมทั ้ ง การวางแผนการ
รักษา
Restorative material, restorative procedure
contact contour and embrasure, matrix and
wedge, temporary materials, cement base and
cavity liner, diastema closure, tooth isolation,
postoperative problems, tooth bleaching,
treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and
veneers, esthetic considerations, operative
examination and treatment planning.
421435 คลินกิ ทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry I
ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/
หรือวัสดุสเี หมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination,
operative treatment planning and simple
restoration with amalgam and/or tooth-colored
restorative materials.

หลักสูตรปรับปรุง
อาการเสียวฟัน การตรวจพยาธิสภาพของฟัน
รวมทั้งการวางแผนการรักษา
Tooth colored restorative materials,
temporary materials, cement base and cavity
liner, cavity preparation and restorative
procedure for tooth colored materials, caries
removal, tooth isolation, post operative
problems, treatment of tooth sensitivity,
operative examination and treatment
planning.

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
421432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Operative Dentistry Clinic 1
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทัน สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
ตกรรมหั ต ถการ การบู ร ณะฟั น อย่ า งง่ า ย
ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสเี หมือนฟัน
Clinical practice of the oral examination,
operative treatment planning and simple
restoration with amalgam and/or toothcolored restorative materials

116
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
421436 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory II 1(0-3-0)
ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ
บู ร ณะประเภทอมั ล กั ม และวั ส ดุ บ ู ร ณะที ่ ม ี สี
เหมือนฟันธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้าและฟันหลั ง ที่
กรอเตรี ย มโพรงฟั น ไว้ ฝึ ก การป้ อ งกั น โพรง
ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟัน
แบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
Laboratory practices in restoring previously
prepared dental cavities on anterior and
posterior teeth with amalgam and toothcolored materials composite resin and glass
ionomer cement, lining and protecting the deep
cavities with pulp protection material, and filling
cavities with temporary restorative materials,
and rubber dam application.

หลักสูตรปรับปรุง
421431 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory 2 1(0-3-0)
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ
เตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือน
ฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า
และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์แ ละรองพื้ น ใน
โพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่
แผ่นยาง
กันน้ำลาย
Laboratory practice in hand instruments
and rotary engines, to prepare the teeth into
cavities suitable for tooth colorlike materials,
composite resin, glass ionomer cement,
including cavity preparation and restoration of
anterior and posterior teeth, practice using
cement and lining in deep cavity, temporary
filling, and rubber dam application

421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics I
ชี ว ภาพและการตอบสนองของเนื้ อ เยื่ อ ใน
โพรงฟัน ขั้นตอนการเกิดโรคของเนือ้ เยื่อในโพรง
ฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน เครื่องมือและ
การทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจวิเคราะห์และ

421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
1(1-0-2)
Endodontics 1
ชี ว ภาพและการตอบสนองของเนื้ อ เยื่อใน
โพรงฟั น ขั ้ น ตอนการเกิ ด โรคของเนื้ อ เยื่อใน
โพรงฟั น และเนื ้ อ เยื ่ อ รอบปลายรากฟั น
เครื ่ อ งมื อ และการทำให้ ป ราศจากเชื ้ อ การ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
การวิ น ิ จ ฉั ย โรคของเนื ้ อ เยื ่ อ ในโพรงฟั น และ
เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ
รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรัก ษา
การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน
The biology and responses of pulp tissues,
pathogenesis of pulpal and periapical diseases,
instruments and aseptic techniques,
endodontics examination, diagnosis of the
diseases occurred in the pulp and periapical
tissues, principles and methods of root canal
treatment, treatment evaluation, restoration for
endodontic treated tooth.

421438 ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฝึ ก การรั กษาคลองรากฟั นในฟัน ซี ่ต ่า ง ๆ
ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัด
ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การ
ใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและ
การอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic
procedure, access opening, working length
determination, mechanical instrumentation,

หลักสูตรปรับปรุง
ตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ
ในโพรงฟั น และเนื ้ อ เยื ่ อ รอบปลายรากฟั น
หลักการและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การ
ประเมินผลการรักษา การบูรณะฟันภายหลัง
การรักษาคลองรากฟัน
The biology and responses of pulp tissues,
pathogenesis of pulpal and periapical
diseases, instruments and aseptic techniques,
endodontics examination, diagnosis of the
diseases occurred in the pulp and periapical
tissues, principles and methods of root canal
treatment, treatment evaluation, restoration
for endodontic treated tooth

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
421434 ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนต์
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Endodontic Laboratory
2(0-6-0) 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
การฝึ ก การรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ซี่ สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
ต่ า ง ๆ ตั ้ ง แต่ ฟ ั น หน้ า ฟั น กรามน้ อ ย และ
ฟั น กราม การเปิ ด ทางเข้ า สู ่โพรงฟั น การวัด
ความยาวทำงาน การเตรี ย มคลองรากฟั น
การใส่ยาในคลองรากฟันการลองแท่งยางหลัก
และการอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic
procedure of anterior teeth, premolars and
molars teeth such as access opening, working
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
intracanal medication, try main cone and root length
determination,
mechanical
canal obturation.
instrumentation, intracanal medication, try
main cone and root canal obturation
421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture II
1(1-0-2)
ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟั น เที ย มให้ แ ก่ ผ ู ้ ป ่ ว ย ขั ้ น ตอนการทำฟั น
เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุที่ใช้
ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Provides the student with the fundamentals
of treatment, indication, preliminary analysis,
oral preparation, planning and design for the
patients. Instruction includes sequential
laboratory exercises and the dental materials
used for fabricated removable partial denture.

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2
1(1-0-2)
การกรอแต่ ง ฟั น เพื ่ อ รองรั บ ฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้ การสื่อสารกับช่างทันตก
รรม การลองโครงโลหะ การพิมพ์ปากขณะ
ทำงาน การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ขั้นตอนการ
ออกแบบฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ ฐ าน
อะคริลกิ
Tooth alteration for removable partial
denture, laboratory communication, skeletal
framework trial, functional impression,
occlusion in removable partial denture,
problem solving after delivery removable
partial denture, design steps of acrylic partial
denture

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421450 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Denture Laboratory II
วิเคราะห์แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
ฝึกปฏิบัตกิ ารทำเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ
Laboratory about construction of
orthodontic models, models analysis and
construction of simple removable orthodontic
appliances to correct abnormal habits.

421452 ปฏิบัตกิ ารภาคสนามทันตกรรม
ครอบครัว
2(0-6-0)
Field Practice in Family Dentistry
การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ
สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย
การวางแผนและดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล แฟ้ ม
สุ ข ภาพครอบครั ว การศึ ก ษาโรคและปั จจัยที่
เกี่ยวข้อง การเยี่ยมบ้าน การวางแผนการรักษา
และการดู แ ลครอบครั ว นำเสนอข้ อ มู ล เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
The interaction between multidisciplinary
field, faculty of health sciences consists of

หลักสูตรปรับปรุง
421461 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 1
Orthodontic Laboratory 1
1(0-3-0)
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิการพิมพ์ ปากเพื่ อทำ
แบบจำลองฟั นทางทั นตกรรมจั ดฟั น การฝึ ก
ปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน และการ
ออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอด
ได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Laboratory practices in impression for
orthodontic study models, orthodontic wire
bending practice and practice of removable
orthodontic appliance design for interceptive
treatment

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
421451 ปฏิบัตกิ ารภาคสนามทันตกรรม
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
ครอบครัว
2(0-6-0) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
Field Practice in Family Dentistry
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
การวางแผนและดำเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล แฟ้ ม
สุขภาพครอบครั ว การศึกษาโรคและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง การเยี่ยมบ้าน การวางแผนการรักษา
และการดู แ ลครอบครั ว นำเสนอข้ อ มู ล เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
Fieldwork with multidisciplinary field,
planning and carrying out family health data,
study of diseases and related factors, home
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
planning and carrying out the family health visits, family planning, treatment and promote
data, the study of diseases and related factors, self care, sharing information
home visits, family planning, treatment and
care, learn to share the information.
421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิบัติการในผู้ป่วยที่ มีความผิด ปกติ ข อง
ระบบการบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้
การบำบัดรักษาและการติดตามผลการรักษา
Clinical practice in the patients with
abnormalities in masticatory system, model
construction, treatment and recall.

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Occlusions Clinic
การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ ว การปวดที่
ใบหน้าและช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน
กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน
การใช้ อ ุ ป กรณ์ จ ำลองขากรรไกรบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกรและข้ อ ต่ อ
การสร้ า งเฝือ กสบฟั น การใส่ ปรั บเครื่ อ งมือ
การติดตามผลการรักษา
Clinical practice in treating patients with
abnormalities or dysfunction of masticatory
system, orofacial pain disorders with
nonodontogenic origin, bruxism, intra and
extra oral examinations, chart records, dental
model construction, using face bow in
mounting casts in articulator, occlusal splint
construction, delivery to patient and follow up

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิ ทยา
โดยให้การรักษาผู้ป่ วยโรคปริ ทั นต์ อัก เสบที ่ มี
ความรุนแรงระดับต้นและระดับกลาง
Clinical practice in periodontology to treat
patients with slight to moderate periodontitis.

หลักสูตรปรับปรุง
421520 คลินกิ ปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 2
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริ
ทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์
รวม
Clinical periodontal practice in
comprehensive dental clinic to treat gingivitis
and mild periodontitis patients with holistic
approach

421513 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลิน ิก โดยการถ่ายภาพ
รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่อง
ปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศ
ข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และ
กระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียนรายงานภาพรังสี
ของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีรอยโรค และการ
นำเสนอรายงานผู ้ ป่ ว ยที ่ เ ป็ น กรณี ศ ึ ก ษาที่
น่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra
oral radiography, paranasal sinus, salivary
gland, jaw and skull views, writing radiographic
reports for general patients and patients with

421510 คลินิกทันตรังสี 2
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 2
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก โดยการ
ถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีใน
และนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของ
โพรงอากาศข้ า งจมู ก ต่ อ มน้ ำ ลาย กระดู ก
ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียน
รายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มี
รอยโรค และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็น
กรณีศกึ ษาที่น่าสนใจ
Clinical practicing in taking intra and extra
oral radiography, paranasal sinus, salivary
gland, jaw and skull views, writing
radiographic reports for general patients and

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย

122
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
lesions, interesting case presentation and patients with lesions, interesting case ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
reports.
presentation and reports
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก
421521 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
กระดูก ขากรรไกรและใบหน้า
2(2-0-4) กระดูก ขากรรไกรและใบหน้า
2(2-0-4) สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
Management of Pathologic Lesions in Oral and Management of Pathologic Lesions in Oral and ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
Maxillofacial Surgery
Maxillofacial Surgery
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
ลักษณะทางคลินกิ ลักษณะทางรังสี ลักษณะ ลักษณะทางคลินกิ ลักษณะทางรังสี ลักษณะ 2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและ ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและ สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
แผลภายในช่ อ งปากที่ ม ี ส าเหตุ จากภยั นตราย แผลภายในช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตราย สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
ต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความ ต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความ สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับ ผิดปกติของระบบภูมิคุ้ม กันและ/หรือสัมพัน ธ์ 3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
รอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวในช่อง กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวใน สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
ปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสี ช่องปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปาก สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
ต่างๆ ความผิดปกติและเนือ้ งอกของต่อมน้ำลาย เป็นสีต่างๆ ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อม สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อ น้ำลาย เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนในช่อ งปาก 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
ในช่ อ งปาก แหล่ ง ติ ด เชื ้ อ ในช่ อ งปาก ความ โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อในช่องปาก สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
ผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่เกิดจาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิ ดปกติที่
การรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ เกิ ด จากการรบกวน การเจริ ญ เติ บ โตของ
ของใบหน้ า และช่ อ งปาก ถุ ง น้ ำ เนื้ อ งอกชนิ ด อวัยวะต่างๆ ของใบหน้าและช่ องปาก ถุงน้ ำ
ต่างๆ โรคทางเมตะบอลิกและพันธุกรรม โรค เนื้ อ งอกชนิ ด ต่ าง ๆ โรคทางเมตะบอลิกและ
ของโพรงอากาศรอบจมู ก โรคติ ด เชื้ อ บริ เวณ พันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก โรค
ศีรษะและใบหน้า การหายของแผลในช่องปาก ติดเชื้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของ
โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง
แผลในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบ
น้ำเหลือง
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หลักสูตรเดิม
Clinical appearances, radiographic
features, pathological characters and
treatments of intraoral lesions and ulcers from
various injuries; immune mediated and
mucocutaneous lesions; intraoral white lesions;
pigmented lesions; diseases and tumors of
salivary gland; tumors of intraoral soft tissues;
oral infections; sources of oral infections,
nutritional disturbances, developmental
disturbances of craniofacial structures; cysts;
tumors; metabolic and genetic diseases;
diseases of paranasal sinuses; craniofacial
infections; oral wound healing; diseases of
blood and lymphatic systems.

หลักสูตรปรับปรุง
Clinical appearances, radiographic
features, pathological characters and
treatments of intraoral lesions and ulcers from
various injuries; immune mediated and
mucocutaneous lesions; intraoral white
lesions; pigmented lesions; diseases and
tumors of salivary gland; tumors of intraoral
soft tissues; oral infections; sources of oral
infections,
nutritional
disturbances,
developmental disturbances of craniofacial
structures; cysts; tumors; metabolic and
genetic diseases; diseases of paranasal
sinuses; craniofacial infections; oral wound
healing; diseases of blood and lymphatic
systems

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิโลเฟเชียล
2(0-6-0)
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic
ฝ ึ ก ถ อ น ฟ ั น แ บ บ ซ ั บ ซ ้ อ น ผ ่ า ฟ ั น คุ ด
ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม
เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก
Practice in complicated extraction, impacted
tooth removal, and preprosthetic surgery and
assisting in oral surgery.

421522 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Oral Surgery Clinic 2
2(0-6-0)
การฝึ ก ถอนฟั น แบบซั บ ซ้ อ นผ่ า ฟั น คุ ด
ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม
เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก
Practice in complicated extraction,
impacted tooth removal, preprosthetic surgery
and assisting in oral surgery

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Clinical Practice in Oral Diagnosis II 1(0-3-0)
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ โดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มี
รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มี
อาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการ
ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รวมถึงผู้ป่วย
ที เ อ็ ม ดี โดยเรี ย นจากการซั ก ประวั ต ิ อ ย่ า ง
ละเอี ย ด การตรวจอย่ า งสมบู รณ์ การให้ ก าร
วิ น ิ จ ฉั ย โรค การวางแผนการรั ก ษา และการ
จัดการผู้ป่วย
Clinical practicing in examination of patients
with oral lesions, patients with oral
manifestations from systemic diseases and
patients with oro- facial pain including TMD ie
intensive history taking, complete examination,
diagnosis, treatment plan and patient
management.

หลักสูตรปรับปรุง
421511 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
Oral Diagnosis Clinic 2
1(0-3-0)
การฝึ กปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก โดยฝึ ก ตรวจ
ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรค
ทางระบบที ่ ม ี อ าการแสดงในช่ อ งปาก และ
ผู้ป่วยที่ มี อาการปวดบริ เวณใบหน้าและช่ อ ง
ปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่าง
ละเอี ย ด การตรวจอย่ า งสมบู ร ณ์ การให้
การวิ น ิ จ ฉัย โรค การวางแผนการรั กษา และ
การจัดการผู้ป่วย
linical practicing in examination of patients
with oral lesions, patients with oral
manifestations from systemic diseases and
patients with oro- facial pain including TMD ie
intensive history taking, complete
examination, diagnosis, treatment plan and
patient management

421530 คลินกิ ทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0)
Clinical Practice in Operative Dentistry II
ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม
หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรค
ชนิดต่าง ๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มี
สีเหมือนฟัน

421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ2 2(0-6-0)
Operative Dentistry Clinic 2
การฝึ ก ตรวจ การวางแผนการรั กษาทาง
ทั น ตกรรมหั ต ถการ การบู ร ณะฟั น ผุ ช นิ ด
ซั บ ซ้ อ นและรอยโรคชนิ ด ต่ า ง ๆ บนฟั น
ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสเี หมือนฟัน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
Clinical practice of the oral examination,
operative treatment planning and restoration of
complicated caries-involved teeth and various
tooth lesions with amalgam and/or toothcolored restorative materials.

หลักสูตรปรับปรุง
Clinical practice of oral examination,
operative treatment planning, restoration of
complicated caries-involved teeth various
tooth lesions with amalgam and/or toothcolored restorative materials

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัตกิ ารบันทึกประวัตผิ ู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ
เนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โ รค
การวางแผนการรั ก ษา และการให้ ก ารรั ก ษา
คลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือสองคลองราก
Clinical training of the historical records
from the patients, evaluation, diagnosis of pulp
and periapical tissues, prognosis, treatment
planning and root canal treatment in tooth with
one or two root canals.

421533 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0)
Endodontics Clinic
การฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การ
ตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อใน
ฟั น และเนื ้ อ เยื ่ อ รอบปลายรากฟั น การ
พยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ
การให้ การรั กษาคลองรากฟั น ในฟั นที ่ม ี หนึ่ง
หรือหลายคลองราก
Clinical training of historical records of
patients, evaluation, diagnosis of pulp and
periapical tissues, prognosis, treatment
planning and root canal treatment in tooth with
one or multi rooted canals

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0) 421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
Prosthodontic Clinical 1
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันต กรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Ethically clinical course involving the
diagnosis and comprehensive treatment
planning of completely and partially edentulous
cases, patient preparation prior to
prosthodontics treatment, various types of fixed
and removable prostheses, post and core for
endodontically treated tooth, emergency
treated prosthodontics patients, repaired
denture, solve the problems of prosthodontics
and maintenance.

หลักสูตรปรับปรุง
เทียมบางส่ วนชนิ ดถอดได้ฐานโลหะและฐาน
อะคริลกิ
Oral examination and prosthodontic
treatment, complete denture fabrication,
removable partial denture and acrylic partial
denture fabrication

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก
ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย
รากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อใน
โพรงฟั น และการบำบั ด ฉุ ก เฉิ น หลั ก การและ
วิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรค
ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่ มีความสัมพันธ์กับโรค

421531 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics 2
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก
ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย
รากฟัน ความเจ็บปวดที่มสี าเหตุจากเนื้อเยื่อใน
โพรงฟัน และการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลอง
รากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษา

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันใน
ฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้า ว
ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน
Procedural error, non-surgical retreatment,
surgical endodontic treatment, endodontic pain
and endodontic emergency treatment, multiroot treatment, endo-perio lesion, young
permanent pulp therapy, cracked tooth
syndrome, traumatic injuries to the teeth.

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย
หุ่นจำลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ข อง
กะโหลกศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่
ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและ
ส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
ชนิดถอดได้
Model and lateral cephalometric analysis in
orthodontics, interceptive orthodontic treatment
and removable orthodontic appliances , types
and components.

หลักสูตรปรับปรุง
โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่
เกิดขึ้นกับฟัน
Cause, prevention and treatment of
procedural error during endodontic treatment,
non-surgical retreatment, surgical endodontic
treatment, endodontic pain and endodontic
emergency treatment, multi-root treatment,
endo-perio lesion, young permanent pulp
therapy, cracked tooth syndrome, traumatic
injuries to the teeth

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2) สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
Orthodontics 2
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
การตรวจและเก็ บข้ อ มู ลผู ้ ป่ว ยทางทันตก สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
รรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การ 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันแก้ไข
Examination and data collection of
orthodontic patients, model analysis, lateral
cephalometric analysis, study of corrective
orthodontic treatment
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หลักสูตรเดิม
421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ
ตรวจให้การวินจิ ฉัย และให้การบำบัดรักษา โดย
ใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรั บ
ผู้ป่วยเฉพาะราย
The Practice includes case history and
clinical examination, orthodontic case analysis,
diagnosis and treatment planning, treatment of
simple malocclusion and abnormal habit
correction utilizing minor tooth movement
approaches
421552 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมโรงเรียน
Dental Laboratory in Primary School 2(1-3-2)
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารโครงการทั น ตกรรมใน
โรงเรี ย น โดยศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ทั น ต
สุขภาพในโรงเรียน สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ
และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหา
และสาเหตุ แ ละแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา
วางแผนโครงการแก้ ไ ขปั ญ หา และปฏิ บ ั ติ
กิ จ กรรมตามโครงการ รวมทั ้ ง ประเมิ น ผล
โครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิ าน
Dental laboratory in primary school aims to
correct data studying in dental school, oral

หลักสูตรปรับปรุง
421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Orthodontic Clinic 1
การปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก การซั ก ประวั ต ิ
ตรวจ และเก็ บ ข้ อ มู ล ในผู ้ ป ่ ว ยจำลองทาง
ทันตกรรมจัดฟัน
Clinical practices in history taking,
examination and data recording in simulated
orthodontic patients

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
421551 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมโรงเรียน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
Practice in School Dental Program 2(1-3-2) สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารสร้ า งเสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพใน 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
โรงเรียน โดยมีเจ้าของทัน ตสุข ภาพอั นได้ แ ก่ สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และดำเนินการเอง โดย
มี น ิ ส ิ ต เป็ น ผู ้ เอื้ อ อำนวยให้ น ั ก เรี ย นสามารถ
ดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขา
เอง โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา ชา
เตอร์ การจั ด ทำสรุ ป และรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน
Practice in oral health promotion in school,
the program must be initiated and
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หลักสูตรเดิม
health survey and qualitative data, analysis of
the problem and its causes and solutions,
project planning problems, perform project
activities, program evaluation, summarize and
report performance.

หลักสูตรปรับปรุง
implemented by the school children the role of
dental students are to facilitate school children
program Dental students adhere to the
Ottawa Charter process. Summaries of the
outcomes and reports of performance are
needed at the end

421553 จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์
Ethics and Forensics Dentistry
1(1-0-2)
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์
และทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื้นฐาน นิติทันต
วิ ท ยาศาสตร์ บทบาทของทั น ตแพทย์ ใ น
กระบวนการยุตธิ รรม และพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
และกรณี ศ ึ ก ษาประเด็ น ฟ้ อ งร้ อ งทางการ
ประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม
Principle and concept of ethics in medicine
and dentistry, basic legal principle, forensics
dentistry, role of dentists in the legal process,
related acts in dental profession, litigation
support and case studies of dental
professionals.

421570 จรรยาบรรณและนิตทิ ันตวิทยาศาสตร์
Ethics and Forensic Dentistry
1(1-0-2)
หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์
และทั น ตแพทย์ หลั ก กฎหมายพื ้ น ฐาน นิ ติ
ทั น ตวิ ท ยาศาสตร์ บทบาทของทั น ตแพทย์
ในกระบวนกายุ ติ ธรรม และพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
และกรณี ศ ึ ก ษาประเด็ น ฟ้ อ งร้ อ งทางการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
Principle and concept of ethics in medicine
and dentistry, basic legal principle, forensics
dentistry, role of dentists in the legal process,
related acts in dental profession, litigation
support and case studies of dental
professionals

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2)
Dental Public Health System
ระบบงานทั น ตสาธารณสุ ข ในประเทศไทย
บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทั น ต
สาธารณสุ ข การบริ ห ารราชการสาธารณสุ ข
และการพัฒนาบุคลากรทางทันตสาธารณสุข
Dental public health system in Thailand, the
role of the dentist in the dental health, public
administration, dental health and personal
development.

หลักสูตรปรับปรุง
421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2)
Dental Public Health System
ความเท่ า เที ย มในการเข้ า ถึ ง ระบบงาน
สาธารณสุขเป้าหมาย และ องค์ประกอบของ
ระบบสาธารณสุข ระบบงานทันตสาธารณสุข
ในประเทศไทย กระบวนการในการกำจั ด
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข
บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทั นต
สาธารณสุข กำลังคนทางทันตสาธารณสุข
Equality in accessing the public health
system, goals and components of public health
system dental public health system in
Thailand. process of removing barriers to
access to public health dental services, the
role of dentists in public health dentistry,
public health dental workforce

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับ
พฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทาง
ทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา
การรักษาและการป้องกันโรค หรือความผิดปกติ
ในช่ อ งปากที ่ พ บบ่ อ ยในเด็ ก การสร้ า งเสริ ม

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4)
Pediatric Dentistry
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุ
ต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับ
การรั ก ษาทางทั น ตกรรม การวิ น ิ จ ฉั ย การ
วางแผน การรักษา การรักษาและการป้องกัน
โรค หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยใน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอน
ฟั น การใส่ แ ผ่ น ยางกั น น้ ำ ลาย การบู ร ณฟั น
น้ำนม
Development of growth and behavior of
children, behavior changes for accepting dental
treatment, diagnosis, treatment plan,
treatment and prevention of common intra-oral
diseases and disorders in children, child dental
health promotion, local anesthesia, exodontias,
rubber dam application and operative dentistry
in deciduous teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
เด็ก การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การ
ฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
การบูรณะฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟัน
น้ำนม และฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริ
ทั น ต์ ใ นเด็ ก รอยโรคและความผิ ด ปกติ ข อง
เนื้อเยื่อช่องปากในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม
การขึ้นที่ผิดปกติของฟัน การล่วงละเมิดเด็ ก
การใส่เครื่องกันที่ การรักษาทางทันตกรรมและ
การจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางระบบ หรือ เด็ ก ที ่ ต ้ อ งได้ รับการดูแ ลเป็น
พิ เ ศษ การใช้ ย าที ่ เ กี ่ ย วกั บ งานทั น ตกรรม
สำหรั บ เด็ ก การใช้ ย าลดความกั ง วล การ
จั ด การในการดมยาสลบเพื ่ อ การรั ก ษาทาง
ทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
Development of growth and behavior of
various age children behavior changes for
accepting dental treatment, diagnosis,
treatment plan, treatment and prevention of
common intra-oral diseases and disorders in
children, child dental health promotion, local
anesthesia, exodontias, rubber dam
application and operative dentistry in
deciduous teeth, pulpal treatment in
deciduous tooth and early erupting permanent

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral
lesions in children, trauma in primary
dentition, eruption disturbances, child abuse,
space maintainer application, treatment and
proper management for children with systemic
disease or special consideration, medication in
paedodontics, anxiolytic agent application,
management of dental treatment for children
under general anesthesia and management of
paedodontic clinic

421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การ
รักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็ก
ปกติหรือเด็กที่มคี วามผิดปกติ ซึ่งอยู่ในขอบเขต
ที ่ ส ามารทำการรั ก ษาทางทั น ตกรรมที ่ เ ด็ ก
สามารถให้ความร่วมมือ ต่อการรักษาได้ พร้อม
ทั ้ ง มี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นแบบจำลอง ในการทำ
ครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่
แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การ
บู ร ณะฟั น น้ ำ นมด้ า นประชิ ด ฟั น และมี ก าร
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Pediatric Dentistry Clinic 1
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ
เด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา
การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายใน
เด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่
เด็กสามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบ
ฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยาง
กันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การบูรณะ
ฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน การฉีดยาชาในผู้ป่วย
เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
Offers clinical practice in pediatric dentistry
which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and
preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical in
models used stainless steel crown rubber dam
for simple treatment of restoration and seminar
in small group discussion.

421558 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory II
1(0-3-0)
วิเคราะห์แบบจำลองการสบฟันผิดปกติ การ
ทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียง
เล็กน้อย
Laboratory about model analysis of
malocclusion and construction of simple
orthodontic appliances to provide minor tooth
movement for the interceptive treatment.

หลักสูตรปรับปรุง
Clinical practice in pediatric dentistry
which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and
preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical
in models used stainless steel crown rubber
dam for simple treatment of restoration , local
anesthesia for pediatric dental patients and
seminar in small group discussion

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินจิ ฉัยโรคช่อง
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
421561 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 2
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
Orthodontic Laboratory 2
1(0-3-0) สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทาง สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
ทันตกรรมจัดฟัน ด้วยการวิเคราะห์แบบจำลอง สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
ฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ 4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
ด้านข้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
Laboratory practices in data analysis of
orthodontic patients by model analysis, lateral
cephalometric analysis and related information

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
Clinical Practice in Oral Surgery II 2(0-6-0) Oral Surgery Clinic 3
2(0-6-0)
ฝึกปฏิบัตกิ ารถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด
การฝึกปฏิบัตกิ ารถอนฟันแบบซับซ้อน การ
ผ่ า ตั ด ฟั น ฝั ง ที ่ ง ่ า ย ศั ล ยกรรมก่ อ นง าน ผ่ า ฟั น คุ ด การผ่ า ตั ด ฟั น ฝั ง ที ่ ง ่ า ย การ

134
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ แ ละเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยผ่ า ตั ด
ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้
การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical
removal of impacted tooth and embedded
tooth, preprosthetic surgery and assisting in
oral and maxillofacial surgery under general
anesthesia.

หลักสูตรปรับปรุง
ทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และ
การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical
removal of impacted tooth and embedded
tooth, preprosthetic surgery and assisting in
oral and maxillofacial surgery under general
anesthesia

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่ เกี่ ยวข้ องกับผู้ สู ง อายุ
ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน
ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู
สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ
This didactic course introduces the student
to study of physical, psychological changes,
oral diseases, dental health care, restorative
treatment and oral rehabilitation of the elderly.

421670 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
2(1-3-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน
ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู
สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ
Physical, psychological changes, oral
diseases, dental health care, restorative
treatment and oral rehabilitation of the elderly

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0) 421622 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0)
Clinical Practice in Dental Emergency Dental Emergency Clinic
Treatment
การฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทาง
ทั น ตกรรมในคลิ น ิ ก ทั น ตกรรม การตรวจ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทางทัน
ตกรรมในคลิ น ิ ก ทั น ตกรรม ด้ ว ยวิ ธี ก ารตรวจ
วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน
บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิ ด
อันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูก
ขากรรไกร เนื้ อ เยื่ อ ในช่ อ งปาก และในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อ
การรักษาที่สมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม
Clinical practice in dental emergency
treatment including conducting oral
examination, diagnosis and professional
evaluation, providing emergency dental
treatment to relieve symptoms and minimize
severe damage to tooth, periodontium, jaw
bone and oral tissues and making referral for
definitive treatment.

หลักสูตรปรับปรุง
วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน
บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิด
อั น ตรายที ่ ร ุ น แรงต่ อ อวั ย วะภายในช่ อ งปาก
และส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ฟั น อวั ย วะปริ ท ั น ต์
กระดูกขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และใน
ส่ ว นที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ช่ อ งปาก รวมถึ ง การส่ ง
ผู ้ ป ่ ว ยเพื ่ อ การรั ก ษาที ่ ส มบู ร ณ์ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม
Clinical practice in dental emergency
treatment including conducting oral
examination, diagnosis and professional
evaluation, providing emergency dental
treatment to relieve symptoms and minimize
severe damage to tooth, periodontium, jaw
bone and oral tissues and making referral for
definitive treatment

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู ้ ป ่ ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน
หายใจ อุดตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการ

421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู ้ ป ่ ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน
หายใจ อุ ด ตั น และแพ้ ย า การป้ อ งกั น และ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ผู้ป่วยที่ มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิก
ทันตกรรม
Management of patients with medical
emergency conditions; unconsciousness, chest
pain, airway obstruction and drug allergy,
prevention and management of medical
emergency in dental clinic.

หลักสูตรปรับปรุง
จัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ใน
คลินิกทันตกรรม
Management of patients with medical
emergency conditions unconsciousness, chest
pain, airway obstruction and drug allergy,
prevention and management of medical
emergency in dental clinic

421630 คลินกิ ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบั ดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Examination, diagnosis, treatment plan and
therapy in prosthodontics ie complete denture,
removable partial denture, fixed prosthesis
including crown and bridge, post and core,
emergency treatment in prosthodontics ie
denture repair, correction prosthodontics clinical
problems, maintaining and recalling.

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3(0-9-0)
Prosthodontic Clinical 2
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก
รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน
และแกนฟัน การทำสะพานฟัน
Oral examination and prosthodontic
treatment, crown fabrication, post and core
fabrication, bridge fabrication

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุ รัก ษ์ ฟ ั น ให้
มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การใช้ ส ารบอนดิ ง
หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึดติด ปัญหา
ที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ
การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่
รักษาคลองรากฟันแล้ ว การฟอกสีฟันที่มีชีว ิต
การรั ก ษาฟั น ที ่ ส ู ญ เสี ย ผิ ว หน้ า ฟั น การรั ก ษา
อาการเสี ย วฟั น บทนำทั น ตกรรมเพื ่ อ ความ
สวยงาม เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในงานทั น ตกรรม
หัตถการ
Principles of minimal intervention, technical
considerations for successful composite resin
restorations, use of dentin bonding agents,
current principles and mechanism of bonding,
problems and solutions in restoring with resin
composites, amalgam bonding, restoration of
endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss,
treatment of hypersensitivity, introduction to
esthetic dentistry, new technology involving
operative dentistry.

หลักสูตรปรับปรุง
421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้
มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การใช้ ส ารบอนดิ ง
หลั ก การปั จ จุ บ ั น และกลไกของการยึ ด ติ ด
ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม
สิตและการแก้ไข การบูรณะช่องว่างระหว่างฟัน
การบู รณะด้ ว ยอิ น เลย์ ออนเลย์ และวี เนี ย ร์
การบู ร ณะฟั น ที ่ ร ั ก ษาคลองรากฟั น แล้ ว
การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย
ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสีย วฟัน บทนำ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ
ในงานทันตกรรมหัตถการ
Principles of minimal intervention,
technical considerations for successful
composite resin restorations, use of dentin
bonding agents, current principles and
mechanism of bonding, problems and solutions
in restoring with resin composites, diastema
closure, inlays onlays and veneer, restoration
of endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss,
treatment of hypersensitivity, introduction to

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม

421650 คลินกิ ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลือกผู้ป่วยที่มีการกัดสบผิดปกติมาก
ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน
เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึง
การแก้ไขการกัดสบของฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิด
ไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถของนักศึกษา
และสามารถบอกแยกได้ ถึง ความผิด ปกติ ข อง
อวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจัด
ฟันต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ
พิ เคราะห์ ผู ้ ป่ ว ยตามขั ้ น ตอนการตรวจรั กษา
ผู้ป่วยที่ต้องจัดฟันในคลินิกได้จริง
Familiarization with procedures used by
orthodontists in the correction of severe
malocclusions enables to select those patients
requiring referral, teaching includes the
correction of uncomplicated dental
malocclusions within the scope of student’s
treatment capabilities and clear identification of
those complicated skeletal components which
require treatment by an orthodontist, while the
primary responsibility of the student is

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
esthetic dentistry, new technology involving ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
operative dentistry
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) ส า ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก
Orthodontic Clinic 2
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
การปฏิบัติง านในคลิน ิก เพื่อ ดูแ ลผู ้ ป่ ว ย ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ซั ก ประวั ต ิ และตรวจ และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
ผู ้ ป ่ ว ยทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น เพื ่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล 2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
วิเคราะห์ และวางแผนการรักษา
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
Clinical practices in caring of orthodontic สาขาวิชาวิทยาเอ็ นโดดอนต์ และ
patients, taking history and examination สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
orthodontic patients for data recording, 3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
analysis and treatment planning
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
diagnostic in nature, students are required to
carry out certain clinical orthodontic procedures
on patient.
421651 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาลชุมชน
4(0-12-0)
Clinical Laboratory in Community Hospital
ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขใน
โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
Practice dental public health in community
hospital and conducting dental health
promotion program.
421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัตงิ านคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กใน
ระดั บ งานที ่ ง ่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการตรวจ
วินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การ
ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่ อใน
ฟั น น้ ำ นม การใส่ เครื่ อ งมือ กั น ที ่ การถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน
การปรับพฤติก รรมเพื่อให้ เด็ก ร่ว มมือต่ อ การ
รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

421650 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาลชุมชน
Practice in Community Hospital 4(0-12-0)
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ง านทั น ตสาธารณสุ ข ใน
โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม
สุขภาพ
Practice dental public health in community
hospital and conducting dental health
promotion program

421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry Clinic 2
1(0-3-0)
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ
เด็ ก ในระดั บงานที ่ ง ่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการ
ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน
การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ
ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิ น
การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการ
รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร
กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการทาง
ทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ
และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Clinical practicing in pedodontics treatment
from simple to moderate levels ie examination,
diagnosis, tooth restoration, stainless steel
crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency
treatment, changing child behavior for dental
treatment co-operation without mediation,
communication with parents, oral health
promotion and prevention including proper
dental management in children with systemic
diseases or special consideration and seminar
during clinical practice.

หลักสูตรปรับปรุง
และการป้องกัน รวมการจัดการทางทันตกรรม
ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Clinical practicing in pedodontics treatment
from simple to moderate levels examination,
diagnosis, tooth restoration, stainless steel
crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency
treatment, changing child behavior for dental
treatment co-operation without mediation,
communication with parents, oral health
promotion and prevention including proper
dental management in children with systemic
disease or special consideration and seminar
during clinical practice

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 1(1-0-2)
Dental Innovation
องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่ เกี่ยวข้ อง
กับงานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการ
เบื้องต้นของงานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่
ระบบและส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของรากเที ย ม

421671 หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม 1(0-2-1)
Current Topics in Dentistry
การศึ ก ษาและการอภิ ป รายแนวคิ ด ร่ ว ม
สมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ
รั ก ษาทางทั น ตกรรมโดยการบู รณาการองค์

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก
การใส่ ร ากเที ย ม โดยมี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ทำศัลยกรรมรากเทียมในแบบจำลองฟัน
Updated knowledge of dental material and
dental products the basic principle of dental
implant; system and components of dental
implant; indications contraindications and
complications for dental implant; implant
surgery in simulated models.

หลักสูตรปรับปรุง
ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน
Studying and discussion in contemporary
concepts of dental materials and treatment
procedures in Dentistry by integration of basic
knowledge, new technologies and innovations
in current dental treatment

421655 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึกปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาล แบบองค์รวม
ดู แ ลสุ ข ภาพทั ่ ว ไป และที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ทั น ต
สุขภาพ ศึกษาระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพ
ในระดับต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง และชุมชน ของภาครัฐ
ศึ ก ษาบทบาท หน้ า ที ่ ข องทั น ตแพทย์ ที ่ ต ้ อ ง
ทำงานร่ ว มกั บ แพทย์ และบุ ค ลากร ด้ า น
การแพทย์ทุกสาขาได้
Practice on health promotion and treatment
both holistic health and oral health in the
government hospitals, health care system in
various levels is performed in the provincial
health office, community medical units, both

421651 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Practice in General Hospital
ระบบ ระเบี ย บ การบริ ห าร บริ ก าร ของ
โรงพยาบาลศู น ย์ / ทั ่ ว ไป และเครื อ ข่ า ยของ
โรงพยาบาลในทุกระดับ บทบาท หน้าที่ของ
ทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่ วมกั บ
แพทย์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ ทุ ก สาขา
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ การปฏิบัตงิ านของ
ทั น ตแพทย์ ใ นผู ้ ป่ ว ยที ่ ซ ั บ ซ้ อ น การประเมิ น
สภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่
จะรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์
ทำงานในห้ อ งผ่ า ตั ด และ หอผู ้ ป่ ว ย การขอ
คำปรึกษา และให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วย
ที่มีปัญหาทางทันต กรรมและมีโรคทางระบบ
อื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องใน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
general hospitals in city and rural areas, along
with the role and job description of dentists and
dental health personal under the health care
system are practice.

หลักสูตรปรับปรุง
โ รง พยา บา ล บั นทีก เว ชระ เบียนระบบ
โรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน
Study the service and management
system of the regional / general hospital
including the networks. Study role of dentists
in coordinating with medical doctors and other
medical personnel. Observe the dentist's
performance in a complex patient. Study the
condition assessment and prescribe the
treatment of dental patients who will be
admitted to the hospital. Observe, work in
operating rooms and wards, consultation and
provide consultation in the treatment of
patients with dental problems and other
systemic diseases from / to relevant
departments in the hospital. Record medical
record that is correctly and completely
according to the standard

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2
2(0-6-3)
Family Dentistry II
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุ ค คลในครอบครั ว ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

421450 ทันตกรรมครอบครัว 2
1(1-0-2)
Family Dentistry 2
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
ผลการรั ก ษา การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลตนเองอย่ า ง
ยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family
members, size of the problem and the impact
of the problem, factors that cause , and
associated risk factors, guidelines for evaluation
and treatment, to strengthen family
involvement in care sustained.

หลักสูตรปรับปรุง
ผลการรั ก ษาการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครัวมีส่วนร่ว มในการดูแลตนเองอย่ า ง
ยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family
members, size of problem and impact of
problem, factors of problem, associated risk
factors, guidelines for evaluation and
treatment, strengthen family involvement in
sustainable care

421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
การเขี ย นรายงาน การนำเสนอ การอภิ ปราย
และการตอบข้ อ ซั ก ถามในประเด็ น ทางด้ า น
ทันตกรรมครอบครัว
Searching, collecting data, analyzing, report
writing, presenting, discussing and answering
question in family dentistry

421653 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว2(0-6-0)
Family Dentistry Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การ
อภิ ปราย และการตอบข้ อซั กถามในประเด็น
ทางด้านทันตกรรมครอบครัว
Searching, collecting data, analyzing,
report writing, presenting, discussing and
answering question concerning family
dentistry issues

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 1(1-0-2) 421671 หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม 1(0-2-1)
Dental Innovation
Current Topics in Dentistry
องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้ อง
การศึ ก ษาและการอภิ ป รายแนวคิ ด ร่ ว ม
กับงานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการ สมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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หลักสูตรเดิม
เบื้องต้นของงานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่
ระบบและส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของรากเที ย ม
ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก
การใส่ ร ากเที ย ม โดยมี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ทำศัลยกรรมรากเทียมในแบบจำลองฟัน
Updated knowledge of dental material and
dental products the basic principle of dental
implant; system and components of dental
implant; indications contraindications and
complications for dental implant; implant
surgery in simulated models.

หลักสูตรปรับปรุง
รั ก ษาทางทั น ตกรรมโดยการบู รณาการองค์
ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน
Studying and discussion in contemporary
concepts of dental materials and treatment
procedures in Dentistry by integration of basic
knowledge, new technologies and innovations
in current dental treatment

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่
กำหนด ดังนี้
1. เลข 1-2 หมายถึง รายวิชาใน
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก
สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และสาขาวิชาปริทันตวิทยา
2. เลข 3-4 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมหั ต ถการ
สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ
สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
3. เลข 5-6 หมายถึ ง รายวิ ชาใน
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมสำหรั บ เด็ ก
สาขาวิ ช าทั น ตกรรมจั ด ฟั น และ
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
4. เลข 7-8 หมายถึ ง รายวิ ช าใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย
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4) คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรเดิม
4) คำอธิบายรายวิชา
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
3(2-3-6)
แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทาง
การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ
สภาพและอาการ การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย ระบาด
วิทยา การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi, morphology,
cultivation, pathology and symptoms,
diagnosis. epidemiology, control and prevention

หลักสูตรปรับปรุง
4) คำอธิบายรายวิชา
361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2
Medical Microbiology II
3(2-3-6)
ศึ ก ษาเกี ่ ย วกั บ แบคที เ รี ย และราที ่ มี
ความสำคั ญ ทางการแพทย์ ใ นด้ า นสั ณ ฐาน
วิทยาการเพาะเลี้ยงสรีรวิทยา พันธุกรรม การ
จัดจำแนกและการบ่งชี้ชนิด การทำให้เกิดโรค
ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน
Pathogenic bacteria and fungi,
morphology, cultivation, pathology and
symptoms, diagnosis. epidemiology, control
and prevention

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น 4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัตทิ างเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบโฮเดรต โปรตี น ลิ ป ิ ด และกรดนิ ว คลี อ ิ ค
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการ
แสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง
ชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏ
จักรของเซลล์ กลไกการเกิ ดมะเร็ง ชีวเคมีของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทาง
ชีวเคมี

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น 4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุ ณ สมบั ต ิ ท างเคมี ข องคาร์ โ บโฮเดรต
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์
คุณสมบัตแิ ละการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอ
ลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถีเม
แทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณู
ชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม โรคและ
ความผิ ด ปกติ ท างชี ว เคมี ชี ว เคมี ข องเลื อ ด
ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไก
การเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
Chemical properties and metabolism of
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
metabolism integration, gene and gene
expression, molecular biology and genetic
engineering techniques, biochemical diseases
and disorders, nutrition and malnutrition, cell
cycle, carcinogenesis, biochemistry of
connective tissues and techniques in
biochemical analysis

หลักสูตรปรับปรุง
Chemical properties of carbohydrates,
connective tissues, proteins, lipids and
nucleotides, properties and activities of
enzymes, metabolism of biomolecules,
metabolic interrelationships, gene and gene
expression, molecular biology and genetic
engineering techniques, biochemical disorders
and diseases, biochemistry of blood,
hormones and biosignaling, carcinogenesis
and biochemical properties testing for
biomolecules

341336 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 1
3(3-0-6)
Fundamental Pharmacology I
ภาษาละติ น ที ่ ใ ช้ ใ นใบสั ่ ง ยา กฎหมายยา
เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาใน
ระบบต่ า งๆ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่ พ ึง
ประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวังและปฏิกิริยา
ระหว่างยาของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยา
ที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผล
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ
เลือด
Latin language using in prescriptions,
drug
laws,
pharmacokinetics
and
pharmacodynamics of drug used in various

341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1 3(3-0-6)
Pharmacology in Dentistry I
รู ปแบบยาเตรี ย ม วิ ถ ี ทางการให้ ย า การ
คำนวณขนาดยา ภาษาละตินที ่ใช้ในใบสั ่ ง ยา
กฎหมายยา เภสั ช จลนศาสตร์ และเภสั ช
พลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่พึง
ประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้
และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบ
ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและ
ไต และระบบต่อมไร้ท่อ
Dosage forms, routes of drug
administration, dosage calculation, Latin
language used in prescriptions, drug laws,

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
systems, mechanism of action, contraindication,
adverse drug reaction, precaution and drug
interaction of the following drugs: autonomic
drugs, drugs affecting cardiovascular system,
central nervous system, and drugs affecting
blood system

หลักสูตรปรับปรุง
pharmacokinetics and pharmacodynamics,
mechanism of action, adverse drug reactions,
precaution, contraindication, and drug
interaction of drugs affecting autonomic
system, cardiovascular and renal system, and
endocrine system

341337 เภสัชวิทยาพื้นฐาน 2
2(2-0-4)
Fundamental Pharmacology II
หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยา
แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับ
อวัยวะ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยา
ที ่ ม ี ผ ลต่ อ ระบบภู ม ิ ค ุ ้ ม กั น ยาแก้ แ พ้ ยาที ่ ใ ช้
รั ก ษาการอั ก เสบและความเจ็ บ ปวด ยาชา
เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้าน
แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ
ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ
และเภสัชพันธุศาสตร์
General basic and mechanisms of actions of
prototype drugs at molecular, cellular and
organ levels, precaution and side effects of the
following drugs: drugs used for
immunomodulation, antihistamines, antiinflammatory drugs, analgesics, local
anesthetics, endocrine drugs, antibacterials,

341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2
Pharmacology in Dentistry II
3(3-0-6)
กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อ
บ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ
ควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาของยาที่มีผล
ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชาและยาระงับ
ความรู้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้าน
การอั ก เสบ ยาแก้ ปวดกลุ ่ ม ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ ่ ม โอปิ
ออยด์ ยาต้านมะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตา
คอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกั น
ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบ
เลือด
Mechanisms of action, pharmacological
effect, indication, adverse drug reactions
precaution, contraindication and drug
interaction of drugs affecting the central
nervous system, local and general
anesthetics, analgesic and antipyretic drugs,

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
antivirals, anticancer drugs, antiseptics and
disinfectants, topical drugs, drugs used in
special populations and pharmacogenomics

หลักสูตรปรับปรุง
anti-inflammatory
drugs,
non-opioid
analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs
affecting autacoid system, gastrointestinal
system, immune system, respiratory system,
dermatological system, and hematologic
system

421150 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันต
แพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก ความสำคัญของวิชาชีพต่อ
ระบบสุขภาพ
Principle, concept and history of dental
profession, role and obligation of dentist in oral
health care and the importance of dental
profession in health- care system.

421170 วิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
Dental Profession
ทั น ตแพทย์ ใ นอุ ด มคติ บทบาท หน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบของทั น ตแพทย์ ใ นการดู แ ล
แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรไทย
ความสำคั ญ ของวิ ช าชี พ ต่ อ ระบบสุ ข ภาพ
ความภาคภูมใิ จ บุคลิกภาพ ความรู้สกึ ผูกพันใน
วิชาชีพ
Ideal dentist role duties and responsibilities
of dentist in oral health care and solving oral
health problems of the Thai population, the
importance of the profession to the whole
health system sense of pride sense of
belonging in the profession

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การเจริญของศีรษะและใบหน้า
ประกอบด้วยรูปแบบ โครงสร้างของการเจริญ
ผลของยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สัมพันธ์
กับการเจริญปกติและผิดปกติ
Presents craniofacial growth and
development, including pattern, genetic and
epigenetic related to normal and abnormal
development.

หลักสูตรปรับปรุง
421211 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า
1(1-0-2)
Craniofacial Growth and Development
การสร้ า งกระดู ก การเจริ ญ เติ บ โตของ
กะโหลกศีรษะและใบหน้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
Studies of osteogenesis, growth, and
development of craniofacial complex and
related factors

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
1(1-0-2)
Occlusions I
การทำหน้าที่ของอวัยวะของระบบการบด
เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบ
ฟั น ชนิ ด ของการบดเคี ้ ย ว ความสั ม พั น ธ์ ข อง
รูปร่างของฟันและทิศทางการเคลื่อนไหว ชนิด
และวิธีการใช้เครื่องมือจำลอง ความสัมพันธ์ของ
ขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร
The functions of organs relating to the
masticatory system, teeth, jaws, muscles,
characters and types of occlusions, relationship
of dental morphology and direction of
movement, types and utilizing methods of

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 1
1(1-0-2)
Occlusion 1
การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบบด
เคี ้ ย ว ฟั น ขากรรไกรและข้ อ ต่ อ กล้ า มเนื ้ อ
ลั ก ษณะการสบฟั น ชนิ ด ของการบดเคี ้ ย ว
ความสั มพั นธ์ ของรู ปร่ างฟั น และทิศ ทางการ
เคลื ่ อ นที ่ ข องขากรรไกร ชนิ ด และวิ ธ ี ก ารใช้
เครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Function of organs related to masticatory
system, teeth, jaws, temporomandibular
joints, muscles, characters and types of
occlusion, relationship of dental morphology

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
articulators, relationship of teeth, jaw and and mandibular movements, types and ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
temporo-mandibular joints.
utilizing of articulators
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421311 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2) 421320 ปริทันตวิทยา 1
1(1-0-2)
Periodontology I
Periodontology 1
ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การ
ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก
จำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผล การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริ
ต่อกระบวนการเกิดโรคปริทั นต์ พยาธิกำเนิ ด ทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิด
ของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการ โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่อง
ทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ลักษณะภาพรังสีของ ลึ ก ปริ ท ั น ต์ การสู ญ เสี ย กระดู ก เบ้ า ฟั น และ
โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ และฝีปริทันต์ ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนอง
Clinical feature of healthy periodontium, ของระบบภูมิคมุ้ กันของร่างกายต่อโรคปริทันต์
classification of periodontal diseases , etiologic
The normal features of periodontium and
factors of periodontal diseases, pathogenesis of gingiva, classification and epidemiology of
periodontal disease, periodontal pocket, bone periodontal diseases, etiologic factors of
loss and patterns of bone destruction, periodontal diseases, pathogenesis of
radiographic feature of periodontal disease, periodontitis, periodontal pockets, bone loss
plague induced gingival disease, chronic and pattern of bone destruction, host immune
periodontitis,
aggressive
periodontitis, response in periodontal diseases
necrotizing periodontal disease and periodontal
abscess.
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หลักสูตรเดิม
421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral diagnosis I
วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้ง
ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมิน
สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกาย
ทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศี ร ษะ
ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่ อแข็ง และเยื่อเมือกใน
ช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะ
การตรวจเนื้อ เยื่อในช่ องปาก โดยจะกล่าวถึ ง
ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ
Normal variation ที ่ พ บได้ ใ นแต่ ล ะบริ เ วณของ
ช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารตรวจเนื ้ อ เยื ่ อ อ่ อ นในแต่ ล ะ
บริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตใน
แต่ละบริเวณ
This didactic course on the diagnostic
process, dental history, general health history
and evaluation of general health examination
of head and neck, hard and soft tissue and
normal variation of each part of hard and soft
tissue of head and neck.

หลักสูตรปรับปรุง
421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1
1(1-0-2)
Oral Diagnosis 1
วิ ธี ก ารซั ก ประวั ต ิ การบั น ทึ ก ประวัติ
ผู ้ ป่ ว ยทั ้ ง ทางทั น ตกรรม และทางการแพทย์
การประเมิ น สุ ขภาพทั่ ว ไปของผู ้ ป่ ว ย วิ ธี ก าร
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้
บริ เวณศี รษะ ใบหน้ า ลำคอ ทั ้ ง เนื้ อ เยื่อแข็ง
และเยื่อเมือกในช่อ งปาก ลักษณะกายวิภ าค
ปกติและลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้
ในแต่ ล ะบริ เ วณของช่ อ งปาก วิ ธ ี ก ารตรวจ
เนื ้ อ เยื ่ อ อ่ อ นในแต่ ล ะบริ เ วณของช่ อ งปาก
รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ
Diagnostic process of dental history
general health history evaluation of general
health examination of head and neck, hard
and soft tissue, normal anatomy and normal
variation of each part of hard and soft tissue
of head and neck

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421316 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
ลักษณะทางกายวิภาค สรีระ สภาพจิตของ
ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทาง
ทันตกรรม ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ
เนื่องจากการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การจัด
สภาพแวดล้ อ มให้ ส ั ม พั น ธ์ ก ั บ ตำแหน่ ง และ
ท่าทางของทันตบุคลากรและผู้ป่วย วิธีป้องกัน
และหลี ก เลี ่ ย งอั น ตรายที ่ จ ะเกิ ด จากการ
ปฏิบัตงิ าน
The anatomy, physiology and mental
conditions of dental personnel and patients in
clinical practice, physical and mental
abnormalities resulted from incorrect polities
environmental setting in accordance with the
positions and postures of the dental personnel
and patients, prevention and avoidance of the
hazards happening during clinical practice.

หลักสูตรปรับปรุง
421370 การยศาสตร์
1(1-0-2)
Ergonomics
จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของการยศาสตร์
สำหรับทันตแพทย์ สมดุลของร่างกายในการ
ทำงาน การจั บเครื่ อ งมือ การใช้ ก ระจกส่อง
ปาก ตำแหน่ ง การสั ม ผั ส และการมองเห็ น
ตำแหน่ ง ของผู ้ ป่ ว ย และทั น ตแพทย์ การจั ด
พื้นที่ทำงาน และการจัดคลินกิ ทันตกรรม
Importance of ergonomics for dentists.
Human center derivation, instrument handling
and indirect vision position contact and view,
dentist-patient position, treatment area
setting and clinical setting

421317 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2)
Occlusions II
หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคีย้ ว
ความผิดปกติของการบดเคีย้ ว ลักษณะของโรค
การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือก
สบฟัน การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟัน

421314 ทันตกรรมบดเคีย้ ว 2
2(1-3-2)
Occlusions 2
หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความ
ผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของโรค
การวินิจฉัย การวางแผนการรั กษา ทฤษฎี และ
ชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบฟั น

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
ผิ ด ปกติ ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ว ิ ธ ี ก ารตรวจ การบั น ทึ ก
ประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่และการปรับ
เฝือกสบฟัน
Basic principles of masticatory system,
abnormalities of occlusion, lesion, diagnosis,
treatment-planning, occlusal splint construction
and insertion, correction of the abnormal
occlusion, Laboratory practice of the patient
examination, charting, model construction,
insertion and adjustment of occlusal splint.

หลักสูตรปรับปรุง
การกรอแก้ ไขการสบฟั นที ่ ผ ิ ดปกติ ฝึ กปฏิ บั ติ
วิ ธ ี ก ารตรวจ การบั น ทึ ก ประวั ต ิ การทำ
แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ ึ้ง
Basic principles of masticatory system,
disorders of masticatory system, pathophysiology,
diagnosis, treatment plan, theories and type of
occlusal splints, splint insertion, technique of
occlusal adjustment, intra and extra oral
examinations, charting record, mounting casts in
articulator using face bow, waxing occlusal splint

421318 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology II
การตรวจวินิจฉัยและดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์
การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรค
ปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และ
ขั้นตอนการรักษาทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรค
ปริ ทั น ต์ ที ่ ส ั ม พัน ธ์ กั บโรคทางระบบและความ
ผิ ด ปกติ ท างพั น ธุ ก รรม การปรั บ พฤติ ก รรม
อนามัยช่องปากของผู ้ป่ว ย การใช้อุปกรณ์ ทำ
ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ การขูดหินน้ำลายใต้
เหงือก การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการ
จั ด การฝี ป ริ ท ั น ต์ การแก้ ไ ขการกั ด สบเพื่ อ
ผลการรั ก ษาทางปริ ท ั น ต์ และการประเมิ น
ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้ งต้น

421322 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
Periodontology 2
เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่อ งมือ
การลั บ เครื ่ อ งมื อ ปริ ท ั น ต์ เครื ่ อ งขู ด หิ น
น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉั ย ทาง
คลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้ในทาง
ปริทันต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน
การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรค
ปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรค
ทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติ
ทางพันธุกรรม การขูดหินน้ำลายใต้เหงือก การ
เกลารากฟั น และการขู ด เหงื อ ก การปรั บ
พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอน
การดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำ

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
Periodontal examination and diagnosis,
periodontal index, periodontal charting,
periodontal prognosis, treatment planning,
periodontitis as a manifestation of systemic
disease and genetic aberration, changing
patient’s oral hygiene behavior, home care
dental aids and home care instruction,
subgingival scaling root planning, gingival
curettage and management of periodontal
abscess, management of occlusion in
periodontal treatment and re-evaluation after
hygienic phase.

หลักสูตรปรับปรุง
ความสะอาดฟั น และวิ ธี ก ารใช้ การประเมิ น
ผลการรักษาเบือ้ งต้นในผู้ป่วยปริทันต์
Periodontal
instruments
and
instrumentation, sharpening of periodontal
instruments, ultrasonic scalers, clinical
periodontal examination and diagnosis,
periodontal charting, periodontal index,
periodontal prognosis, periodontal treatment
plan, radiographic of periodontal diseases,
periodontitis as manifestration of systemic
disease and genetic aberration, subgingival
scaling, root planing and gingival curettage,
patient motivation, oral hygiene instruction,
home care dental aids and instruction, reevaluation after hygienic phase

421319 ปฏิบัตกิ ารปริทันตวิทยา 2(0-6-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูด
หินน้ำลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลาราก
ฟันในหุ่นจำลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ
ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิดต่างๆ
Periodontal instruments and the use in
scaling and root planing in phantom head and

421323 ปฏิบัตกิ ารปริทันตวิทยา 2(0-6-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้
ในการขู ด หิ น น้ ำ ลายและเกลารากฟั น ฝึ ก
ปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลาย
และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ
ตรวจและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในคลิ น ิ ก การย้ อ มสี
คราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่อง
ปากและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิด

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
oral cavity, instruments sharpening , and using ต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของ
of oral hygiene devices.
เพื่อนนิสิต
Periodontal
instruments
and
instrumentation in scaling and root planing,
practice in sharpening instruments, practice of
scaling and root planing in phantom head,
practice of periodontal examination and
recording clinical data, dental plaque
disclosing, oral hygiene instruction and using
oral hygiene devices and scaling in oral cavity
of classmate
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทาง
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลักการ และวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ
หาคุณสมบัตทิ างด้านทันตวัสดุศาสตร์
Basic principle, method, the composition,
properties, and manipulation of the dental
materials used in the practice of dentistry are
discussed.

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Technologies
พื ้ น ฐานความรู ้ ด ้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน
Basic knowledge of dental materials and
technologies related to current dentistry

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture I
ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทันตก
รรมประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั ้น ตอนการ
รักษาฟันเทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพิมพ์
ปาก ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกร และการ
บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร หลักการของ
กลอุ ป กรณ์ ข ากรรไกร และกลอุ ป กรณ์
ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมทั้งปาก
Basic theoretical knowledge of complete
denture: glossary, anatomy of face and
intraoral structures, maxillomandibular
relationship, examination, diagnosis, treatment
planning and complete denture construction
procedures, delivery, patient instruction,
rechecked, problems solving, denture
repairing, denture relining and denture rebase.

หลักสูตรปรับปรุง
421340 ฟันเทียมทั้งปาก 1
1(1-0-2)
Complete Denture 1
การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อ
การรักษาฟันเทียมทั้งปาก ความรู้พื้นฐานด้าน
กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการ
ยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของงานฟัน
เทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด
พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้าง
แท่ น กั ด และการลองแท่ น กั ด การบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกร และการใช้ ก ล
อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง
Intra oral and extra oral examination for
complete denture, basic knowledge of
anatomical landmark related to complete
denture, basic knowledge of retention stability
and support of completed denture, theory of
impression, individual tray fabrication, border
molding, occlusion rim fabrication and trial,
maxillo-mandibular
registration,
and
articulator usages

421332 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 1(0-3-0) 421341 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก 1(0-3-0)
Complete Denture Laboratory I
Complete Denture Laboratory
การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อ
การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน
วินจิ ฉัย การสร้างฟันปลอดทั้งปากโดยใช้ช้นิ หล่อ ชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุ ปกรณ์

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
หลัก การสร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน
ชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้นหล่อ ติ ดตั้ งบนฐานกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้าบน
และล่าง
Introduces the student making complete
denture in laboratory, the student has to
construct the individual tray on diagnostic casts,
making complete denture using working casts,
mounting working casts on the articulator, teeth
arrangement on the upper and lower working
casts.

หลักสูตรปรับปรุง
ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียง
ฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง
การติดตั้งซ้ำ และการเลือกกรอแก้ไขการสบ
ฟัน
Baseplate and occlusion rim fabrication,
mounting, anterior teeth arrangement,
posterior teeth arrangement for bilateral
balanced occlusion, waxing, laboratory
remounting, and selective grinding

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry I
ขอบเขตงานทั นตกรรมหั ตถการ โรคฟัน ผุ
และรอยโรคบริเวณคอฟันที่มีสาเหตุอื่น ข้อคำนึง
ทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนก
และการเรียกชื่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ
เตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟัน เครื่องมือทาง
ทั น ตกรรมหั ต ถการ การเตรี ย มโพรงฟั น เพื่อ
บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน การ
เตรียมโพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน
Scope and principle of operative dentistry,
dental caries, biological consideration in cavity
preparation, classification of dental cavity,

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1
1(1-0-2)
Operative Dentistry 1
ขอบเขตและหลั ก การงานทั น ตกรรม
หัตถการ โรคฟันผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน
ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การ
จำแนก การเรี ย กชื่ อ ส่ ว นต่ า งๆของโพรงฟั น
หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทั นตก
รรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟั นเพื่อ บู รณะ
ด้วยอมัลกัม วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะ
โพรงฟัน
Scope and principle of operative dentistry,
dental caries and cervical lesion, biological
consideration in cavity preparation,

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
cavity preparation terminology, principle of
cavity preparation, instrumentation in operative
dentistry, cavity preparation for amalgam and
for tooth-colored restorative materials,
advanced cavity preparation, caries removal.

หลักสูตรปรับปรุง
classification of dental cavity, cavity
preparation terminology, principle of cavity
preparation, instrumentation in operative
dentistry, cavity preparation for amalgam,
amalgam material and restorative procedure

421335 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory I 1(0-3-0)
ฝ ึ ก ก า ร ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ั ด ฟ ั น ( Hand
instruments) และเครื่องกรอ (Rotary engine) ใน
การเตรียมและตกแต่งโพรงฟันสำหรับรองรั บ
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ ฝึกการกำหนดขอบเขต
และการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบต่างๆ ใน
ฟันหน้าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุบูรณะฟัน
ถาวรชนิดอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน และกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ
Practices in laboratory setting using hand
instruments and rotary engines to prepare the
teeth into cavities suitable for various types of
restorative materials, including cavity outline
design, cavity preparation on anterior and
posterior teeth before restoring with amalgam,
composite resin, and glass ionomer cement,
and mechanical removal of dental caries.

421332 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 1
Operative Dentistry Laboratory 1 1(0-3-0)
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ
ฟั น และการใช้ ว ั ส ดุ อ ุ ด ฟั น ชนิ ด อมั ล กั ม
การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะ
ฟันด้วยอมัลกัม
Practice in laboratory setting using hand
instruments and rotary engines to prepare the
teeth into various types of cavity suitable for
amalgam material and filling cavities with
amalgam

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture II
หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง
(รู ปแบบ) และสี ข องซี ่ ฟ ัน เที ย ม หลั ก การและ
เทคนิคการเรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่ง
ขี ้ ผ ึ ้ ง และเค้ า รู ป ลอกเลี ย นแบบลั ก ษณะตาม
ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุ
ฐานฟั น เที ย ม การเลือ กกรอ แก้ ไ ขการสบฟัน
การใส่ฟันเทียม การบำรุงรักษา และการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก
Provides the student with the fundamentals
of treatment of the complete denture with the
skill and the understanding to select size, shape
and color of denture teeth, technique of
arrangement of front and posterior teeth,
waxing, flasking, occlusal adjustment,
preventive maintenance and corrective
maintenance of complete denture.

หลักสูตรปรับปรุง
421343 ฟันเทียมทั้งปาก 2
1(1-0-2)
Complete Denture 2
การเลือกซี่ ฟั น เที ยม การเรียงฟั นหน้ า หลั ง การลองฟั น หน้ า -หลั ง การแต่ ง ขี ้ ผ ึ ้ ง
กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน
เทียม การเลือกกรอแก้ไขการสบฟัน การติดตั้ง
ซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง
ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังใส่ฟัน
เทียม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม
คร่อมรากเทียม
Tooth selection, anterior-posterior teeth
arrangement, anterior-posterior teeth trial,
waxing, laboratory procedures for complete
denture fabrication, selective grinding,
remount procedures, denture delivery, patient
instruction, clinical problems related to
complete denture delivery, principles of single
denture and overdenture

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture I
1(1-0-2)
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบ
และหน้ า ที ่ ข องฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้
เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการใช้งาน

421342 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1
Removable Partial Denture 1
1(1-0-2)
การตรวจวิ น ิ จ ฉั ย และการวางแผนการ
รักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
การจำแนกสันเหงือ กไร้ฟันบางส่วน เทคนิค
การใช้เครื่องสำรวจความขนาน ศัพท์บัญญัติ

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
Basic principles and methods structure and
function of removable partial denture and using
surveyor and it’s function.

หลักสูตรปรับปรุง
และองค์ ประกอบของฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิด
ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ และขั ้ น ตอนการออกแบบฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้
Oral examination and treatment planning
for removable partial denture, Kennedy’s
classification, survey technique, terminology
and component of removable partial denture,
biomechanical movement of removable partial
denture and design steps of removable partial
denture

421339 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory I
การทำฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้
ทั ้ ง แบบธรรมดาและแบบใส่ ทัน ที หลั งถอนฟัน
การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก
แบบมีตะขอลวด การซ่อมฟันเทียมชนิดถอดได้
Provides the student with the
understanding of laboratory procedure of
simple removable partial denture and
immediate removable partial denture, acrylic
base with clasps and repaired of removable
partial denture.

421345 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้
1(0-3-0)
Removable Partial Denture Laboratory
การสำรวจความขนานและความคอดของ
ฟันหลัก การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันใน
แบบจำลอง การติดตั้งชิ้นหล่อในกลอุปกรณ์
ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง
ขีผ้ งึ้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม
Surveying and finding undercut on
abutment, designs of removable partial
denture and acrylic partial denture, teeth
preparation in study cast, mounting, clasp

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม

421351 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0)
Clinical Practice in Preventive Dentistry
ฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นคลิ น ิ ก เกี ่ ย วกั บ การประเมิ น
สุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของ
ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ
Clinical practice in the evaluation of oral
health and oral health behavior of patients,
planing and implementing.

421352 ชีวสถิตพิ ้ืนฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด
ของชีวสถิติที่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้
พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ
ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง
ของผลที ่ จ ะได้ ร ั บ จากการใช้ ชี ว สถิ ต ิ การ

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
bending, teeth arrangement, waxing, ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
demonstration of denture repairing
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421352 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมป้องกัน1(0-3-0)
Laboratory Practice in Preventive Dentistry
ฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับ
ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มี
ความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการ
ผ่ า นกระบวนการปฏิ บ ั ต ิ ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย
Laboratory practice in primary and
secondary prevention in common oral
diseases, severe oral diseases by focusing on
the issues of importance and the benefits of
protection. Carried out through a process with
various suitable methods
421381 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(2-2-5)
Research Methodology and Biostatistics
หลักการออกแบบงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่า งงานวิจัย การเขี ย น
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หลักสูตรเดิม
แบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ
การให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
Introduction to biostatistics provides an
introduction to selected important topics in
biostatistical concepts and reasoning,
represents and introduction to the field and
provides a survey of data and data types,
specific topics include tools for describing
central tendency and variability in data;
methods for performing inference on population
means and proportions via sample data;
statistical hypothesis testing and its application
to group comparisons; issues of power and
study types, while there are some formulae
and computational elements to the course, the
emphasis is on interpretation and concepts.

หลักสูตรปรับปรุง
บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Principles of research design in oral health
sciences, research process, sample size
calculation, ethics in research, research
methodology, data interpretation and analysis,
writing a research proposal, writing a research
paper and principle of biostatistics in health
sciences

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิด
โรคและโรคในช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพ
ปาก การสำรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และ
นำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรค
ในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุ ขภาพช่อง

421380 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2)
Oral Epidemiology
หลั ก การพื ้ น ฐานทางระบาดวิ ท ยา ดั ช นี
สุขภาพ ดัชนีสุขภาพช่องปาก การศึกษาทาง
ระบาดวิ ท ยา การสำรวจสุ ข ภาพช่ อ งปาก
การวิ เคราะห์ แ ละนำเสนอข้ อ มู ล ทางระบาด
วิ ท ยา การอ่ า น และ ประเมิ น การวิ จ ั ย ทาง
ระบาดวิทยาเบือ้ งต้น

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
ปากกับโรคทางระบบ การประเมินความเสี่ยง
ของการเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค
Principles and methods of science, disease
outbreaks and disease, oral health index oral
health index, oral health survey, analysis and
presentation of epidemiological data,
epidemiology of oral diseases, the relationship
between oral health and systemic diseases,
assessing the risk of disease, screening and
disease.

หลักสูตรปรับปรุง
Basic principles of epidemiology health
and oral health index. epidemiological studies,
oral health survey, analyze and present
epidemiological information. epidemiological
research reading preliminary assessing
epidemiological research

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บโตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน
สาเหตุและการจำแนกการสบฟันที่ผิดปกติ
Base on basic knowledge of craniofacial
growth, temporomandibular joint, development
of related organs, the development of
dentitions and occlusion, including etiology and
types of malocclusion.

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics 1
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สบฟั น การจำแนกลั ก ษณะของการสบฟั น ที่
ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ
สบฟันที่ผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Studies of growth and development of
craniofacial, dentoalveolar and others in
related with occlusion, classification of normal
occlusion and malocclusion, etiologies of
malocclusion, conceptual design of removable

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม

421410 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology III
หลั ก การและวิ ธีก ารทำศั ลย์ ปริทั น ต์ แบบ
ต่างๆ การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับ
รอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การปลูก
กระดูกและการเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การ
จัดการภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อ
เมือ ก การทำศั ล ย์ ปริ ทั น ต์ เพื่ อ แก้ ปั ญหาด้าน
ความสวยงาม การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์
การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขา
ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะ
เสียวฟันและการมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ
ทั น ต์ ใ นผู ้ ป ่ ว ยเด็ ก การยึ ด ดามฟั น ที ่ ส ู ญ เสี ย
อวั ย วะปริ ทั น ต์ การรั ก ษาทางปริ ทั น ต์ โ ดยใช้
ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้
ยาเฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์
Principle of periodontal surgery including
gingivectomy, flap operation and osseous
surgery, wound healing in periodontal therapy,
management of furcation involvement bone
graft and reconstructive periodontal therapy,
management of muco-gingival deformities,

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
orthodontic appliances and interceptive ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
orthodontic treatment
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421420 ปริทันตวิทยา 3
2(2-0-4)
Periodontology 3
หลั ก การการทำศั ล ยกรรมปริ ทั น ต์ การ
เปิดแผ่นพับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรม
กระดูก การจัดการรอยโรคบริเวณช่องแยกราก
ฟันกราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้
เกิดอวัยวะปริทันต์ใหม่ การจัดการภาวะความ
ผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริ
ทั น ต์ เ พื ่ อ แก้ ป ั ญ หาด้ า นความสวยงาม การ
รั ก ษาภาวะฉุ กเฉิ น ทางปริ ทั นต์ การหายของ
แผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์
การวางแผนและรู ป แบบการรั ก ษาแบบสห
สาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ
โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน
การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรม
บูรณะ การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทัน
ตกรรมจั ด ฟั น การจั ด การกั บภาวะเสี ย วฟั น
การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ
ทั น ต์ ใ นผู ้ ป่ ว ยเด็ ก การยึ ด ดามฟั น การใช้ ยา
เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรค
ปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์
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หลักสูตรเดิม
esthetic aspect in periodontal therapy ,
supportive
periodontal
treatment,
multidisciplinary treatment plan for periodontal
patients, management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splinting,
electro-surgery and laser in periodontal
therapy and local drug used in periodontal
disease.

หลักสูตรปรับปรุง
Principle of periodontal surgery, flap
operation, gingivectomy, osseous surgery,
management of furcation involvement,
reconstructive of periodontal therapy,
management of muco-gingival deformities,
esthetic aspect in periodontal therapy,
treatment of periodontal emergencies,
periodontal wound healing, supportive
periodontal treatment, multidisciplinary
treatment plan for periodontal patients,
management of periodontitis associated with
pulpal disease, management of periodonticrestorative relationship, management of
periodontic-orthodontic
relationship
management of tooth sensitivity,
management of halitosis, management of
children with periodontal disease, splining,
local drug used in periodontal disease,
electrosurgery and laser in periodontal
therapy

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421411 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา
โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ
Aims to give the gingivitis patients the best
possible service by students.

หลักสูตรปรับปรุง
421421 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาใน
การให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับ
ต้นถึงระดับรุนแรง
Clinical periodontal practice in periodontal
therapy to treat early to severe gingivitis
patients

421412 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Clinical Practice in Oral Radiology I
ฝึกปฏิบัตงิ านในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี
ในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก
ฝึกทักษะในการถ่ายภาพรั งสีด ้ว ยอุ ปกรณ์ ย ึ ด
แผ่ น รั บ ภาพทั ้ ง ระบบดิ จ ิ ต ั ล และฟิ ล ์ ม การ
ถ่ า ยภาพรั ง สี แ ละเรี ย งฟิ ล ์ ม ทั ้ ง ปากที ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม
การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผล
ภาพรังสีในช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes radiographs
(x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary
sinuses using digital intraoral and extraoral and
advanced cone-beam CT imaging modalities,
radiation safety guidelines
and
the

421411 คลินิกทันตรังสี 1
1(0-3-0)
Oral Radiology Clinic 1
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพ
รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก
ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วย
อุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิจิตัลและฟิล์ม
การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่ถูกต้อง
การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติด
เชื้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีใน
ช่องปากและใบหน้า
The oral radiology clinic makes
radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull,
temporomandibular joints, and maxillary
sinuses using digital intraoral and extraoral
and advanced cone-beam CT imaging
modalities, radiation safety guidelines and

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
radiographic interpretation is very important for the radiographic interpretation is very ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
diagnosis and proper treatment.
important for diagnosis and proper treatment สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล
421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล
เฟเชียล
1(1-0-2) เฟเชียล
2(2-0-4)
Oral and Maxillofacial Surgery
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่ง ประดิษฐ์ ทาง
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่ส่งิ ประดิษฐ์ทาง
ทั น ตกรรม หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ า ยฟั น การ ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่า ยฟั น การ
วินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ วินจิ ฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ
ติดเชื้อบริเวณช่องปากอันเนื่องมาจากฟัน การ ติดเชื้อบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
วิ น ิ จ ฉั ย และจั ด การป่ ว ยที ่ บ าดเจ็ บ ที ่ ไ ด้ รั บ ใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือเนื้อเยื่อในช่อง
อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ ปาก การวิ น ิ จ ฉั ย และจั ด การผู ้ ป ่ ว ยที ่ ไ ด้ รั บ
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ อุบัตเิ หตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
อุบัตเิ หตุหมู่ การดูแลผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ
Preprosthetic surgery, principle of tooth อุบัติเหตุหมู่ การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระบบ
transplantation, diagnosis and management of โรงพยาบาล
dentoalveolar infection, diagnosis and
Preprosthetic surgery, principles of tooth
management of oral and maxillofacial injuries, transplantation, diagnosis and management of
referral system of mass casualty and caring dentoalveolar infection, diagnosis and
hospital patients.
management of oral and maxillofacial injuries,
referral system of mass casualty and caring
hospital patients
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หลักสูตรเดิม
421416 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology II
ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน
และวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค ลิ น ิ ก ในการ
วิ เ คราะห์ พ ยาธิ ส ภาพของโรค สาเหตุ แ ละ
กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และ
ลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
Utilizing basic medical science and clinic
medical science in disease analysis, etiology
and pathogenesis clinical feature and
histopathology.

หลักสูตรปรับปรุง
421412 ชีววิทยาช่องปาก 2
2(2-0-4)
Oral Biology 2
การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ
และกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก
และลักษณะจุลพยาธิวทิ ยา
Disease analysis, etiology and
pathogenesis clinical feature and
histopathology

421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป
3(2-2-5)
General Internal Medicine
ความรู ้ พ ื้ น ฐานและการฝึ ก ปฏิ บั ต ิ ง านทาง
คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่อย รวมทั้งการวินจิ ฉัยโรค การดูแลรักษา การ
ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการ
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและการป้ อ งกั น โรคโดยมี
ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in
patients with common medical problems
diseases including diagnosis, patient

421425 อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแล
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
3(2-2-5)
General Medicine and Caring for Patients with
Systemic Diseases
ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง
คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้
บ่ อ ย รวมทั ้ ง การวิ น ิ จ ฉั ย โรค การดู แ ลรักษา
การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี
ทั ศ นคติ ท ี ่ ด ี ใ นการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยแบบองค์ ร วม
ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย
Basic knowledge and clinical practice in
patients with common medical problems

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
management,
referral
management,
rehabilitation, health promotion and disease
prevention, establish good attitude in taking
care of patients by the holistic approach; not
only patients but also their family and
community.

หลักสูตรปรับปรุง
diseases diagnosis, patient management,
referral management, rehabilitation, health
promotion and disease prevention,
establishing good attitude in taking care of
patients family and community by the holistic
approach

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกั บฟัน เทีย มชนิดติ ด แน่ น
การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด
ติดแน่น การเตรียมฟั นหลักสำหรับรีเทนเนอร์
ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ
บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ
ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก
ชั่วคราว
Basic fundamentals of fixed prosthodontics
preparation for clinical procedures, including
diagnosis, biomechanic principles, and
construction of fixed prosthodontic restorations,
full metal crown, and partial metal crown,
pontic ridge lap type, soldering and construction
of individual tray.

421440 ฟันเทียมชนิดติดแน่น
2(2-0-4)
Fixed Prosthodontics
การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรัก ษา
ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ
รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ก ารสึ ก ของฟั น อย่ า งรุ น แรง
หลั ก การพื้ น ฐานของการกรอฟัน เพื่ อ รองรับ
ครอบฟั น การออกแบบสะพานฟั น การ
วิ เคราะห์ ค วามสวยงาม การสร้ า งครอบฟั น
ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี
การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติ ดแน่น การ
ลองและใส่ ช ิ ้ น งาน การรั ก ษาฟั น ที ่ ผ ่ า นการ
รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเที ยม
ชนิดติดแน่น
Oral examination and treatment planning
for fixed prostheses, steps for treating patient
with severely worn teeth, basic principles of
teeth preparation for crown, bridge design,
esthetic and smile analysis, provisional

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
restoration, shade selection, gingival
retraction, theory of impression for fixed
prostheses, crown trial and insertion,
restoration of endodontically treated teeth,
implant supported fixed prostheses

421431 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontics Laboratory I 1(0-3-0)
การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมในการทำ
สะพานฟันสามหน่ วยในฟัน หลัง บนฟั นจำลอง
การทำครอบและสะพานฟั น ชั ่ ว คราวด้ ว ย
อะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอกปากบนฟั น
จำลองที่เตรียมไว้แล้ว
Fundamentals of fixed prosthodontics
prepared in the model the same as clinical
procedures. The construction of temporary
crown and temporary bridge use acrylic direct
and indirect technique on the working prepared
models.

421441 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมชนิดติดแน่น
Fixed Prosthodontic Laboratory
1(0-3-0)
การกรอฟั น สำหรั บ ทำครอบฟั น การ
เตรียมคลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน การ
พิมพ์ปากขั้นสุดท้าย การทำชิ้นหล่อหลัก ใน
งานฟั น เที ย มชนิ ด ติ ด แน่ น การทำครอบฟั น
ชั่วคราว
Teeth preparation for crown, post space
preparation, final impression, master cast and
die fabrication for fixed prostheses, provisional
restoration

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริ ก ซ์
และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุ ที่

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry 2
วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด
ชั ่ ว คราวและวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ
เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟัน

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต

171
รายการปรับปรุง

หลักสูตรเดิม
ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท
ฟั น การบู ร ณะช่ อ งห่ า งระหว่ า งฟั น การกั น
ความชื้ น ภายในช่ องปาก ปั ญ หาภายหลั งการ
บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ
เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี
เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ
พยาธิ ส ภาพของฟั น รวมทั ้ ง การวางแผนการ
รักษา
Restorative material, restorative procedure
contact contour and embrasure, matrix and
wedge, temporary materials, cement base and
cavity liner, diastema closure, tooth isolation,
postoperative problems, tooth bleaching,
treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and
veneers, esthetic considerations, operative
examination and treatment planning.

หลักสูตรปรับปรุง
และวิธี ก ารบู รณะด้ว ยวั สดุส ีเหมือ นฟัน การ
กำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่อง
ปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสี
ฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การตรวจ
พยาธิสภาพของฟันและการวางแผนการรักษา
Tooth colored restorative materials,
temporary materials, pulp protective
materials, cavity preparation and restorative
procedure for tooth colored materials, caries
removal, tooth isolation, post operative
problems, tooth bleaching, treatment of tooth
sensitivity, operative examination and
treatment planning

421436 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory II 1(0-3-0)
ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ
บู ร ณะประเภทอมั ล กั ม และวั ส ดุ บ ู ร ณะที ่ ม ี สี
เหมือนฟันธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้าและฟันหลั ง ที่
กรอเตรี ย มโพรงฟั น ไว้ ฝึ ก การป้ อ งกั น โพรง

421431 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ 2
Operative Dentistry Laboratory 2 1(0-3-0)
การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ
เตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือน
ฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า
และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์แ ละรองพื้ น ใน

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟัน
แบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย
Laboratory practices in restoring previously
prepared dental cavities on anterior and
posterior teeth with amalgam and toothcolored materials composite resin and glass
ionomer cement, lining and protecting the deep
cavities with pulp protection material, and filling
cavities with temporary restorative materials,
and rubber dam application.

หลักสูตรปรับปรุง
โพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่
แผ่นยาง
กันน้ำลาย
Laboratory practice in hand instruments
and rotary engines, to prepare the teeth into
cavities suitable for tooth colorlike materials,
composite resin, glass ionomer cement,
including cavity preparation and restoration of
anterior and posterior teeth, practice using
cement and lining in deep cavity, temporary
filling, and rubber dam application

421438 ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Endodontic Laboratory
ฝึ ก การรั กษาคลองรากฟั นในฟัน ซี ่ต ่า ง ๆ
ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัด
ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การ
ใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและ
การอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic
procedure, access opening, working length
determination, mechanical instrumentation,
intracanal medication, try main cone and root
canal obturation.

421434 ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory
2(0-6-0)
การฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง
ๆ ตั้งแต่ฟันหน้า ฟันกรามน้ อย และฟันกราม
การเปิ ด ทางเข้ าสู่ โพรงฟัน การวั ด ความยาว
ทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาใน
คลองรากฟันการลองแท่งยางหลักและการอุด
คลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic
procedure of anterior teeth, premolars and
molars teeth such as access opening, working
length
determination,
mechanical

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture II
1(1-0-2)
ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท
ของฟั น เที ย มให้ แ ก่ ผ ู ้ ป ่ ว ย ขั ้ น ตอนการทำฟั น
เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุที่ใช้
ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Provides the student with the fundamentals
of treatment, indication, preliminary analysis,
oral preparation, planning and design for the
patients. Instruction includes sequential
laboratory exercises and the dental materials
used for fabricated removable partial denture.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
instrumentation, intracanal medication, try ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
main cone and root canal obturation
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2
1(1-0-2)
การกรอแต่ ง ฟั น เพื ่ อ รองรั บ ฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้ การสื่อสารกับช่างทันตก
รรม การลองโครงโลหะ การพิมพ์ปากขณะ
ทำงาน การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ขั้นตอนการ
ออกแบบฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ ฐ าน
อะคริลกิ
Tooth alteration for removable partial
denture, laboratory communication, skeletal
framework trial, functional impression,
occlusion in removable partial denture,
problem solving after delivery removable
partial denture, design steps of acrylic partial
denture

421450 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 421461ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Denture Laboratory II
Orthodontic Laboratory 1
วิเคราะห์แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
การฝึกปฏิบัตกิ ารพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง
ฝึกปฏิบัตกิ ารทำเครื่องมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ
ฟันทางทันตกรรมจัดฟัน
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หลักสูตรเดิม
Laboratory about construction of
orthodontic models, models analysis and
construction of simple removable orthodontic
appliances to correct abnormal habits.

หลักสูตรปรับปรุง
การฝึกปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน
และการออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
ชนิดถอดได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจั ดฟั น
ป้องปราม
Laboratory practices in impression for
orthodontic study models, orthodontic wire
bending practice and practice of removable
orthodontic appliance design for interceptive
treatment

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิ บั ต ิ ก ารในผู ้ ป่ ว ยที ่ ม ี ค วามผิ ด ปกติ ของ
ระบบการบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้
การบำบัดรักษาและการติดตามผลการรักษา
Clinical practice in the patients with
abnormalities in masticatory system, model
construction, treatment and recall.

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Occlusions Clinic
การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ ว การปวดที่
ใบหน้าและช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน
กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน
การใช้ อ ุ ป กรณ์ จ ำลองขากรรไกรบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกรและข้ อต่ อ การ
สร้างเฝือกสบฟัน การใส่ปรับเครื่อ งมือ การ
ติดตามผลการรักษา
Clinical practice in treating patients with
abnormalities or dysfunction of masticatory
system, orofacial pain disorders with
nonodontogenic origin, bruxism, intra and
extra oral examinations, chart records, dental

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
model construction, using face bow in
mounting casts in articulator, occlusal splint
construction, delivery to patient and follow up

421512 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Clinical Practice in Periodontology II
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิ ทยา
โดยให้การรักษาผู้ป่ วยโรคปริ ทั นต์ อัก เสบที ่ มี
ความรุนแรงระดับต้นและระดับกลาง
Clinical practice in periodontology to treat
patients with slight to moderate periodontitis.

421520 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
Periodontic Clinic 2
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ
ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริ
ทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์
รวม
Clinical periodontal practice in
comprehensive dental clinic to treat gingivitis
and mild periodontitis patients with holistic
approach

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัตกิ ารบันทึกประวัตผิ ู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ
เนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โ รค
การวางแผนการรั ก ษา และการให้ ก ารรั ก ษา
คลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือสองคลองราก
Clinical training of the historical records
from the patients, evaluation, diagnosis of pulp
and periapical tissues, prognosis, treatment

421533 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0)
Endodontics Clinic
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารบั น ทึ ก ประวั ต ิ ผ ู ้ ป ่ ว ย
การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ
ใ น ฟ ั น แ ล ะ เ น ื ้ อ เ ย ื ่ อ ร อ บ ป ล า ย ร า ก ฟั น
การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ
การให้ ก ารรั กษาคลองรากฟัน ในฟัน ที่ ม ีห นึ่ง
หรือหลายคลองราก
Clinical training of historical records of
patients, evaluation, diagnosis of pulp and

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
planning and root canal treatment in tooth with periapical tissues, prognosis, treatment
one or two root canals.
planning and root canal treatment in tooth with
one or multi rooted canals
421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันต กรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Ethically clinical course involving the
diagnosis and comprehensive treatment
planning of completely and partially edentulous
cases, patient preparation prior to
prosthodontics treatment, various types of fixed
and removable prostheses, post and core for
endodontically treated tooth, emergency
treated prosthodontics patients, repaired
denture, solve the problems of prosthodontics
and maintenance.

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0)
Prosthodontic Clinical 1
การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน
เทียมบางส่ วนชนิ ดถอดได้ฐานโลหะและฐาน
อะคริลกิ
Oral examination and prosthodontic
treatment, complete denture fabrication,
removable partial denture and acrylic partial
denture fabrication

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics II
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก
ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย
รากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อใน
โพรงฟั น และการบำบั ด ฉุ ก เฉิ น หลั ก การและ
วิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรค
ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มี ความสัมพันธ์กับโรค
ปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันใน
ฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้า ว
ภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟัน
Procedural error, non-surgical retreatment,
surgical endodontic treatment, endodontic pain
and endodontic emergency treatment, multiroot treatment, endo-perio lesion, young
permanent pulp therapy, cracked tooth
syndrome, traumatic injuries to the teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
421531 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
Endodontics 2
สาเหตุ การป้ อ งกั น และการแก้ ไ ขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก
ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย
รากฟัน ความเจ็บปวดที่มสี าเหตุจากเนื้อเยื่อใน
โพรงฟัน และการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลอง
รากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรง
ฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษา
โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง
พัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่
เกิดขึ้นกับฟัน
Cause, prevention and treatment of
procedural error during endodontic treatment,
non-surgical retreatment, surgical endodontic
treatment, endodontic pain and endodontic
emergency treatment, multi-root treatment,
endo-perio lesion, young permanent pulp
therapy, cracked tooth syndrome, traumatic
injuries to the teeth

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2) 421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2
1(1-0-2)
Orthodontics II
Orthodontics 2
วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย
การตรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ยทาง
หุ่นจำลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ข อง ทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
กะโหลกศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่
ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและ
ส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน
ชนิดถอดได้
Model and lateral cephalometric analysis in
orthodontics, interceptive orthodontic treatment
and removable orthodontic appliances , types
and components.

หลักสูตรปรับปรุง
การวิ เ คราะห์ ภ าพถ่ า ยรั ง สี ก ะโหลกศี ร ษะ
ด้านข้าง และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันแก้ไข
Examination and data collection of
orthodontic patients, model analysis, lateral
cephalometric analysis, study of corrective
orthodontic treatment

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics I
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ
ตรวจให้การวินจิ ฉัย และให้การบำบัดรักษา โดย
ใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรั บ
ผู้ป่วยเฉพาะราย
The Practice includes case history and
clinical examination, orthodontic case analysis,
diagnosis and treatment planning, treatment of
simple malocclusion and abnormal habit
correction utilizing minor tooth movement
approaches.

421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0)
Orthodontic Clinic 1
การปฏิ บ ั ต ิ ง านในคลิ น ิ ก การซั ก ประวั ต ิ
ตรวจ และเก็ บ ข้ อ มู ล ในผู ้ ป ่ ว ยจำลองทาง
ทันตกรรมจัดฟัน
Clinical practices in history taking,
examination and data recording in simulated
orthodontic patients

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421552 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมโรงเรียน2(1-3-2)
Dental Laboratory in Primary School
ฝึกปฏิบัตกิ ารโครงการทันตกรรมในโรงเรียน
โดยศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ทั น ตสุ ข ภาพใน
โรงเรียน สำรวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
และแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนโครงการ
แก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ
รวมทั้งประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล
การปฏิบัตงิ าน
Dental laboratory in primary school aims to
correct data studying in dental school, oral
health survey and qualitative data, analysis of
the problem and its causes and solutions,
project planning problems, perform project
activities, program evaluation, summarize and
report performance.

หลักสูตรปรับปรุง
421551 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมโรงเรียน
Practice in School Dental Program 2(1-3-2)
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารสร้ า งเสริ ม ทั น ตสุ ข ภาพใน
โรงเรียน โดยมีเจ้าของทัน ตสุข ภาพอั นได้ แ ก่
นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และดำเนินการเอง โดย
มี น ิ ส ิ ต เป็ น ผู ้ เอื้ อ อำนวยให้ น ั ก เรี ย นสามารถ
ดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขา
เอง โดยนิ ส ิ ต ยึ ด ถื อ กระบวนการ ออตตาวา
ชาเตอร์ การจั ด ทำสรุ ปและรายงานผลการ
ปฏิบัตงิ าน
Practice in oral health promotion in school,
the program must be initiated and
implemented by the school children the role of
dental students are to facilitate school children
program Dental students adhere to the
Ottawa Charter process. Summaries of the
outcomes and reports of performance are
needed at the end

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2)
Dental Public Health System
ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย
บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทั น ต
สาธารณสุ ข การบริ ห ารราชการสาธารณสุ ข
และการพัฒนาบุคลากรทางทันตสาธารณสุข

421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2)
Dental Public Health System
ความเท่ า เที ย มในการเข้ า ถึ ง ระบบงาน
สาธารณสุขเป้าหมาย และ องค์ประกอบของ
ระบบสาธารณสุข ระบบงานทันตสาธารณสุข
ในประเทศไทย กระบวนการในการกำจั ด

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
Dental public health system in Thailand, the
role of the dentist in the dental health, public
administration, dental health and personal
development.

หลักสูตรปรับปรุง
อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข
บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทั นต
สาธารณสุข กำลังคนทางทันตสาธารณสุข
Equality in accessing the public health
system, goals and components of public health
system dental public health system in
Thailand. process of removing barriers to
access to public health dental services, the
role of dentists in public health dentistry,
public health dental workforce

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
เพื ่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
เจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่ว งอายุ
ต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับ
การรั ก ษาทางทั น ตกรรม การวิ น ิ จ ฉั ย การ
วางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค
หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก
การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยา
ชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การ
บูรณฟันน้ำนม
Development of growth and behavior of
children, behavior changes for accepting dental
treatment, diagnosis, treatment plan,

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4)
Pediatric Dentistry
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ
ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา
ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ
รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ
ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ
ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ
ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ
ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก
รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก
ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
treatment and prevention of common intra-oral
diseases and disorders in children, child dental
health promotion, local anesthesia, exodontias,
rubber dam application and operative dentistry
in deciduous teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่
การรั ก ษาทางทั น ตกรรมและการจั ด การที่
เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิ ดปกติ ทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้
ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ
เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง
การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
Development of growth and behavior of
children, behavior changes for accepting
dental treatment, diagnosis, treatment plan,
treatment and prevention of common intraoral diseases and disorders in children, child
dental health promotion, local anesthesia,
exodontias, rubber dam application and
operative dentistry in deciduous teeth. Pulpal
treatment in deciduous tooth and early
erupting permanent tooth, juvenile
periodontitis, soft tissue oral lesions in children,
trauma in primary dentition, eruption
disturbances, child abuse, space maintainer
application, treatment and proper
management for children with systemic
disease or special consideration, medication in
paedodontics, anxiolytic agent application,

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
management of dental treatment for children
under general anesthesia and management of
paedodontic clinic

421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1 1(0-3-0)
Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การ
รักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่อง
ปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็ก
ปกติหรือเด็กที่มคี วามผิดปกติ ซึ่งอยู่ในขอบเขต
ที่ ส ามารทำการรั ก ษาทางทั น ตกรรมที ่ เ ด็ ก
สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อม
ทั ้ ง มี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นแบบจำลอง ในการทำ
ครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่
แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การ
บู ร ณะฟั น น้ ำ นมด้ า นประชิ ด ฟั น และมี ก าร
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Offers clinical practice in pediatric dentistry
which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and
preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical in
models used stainless steel crown rubber dam

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1
Pediatric Dentistry Clinic 1
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ
เด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา
การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายใน
เด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ ซึ่งอยู่ใน
ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่
เด็กสามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้
การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบ
ฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยาง
กันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี การบูรณะ
ฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน การฉีดยาชาในผู้ป่วย
เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย
Clinical practice in pediatric dentistry
which includes oral examination, diagnosis,
radiographic, treatment planning and
preventive approach, provides simple
treatment for co-operative children, practical
in models used stainless steel crown rubber
dam for simple treatment of restoration , local

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
for simple treatment of restoration and seminar anesthesia for pediatric dental patients and ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
in small group discussion.
seminar in small group discussion
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421558 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 2
421561 ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมจัดฟัน 2
Orthodontic Laboratory II
1(0-3-0) Orthodontic Laboratory 2
1(0-3-0)
วิเคราะห์แบบจำลองการสบฟันผิดปกติ การ
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทาง
ทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ ทันตกรรมจัดฟัน ด้วยการวิเคราะห์แบบจำลอง
ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียง ฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ
เล็กน้อย
ด้านข้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Laboratory about model analysis of
Laboratory practices in data analysis of
malocclusion and construction of simple orthodontic patients by model analysis, lateral
orthodontic appliances to provide minor tooth cephalometric analysis and related information
movement for the interceptive treatment.
421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
Clinical Practice in Oral Surgery II 2(0-6-0)
ฝึกปฏิบัตกิ ารถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด
ผ่าตัดฟันฝังที่ง่าย ศัลยกรรมก่อนงาน ทันตก
รรมประดิษฐ์และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical
removal of impacted tooth and embedded
tooth, preprosthetic surgery and assisting in
oral and maxillofacial surgery under general
anesthesia.

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
Oral Surgery Clinic 3
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การ
ผ่ า ฟั น คุ ด การผ่ า ตั ด ฟั น ฝั ง ที ่ ง ่ า ย การ
ทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และ
การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ
Practice in complicated extraction, surgical
removal of impacted tooth and embedded
tooth, preprosthetic surgery and assisting in
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หลักสูตรเดิม

421630 คลินกิ ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0)
Clinical Practice in Prosthodontics II
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Examination, diagnosis, treatment plan and
therapy in prosthodontics ie complete denture,
removable partial denture, fixed prosthesis
including crown and bridge, post and core,
emergency treatment in prosthodontics ie
denture repair, correction prosthodontics clinical
problems, maintaining and recalling.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
oral and maxillofacial surgery under general ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
anesthesia
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3(0-9-0)
Prosthodontic Clinical 2
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก
รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน
และแกนฟัน การทำสะพานฟัน
Oral examination and prosthodontic
treatment, crown fabrication, post and core
fabrication, bridge fabrication

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
Contemporary Operative Dentistry
หลั ก การบู รณะฟั น โดยการอนุ รั ก ษ์ ฟ ั น ให้
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้
มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
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หลักสูตรเดิม
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การใช้ ส ารบอนดิ ง
หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึดติด ปัญหา
ที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ
การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่
รักษาคลองรากฟันแล้ ว การฟอกสีฟันที่มีชีว ิต
การรั ก ษาฟั น ที ่ ส ู ญ เสี ย ผิ ว หน้ า ฟั น การรั ก ษา
อาการเสี ย วฟั น บทนำทั น ตกรรมเพื ่ อ ความ
สวยงาม เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในงานทั น ตกรรม
หัตถการ
Principles of minimal intervention, technical
considerations for successful composite resin
restorations, use of dentin bonding agents,
current principles and mechanism of bonding,
problems and solutions in restoring with resin
composites, amalgam bonding, restoration of
endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss,
treatment of hypersensitivity, introduction to
esthetic dentistry, new technology involving
operative dentistry.

หลักสูตรปรับปรุง
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การใช้ ส ารบอนดิ ง
หลั ก การปั จ จุ บ ั น และกลไกของการยึ ด ติ ด
ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม
สิตและการแก้ไข การบูรณะช่องว่างระหว่างฟัน
การบู รณะด้ ว ยอิ น เลย์ ออนเลย์ และวี เนี ย ร์
การบู ร ณะฟั น ที ่ ร ั ก ษาคลองรากฟั น แล้ ว
การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย
ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำทัน
ตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
งานทันตกรรมหัตถการ
Principles of minimal intervention,
technical considerations for successful
composite resin restorations, use of dentin
bonding agents, current principles and
mechanism of bonding, problems and solutions
in restoring with resin composites, diastema
closure, inlays onlays and veneer, restoration
of endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss,
treatment of hypersensitivity, introduction to
esthetic dentistry, new technology involving
operative dentistry

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421650 คลินกิ ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Clinical Practice in Orthodontics II
การเลือกผู้ป่วยที่มีการกัดสบผิดปกติมาก
ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน
เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ การสอนรวมถึง
การแก้ไขการกัดสบของฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิด
ไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถของนักศึกษา
และสามารถบอกแยกได้ ถึง ความผิด ปกติ ข อง
อวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจัด
ฟันต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ
พิ เคราะห์ ผู ้ ป่ ว ยตามขั ้ น ตอนการตรวจรั กษา
ผู้ป่วยที่ต้องจัดฟันในคลินิกได้จริง
Familiarization with procedures used by
orthodontists in the correction of severe
malocclusions enables to select those patients
requiring referral, teaching includes the
correction of uncomplicated dental
malocclusions within the scope of student’s
treatment capabilities and clear identification of
those complicated skeletal components which
require treatment by an orthodontist, while the
primary responsibility of the student is
diagnostic in nature, students are required to
carry out certain clinical orthodontic procedures
on patient.

หลักสูตรปรับปรุง
421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0)
Orthodontic Clinic 2
การปฏิบัติง านในคลิน ิก เพื่อ ดูแ ลผู ้ ป่ ว ย
ทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น ซั ก ประวั ต ิ และตรวจ
ผู ้ ป ่ ว ยทางทั น ตกรรมจั ด ฟั น เพื ่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล
วิเคราะห์ และวางแผนการรักษา
Clinical practices in caring of orthodontic
patients, taking history and examination
orthodontic patients for data recording,
analysis and treatment planning

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 1(1-0-2)
Dental Innovation
องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้ อง
กับงานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการ
เบื้องต้นของงานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่
ระบบและส่ ว นประกอบต่ า ง ๆ ของรากเที ย ม
ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก
การใส่ ร ากเที ย ม โดยมี ก ารฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ทำศัลยกรรมรากเทียมในแบบจำลองฟัน
Updated knowledge of dental material and
dental products the basic principle of dental
implant; system and components of dental
implant; indications contraindications and
complications for dental implant; implant
surgery in simulated models.

หลักสูตรปรับปรุง
421671 หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม 1(0-2-1)
Current Topics in Dentistry
การศึ ก ษาและการอภิ ป รายแนวคิ ด ร่ ว ม
สมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ
รั ก ษาทางทั น ตกรรมโดยการบู รณาการองค์
ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่ใช้ในการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน
Studying and discussion in contemporary
concepts of dental materials and treatment
procedures in Dentistry by integration of basic
knowledge, new technologies and innovations
in current dental treatment

421655 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Clinical Practice in Hospital
ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม
ดู แ ลสุ ข ภาพทั ่ ว ไป และที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ทั น ต
สุขภาพ ศึกษาระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพ
ในระดับต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาล
ชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง และชุมชน ของภาครัฐ
ศึ ก ษาบทบาท หน้ า ที ่ ข องทั น ตแพทย์ ที ่ ต ้ อ ง

421651 ปฏิบัตกิ ารโรงพยาบาล
2(0-6-0)
Practice in General Hospital
ระบบ ระเบี ย บ การบริ ห าร บริ ก าร ของ
โรงพยาบาลศู น ย์ / ทั ่ ว ไป และเครื อ ข่ า ยของ
โรงพยาบาลในทุกระดับ บทบาท หน้าที่ของ
ทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่ วมกั บ
แพทย์ แ ละบุ ค ลากรด้ า นการแพทย์ ทุ ก สาขา
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ การปฏิบัตงิ านของ
ทั น ตแพทย์ ใ นผู ้ ป่ ว ยที ่ ซ ั บ ซ้ อ น การประเมิ น

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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หลักสูตรเดิม
ทำงานร่ ว มกั บ แพทย์ และบุ ค ลากร ด้ า น
การแพทย์ทุกสาขาได้
Practice on health promotion and treatment
both holistic health and oral health in the
government hospitals, health care system in
various levels is performed in the provincial
health office, community medical units, both
general hospitals in city and rural areas, along
with the role and job description of dentists and
dental health personal under the health care
system are practice.

หลักสูตรปรับปรุง
สภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่
จะรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์
ทำงานในห้ อ งผ่ า ตั ด และ หอผู ้ ป่ ว ย การขอ
คำปรึกษา และให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วย
ที่มีปัญหาทางทันต กรรมและมีโรคทางระบบ
อื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องใน
โ รง พยา บา ล บั นทีก เว ชระ เบียนระบบ
โรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน
Study the service and management
system of the regional / general hospital
including the networks. Study role of dentists
in coordinating with medical doctors and other
medical personnel. Observe the dentist's
performance in a complex patient. Study the
condition assessment and prescribe the
treatment of dental patients who will be
admitted to the hospital. Observe, work in
operating rooms and wards, consultation and
provide consultation in the treatment of
patients with dental problems and other
systemic diseases from / to relevant
departments in the hospital. Record medical
record that is correctly and completely
according to the standard

เหตุผลในการปรับปรุง
ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา
รายวิชา และจำนวนหน่วยกิต
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5) ย้ายชัน้ ปี

หลักสูตรเดิม
5) ย้ายชั้นปี
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8)
General and Organic Chemistry
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ
เคมี เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ จ ลศาสตร์ เ คมี การ
เรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์
ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ อั ล เคน อั ล คี น อั ล ไคน์
ส า ร ป ร ะ ก อ บ อ ะ โ ร ม า ต ิ ก เ อ ค ิ ล เ ฮ ไ ล ด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอ
นิล เอมีน กรดคาร์บอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of
organic compounds, alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, alkyl halide, alcohol,
phenol, ether, carbonyl compounds, amine,
carboxylic acid and biomolecules

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
5) ย้ายชั้นปี
เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 4(3-3-8) ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
General and Organic Chemistry
ปริ ม าณสารสั ม พั น ธ์ โครงสร้ า งอะตอม
พั น ธะเคมี เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ จ ลศาสตร์ เคมี
การเรี ย กชื ่ อ การเตรี ย มและปฏิ ก ิ ร ิ ย าของ
สารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน
อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์
แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์
บอนิ ล เอมี น กรดคาร์ บอกซิ ล ิ ก และสารชีว
โมเลกุล
Stoichiometry, atomic structure, chemical
bonding, thermodynamic, chemical kinetic,
nomenclature, preparation and reaction of
organic compounds, alkane, alkene, alkyne,
aromatic compounds, alkyl halide, alcohol,
phenol, ether, carbonyl compounds, amine,
carboxylic acid and biomolecules

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Anatomy I
3(2-3-6)
กระดูกหลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย
ทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์
บน ช่องอกและปอด ประจันอก หัวใจและหลอด
เลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะภายใน

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1
Human Anatomy I
3(2-3-6)
กระดูกหลังส่วนตืน้ และส่วนลึก บริเวณท้าย
ทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์
บน ช่ อ งอกและปอด ประจั น อก หั ว ใจและ
หลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะ
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หลักสูตรเดิม
ช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและอวัย วะใน
ระบบขับถ่ายปัสสาวะ
Bone, superficial and deep back, occipital
region, posterior shoulder, pectora, axilla,
upper extremity, thoracic cage and lung,
mediastinum, cardiovascular system, anterior
abdominal wall and groin, abdominal viscera,
posterior abdominal wall and urinary system

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
ภายในช่ อ งท้ อ ง ผนั ง ด้ า นหลั ง ช่ อ งท้ อ งและ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ
ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
Bone, superficial and deep back, occipital
region, posterior shoulder, pectora, axilla,
upper extremity, thoracic cage and lung,
mediastinum, cardiovascular system, anterior
abdominal wall and groin, abdominal viscera,
posterior abdominal wall and urinary system

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Anatomy II
3(2-3-6)
ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้าง
ทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อ
ขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคีย้ ว คอ
Head and skull, oral cavity, external
structure of oral cavity, eye, ear, nose,
temporomandibular joint and masticatory
muscle and neck

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2
Human Anatomy II
3(2-3-6)
ศีรษะ แ ล ะ ก ะ โ ห ล ก ศีรษะ ช่ อง ปา ก
โครงสร้างทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู
จมูก ข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี ้ ยว
คอ
Head and skull, oral cavity, external
structure of oral cavity, eye, ear, nose,
temporomandibular joint and masticatory
muscle and neck

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น 4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุณสมบัตทิ างเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์
โบโฮเดรต โปรตี น ลิ ป ิ ด และกรดนิ ว คลี อ ิ ค
ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการ

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น 4(3-3-8)
Fundamental Medical Biochemistry
คุ ณ สมบั ต ิ ท างเคมี ข องคาร์ โ บโฮเดรต
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์
คุณสมบัตแิ ละการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอ
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หลักสูตรเดิม
แสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิค
ทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง
ชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏ
จักรของเซลล์ กลไกการเกิ ดมะเร็ง ชีวเคมีของ
เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทาง
ชีวเคมี
Chemical properties and metabolism of
carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid,
metabolism integration, gene and gene
expression, molecular biology and genetic
engineering techniques, biochemical diseases
and disorders, nutrition and malnutrition, cell
cycle, carcinogenesis, biochemistry of
connective tissues and techniques in
biochemical analysis

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
ลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถีเม เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
แทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณู ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
ชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวศิ วกรรม โรคและ
ความผิ ด ปกติ ท างชี ว เคมี ชี ว เคมี ข องเลื อ ด
ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไก
การเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทาง
ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล
Chemical properties of carbohydrates,
connective tissues, proteins, lipids and
nucleotides, properties and activities of
enzymes, metabolism of biomolecules,
metabolic interrelationships, gene and gene
expression, molecular biology and genetic
engineering techniques, biochemical disorders
and diseases, biochemistry of blood,
hormones and biosignaling, carcinogenesis
and biochemical properties testing for
biomolecules

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลั ก การ แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุข
ศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ

421250 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2)
Oral Health Promotion
หลั ก การ แนวคิ ด การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
การเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณและเชิ ง คุ ณ ภาพ
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุข
ศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ
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หลักสูตรเดิม
Principle and concept in health promotion,
quantitative and qualitative data collection,
dental education for health promotion in
community and health promotion proposal.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
Principle and concept in health promotion, เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
quantitative and qualitative data collection, ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
dental education for health promotion in
community and health promotion proposal

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ
Preclinical Practice
2(0-6-3)
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลิน ิก
เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การ
ซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อง
ปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน
ใบสั ่ ง ยา การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นช่ อ งปาก การ
ควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม รวมถึง
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Preclinical practice in infection control,
history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing
prescription, taking intra oral radiography,
moisture control in operative dentistry, doctor
and patient communication.

421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ
Preclinical Practice
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก
เกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม การติ ด เชื ้ อ ในคลิ น ิ ก
การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจ
ช่ อ งปาก การวั ด สั ญ ญาณชี พ และการกู ้ ชี พ
การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
การควบคุ ม ความชื ้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Preclinical practice in infection control,
history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing
prescription, taking intra oral radiography,
moisture control in operative dentistry, doctor
and patient communication
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หลักสูตรเดิม
421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ
ทันตกรรม
2(2-0-4)
Dental Materials and Instrument
หลั ก การ และวิ ธ ี ก ารใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ในการ
ทดสอบหาคุณสมบัตทิ างด้านทันตวัสดุศาสตร์
Basic principle, method, the composition,
properties, and manipulation of the dental
materials used in the practice of dentistry are
discussed.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ทันตกรรม
2(2-0-4) ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
Dental Materials and Technologies
พื ้ น ฐานความรู ้ ด ้ า นวั ส ดุ ศ าสตร์ และ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน
Basic knowledge of dental materials and
technologies related to current dentistry

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics I
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร และอวัยวะอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน
สาเหตุและการจำแนกการสบฟันที่ผิดปกติ
Base on basic knowledge of craniofacial
growth, temporomandibular joint, development
of related organs, the development of
dentitions and occlusion, including etiology and
types of malocclusion.

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1
1(1-0-2)
Orthodontics 1
การเจริ ญ เติ บ โตของกะโหลกศี ร ษะและ
ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ
สบฟั น การจำแนกลั ก ษณะของการสบฟั น ที่
ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ
สบฟันที่ผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเครื่องมือ
ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม
Studies of growth and development of
craniofacial, dentoalveolar and others in
related with occlusion, classification of normal
occlusion and malocclusion, etiologies of
malocclusion, conceptual design of removable
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
orthodontic appliances and interceptive เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
orthodontic treatment
ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture II
1(1-0-2)
ข้ อ บ่ ง ชี ้ แ ละข้ อ พิ จ ารณาในการเลื อ ก
ประเภทของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการทำ
ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มี
ผลต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุ
ที่ใช้ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้
Provides the student with the fundamentals
of treatment, indication, preliminary analysis,
oral preparation, planning and design for the
patients. Instruction includes sequential
laboratory exercises and the dental materials
used for fabricated removable partial denture.

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2
Removable Partial Denture 2
1(1-0-2)
การกรอแต่ ง ฟั น เพื ่ อ รองรั บ ฟั น เที ย ม
บางส่วนชนิดถอดได้ การสื่อสารกับช่างทันตก
รรม การลองโครงโลหะ การพิมพ์ปากขณะ
ทำงาน การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ การแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการใช้
งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ขั้นตอนการ
ออกแบบฟั น เที ย มบางส่ ว นชนิ ด ถอดได้ ฐ าน
อะคริลกิ
Tooth alteration for removable partial
denture, laboratory communication, skeletal
framework trial, functional impression,
occlusion in removable partial denture,
problem solving after delivery removable
partial denture, design steps of acrylic partial
denture
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หลักสูตรเดิม
421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0)
Clinical Practice in Occlusions
ปฏิบัติการในผู้ป่วยที่ มีความผิด ปกติ ข อง
ระบบการบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้
การบำบัดรักษาและการติดตามผลการรักษา
Clinical practice in the patients with
abnormalities in masticatory system, model
construction, treatment and recall.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว 1(0-3-0) เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
Occlusion Clinic
ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี
ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ ว การปวดที่
ใบหน้าและช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน
กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน
การใช้ อ ุ ป กรณ์ จ ำลองขากรรไกรบั น ทึ ก
ความสั ม พั น ธ์ ข องขากรรไกรและข้ อ ต่ อ
การสร้ า งเฝือ กสบฟั น การใส่ ปรั บเครื่ อ งมือ
การติดตามผลการรักษา
Clinical practice in treating patients with
abnormalities or dysfunction of masticatory
system, orofacial pain disorders with
nonodontogenic origin, bruxism, intra and
extra oral examinations, chart records, dental
model construction, using face bow in
mounting casts in articulator, occlusal splint
construction, delivery to patient and follow up

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับ
พฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทาง
ทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4)
Pediatric Dentistry
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ
ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา
ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ
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หลักสูตรเดิม
การรักษาและการป้องกันโรค หรือความผิดปกติ
ในช่ อ งปากที ่ พ บบ่ อ ยในเด็ ก การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอน
ฟั น การใส่ แ ผ่ น ยางกั น น้ ำ ลาย การบู ร ณฟั น
น้ำนม
Development of growth and behavior of
children, behavior changes for accepting dental
treatment, diagnosis, treatment plan,
treatment and prevention of common intra-oral
diseases and disorders in children, child dental
health promotion, local anesthesia, exodontias,
rubber dam application and operative dentistry
in deciduous teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ
ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ
ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ
ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก
รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก
ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ
ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่
การรั ก ษาทางทั น ตกรรมและการจั ด การที่
เหมาะสม ในเด็กที่ มีความผิ ดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้
ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ
เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง
การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
Development of growth and behavior of
various age children behavior changes for
accepting dental treatment, diagnosis,
treatment plan, treatment and prevention of
common intra-oral diseases and disorders in
children, child dental health promotion, local
anesthesia, exodontias, rubber dam
application and operative dentistry in
deciduous teeth, pulpal treatment in
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
deciduous tooth and early erupting permanent เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
lesions in children, trauma in primary
dentition, eruption disturbances, child abuse,
space maintainer application, treatment and
proper management for children with systemic
disease or special consideration, medication in
paedodontics, anxiolytic agent application,
management of dental treatment for children
under general anesthesia and management of
paedodontic clinic

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู ้ ป ่ ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน
หายใจ อุดตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการ
ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิก
ทันตกรรม
Management of patients with medical
emergency conditions; unconsciousness, chest
pain, airway obstruction and drug allergy,
prevention and management of medical
emergency in dental clinic.

421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์
1(1-0-2)
Management of Medical Emergency
การจั ด การผู ้ ป ่ ว ยในภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน
หายใจ อุ ด ตั น และแพ้ ย า การป้ อ งกั น และ
จัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ใน
คลินิกทันตกรรม
Management of patients with medical
emergency conditions unconsciousness, chest
pain, airway obstruction and drug allergy,
prevention and management of medical
emergency in dental clinic
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หลักสูตรเดิม
421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2)
Contemporary Operative Dentistry
หลั ก การบู รณะฟั น โดยการอนุ รั ก ษ์ ฟ ั น ให้
มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การใช้ ส ารบอนดิ ง
หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึดติด ปัญหา
ที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ
การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่
รักษาคลองรากฟันแล้ ว การฟอกสีฟันที่มีชีว ิต
การรั ก ษาฟั น ที ่ ส ู ญ เสี ย ผิ ว หน้ า ฟั น การรั ก ษา
อาการเสี ย วฟั น บทนำทั น ตกรรมเพื ่ อ ความ
สวยงาม เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในงานทั น ตกรรม
หัตถการ
Principles of minimal intervention, technical
considerations for successful composite resin
restorations, use of dentin bonding agents,
current principles and mechanism of bonding,
problems and solutions in restoring with resin
composites, amalgam bonding, restoration of
endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss,
treatment of hypersensitivity, introduction to
esthetic dentistry, new technology involving
operative dentistry.

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
Contemporary Operative Dentistry
ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา
หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้
มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้
ได้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด การใช้ ส ารบอนดิ ง
หลั ก การปั จ จุ บ ั น และกลไกของการยึ ด ติ ด
ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม
สิตและการแก้ไข การบูรณะช่องว่างระหว่างฟัน
การบู รณะด้ ว ยอิ น เลย์ ออนเลย์ และวี เนี ย ร์
การบู ร ณะฟั น ที ่ ร ั ก ษาคลองรากฟั น แล้ ว
การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย
ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำทัน
ตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
งานทันตกรรมหัตถการ
Principles of minimal intervention,
technical considerations for successful
composite resin restorations, use of dentin
bonding agents, current principles and
mechanism of bonding, problems and solutions
in restoring with resin composites, diastema
closure, inlays onlays and veneer, restoration
of endodontically treated tooth, vital tooth
bleaching, treatment of tooth surface loss,
treatment of hypersensitivity, introduction to
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
esthetic dentistry, new technology involving เพื ่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษา
operative dentistry
ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวิชา

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2 2(0-6-3)
Family Dentistry II
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุ ค คลในครอบครั ว ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน
ผลการรั ก ษา การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครั ว มี ส ่ ว นร่ ว มในการดู แ ลตนเองอย่ า ง
ยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family
members, size of the problem and the impact
of the problem, factors that cause , and
associated risk factors, guidelines for evaluation
and treatment, to strengthen family
involvement in care sustained.

421450 ทันตกรรมครอบครัว 2 1(1-0-2)
Family Dentistry 2
การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก
ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน
ผลการรั ก ษาการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้
ครอบครัวมีส่วนร่ว มในการดูแลตนเองอย่ า ง
ยั่งยืน
Analysis of oral health problems of family
members, size of problem and impact of
problem, factors of problem, associated risk
factors, guidelines for evaluation and
treatment, strengthen family involvement in
sustainable care
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6) จำนวนหน่วยกิต

หลักสูตรเดิม
6) จำนวนหน่วยกิต
421319 ปฏิบัตกิ ารปริทันตวิทยา 1(0-3-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูด
หินน้ำลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลาราก
ฟันในหุ่นจำลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ
ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิดต่างๆ
Periodontal instruments and the use in
scaling and root planing in phantom head and
oral cavity, instruments sharpening , and using
of oral hygiene devices.

หลักสูตรปรับปรุง
6) จำนวนหน่วยกิต
421323 ปฏิบัตกิ ารปริทันตวิทยา 2(0-6-0)
Periodontology Laboratory
เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้
ในการขู ด หิ น น้ ำ ลายและเกลารากฟั น ฝึ ก
ปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลาย
และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ
ตรวจและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในคลิ น ิ ก การย้ อ มสี
คราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่อง
ปากและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิด
ต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของ
เพื่อนนิสิต
Periodontal
instruments
and
instrumentation in scaling and root planing,
practice in sharpening instruments, practice of
scaling and root planing in phantom head,
practice of periodontal examination and
recording clinical data, dental plaque
disclosing, oral hygiene instruction and using
oral hygiene devices and scaling in oral cavity
of classmate

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ
Preclinical Practice
2(1-3-2)
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลิน ิก
เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การ
ซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อง
ปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน
ใบสั ่ ง ยา การถ่ า ยภาพรั ง สี ใ นช่ อ งปาก การ
ควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม รวมถึง
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Preclinical practice in infection control,
history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing
prescription, taking intra oral radiography,
moisture control in operative dentistry, doctor
and patient communication.

หลักสูตรปรับปรุง
421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้ คลินกิ
Preclinical Practice
2(0-6-0)
การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก
เกี ่ ย วกั บ การควบคุ ม การติ ด เชื ้ อ ในคลิ น ิ ก
การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจ
ช่ อ งปาก การวั ด สั ญ ญาณชี พ และการกู ้ ชี พ
การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
การควบคุ ม ความชื ้ น ในหั ต ถการทั น ตกรรม
การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
Preclinical practice in infection control,
history taking and physical examination, vital
sign measurement and resuscitation, writing
prescription, taking intra oral radiography,
moisture control in operative dentistry, doctor
and patient communication

421352 ชีวสถิติพนื้ ฐาน
1(1-0-2)
Basic Biostatistics
บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด
ของชีวสถิติที่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้
พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ
ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง
ของผลที่จะได้รับจากการใช้ ชีวสถิติ
การแบ่ ง กลุ ่ ม ข้ อ มู ล ขนาดของข้ อ มู ล การ
ออกแบบการให้ได้มาของข้อมูลที่ถูกต้อง

421381 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 3(2-2-5)
Research Methodology and Biostatistics
หลักการออกแบบงานวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย
การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ
วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนโครงร่า งงานวิจัย การเขี ย น
บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
Introduction to biostatistics provides an
introduction to selected important topics in
biostatistical concepts and reasoning,
represents and introduction to the field and
provides a survey of data and data types,
specific topics include tools for describing
central tendency and variability in data;
methods for performing inference on population
means and proportions via sample data;
statistical hypothesis testing and its application
to group comparisons; issues of power and
study types, while there are some formulae
and computational elements to the course, the
emphasis is on interpretation and concepts.

หลักสูตรปรับปรุง
Principles of research design in oral health
sciences, research process, sample size
calculation, ethics in research, research
methodology, data interpretation and analysis,
writing a research proposal, writing a research
paper and principle of biostatistics in health
sciences

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิโลเฟเชียล
2(2-0-4)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ ทาง
ทั น ตกรรม หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ า ยฟั น การ
วินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ
ติดเชื้อบริเวณช่องปากอันเนื่องมาจากฟัน การ
วิ น ิ จ ฉั ย และจั ด การป่ ว ยที ่ บ าดเจ็ บ ที ่ ไ ด้ รั บ
อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและ
แม็กซิโลเฟเชียล
2(2-0-4)
Oral and Maxillofacial Surgery
ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์
ทางทั น ตกรรม หลั ก ศั ล ยกรรมปลู ก ถ่ า ยฟั น
การวินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการ
อาการติ ด เชื ้ อ บริ เ วณช่ อ งปาก กระดู ก
ขากรรไกรและใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือ
เนื้ อ เยื่ อ ในช่ อ งปาก การวิ น ิ จ ฉั ย และจั ด การ
ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูก

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ
อุบัตเิ หตุหมู่ การดูแลผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล
Preprosthetic surgery, principle of tooth
transplantation, diagnosis and management of
dentoalveolar infection, diagnosis and
management of oral and maxillofacial injuries,
referral system of mass casualty and caring
hospital patients.

หลักสูตรปรับปรุง
ขากรรไกรและใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อ
ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่ การดูแลและรักษา
ผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล
Preprosthetic surgery, principles of tooth
transplantation, diagnosis and management of
dentoalveolar infection, diagnosis and
management of oral and maxillofacial injuries,
referral system of mass casualty and caring
hospital patients

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0)
Clinical Practice in Oral Surgery I
ซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่
ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในการถอนฟั น แบบ
ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for
treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in
complicated extraction or impacted tooth
removal.

421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
Oral Surgery Clinic 1
1(0-3-0)
ซั ก ประวั ต ิ และตรวจเพื ่ อ ใช้ ใ นการวาง
แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่
ซั บ ซ้ อ นและเป็ น ผู ้ ช ่ ว ยในการถอนฟั น แบบ
ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด
History taking and examination for
treatment planning in exodontias, practicing
uncomplicated extraction and assisting in
complicated extraction or impacted tooth
removal

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
421434 ทันตกรรมหัตถการ 2
2(2-0-4)
Operative Dentistry II
วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง
ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริ ก ซ์
และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุที่
ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท
ฟั น การบู ร ณะช่ อ งห่ า งระหว่ า งฟั น การกั น
ความชื้ น ภายในช่ องปาก ปั ญ หาภายหลั งการ
บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ
เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี
เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ
พยาธิสภาพของฟันรวมทั้ง
การวางแผนการรักษา
Restorative material, restorative procedure
contact contour and embrasure, matrix and
wedge, temporary materials, cement base and
cavity liner, diastema closure, tooth isolation,
postoperative problems, tooth bleaching,
treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and
veneers, esthetic considerations, operative
examination and treatment planning.

หลักสูตรปรับปรุง
421430 ทันตกรรมหัตถการ 2
1(1-0-2)
Operative Dentistry 2
วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด
ชั ่ ว คราวและวั ส ดุ ท ี ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น อั น ตรายต่ อ
เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟัน
และวิธี ก ารบู รณะด้ว ยวั สดุส ีเหมือ นฟัน การ
กำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่อง
ปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสี
ฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การตรวจ
พยาธิสภาพของฟันและการวางแผนการรักษา
Tooth colored restorative materials,
temporary materials, pulp protective
materials, cavity preparation and restorative
procedure for tooth colored materials, caries
removal, tooth isolation, post operative
problems, tooth bleaching, treatment of tooth
sensitivity, operative examination and
treatment planning

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
421438 ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory
1(0-3-0)
ฝึ ก การรั ก ษาคลองรากฟั น ในฟั น ซี ่ ต ่ า ง ๆ
ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัด
ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การ
ใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและ
การอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic
procedure, access opening, working length
determination, mechanical instrumentation,
intracanal medication, try main cone and root
canal obturation.

หลักสูตรปรับปรุง
421434 ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนต์
Endodontic Laboratory
2(0-6-0)
ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง ๆ
ตัง้ แต่ฟันหน้า ฟันกรามน้อย และฟันกราม การ
เปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน
การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองราก
ฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยาง
หลักและการอุดคลองรากฟัน
Laboratory practices in endodontic
procedure of anterior teeth, premolars and
molars teeth such as access opening, working
length
determination,
mechanical
instrumentation, intracanal medication, try
main cone and root canal obturation

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1
1(1-0-2)
Fixed Prosthodontics I
ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกั บฟัน เทีย มชนิดติ ด แน่ น
การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด
ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์
ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ
บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ
ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก
ชั่วคราว

421440 ฟันเทียมชนิดติดแน่น
2(2-0-4)
Fixed Prosthodontics
การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา
ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ
รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยที ่ ม ี ก ารสึ ก ของฟั น อย่ า งรุ น แรง
หลั ก การพื้ น ฐานของการกรอฟัน เพื่ อ รองรับ
ครอบฟั น การออกแบบสะพานฟั น การ
วิ เคราะห์ ค วามสวยงาม การสร้ า งครอบฟั น
ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี
การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
Basic fundamentals of fixed prosthodontics
preparation for clinical procedures, including
diagnosis, biomechanic principles, and
construction of fixed prosthodontic restorations,
full metal crown, and partial metal crown,
pontic ridge lap type, soldering and construction
of individual tray.

หลักสูตรปรับปรุง
ลองและใส่ ช ิ ้ น งาน การรั ก ษาฟั น ที ่ ผ ่ า นการ
รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเที ยม
ชนิดติดแน่น
Oral examination and treatment planning
for fixed prostheses, steps for treating patient
with severely worn teeth, basic principles of
teeth preparation for crown, bridge design,
esthetic and smile analysis, provisional
restoration, shade selection, gingival
retraction, theory of impression for fixed
prostheses, crown trial and insertion,
restoration of endodontically treated teeth,
implant supported fixed prostheses

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0)
Clinical Practice in Endodontics
ฝึกปฏิบัตกิ ารบันทึกประวัตผิ ู้ป่วย การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ
เนื้ อ เยื่ อ รอบปลายรากฟั น การพยากรณ์ โ รค
การวางแผนการรั ก ษา และการให้ ก ารรั ก ษา
คลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือสองคลองราก
Clinical training of the historical records
from the patients, evaluation, diagnosis of pulp
and periapical tissues, prognosis, treatment

421533 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0)
Endodontics Clinic
การฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารบั น ทึ ก ประวั ต ิ ผ ู ้ ป ่ ว ย
การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ
ใ น ฟ ั น แ ล ะ เ น ื ้ อ เ ย ื ่ อ ร อ บ ป ล า ย ร า ก ฟั น
การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ
การให้ การรั กษาคลองรากฟั น ในฟั นที ่ม ี หนึ่ง
หรือหลายคลองราก
Clinical training of the historical records of
patients, evaluation, diagnosis of pulp and
periapical tissues, prognosis, treatment

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
เหตุผลในการปรับปรุง
planning and root canal treatment in tooth with planning and root canal treatment in tooth with ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
one or two root canals.
one or multi rooted canals
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0) 421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0)
Clinical Practice in Prosthodontics I
Prosthodontic Clinical 1
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้ งปาก การทำฟัน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด เทียมบางส่ วนชนิ ดถอดได้ฐานโลหะและฐาน
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน อะคริลกิ
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย
Oral examination and prosthodontic
ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา treatment, complete denture fabrication,
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ removable partial denture and acrylic partial
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
denture fabrication
Ethically clinical course involving the
diagnosis and comprehensive treatment
planning of completely and partially edentulous
cases, patient preparation prior to
prosthodontics treatment, various types of fixed
and removable prostheses, post and core for
endodontically treated tooth, emergency
treated prosthodontics patients, repaired
denture, solve the problems of prosthodontics
and maintenance.
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หลักสูตรเดิม
421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 1(1-0-2)
Pediatric Dentistry I
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกั บการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับ
พฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทาง
ทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา
การรักษาและการป้องกันโรค หรือความผิดปกติ
ในช่ อ งปากที ่ พ บบ่ อ ยในเด็ ก การสร้ า งเสริ ม
สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอน
ฟั น การใส่ แ ผ่ น ยางกั น น้ ำ ลาย การบู ร ณฟั น
น้ำนม
Development of growth and behavior of
children, behavior changes for accepting dental
treatment, diagnosis, treatment plan,
treatment and prevention of common intra-oral
diseases and disorders in children, child dental
health promotion, local anesthesia, exodontias,
rubber dam application and operative dentistry
in deciduous teeth.

หลักสูตรปรับปรุง
421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก
2(2-0-4)
Pediatric Dentistry
พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ
ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา
ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ
รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ
ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง
เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ
ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ
ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ
ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก
รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก
ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ
ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่ เครื่องกันที่
การรั ก ษาทางทั น ตกรรมและการจั ด การที่
เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิ ดปกติ ทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้
ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้
ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ
เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง
การบริหารจัดการคลินกิ ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Development of growth and behavior of
children, behavior changes for accepting
dental treatment, diagnosis, treatment plan,

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง
treatment and prevention of common intraoral diseases and disorders in children, child
dental health promotion, local anesthesia,
exodontias, rubber dam application and
operative dentistry in deciduous teeth. Pulpal
treatment in deciduous tooth and early
erupting permanent tooth, juvenile
periodontitis, soft tissue oral lesions in children,
trauma in primary dentition, eruption
disturbances, child abuse, space maintainer
application, treatment and proper
management for children with systemic
disease or special consideration, medication in
paedodontics, anxiolytic agent application,
management of dental treatment for children
under general anesthesia and management of
paedodontic clinic

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
1(1-0-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี ่ ย นแปลงที ่ เกี ่ ย วข้ อ งกั บผู ้ ส ู ง อายุ
ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน
ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู
สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ

421670 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
2(1-3-2)
Geriatric Dentistry
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกั บผู้สู ง อายุ
ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ
ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน
ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู
สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
หลักสูตรปรับปรุง
This didactic course introduces the student
Physical, psychological changes, oral
to study of physical, psychological changes, diseases, dental health care, restorative
oral diseases, dental health care, restorative treatment and oral rehabilitation of the elderly
treatment and oral rehabilitation of the elderly.
421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
Clinical Practice in Prosthodontics II 4(0-12-0)
การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ
การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน
ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด
ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน
และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย
ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา
ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ
เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ
Examination, diagnosis, treatment plan and
therapy in prosthodontics ie complete denture,
removable partial denture, fixed prosthesis
including crown and bridge, post and core,
emergency treatment in prosthodontics ie
denture repair, correction prosthodontics clinical
problems, maintaining and recalling.

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
Prosthodontic Clinical 2
3(0-9-0)
การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก
รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน
และแกนฟัน การทำสะพานฟัน
Oral examination and prosthodontic
treatment, crown fabrication, post and core
fabrication, bridge fabrication

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หลักสูตรเดิม
421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2(0-6-0)
Clinical Practice in Pediatric Dentistry II
ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
ในระดั บงานที่ ง ่ ายถึ ง ปานกลางโดยการตรวจ
วินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การ
ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่ อใน
ฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน
การปรั บพฤติกรรมเพื่ อ ให้ เด็ กร่ว มมือต่อการ
รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร
กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และการป้ อ งกั น รวมทั ้ ง การจั ด การทาง
ทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ
และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Clinical practicing in pedodontics treatment
from simple to moderate levels ie examination,
diagnosis, tooth restoration, stainless steel
crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency
treatment, changing child behavior for dental
treatment co-operation without mediation,
communication with parents, oral health
promotion and prevention including proper

หลักสูตรปรับปรุง
421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2
Pediatric Dentistry Clinic 2
1(0-3-0)
การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ
เด็ ก ในระดั บงานที ่ ง ่ า ยถึ ง ปานกลางโดยการ
ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน
การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ
ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน
การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน
การปรับพฤติกรรมเพื่ อให้เด็กร่วมมือต่อการ
รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร
กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
และการป้องกัน รวมการจัดการทางทันตกรรม
ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ
หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการ
สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิ าน
Clinical practicing in pedodontics treatment
from simple to moderate levels examination,
diagnosis, tooth restoration, stainless steel
crown fitting, pulpal treatment in deciduous
tooth, space maintainer application, tooth
extraction, gingivitis treatment, emergency
treatment, changing child behavior for dental
treatment co-operation without mediation,
communication with parents, oral health
promotion and prevention including proper

เหตุผลในการปรับปรุง
ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม
กับเนื้อหารายวิชาและจำนวนหน่วย
กิตของมคอ.1
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หมายเหตุ รายการปรับปรุง สามารถปรับได้ตามการปรับปรุงที่ดำเนินการ

รับรองข้อมูล

(.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ .)
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์
....28../....เม.ย.../...2564.....

ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระหว่าง มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
ของมหาวิทยาลัยพะเยา, องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ข้อ
มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
ข้อ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 มี ค วามกตั ญ ญู และนำคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม 1.1 ประพฤติตนอยู่ในหลักคุ ณธรรม จริยธรรม 1.1 ประพฤติ ต นอยู ่ ใ นหลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
มาใช้ในการดำเนินชีวิต
และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
1.2 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
1.3 ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย
1.3 เคารพสิ ท ธิ ศ ั ก ดิ ์ ศ รี และคุ ณ ค่ า ของตนเอง
1.4 เคารพสิ ท ธิ ศ ั ก ดิ ์ ศ รี และคุ ณ ค่ า ของตนเอง
และผู้อื่น
และผู้อื่น
1.4 มีจติ อาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี
1.5 มี จ ิ ต อาสาและสำนึ ก สาธารณะ เป็ น พลเมื อ งที ่ มี
คุณค่าของสังคม
คุณค่าของสังคม
1.2 ปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ 1.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของ
ของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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ข้อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

2. ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา

ข้อ

2.1

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*

ข้อ

เข้าใจ สาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน 2.1
ชี ว ิ ต ความรู ้ พ ื ้ น ฐานทางมนุ ษ ยศาสตร์
สั ง คมศาสตร์ กระบวนการบริ ห า รแ ละ
การจัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้ อ งกั บ
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม
2.4

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
เข้ า ใจ สาระสำคั ญ ของศาสตร์ ท ี ่ เ ป็ น พื ้ น ฐานชีวิต
ความรู ้ พ ื ้ น ฐานทางมนุ ษ ยศาสตร์ สั ง คมศาสตร์
กระบวนการบริหารและการจัดการ รวมถึงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็น
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีใหม่
ใหม่
2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้
2.5 สามารถบูรณาการความรูท้ ี่ศึกษากับความรู้
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2 เข้าใจพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ 2.2 เข้ า ใจพื ้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ส ุ ข ภาพ ศาสตร์
ทางการแพทย์และทันตแพทย์
ทางการแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงระบบสุขภาพ
รวมถึงระบบสุขภาพ
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ข้อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบ
องค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
3.2 สามารถวิ เ คราะห์ ป ั ญ หา รวมทั ้ ง ประยุ ก ต์
ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

ข้อ

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
ข้อ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 เ ข้ า ใจสา ระ สำ ค ั ญ ขอ งกา รรั ก ษ า ทาง 2.3 เข้ า ใจสาระสำคั ญ ของการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
ทันตกรรม สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ได้
สามารถนำความรู ้ ไ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ ใ นการตรวจ
ในการตรวจ การวิ น ิ จ ฉั ย การวางแผน
การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบำบัดโรค
การรักษา ในการบำบัดโรค ป้องกันโรค พื้นฟู
ป้ อ งกั น โรค พื ้ น ฟู และคงสภาพในช่ อ งปากอย่ า ง
และคงสภาพในช่ อ งปากอย่ า งสมเหตุ ผ ล
สมเหตุผล โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม

3.1

ทั ก ษะในกระบวนการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละ 3.1 ทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
สั ง เคราะห์ อ ย่ า งมี ร ะบบ มี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง
อย่ า งมี ร ะบบ มี เ หตุ ผ ล รวมถึ ง การมี ค วามคิ ด
การมีความคิดสร้างสรรค์
สร้างสรรค์
3.2 สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา เพื ่ อ ให้ 3.2 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้อง
สอ ดค ล้ อ งกั บ สถา นกา รณ์ แ ละ บ ริ บ ท
กับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
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ข้อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
ข้อ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ 3.3 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล 3.3 สามารถสื บ ค้ น ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จาก
สรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง
จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งมี ว ิ จ ารณญาณ
แหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับ
สร้างสรรค์
โดยอาจใช้ ร ่ ว มกั บ ประสบการณ์ ห รื อ นำไป
ประสบการณ์หรือนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้
ประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
และปลอดภัย
3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทาง
3.5 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิ าหาแนวทางใหม่ใน
ใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.4 ส า ม า ร ถ เ ล ื อ ก ใ ช ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง 3.4 สามารถเลื อ กใช้ ก ระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวั ตกรรมที่
ทางการวิ จ ั ย และนวั ต กรรมที ่ เ หมาะสมในทาง
เหมาะสมในทางทันตกรรม
ทันตกรรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความสามารถใน 4.1 มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี นำไปสู ่ ค วามสามารถในการ
การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู ้ อ ื่ น
บริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ การดูแล
และ การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง 4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที ่ มี ว ิ น ั ย และ 4.2 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที ่ มี ว ิ น ั ย และปฏิ บ ั ติ
แสดงจุ ดยื นอย่ างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่
ปฏิบัตติ ามกติกาของสังคม
ตามกติกาของสังคม
ความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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ข้อ
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4.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อ

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*
4.3 สามารถปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั บ บุ ค ลากรในที ม
สหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยเป็นผู้นำและ
ผู้ตามตามบริบท
-

ข้อ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
4.3 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในทีมสหสาขา
วิ ช าชี พ ด้ า นสุ ข ภาพ โดยเป็ น ผู ้ น ำและผู ้ ต าม
ตามบริบท
4.4 ม ี ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ก า ร พ ั ฒ น า ก า ร เ ร ี ย น ร ู้
ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม

4.4 มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู้
ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4.5 มีทักษะในการดำเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน 5.1 มี ท ั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ 5.1
ต่ อการทำงานที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บการใช้ ส ารสนเทศ
เพื ่ อ การสื ่ อ สาร การปฏิ บ ั ต ิ ง าน การศึกษา
และเทคโนโลยี ส ื ่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการ
และรู้เท่าทัน
จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และมีการพั ฒ นา
โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2 สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทาง 5.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ 5.2
คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ นำสถิ ต ิ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้
และสถิติและระบาดวิทยาในการแนะนำและ
ในการดำเนินชีวิต แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง
ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
สร้ า งสรรค์ รวมทั ้ ง มี ค วามเหมาะสมสำหรับ
งานศิลปกรรม

มี ท ั ก ษะในการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ
การสื ่ อ สาร การปฏิ บ ั ต ิ ง าน การศึกษาค้นคว้าและ
ประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ และมีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์แ ละ
สถิ ต ิ แ ละระบาดวิ ท ยาในการแนะนำและประกอบ
การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
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ข้อ
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ข้อ

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*
-

ข้อ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
5.3 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน
5.5 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลากหลาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่น 5.3 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่ าง
อย่างเหมาะสม
เหมาะสม
5.4 มี ท ั ก ษะในการใช้ ภ าษาอั ง กฤษตามความ 5.4 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของ
จำเป็นของวิชาชีพ
วิชาชีพ
6.สุนทรียภาพ
6.1 มี ค วามรู ้ ความเข้ า ใจและซาบซึ ้ ง ในคุ ณ ค่ า 6.1
6.1 มีความซาบซึง้ ในคุณค่าของ ความงาม ศิลปะ ดนตรี
ของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
6.2
6.2 รั บ ฟั ง อธิ บ าย และปฏิ บ ั ต ิ ต ่ อ ผู ้ ร ั บ การบริ บ าล
อย่างมีสุนทรียภาพ
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
7.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
7.1
7.1 มี ส ุ ข นิ ส ั ย ที ่ ส ่ ง เสริ ม ต่ อ การดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ
เป็ น แบบอย่ า งของบุ ค ลากรด้ า นสุ ข ภาพแก่ ผ ู ้ รั บ
การบริบาล และบุคคลทั่วไปได้
7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
7.2
7.2 แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้า นสุ ข ภาพ
ที่เที่ยงธรรมมีน้ำใจและสำนึกรับใช้ชุมชน
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ข้อ

มหาวิทยาลัยพะเยา

ข้อ

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*

ข้อ

สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและ
การตรวจ ประเมิ น สภาวะผู ้ ป ่ ว ยทั ้ ง ทาง
การแพทย์ แ ละทางทั น ตกรรม รวมทั ้ ง
การบั น ทึ ก เวชระเบี ย นของผู ้ ป ่ ว ยได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถวินิจฉัยเบื้องต้ นและวินิจฉัยแยกโรค
ในช่องปากขากรรไกรและใบหน้าโดย การแปล
ผลที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย
สามารถวางแผนการรั ก ษาทางทั น ตกรรม
โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วม
ของผู้ป่วย รวมทั้งทำการปรึกษา ให้คำปรึกษา
และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษากับผู้ประกอบ
วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟื้น ฟู
สภาพในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมิน
ผลการรักษา

8.1

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา

8. ทักษะพิสัย
-

8.1

-

8.2

-

8.3

-

8.4

สามารถรวบรวมข้ อ มู ล โดยการซั ก ประวั ต ิ แ ละ
การตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์
และทางทันต กรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียน
ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐาน
วิชาชีพ
8.2 สามารถวิ น ิ จ ฉั ย เบื ้ อ งต้ น และวิ น ิ จ ฉั ย แยกโรค
ในช่ องปากขากรรไกรและใบหน้ าโดย การแปลผล
ที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย
8.3 สามารถวางแผนการรัก ษาทางทัน ตกรรม โดยใช้
หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
รวมทั้งทำการปรึกษา ให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย
ไปรับการรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่ นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
8.4 สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟื้นฟู ส ภาพ
ในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมินผลการรักษา
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-

-

ข้อ

มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร์
ข้อ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละข้อที่
แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)*
สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา
8.5 สามารถจั ด การเบื ้ อ งต้ น ต่ อ ภาวะฉุ ก เฉิ น 8.5 ส า ม า ร ถ จ ั ด ก า รเ บ ื ้ อ ง ต ้ น ต่ อ ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น
ทางการแพทย์ ท ี ่ อ าจเกิ ด ขึ ้ น ในผู ้ ป ่ ว ย
ทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทัน ตกรรมได้
ทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม
อย่างเหมาะสม
8.6 สามารถจั ด การภาวะแทรกซ้ อ นและภาวะ 8.6 สามารถจั ด การภาวะแทรกซ้ อนและภาวะฉุ กเฉิน
ฉุกเฉินทางทันตกรรมได้
ทางทันตกรรมได้
8.7 สามารถสร้ างเสริ มสุข ภาพและป้อ งกั น โรค 8.7 สามารถสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพและป้ อ งกั น โรค
ในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และ
ในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุม ชน
ชุมชนโดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564)
1. สาระในการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรฯ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2564) (หลักสูตรฯ) ได้ตอบสนอง
แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561)
(https://bpr.moph.go.th) ด้วยสถานการณ์ด้านกำลังคนในส่วนของทันตแพทย์ ในประเทศไทยว่ามีสัดส่วน
ต่อประชากร ต่ำกว่าเกณฑ์สากล การผลิตทันตแพทย์จึงเป็นความต้องการของตลาดวิชาชีพ หลักสูตรฯ
ยังพัฒนาคุณภาพของทันตแพทย์ให้ตอบสนองความต้องการของแผนงาน ดังต่อไปนี้
ส่วนแผนงานที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสาธารณสุขนี้ การพัฒนา
คุณภาพชีว ิตคนไทยทุก กลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ 2 พัฒนาและสร้างเสริ มศัก ยภาพคนไทย
กลุ่มวัยเรียน ยังได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้เป็นระยะ เช่น ใน phare ที่ 2 (2565-2569) ร้อยละ 80
เด็กกลุ่ม อายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ผุ จนถึง phare 4 (พ.ศ.2575-2579) กลุ่มเด็กอายุ 0-12 ปี ร้อยละ 90
ไม่มีฟันผุ
ในแผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการที่ 13 พัฒนาระบบการแพทย์
ปฐมภูมิ โดยแผนงานในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ตั้งเป้าหมายการจัดตั้งคลินิกแพทย์ครอบครัว
6,500 ทีม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชนทุกคน
ซึ่งความสำคัญดังกล่าว ทางหลักสูตรได้นำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องต่อไป

2. จุดเด่นของหลักสูตร และ ELOs ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตทันตแพทย์ ที่มีคุณลักษณะดังนี้
1. มี ค ุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติ อ ั น ดี ง ามต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถใช้องค์ความรูใ้ นวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางทันตแพทยศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะ
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งตลอดจนให้ ก ารป้ อ งกั น โรคในช่ อ งปากได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยใช้ ห ลั ก การดู แ ลสุ ข ภาพ
แบบองค์รวม
3. มีค วามรู้ด ้านเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม รู้เ ท่าทันการเปลี่ย นแปลง และนำไปใช้
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต และพัฒนาความรูท้ างวิชาชีพได้
4. มีความรู้ หลักการวิจัยและสามารถทำการวิจัยที่ไม่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก
5. รู ้ ข ี ด จำกั ด และขี ด ความสามารถของตนเอง สามารถส่ ง ต่ อ ไปยั ง ผู ้ ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งได้
อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์
6. มีทักษะในการอ่าน เขียน พูดและใช้ภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของวิชาชีพ
7. มี ค วามสามารถให้ ก ารบริ บ าลในรู ป แบบทั น ตกรรมครอบครั ว ได้ แ ละทำงานเป็ น
ทีมสหวิชาชีพในคลินกิ แพทย์ครอบครัว

3. จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ อว.

เกณฑ์มาตรฐานของ
ทันตแพทยสภา

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2556

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2564

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

30 หน่วยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.1.1 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
2.1.2 วิทยาศาสตร์
การแพทย์พนื้ ฐาน
2.1.3 กลุ่มภาษา
2.2 กลุ่มวิชาชีพ

ไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต

196 หน่วยกิต
43 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
31 หน่วยกิต

190 หน่วยกิต
38 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต

153 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
152 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

180 หน่วยกิต

220 หน่วยกิต

232 หน่วยกิต

226 หน่วยกิต

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
(ถ้ามี)
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

4. ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก
4.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ จะเชิญผูม้ ีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในวิชาชีพ หรือมี
ความเชี่ยวชาญพิเศษมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ
4.2 จัดส่งนิสิตฝึกปฎิบัติตามในโรงเรียน กระทรวงสาธารณสุข

5. นิสิตกลุ่มเป้าหมาย และแผนการรับนิสิต
5.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
5.1.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
5.1.2 สำเร็จการศึก ษาระดับ อนุป ริญ ญาหรือเทีย บเท่า หรือระดับ ปริญ ญาตรีหรือเทีย บเท่ า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
5.1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้
5.1.3.1 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือ
ส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.1.3.2 เป็ น โรคไม่ ต ิด ต่ อหรื อ ภาวะอั น เป็น อุป สรรคต่อ การศึ ก ษาที ่ อ าจเกิ ดอั นตราย
ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.1.3.3 มี ค วามพิ ก ารทางร่ า งกายอัน อาจเป็ นอุ ป สรรคต่ อการศึ ก ษา การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.1.3.4 มีค วามผิด ปกติใ นการได้ย ิ นทั้ง สองข้ าง โดยมีระดับ การได้ย ินเฉลี่ย ที่ความถี่
500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination
Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ป ระสาทการได้ย ิน(Sensorineural
Hearing Loss)
5.1.3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
(1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว
(2) ระดับการมองเห็นในตาข้างดี เมื่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 หรือ 20/40
5.1.3.6 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขัน้ รุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อ่นื เช่น
โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic
Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ
Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5.1.3.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็ น
อุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ทั้งนี้ สำหรับปัญหาสุขภาพ หรืออาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน
ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด
5.1.4 ไม่เ คยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ก ระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5.1.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
5.1.6 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาเพื ่ อ ปริ ญ ญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
5.2 แผนการรับนิสิต
จำนวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
ชั้นปีที่ 5
ชั้นปีที่ 6
รวม
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2564
30

2565
30
30

2566
30
30
30

2567
30
30
30
30

2568
30
30
30
30
30

2569
45
30
30
30
30
30

2570
45
45
30
30
30
30

30

60

90

120

150

195

210

30

30

6. ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ
6.1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย ที ่ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละเข้ า ใจแก่ อ าจารย์ ใ หม่ ใ นเรื ่ อ งบทบาทหน้ า ที ่ ข องอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดทั้งจัดอบรมความเป็นครู เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ
ความเป็นครู
6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทัก ษะ
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จ
ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน
(2) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรม/ดูงานเกี่ยวกับ การจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
(3) สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ในทุกด้าน
(4) สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ท ำงานบริ ก ารวิ ช าการแก่ ส ั ง คมและชุ ม ชน โดยจั ด อบรม
ให้ความรู้ หรือจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วม
(5) พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ การใช้คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(7) พั ฒ นาความเชี ่ ย วชาญการปฏิ บ ั ต ิ เ ฉพาะสาขาทางวิ ช าชี พ ทั น ตแพทยศาสตร์
ให้มคี วามทันสมัยอยู่เสมอ
(8) พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นตำรา หนั ง สื อ การวิ จ ั ย และตี พ ิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงาน
ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
(9) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูแ้ ละคุณธรรม
(10) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ให้สูงขึ้น

(11) กระตุน้ ให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง6.2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์
ให้เ พิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เ พื ่อส่ งเสริมการสอนและการวิจัย อย่า งต่อ เนื ่ อ ง
โดยผ่านการทำวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง (ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา) หรือการลาศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้
7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์
การเรี ย นรู ้ แ ละฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารภาคสนามในรายวิ ช าปฏิ บ ั ต ิ ก ารโรงพยาบาลชุ ม ชนและรายวิ ช า
ปฏิบัติการโรงพยาบาล ในชั้นปีที่ 6
8. ความคุ้มทุนหรือคุ้มค่า
หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
2564

2565

2566

2567

2568

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจำ

3,585,600
921,600

4,871,755
1,252,178

5,719,927
1,470,182

6,875,925
1,767,306

7,724,414
1,985,391

2. งบดำเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค

13,344,300
4,582,500
5,740,000
120,000

18,130,900
6,266,243
7,798,938
163,044

21,287,490
7,310,232
9,156,733
191,430

25,589,692
8,787,629
11,007,309
230,118

28,747,460
9,872,023
12,365,611
258,515

1,706,000
140,000

2,317,942
140,000

74,574,900
2,721,496
140,000

18,177,500
3,271,510
140,000

16,196,000
3,675,215
140,000

3. งบลงทุน
3.1 สิ่งก่อสร้าง
3.2 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

30,140,000

40,941,000

122,572,390

75,846,989

80,964,629

9. ความพร้อมด้านอื่นๆ
9.1 การกำกับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลัก สูตร โดยมีหน้าที่เ สนอหลัก สูตรใหม่ หลัก สูตร
ปรับ ปรุง หรือเสนอปิด หลัก สูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลัก สูตรให้เ ป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลัก สูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
10. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
10.1 การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจำนวนที่
เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป
งานบริ การการศึ กษา งานการเงิ นและพั สดุ งานนโยบายและแผน และงานบุ คคล บุ คลากร
สายสนับสนุนของคณะต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และจะต้องสามารถบริการโสตทัศนูปกรณ์ให้อาจารย์สามารถใช้สอนได้อย่างสะดวก สามารถเตรียม
ห้องปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์ในวิชาที่มกี ารฝึกปฎิบัติ
10.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี ว ุ ฒ ิ ป ริ ญ ญาตรี ท ี ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ ภาระงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบ
และมีความรู้ตรงสายงาน เช่น ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ควรมีวุฒิปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต หรือ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง
10.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน
10.3.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทางทันตกรรม รวมถึงมีคลินิก
ทันตกรรม ที่พร้อมและเพีย งพอสําหรับการจัดการเรีย นการสอนรูป แบบต่ างๆ
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา
10.3.2 มีวัสดุทันตกรรม และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเพีย งพอในการให้บ ริ ก าร
ผูป้ ่วยและ การเรียนการสอน อย่างน้อยตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา

10.3.3 มี ร ะบบคลิ น ิ ก ทั น ตกรรมหรื อ โรงพยาบาลทั น ตกรรมที ่ ม ี เ ครื อ ข่ า ยการดู แ ล
ผู ้ ป ่ ว ยและ การส่ ง ต่ อ ผู ้ ป ่ ว ยกั บ สถานพยาบาลและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายนอก
เพื่อให้มีผู้ป่วยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ นักศึกษาตามมาตรฐาน/เกณฑ์
ของทันตแพทยสภา
10.3.4 มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
10.3.5 มี ร ะบบเครื อ ข่ า ยที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื ่ อ ใช้ ใ นการสื บ ค้ น ข้ อ มู ล เพื ่ อ การศึ ก ษา
และเป็นสื่อ การเรียนการสอน
10.3.6 มีห้องสมุด หรือห้องอ่านหนังสือ มีตํารา วารสารทางด้านทันตแพทย์ท ุก สาขา
รวมทั้งด้าน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่ทันสมัย
10.3.7 มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ โรงพยาบาล หรื อ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งทั ้ ง ภาครั ฐ
และเอกชน เพื่อ การส่งนักศึกษาไปดูงาน ฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

