
 

  
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์      
 
 

 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561  

 
 
 
 

 
คณะทันตแพทยศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 



 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์      
 
 
 
 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561  
 
 
 
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์  และบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
 

หลักสูตรที่ขอเปิดนี้ได้ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์  ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561  

 
 

(ลงนาม)      
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทนัตแพทย์ ดร .นิมนัส คอวนิช ) 

ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์      
วันที่      เดือน เมษายน  พ.ศ.2561 

 



 

 

สารบัญ 
 หน้า 
หมวดที่1. ข้อมูลทั่วไป 1 

1.  รหัสและชื่อหลักสตูร 1 

2.  กลุ่มหลักสูตร 1 

3.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 

4.  วิชาเอก 1 

5.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสตูร 1 

6.  รูปแบบของหลักสูตร 1 

7. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 2 

8.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 2 

9. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 2 

10. ช่ือ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 3 

11.  สถานท่ีจัดการเรยีนการสอน 4 

12.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

13.  ผลกระทบจาก 5 

14.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 6 

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 7 
1.  ปรัชญา ความส าคญั และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 7 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
1. ระบบการจดัการศึกษา 8 

2. การด าเนินการหลักสูตร 8 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 11 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม 47 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 47 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 49 
1.  การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 49 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้าน 49 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสู้่กระบวนวิชา (Curriculum mapping) 54 



 

 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 63 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 63 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมิทธ์ิของนักศึกษา 64 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 64 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 65 
1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม ่ 65 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 65 

หมวดที่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 66 
1.  การก ากับมาตรฐาน 66 

2.  บัณฑติ 66 

3.  นักศึกษา 66 

4.  อาจารย ์ 67 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 67 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 67 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 68 

หมวดที่ 8.กระบวนการการประเมินและปรับปรงุหลักสตูร 69 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 69 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 69 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 69 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 69 

ภาคผนวก 70 
1.  ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 71 

2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรา่งหลักสตูร 102 

3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารย์ประจ า 103 

4. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์พิเศษ 146 

5.  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการร่างหลักสตูร 149 



1 

 

รายละเอียดของ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  
                               และคณะทันตแพทยศาสตร์  

หมวดที่1. ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ภาษาอังกิษ :  Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Dentistry     

2.  กลุ่มหลักสูตร : วิชาชีพ  

3.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  
                                (ทันตแพทยศาสตร)์ 

  :  ชื่อย่อ  ป.บัณฑิต ทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร์) 
 ภาษาอังกิษ : ชื่อเต็ม   Graduate Diploma in Clinical Sciences (Dentistry)  
  :  ชื่อย่อ    Grad. Dip. Clin. Sci. (Dentistry) 

4.  วิชาเอก  ประกอบด้วยแขนงวิชา 8 แขนงวิชา ดังนี้ 
1. วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก   2. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3. ทันตกรรมบูรณะ    4. วิทยาเอ็นโดดอนต์ 
5. ทันตกรรมประดิษฐ์    6. ปริทันตวิทยา 
7. ทันตกรรมทั่วไป    8. ทันตกรรมส าหรับเด็ก 

5.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 26  หน่วยกิต  

6.  รูปแบบของหลักสูตร 

 6.1 รูปแบบ  
เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หลักสูตร 1 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 3 ปี

การศึกษา  
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 6.2 ภาษาที่ใช้  
 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................ 

 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

6.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบนั 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเปน็ปริญญาของแต่ละสถาบนั 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว และเปน็ปริญญาร่วมกับ …………………………     
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ ...........  เมื่อวันที่   เดือน     ปี  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่.......... เมื่อวันที่   เดือน     ปี  
 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่    เดือน     ปี  

8.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2561 

9. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 ทันตแพทย์ในระบบราชการ 
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
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 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
 ที่ปรึกษาบริษทัผลติภัณฑ์ทางทนัตกรรม 
 ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทนัตกรรม 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),                
สถาบันปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์  ณ ล าปาง - วท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557 
- วท.ม. (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า),
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2551 
- ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า),
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2512 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2540 
 
 

3 5099 00144 XX X 

ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา  สุขพัทธี
  
 

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์),
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2559 
- อ.ว. (ทันตกรรมประดิษฐ์),                        
ทันตแพทยสภา, 2556 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)์, 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดษิฐ์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2541 
-ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 
 
 

3 5001 00030 XX X 

ผศ.ทพ.ดร.คธาวุธ  เตชะสทุธิรัฐ*
  
 

- Ph.D. Dental Science (Oral 
Maxillofacial Surgery), Tokyo 
Medical and Dental University, 
Japan,  2008 

- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2545 

- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

3 6099 00606 XX X 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา),                
สถาบันปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัวประชาชน 

อ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์   
บัณฑิตคุณานนต ์

- ท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2556 
- ป.บัณฑิต วทิยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ทันตกรรมประดิษฐ)์, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2548 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 
 

3 5099 01356 XX X 

อ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์   
นริันต์สิทธิรัชต ์

- ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2559 
-  Master of Medical Education, 
University of Dundee, UK, 2005 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

3 5106 00016 XX X 

11.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

ในสถานที่ตัง้  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

12.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุงด้านทันตสาธารณสุขของภาครัฐทั้งการบริการและสิทธิ
สวัสดิการ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด ล้วนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ด้าน
สุขภาพรวมทั้งมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงบริการทาง                
ทันตกรรมและมีความตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้ น ประกอบกับนวัตกรรมและ
วิทยาการทางทันตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้และความช านาญในงานคลินิก
ทางด้านทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มมากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) คือมีระบบการติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

ท าให้ความรู้และทัศนคติของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย และมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิติกรรม รวมทั้งโรคในช่องปาก นอกจากนี้
โครงสร้างของประชากรมีการเคลื่อนสู่ภาวะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ ยังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
ระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก ทันตแพทย์จึงควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าในด้านความรู้
และเทคโนโลยีในการดูแลทางทันตกรรม โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 
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13.  ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2561 จึงได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ 

 เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมได้อย่างมีมาตรฐานและ
เป็นองค์รวม     

 เน้นประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความรู้ทางด้านคลินิก น ามาตัดสินใจในการเลือก
วิธีดูแลผู้ป่วยทันตกรรมได้เหมาะสม มีหลักเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้และได้มาตรฐาน ค านึงถึงความ
ต้องการและสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย 

 เน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิกเพื่อการดูแล
ผู้ป่วย 

 เน้นการจัดการเรียนในกระบวนวิชาวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ และทักษะในการให้บริการ
ด้านทันตสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและครบถ้วนทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
บ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ และสามารถให้บริการสุขภาพที่มีความเคารพต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทั้งของผู้รับบริการและชุมชน 

 เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ขององค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อกระแสการไหลบ่าของค่านิยม มีความสมดุลระหว่างมิติ
ทางวัตถุกับจิตใจ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวที
โลกและสังคมอาเซียน  

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย

ในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และรอบรู้คู่
คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อแนวคิดค่านิยมและ
พิติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งให้ความส าคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข   
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14.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน    

14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส
กระบวนวิชา) 

  
สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้ 

  
  

วิชาบังคับ 1. 415711 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 2. 422711 

3. 422713 
วิชาเลือกใน 
สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 403701 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ 

2. 405782 
3. 408704 
4. 408707 
5. 423702 
6. 426701 
7. 426702 
8. 426761 
9. 426762 

วิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี  
 

 
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

- ไม่มี -  
 

14.3 การบริหารจัดการ   
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นแบบสาขาวิชาร่วมภายในคณะ ( Interdisciplinary) ก าหนดให้นักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งได้ระบุกระบวนวิชาแต่ละหมวดวิชาไว้ชัด เจน และก ากับดูแลโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา  
เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างให้ทันตแพทย์มีความรู้และทักษะทางทันตกรรมที่ทันสมัย สอดคล้องกับความ

ต้องการของบุคคล ชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ทันตแพทย์มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดี จากองค์ความรู้ในปัจจุบัน พบว่าการมี

สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพโดยรวม นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้ว การบริการทาง  
ทันตกรรมยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจ ซึ่งมีผลต่อการท างาน การเข้าสังคม ท าให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

ทันตแพทย์จึงควรพัฒนาความรู้และทักษะของตนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสามารถให้บริการทางทันตกรรมแก่
ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการถือประโยชน์ของผู้ป่วยและสังคมเป็นส าคัญ 

1.2 วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตที่:  
1. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้ทางคลินิกให้

เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม  
2. มีทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมเฉพาะแขนงวิชา ในการดูแล ป้องกัน รักษาและ

ฟื้นฟูสมรรถภาพช่องปากของผู้ป่วยทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม โดยมีความสามารถในการ บูรณาการ              
ทันตกรรมแบบองค์รวม คือ ค านึงถึงร่างกาย จิตใจและสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยร่วมด้วย 

3. มีความรู้ ความสามารถในการติดตาม ค้นคว้าความรู้และวิทยาการทางทันตกรรมและวิทยาศาสตร์
สุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทันตกรรมอย่างเหมาะสม 

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ีใน
ด้านความพึงพอใจ และภาวะการ
ได้งานของบัณฑติ 

 ร้อยละของบัณฑิตระดบัประกาศนียบัตร
บัณฑิต ทีไ่ด้งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี

 ร้อยละความพึงพอใจของบัณฑติที่มีต่อ
หลักสูตร 

 ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใชบ้ัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  
   ระบบรายป ี
   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 
   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีภาคิดูร้อน       

   ไม่มีภาคิดูร้อน 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

          - 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบการศึกษาตลอดป ี

  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบทวิภาค 
  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ (แขนงวชิาทนัตกรรมประดิษฐ์และทนัตกรรมส าหรับเด็ก) โดยก าหนดวนัเวลา

เรียนเป็นวันจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. 
ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
  ในเวลาราชการ 
  นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศกึษา 
 2. ส าเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 3. ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว 
 4. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทนัตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวนัเปิดเรียน 
 5. เป็นผู้มีสัญชาตไิทย หรือสัญชาติอื่นทีส่ามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
 6. คุณสมบัติอื่นใดที่ไม่เปน็ไปตามข้อ 3-5 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า
สาขาวชิา  
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  ความรู้ด้านภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 
  ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ  
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น นักศึกษายึดติดกับการเรียนแบบเดิมในระดับปริญญาตรี 

     นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวชิาทีส่อบคัดเลือกได้  (พิจารณา) 
    การรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลยัอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ท าให้ได้นักศึกษาไม่

ตรงกับจ านวนทีส่าขาวิชาต้องการ 
     หลักสูตรที่เปิดสอนในระดบับัณฑติศึกษาในแตล่ะมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ท าให้

นักศึกษามีทางเลือกมากข้ึน 
     อ่ืนๆ ..................................... 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย 

และการแบ่งเวลา 
  มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
  จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจยั 
  อ่ืนๆ – จัดโครงการสอนเสริมภาษาอังกิษให้แก่นักศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี  
ปีการศึกษา 2561 2562 3256  2564 2565 

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ 

- แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 3  3  3  3  3  
- แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 8  8  8  8  8  
- แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 4  4  4  4  4  
- แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์ 4  5  5  5  6  
- แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 12  12  12  12  12  
- แขนงวิชาปริทันตวิทยา 3  3  3  3  3  
- แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 6  6  6  6  6  
- แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 6  6  6  6  6  

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
- แขนงวิชาวิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก  3  3  3  3  3 
- แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล  8  8  8  8  8 
- แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ  4  4  4  4  4 
- แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์  4  5  5  5  6 
- แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  12  12  12  12  12 
- แขนงวิชาปริทันตวิทยา  3  3  3  3  3 
- แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป  6  6  6  6  6 
- แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก  6  6  6  6  6 
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2.6  งบประมาณตามแผน  
1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปีข้างหน้า โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตั้งงบประมาณ       
 

แผนงาน 
ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได้ 

การเรยีนการสอน 165,978,400 20,221,500 165,678,400 20,221,500 165,378,400 20,221,500 
วิจัย 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700 
บริการวิชาการแกส่ังคม 1,924,000 - 1,924,000 - 1,924,000 - 
การศาสนา ศลิปะ 
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

- 400,000 - 400,000 - 400,000 

สนับสนุนวิชาการ 339,000 160,000 339,000 160,000 339,000 160,000 
บริหารมหาวิทยาลัย 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 
รวม 204,701,700 26,700,000 204,401,700 26,700,000 204,101,700 26,700,000 
รวมท้ังสิ้น 231,401,700 231,101,700 230,801,700 

 2. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ตลอดหลักสูตร  
 30,000  บาท/คน  

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชัน้เรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เปน็หลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเปน็สื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 
 อ่ืนๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย 
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงแผนการ
ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต  
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

        ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต 
                       1. กระบวนวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  ไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต 
             1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า  26  หน่วยกิต 
         1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ    4  หน่วยกิต  

415711 ท.พจ. 711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์   1  หน่วยกิต  
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทนัตแพทย์   2  หน่วยกิต 
422713 ท.วช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสูง   1  หน่วยกิต   
         1.1.2  กระบวนวิชาบงัคับเฉพาะแขนงวชิา  ไม่น้อยกว่า  22  หน่วยกิต 

1) แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จ านวน  23  หน่วยกิต 
403702 ท.รว. 702 ทันตรังสีวทิยาขั้นสงู   2  หน่วยกิต 
403703 ท.รว. 703 การวินิจฉยัแยกโรคทางภาพรังส ี   1  หน่วยกิต  
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม   1 หน่วยกิต 
410711 ท.วฉ. 711 วินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสูง   2  หน่วยกิต 
410763 ท.วฉ. 763 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 3   2  หน่วยกิต 
410764 ท.วฉ. 764 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 4   3  หน่วยกิต 
410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลนิิกรังสีวิทยา พยาธวิิทยา   2  หน่วยกิต 
410796 ท.วฉ. 796 ปัญหาพิเศษทางวทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก 2   3  หน่วยกิต 
412781 ท.วช. 781 สัมมนาคลนิิกเวชศาสตรช์่องปาก   2  หน่วยกิต  
413701 ท.พช. 701 พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง   2  หน่วยกิต 
413731 ท.พช. 731 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง   1 หน่วยกิต 
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน   2 หน่วยกิต 
 2) แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จ านวน   23  หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1  หน่วยกิต  
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตรท์ั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม   1  หน่วยกิต 
408705 ท.ศป. 705 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  5   3  หน่วยกิต  
408706 ท.ศป. 706 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6   2 หน่วยกิต 
408707 ท.ศป. 707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  1  หน่วยกิต 
408765 ท.ศป. 765 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5   4  หน่วยกิต
408766 ท.ศป. 766 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  6             5  หน่วยกิต 
408782 ท.ศป. 782 สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2   1 หน่วยกิต 
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408796 ท.ศป. 796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  2  3  หน่วยกิต 
413701 ท.พช. 701 พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง   2  หน่วยกิต  
 3) แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ จ านวน   26   หน่วยกิต 
407715 ท.บ. 715  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5   2  หน่วยกิต 
407716 ท.บ. 716  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6   2  หน่วยกิต 
407725 ท.บ. 725  ทันตวัสดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5   1 หน่วยกิต  
407726 ท.บ. 726  ทันตวัสดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6   1  หน่วยกิต 
407733 ท.บ. 733  ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 3     1  หน่วยกิต 
407761 ท.บ. 761  คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต์ 1   6 หน่วยกิต 
407762 ท.บ. 762  คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต์ 2   6  หน่วยกิต 
407792 ท.บ. 792  สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2   1  หน่วยกิต 
407793 ท.บ. 793  สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3   1  หน่วยกิต 
407794 ท.บ. 794  สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมหัตถการ   1  หน่วยกิต 
407796 ท.บ. 796  ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรมบูรณะ  2   3 หน่วยกิต 
407797 ท.บ. 797  สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนดบ์ริดจ์   1  หน่วยกิต  

4) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จ านวน   23   หน่วยกิต 
405712 ท.วอ. 712 วิทยาเอ็นโดดอนต์   2  หน่วยกิต 
405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง   1 หน่วยกิต 
405753 ท.วอ. 753 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1   5  หน่วยกิต 
405754 ท.วอ. 754 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2   6  หน่วยกิต 
405781 ท.วอ. 781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวทิยาเอ็นโดดอนต์    1  หน่วยกิต 
405782 ท.วอ. 782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวทิยาเอ็นโดดอนต์ 2   1  หน่วยกิต 
405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1   2 หน่วยกิต 
405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2   2  หน่วยกิต 
405797 ท.วอ. 797 ปัญหาพิเศษทางวทิยาเอ็นโดดอนต์ 2   3 หน่วยกิต  

5) แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์ จ านวน   27   หน่วยกิต 
421711 ท.ปร. 711 ฟันเทียมติดแน่นประยุกต ์   1 หน่วยกิต 
421712 ท.ปร. 712 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้   1 หน่วยกิต 
421713 ท.ปร. 713 ฟันเทียมทัง้ปาก   1 หน่วยกิต  
421714 ท.ปร. 714 ฟันเทียมทบัราก   1  หน่วยกิต  
421716 ท.ปร. 716 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ ์   1 หน่วยกิต 
421717 ท.ปร. 717 หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร   1  หน่วยกิต  
421721 ท.ปร. 721 ทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทียม   1 หน่วยกิต 
421722 ท.ปร. 722 วิชาประดษิฐ์ใบหน้าขากรรไกร   1 หน่วยกิต 
421751 ท.ปร. 751 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1   6  หน่วยกิต  
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421752 ท.ปร. 752 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 2   6  หน่วยกิต  
421753 ท.ปร. 753 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 3    2 หน่วยกิต 
421781 ท.ปร. 781 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์   2  หน่วยกิต  
421796 ท.ปร. 796 ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 2    3 หน่วยกิต 

6) แขนงวิชาปริทันตวิทยา จ านวน   26  หน่วยกิต 
401701 ท.ปว. 701 ปริทันตวทิยาขั้นสูง   1 หน่วยกิต 
401702 ท.ปว. 702 ปริทันตบ์ าบัดด้วยวิธไีม่ผา่ตัด   1 หน่วยกิต 
401703 ท.ปว. 703 ศัลยกรรมปริทันต ์   2 หน่วยกิต 
401704 ท.ปว. 704 การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา   1 หน่วยกิต 
401705 ท.ปว. 705 การถ่ายภาพทางปริทนัต ์   1 หน่วยกิต 
401706 ท.ปว. 706 การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา   1  หน่วยกิต  
401712 ท.ปว. 712 ทันตกรรมรากเทียม   1 หน่วยกิต 
401713 ท.ปว. 713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทนัตกรรม   1  หน่วยกิต  
401761 ท.ปว. 761 คลินิกปริทนัต์บ าบัดขั้นสูง 1   4 หน่วยกิต 
401762 ท.ปว. 762 คลินิกปริทนัต์บ าบัดขั้นสูง 2   4 หน่วยกิต 
401763 ท.ปว. 763 การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา   1  หน่วยกิต 
401791 ท.ปว. 791 สัมมนาทางปริทันตวทิยา   1 หน่วยกิต 
401792 ท.ปว. 792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัต์    1 หน่วยกิต 
401793 ท.ปว. 793 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัต์ 2   1 หน่วยกิต 
401796 ท.ปว. 796 ปัญหาพิเศษทางปริทันตวทิยา 2   3 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1 หน่วยกิต 
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม   1 หน่วยกิต  

7) แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป จ านวน   23   หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1  หน่วยกิต  
426701 ท.ทป. 701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1   3 หน่วยกิต 
426702 ท.ทป. 702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2   3 หน่วยกิต 
426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1   4 หน่วยกิต 
426762 ท.ทป. 762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2   4 หน่วยกิต 
426763 ท.ทป. 763 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรับเด็ก   2  หน่วยกิต 
426764 ท.ทป. 764 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป   2  หน่วยกิต  
426791 ท.ทป. 791 สัมมนาทนัตกรรมพร้อมมูล   1  หน่วยกิต  
426796 ท.ทป. 796 ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรมทั่วไป 2   3 หน่วยกิต 
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8) แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก                                จ านวน 22 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1 หน่วยกิต 
414755 ท.ด.  755 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1   6  หน่วยกิต  
414756 ท.ด.  756 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2   6  หน่วยกิต  
414757 ท.ด.  757 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ    1 หน่วยกิต 
414758 ท.ด.  758 การใช้ยาสงบประสาททางการสูดดมในทันตกรรมส าหรับเด็ก   1 หน่วยกิต 
414793 ท.ด.  793 สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1    2 หน่วยกิต 
414794 ท.ด.  794 สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2    2  หน่วยกิต  
414796 ท.ด.  796 ปัญหาพิเศษทางทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2   3 หน่วยกิต       

1.1.3 กระบวนวิชาเลือก   - ไม่มี - 
1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ     - ไม่มี -                 

2. กระบวนวิชาระดับปริญญาตรีข้ันสูง   (ถ้ามี)    - ไม่มี –       
      ข. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
       1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวทิยาลัย     - ไม่มี - 
                   2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา     - ไม่มี – 
  ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย การจัดสัมมนาวชิาการร่วมระหว่างแขนงวิชา และการน าเสนอ
ผลงานในการสัมมนา อย่างน้อย 1 คร้ัง 

3.1.2 Curriculum Structure            
 A.  Coursework     a minimum of 26 credits 
  1. Graduate Courses  a minimum of 26 credits 
       1.1  Field of concentration courses  a minimum of 26 credits 
    1.1.1 Required courses   4 credits 
415711 DBEH 711  Behavioral Science and Ethics for Dentists     1 credit 
422711 DBM  711  Biomedical Science for Dentists      2 credits 
422713 DOB   713  Advanced Oral Sciences      1 credit 
    1.1.2 Field of concentration courses  a minimum of  22 credits 
     1) Track of Oral Diagnostic Sciences   23  credits 
403702 DROE 702 Advanced Oral Radiology               2 credits 
403703 DROE 703 Radiographic Differential Diagnosis            1 credit 
408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry            1 credit 
410711 DDIA 711 Advanced Oral Diagnosis             2 credits 
410763 DROE 763 Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 3           2 credits 
410764 DROE 764 Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 4           3 credits 
410791 DDIA 791 Seminar in Clinico-Radio-Pathology            2 credits 
410796 DDIA  796  Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2           3 credits 
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412781 DMED 781 Seminar in Clinical Oral Medicine            2 credits 
413701 DPAT 701 Advanced Oral Pathology             2 credits 
413731 DPAT 731 Advanced Laboratory in Oral Pathology            1 credit 
423702 DOCC 702 Basic Occlusion               2 credits 
     2) Track of Oral and Maxillofacial Surgery   23   credits 
403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis            1 credit 
408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry             1 credits 
408705 DOS 705 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5            3 credits 
408706 DOS 706 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6            2 credits 
408707 DOS 707 Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery           1 credit 
408765 DOS 765 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5           4 credits 
408766 DOS 766 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6           5 credits 
408782 DOS 782 Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery 1            1 credit  
408796 DOS 796 Special Problems in Oral and Maxillofacial Surgery 2           3 credits 
413701 DPAT 701 Advanced Oral Pathology              2 credits 
     3) Track of Restorative Dentistry    26    credits 
407715 DRES 715 Advanced Restorative Dentistry 5             2 credits 
407716 DRES 716 Advanced Restorative Dentistry 6             2 credits 
407725 DRES 725 Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5           1 credit 
407726 DRES 726 Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6           1 credit 
407733 DRES 733 Laboratory Practices in Restorative Dentistry 3            1 credit 
407761 DRES 761 Applied Clinical Restorative Dentistry 1             6 credits 
407762 DRES 762 Applied Clinical Restorative Dentistry 2             6 credits  
407792 DRES 792 Seminar in Restorative Dentistry 2             1 credit 
407793 DRES 793 Seminar in Restorative Dentistry 3             1 credit 
407794 DRES 794 Treatment planning seminar in Operative Dentistry                 1 credit 
407796 DRES 796 Special Problems in Restorative Dentistry 2            3 credits 
407797 DRES 797 Treatment planning seminar in Crown and Bridge           1 credit  
     4) Track of Endodontics    23  credits 
405712 DEND 712 Endodontics                2 credits  
405732 DEND 732 Advanced Laboratory Endodontics             1 credit 
405753 DEND 753 Advanced Clinical Endodontics 1             5 credits 
405754 DEND 754 Advanced Clinical Endodontics 2             6 credits 
405781 DEND 781 Seminar in Endodontic Case Analysis              1 credit 
405782 DEND 782 Seminar in Endodontic Case Analysis 2             1 credit 
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405794 DEND 794 Seminar in Endodontics 1               2 credits 
405796 DEND 796 Seminar in Endodontics 2              2 credits 
405797 ท.วอ. 797 Special Problems in Endodontics 2             3 credits 
     5) Track of Prosthodontics    27   credits 
421711  DPRO 711 Applied Fixed Prosthodontics              1 credit 
421712  DPRO 712 Removable Partial Prosthodontics             1 credit 
421713  DPRO 713 Completed Denture Prosthodontics             1 credit  
421714  DPRO 714 Removable Overlay Denture              1 credit 
421716  DPRO 716 Perio-Prosthodontics               1 credit 
421717  DPRO 717 Principles of Gnathology              1 credit 
421721  DPRO 721 Prosthodontic Implantology              1 credit 
421722  DPRO 722 Maxillofacial Prosthetics              1 credit 
421751  DPRO 751 Advanced Clinical Prosthodontics 1             6 credits 
421752  DPRO 752 Advanced Clinical Prosthodontics 2             6 credits 
421753 DPRO 753 Advanced Clinical Prosthodontics 3             2 credits  
421781 DPRO 781 Seminar in Prosthodontics Treatment Planning            2 credits 
421796 DPRO 796 Special Problems  in Prosthodontics 2             3 credits 
     6) Track of Periodontics    26   credits 
401701 DPER 701 Advanced Periodontology              1 credit 
401702 DPER 702 Non-surgical Periodontal Therapy             1 credit 
401703 DPER 703 Periodontal Surgery               2 credits 
401704 DPER 704 Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy           1 credit 
401705 DPER 705 Periodontal Photography                    1 credit 
401706 DPER 706 Scientific Paper Writing in Periodontology            1 credit 
401712 DPER 712 Dental Implant                1 credit 
401713 DPER 713 Applied anatomy for Dentistry              1 credit 
401761 DPER 761 Advanced Clinical Periodontal Therapy 1            4 credits 
401762 DPER 762 Advanced Clinical Periodontal Therapy 2            4 credits 
401763 DPER 763 Teaching Practice in Periodontology             1 credit 
401791 DPER 791 Seminar in Periodontology              1 credit 
401792 DPER 792 Seminar in Periodontal Treatment Planning             1 credit 
401793 DPER 793 Seminar in Periodontal Treatment Planning 2            1 credit 
401796 DPER 796 Special Problems in Periodontics 2             3 credits 
403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis            1 credit 
408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry             1 credit 
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     7) Track of General Dentistry    23   credits 
403701 DROE 701 larO R raagOgol rda Oral Lesion Darodgiai            1 credit 
426701  DGEN 701 Comprehensive Dentistry 1              3 credits 
426702 DGEN 702 Comprehensive Dentistry 2              3 credits 
426761 DGEN 761 Clinical Comprehensive Dentistry 1             4 credits  
426762 DGEN 762 Clinical Comprehensive Dentistry 2             4 credits 
426763 DGEN 763 Clinical Comprehensive Dentistry for Children            2 credits 
426764 DGEN 764 Clinical Oral Surgery for General Practitioner            2 credits  
426791 DGEN 791 Seminar in Comprehensive Dentistry             1 credit 
426796 DGEN 796 Special Problems in General Dentistry 2             3 credits 

8) Track of Pediatric Dentistry          22   credits 
403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis            1 credit 
414755 DPED. 755 Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1            6 credits 
414756 DPED 756 Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2               6 credits 
414757 DPED 757 Clinical Dentistry for Pediatric Patients with Special            1 credit 
   Health Care Needs 
414758 DPED 758 Inhalation Sedation in Pediatric Dentistry             1 credit 
414793 DPED 793 Seminar in Pediatric Dentistry 1              2 credits  
414794 DPED 794 Seminar in Pediatric Dentistry 2              2 credits 
414796 DPED 796 Special Problems in Pediatric Dentistry 2            3 credits 
    1.1.3 Elective courses    None 
       1.2 Other courses                None   
  2.  Advanced Undergraduate Courses (if any)    None   

B. Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement:            - None -  
 2.  Program requirement             - None - 
 C. Academic activities: A student has to organize and present his/her special topic at least 
one paper at an academic meeting. 
 
 
 
 
 
 
 



18 

3.1.3 กระบวนวิชา   
 (1) หมวดวิชาบังคับ 
     1.1 กระบวนวชิาบังคับ      4  หน่วยกิต  

415711  ท.พจ. 711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์ 1 (1-0-2) 
 (Behavioral Science and Ethics for Dentists) 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์ 2 (2-0-4) 
  (Biomedical Science for Dentists) 
422713 ท.วช. 713         วิทยาศาสตรช์่องปากขั้นสูง  1 (1-0-2) 

(Advanced Oral Sciences)  
 1.2 กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   

 1. แขนงวชิาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จ านวน  23  หน่วยกิต 
403702 ท.รว. 702 ทันตรังสีวทิยาขั้นสูง        2 (2-0-4) 
 (Advanced Oral Radiology) 
403703 ท.รว. 703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี   1 (1-0-2) 
 (Radiographic Differential Diagnosis) 
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม   1 (1-0-2) 
 (Applied General Medicine in Dentistry) 
410711 ท.วฉ.  711 วินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู   2 (2-0-4) 
 (Advanced Oral Diagnosis) 
410763 ท.วฉ. 763 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 3  2 (0-12-0) 
 (Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 3) 
410764 ท.วฉ. 764 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 4   3 (0-16-0) 
 (Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 4) 
410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา   2 (2-0-4) 

(Seminar in Clinico-Radio-Pathology) 
410796 ท.วฉ. 796 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2  3 (0-9-0)    

(Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2) 
412781 ท.วช. 781 สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก   2 (2-0-4) 
 (Seminar in Clinical Oral Medicine) 
413701 ท.พช. 701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง   2 (2-0-4) 

(Advanced Oral Pathology) 
413731 ท.พช. 731 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง   1 (0-3-0) 

(Advanced Laboratory in Oral Pathology) 
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน   2 (2-0-4) 

(Basic Occlusion) 
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 2. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  จ านวน  23 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก   1 (1-0-2) 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม    1 (1-0-2) 

(Applied General Medicine in Dentistry) 
408705 ท.ศป. 705 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5   3 (3-0-6) 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5) 
408706 ท.ศป. 706 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6   2 (2-0-4) 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6) 
408707 ท.ศป. 707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 (1-0-2) 

(Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery) 
408765 ท.ศป. 765 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5    4 (0-24-0) 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5) 
408766 ท.ศป. 766 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6         5 (0-30-0) 

(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6) 
408782 ท.ศป. 782 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2  1 (1-0-2) 
 (Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery 2)   
408796 ท.ศป. 796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  2  3 (0-9-0) 

(Special Problems in Oral and Maxillofacial Surgery 2) 
413701 ท.พช. 701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง   2 (2-0-4) 

(Advanced Oral Pathology) 

 3. แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ จ านวน  26  หน่วยกิต 
407715 ท.บ. 715 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5 2 (2-0-4) 

(Advanced Restorative Dentistry 5) 
407716 ท.บ. 716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6   2 (2-0-4) 

(Advanced Restorative Dentistry 6) 
407725 ท.บ. 725 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 5   1 (1-0-2) 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5) 
407726 ท.บ. 726 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 6   1 (1-0-2) 

(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6) 
407733 ท.บ. 733 ปฏิบัติการทนัตกรรมบูรณะ 3     1 (0-3-1) 
 (Laboratory Practices in Restorative Dentistry 3) 
407761 ท.บ. 761 คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต ์1   6 (0-18-0) 
 (Applied Clinical Restorative Dentistry 1) 
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407762 ท.บ. 762 คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต ์2   6 (0-18-0) 
 (Applied Clinical Restorative Dentistry 2) 
407792 ท.บ. 792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2   1 (0-1-0) 

(Seminar in Restorative Dentistry 2) 
407793 ท.บ. 793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3   1 (0-1-0) 

(Seminar in Restorative Dentistry 3)  
407794 ท.บ. 794 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมหัตถการ  1 (0-1-0) 
 (Treatment planning seminar in Operative Dentistry) 
407796 ท.บ. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2   3 (0-9-0) 
 (Special Problems in Restorative Dentistry 2)  
407797 ท.บ. 797 สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์  1 (0-1-0) 
 (Treatment planning seminar in Crown and Bridge) 

 4. แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จ านวน   23  หน่วยกิต 
405712 ท.วอ. 712 วิทยาเอ็นโดดอนต ์   2 (2-0-4) 

(Endodontics) 
405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง   1 (0-3-2) 

(Advanced Laboratory Endodontics) 
405753 ท.วอ. 753 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1   5 (0-30-0) 

(Advanced Clinical Endodontics 1) 
405754 ท.วอ. 754 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2   6 (0-36-0) 

(Advanced Clinical Endodontics 2) 
405781 ท.วอ. 781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์    1 (1-0-2)  

(Seminar in Endodontic Case Analysis) 
405782 ท.วอ. 782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2   1 (1-0-2) 

(Seminar in Endodontic Case Analysis 2) 
405794 ท.วอ. 794 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1    2 (2-0-4) 
 (Seminar in Endodontics 1) 
405796 ท.วอ. 796 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 2    2 (2-0-4) 

(Seminar in Endodontics 2) 
405797 ท.วอ. 797 ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2    3 (0-9-0) 

(Special Problems in Endodontics 2) 
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 5. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์ จ านวน   27  หน่วยกิต 
421711  ท.ปร. 711 ฟันเทียมติดแนน่ประยุกต ์    1 (1-0-2) 
 (Applied Fixed Prosthodontics) 
421712  ท.ปร. 712 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้    1 (1-0-2) 

(Removable Partial Prosthodontics) 
421713  ท.ปร. 713 ฟันเทียมทั้งปาก    1 (1-0-2) 
 (Completed Denture Prosthodontics) 
421714  ท.ปร. 714 ฟันเทียมทับราก    1 (1-0-2) 

(Removable Overlay Denture) 
421716  ท.ปร. 716 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ ์    1 (1-0-2) 
 (Perio-Prosthodontics) 
421717  ท.ปร. 717 หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร    1 (1-0-2) 
 (Principles of Gnathology) 
421721  ท.ปร. 721 ทันตกรรมประดิษฐส์ าหรับรากเทียม    1 (1-0-2) 
 (Prosthodontic Implantology) 
421722  ท.ปร. 722 วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร    1 (1-0-2) 

(Maxillofacial Prosthetics) 
421751  ท.ปร. 751 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 1    6 (0-36-0) 

(Advanced Clinical Prosthodontics 1) 
421752  ท.ปร. 752 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 2    6 (0-36-0) 
 (Advanced Clinical Prosthodontics 2) 
421753 ท.ปร. 753 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 3     2 (1-12-0) 
 (Advanced Clinical Prosthodontics 3)  
421781 ท.ปร. 781 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์   2 (0-6-0) 
 (Seminar in Prosthodontic Treatment Planning) 
421796 ท.ปร. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2    3 (0-9-0) 

(Special Problems in Prosthodontics 2) 

 6. แขนงวิชาปริทันตวิทยา จ านวน  26  หน่วยกิต 
401701 ท.ปว. 701 ปริทันตวิทยาขั้นสูง    1 (1-0-2) 

(Advanced Periodontology) 
401702 ท.ปว. 702 ปริทันตบ์ าบัดด้วยวิธไีม่ผา่ตัด    1 (1-0-2) 

(Non-surgical Periodontal Therapy) 
401703 ท.ปว. 703 ศัลยกรรมปริทันต ์    2 (2-0-4) 

(Periodontal Surgery) 
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401704 ท.ปว. 704 การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา    1 (1-0-2) 
(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy) 

401705 ท.ปว. 705 การถ่ายภาพทางปริทนัต ์    1 (1-0-2) 
(Periodontal Photography) 

401706 ท.ปว. 706 การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา   1 (1-0-2) 
(Scientific Paper Writing in Periodontology) 

401712 ท.ปว. 712 ทันตกรรมรากเทียม    1 (1-0-2) 
 (Dental Implant) 
401713 ท.ปว. 713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทนัตกรรม    1 (1-0-2) 
 (Applied Anatomy for Dentistry) 
401761 ท.ปว. 761 คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 1    4 (0-24-0) 

(Advanced Clinical Periodontal Therapy 1)  
401762 ท.ปว. 762 คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 2    4 (0-24-0) 

(Advanced Clinical Periodontal Therapy 2) 
401763 ท.ปว. 763 การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา    1 (0-3-0) 
 (Teaching Practice in Periodontology) 
401791 ท.ปว. 791 สัมมนาทางปริทันตวิทยา    1 (1-0-2) 

(Seminar in Periodontology)  
401792 ท.ปว. 792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัต์    1 (1-0-2) 
 (Seminar in Periodontal Treatment Planning) 
401793 ท.ปว. 793 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัต์ 2    1 (1-0-2) 
 (Seminar in Periodontal Treatment Planning 2) 
401796 ท.ปว. 796 ปัญหาพิเศษทางปริทนัตวิทยา 2    3 (0-9-0) 

(Special Problems in Periodontics 2) 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก   1 (1-0-2) 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม    1 (1-0-2) 
 (Applied General Medicine in Dentistry) 

 7. แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป จ านวน   23  หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก   1 (1-0-2) 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 
426701 ท.ทป. 701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1    3 (3-0-6) 

(Comprehensive Dentistry 1)   
426702 ท.ทป. 702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2    3 (3-0-6) 

(Comprehensive Dentistry 2) 
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426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1    4 (0-24-0) 
(Clinical Comprehensive Dentistry 1) 

426762 ท.ทป. 762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2    4 (0-24-0) 
 (Clinical Comprehensive Dentistry 2) 
426763 ท.ทป. 763 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรบัเด็ก    2 (0-12-0) 

(Clinical Comprehensive Dentistry for Children) 
426764 ท.ทป. 764 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรบัทันตแพทย์ทั่วไป   2 (0-12-0) 

(Clinical Oral Surgery for General Practitioner) 
426791 ท.ทป. 791 สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล    1 (1-0-2) 

(Seminar in Comprehensive Dentistry)  
426796 ท.ทป. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2    3 (0-9-0) 

(Special Problems in General Dentistry 2) 

8) แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก จ านวน   22   หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก   1 (1-0-2) 

(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis)  
414755  ท.ด. 755 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1    6 (0-6-3) 

(Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1)  
414756  ท.ด. 756 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2    6 (0-6-3) 

(Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2)  
414757  ท.ด. 757 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ    1 (0-3-6) 

(Clinical Dentistry for Pediatric Patients with Special Health Care Needs) 
414758  ท.ด. 758 การใช้ยาสงบประสาททางการสดูดมในทันตกรรมส าหรับเด็ก    1 (0-3-3) 

(Inhalation Sedation in Pediatric Dentistry)   
414793  ท.ด. 793 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1     2 (2-0-4) 

(Seminar in Pediatric Dentistry 1)  
414794  ท.ด. 794 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2     2 (2-0-4) 

(Seminar in Pediatric Dentistry 2) 
414796 ท.ด. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2     3 (0-9-0) 

(Special Problems in Pediatric Dentistry 2) 
1.3 กระบวนวชิาเลือก   - ไม่มี -  

 (2) หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ        - ไม่มี - 
 (3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ       - ไม่มี - 
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หมายเหตุ  
1. ความหมายของรหัสและเลขประจ ากระบวนวิชา 
 รหัสวิชาของคณะทนัตแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นระบบตัวเลข 6 หลัก ดังนี้ 
 1.1 ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชา/แขนงวิชาที่เปดิสอนวชิานั้น จะมีรหัสตั้งแต่ 401-
426 ภาควิชา/แขนงวชิาตา่งๆ ของคณะที่กล่าวอ้างอิงในหลักสตูรนี้ ได้แก่ 

401  หมายถึง  แขนงวิชาปริทันตวิทยา 
403  หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (ทนัตรังสีวิทยา) 
405  หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์
407  หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 
408 หมายถึง  แขนงวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
410 หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (วินจิฉัยโรคช่องปาก) 
412 หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก) 
413 หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก) 
414  หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
415 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมชุมชน 
421 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์
422 หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (ชีววิทยาช่องปาก) 
423  หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (ทนัตกรรมบดเค้ียว) 
426 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 

 1.2 ตัวเลขที่ 4-6 มีความหมาย ดังนี ้
 ตัวเลขที่ 4    หมายถึง  ระดับการจัดการศึกษา 
  “7” “8” “9” หมายถึง  กระบวนวชิาระดบับัณฑิตศึกษา 
 ตัวเลขที่ 5  หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
  “0” “1” “2”  หมายถึง  กระบวนวชิาบรรยาย  
  “3”  หมายถึง  กระบวนวชิาปฏิบัติในห้องปฏบิตัิการ 
  “5” “6” หมายถึง  กระบวนวชิาปฏิบัติในคลินิก 
  “8” “9” หมายถึง  กระบวนวชิาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
 ตัวเลขที่ 6   หมายถึง  อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
1. แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 

ภาคการศึกษาที่  1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentists) 
2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

403702 ทันตรังสีวทิยาขั้นสูง 
(Advanced Oral Radiology) 

2 (2-0-4) 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
(Applied General Medicine in Dentistry) 

1 (1-0-2) 

410711 วินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 
(Advanced Oral Diagnosis) 

2 (2-0-4) 

410763 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 3 
(Advanced Clinical Oral Diagnosis Sciences 3) 

2 (0-12-0) 

413701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 
(Advanced Oral Pathology) 

2 (2-0-4) 

423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 
(Basic Occlusion) 

2 (2-0-4) 

 รวม 15 
   
 ภาคการศึกษาที่ 2  
403703 การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี 

(Radiographic Differential Diagnosis) 
1 (1-0-2) 

410764 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 4 
(Advanced Clinical Oral Diagnosis Sciences 4) 

3 (0-16-0) 

410791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา 
(Seminar in Clinico-Radio-Pathology) 

2 (2-0-4) 

410796 ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2 
(Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2) 

3 (0-9-0) 

412781 สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 
(Seminar in Clinical Oral Medicine) 

2 (2-0-4) 

413731 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 
(Advanced Laboratory in Oral Pathology) 

1 (0-3-0) 

 รวม 12 
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2. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ภาคการศึกษาที่  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 
(Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis) 

1 (2-0-2) 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
(Applied General Medicine in Dentistry) 

1 (1-0-2) 

408705 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  5 
(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5) 

3 (3-0-6) 

408765 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5 
(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery) 

4 (0-24-0) 

413701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 
(Advanced Oral Pathology) 

2 (2-0-4) 

 รวม 15 
   

ภาคการศึกษาที่  2 
408706 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6 

(Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6) 
2 (2-0-4) 

408707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
(Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery) 

1 (1-0-2) 

408766 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  6 
(Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6) 

5 (0-30-0) 

408782 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 
(Seminar in Oral Maxillofacial Surgery 2) 

1 (0-3-0) 

408796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  2 
(Special Problems in Oral and Maxillofacial Surgery 2) 

3 (0-9-0) 

 รวม 12 
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3. แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 

ภาคการศึกษาที่  1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

(Biomedical Science for Dentists) 
2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

407715  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 5 
(Advanced Restorative Dentistry 5) 

2 (2-0-4) 

407725 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 5 
(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5) 

1 (1-0-2) 

407733 ปฏิบัติการทนัตกรรมบูรณะ 3   
(Laboratory Practices in Restorative Dentistry 3) 

1 (0-3-1) 

407761 คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต ์1 
(Applied Clinical Restorative  Dentistry 1) 

6 (0-18-0) 

407792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2 
(Seminar in  Restorative Dentistry 2) 

1 (0-1-0) 

 รวม 15 
 

ภาคการศึกษาที่  2 
407716  ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 6 

(Advanced Restorative Dentistry 6) 
2 (2-0-4) 

407726 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 6 
(Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6) 

1 (1-0-2) 

407762 คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต ์2 
(Applied Clinical Restorative  Dentistry 2 ) 

6 (0-18-0) 

407793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3 
(Seminar in  Restorative Dentistry 3) 

1 (0-1-0) 

407794 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมหัตถการ 
(Treatment planning seminar in Operative Dentistry) 

1 (0-1-0) 

407796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2 
(Special Problems in Restorative Dentistry 2) 

3 (0-9-0) 

407797 สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ 
(Treatment planning seminar in Crown and Bridge) 

1 (0-1-0) 

 รวม 15 



28 

4. แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ภาคการศึกษาที่  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

405712  วิทยาเอ็นโดดอนต ์ 
(Endodontics) 

2 (2-0-4) 

405732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 
(Advanced Laboratory Endodontics) 

1 (0-3-2) 

405753 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
(Advanced Clinical Endodontics 1) 

5 (0-30-0) 

405781  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
(Seminar in Endodontic Case Analysis) 

1 (1-0-2) 

405794 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1 
(Seminar in Endodontics 1) 

2 (2-0-4) 

 รวม 15 
   

ภาคการศึกษาที่  2 

   
405754 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 

(Advanced Clinical Endodontics 2) 
6 (0-36-0) 

405782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
(Seminar in Endodontic Case Analysis 2) 

1 (1-0-2) 

405796 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ 2 
(Seminar in Endodontics 2) 

2 (2-0-4) 

405797 ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
(Special Problems in Endodontics 2) 

3 (0-9-0) 

 รวม 12 
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5. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์
ภาคการศึกษาที่  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentists) 

2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

421711 ฟันเทียมติดแนน่ประยุกต ์
(Applied Fixed Prosthodontics) 

1 (1-0-2) 

421712 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 
(Removable Partial Prosthodontics) 

1 (1-0-2) 

421713 ฟันเทียมทั้งปาก 
(Completed Denture Prosthodontics) 

1 (1-0-2) 

421714 ฟันเทียมทับราก 
(Removable Overlay Denture) 

1 (1-0-2) 

421717 หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร 
(Principles of Gnathology) 

1 (1-0-2) 

421751 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 1 
(Advanced Clinical Prosthodontics 1) 

6 (0-36-0) 

 รวม 15 
ภาคการศึกษาที่  2 

421716 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ ์
(Perio-Prosthodontics) 

1 (1-0-2) 

421721 ทันตกรรมประดิษฐส์ าหรับรากเทียม 
(Prosthodontic Implantology) 

1 (1-0-2) 

421722 วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 
(Maxillofacial Prosthetics) 

1 (1-0-2) 

421752 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 2 
(Advanced Clinical Prosthodontics 2) 

6 (0-36-0) 

421781 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 
(Seminar in Prosthodontics Treatment Planning) 

2 (0-6-0) 

421796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
(Special Problems  in Prosthodontics 2) 

3 (0-9-0) 

 รวม 14 
ภาคฤดูร้อน 

 รวม 2 

421753 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 3  
(Advanced Clinical Prosthodontics 3) 

2 (1-12-0) 
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6. แขนงวิชาปริทันตวิทยา 
ภาคการศึกษาที่  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentistry) 

2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

401701 ปริทันตวิทยาขั้นสูง 
(Advanced Periodontology) 

1 (1-0-2) 

401702 ปริทันตบ์ าบัดด้วยวิธไีม่ผา่ตัด 
(Non-surgical Periodontal Therapy) 

1 (1-0-2) 

401703  ศัลยกรรมปริทันต ์
(Periodontal Surgery) 

2 (2-0-4) 

401761 คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 1 
(Advanced Clinical Periodontal Therapy 1) 

4 (0-24-0) 

401792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัต์  
(Seminar in Periodontal Treatment Planning) 

1 (1-0-2) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและวินจิฉัยรอยโรคในช่องปาก 
(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1 (1-0-2) 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
(Applied General Medicine in Dentistry) 

1 (1-0-2) 

 รวม 15 
ภาคการศึกษาที่  2 

401704 การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา 
(Interdisciplinary Treatment for Periodontal Therapy) 

1 (1-0-2) 

401705  การถ่ายภาพทางปริทนัต ์
(Periodontal Photography) 

1 (1-0-2) 

401706 การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา 
(Scientific Paper Writing in Periodontology) 

1 (1-0-2) 

401712 ทันตกรรมรากเทียม 
(Dental  Implant) 

1 (1-0-2) 

401713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทนัตกรรม 
(Applied anatomy for dentistry) 

1 (1-0-2) 

401762 คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 2 
(Advanced Clinical Periodontal Therapy 2) 

4 (0-24-0) 

401763 การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา 
(Teaching Practice  in Periodontology) 

1 (0-3-0) 

401791 สัมมนาทางปริทันตวิทยา 
(Seminar in Periodontology) 

1 (1-0-2) 

401793 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัต์ 2 
(Seminar in Periodontal Treatment Planning 2) 

1 (1-0-2) 

401796 ปัญหาพิเศษทางปริทนัตวิทยา 2 
(Special Problems in Periodontics 2) 

3 (0-9-0) 
 

 รวม 15 
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7. แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 
ภาคการศึกษาที่  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Biomedical Science for Dentistry) 

2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 
(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1 (1-0-2) 

426701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 
(Comprehensive Dentistry 1)    

3 (3-0-6) 

426702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2 
(Comprehensive Dentistry 2) 

3 (3-0-6) 

426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 
(Clinical Comprehensive Dentistry 1) 

4 (0-24-0) 

 รวม 15 
   

ภาคการศึกษาที่  2 

   
426762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 

(Clinical Comprehensive Dentistry 2) 
4 (0-24-0) 

426763 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรบัเด็ก 
(Clinical Comprehensive Dentistry for Children) 

2 (0-12-0) 

426764 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรบัทันตแพทย์ทั่วไป 
(Clinical Oral Surgery for General Practitioner) 

2 (0-12-0) 

426791 สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล 
(Seminar in Comprehensive Dentistry) 

1 (1-0-2) 

426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2 
(Special Problems in General Dentistry 2) 

3 (0-9-0) 

 รวม 12 
 
 
 
 
 



32 

8. แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเดก็ 
ภาคการศึกษาที่  1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  
(Advanced  Oral  Biology) 

2 (2-0-4) 

415711 พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
(Behavioral Science and Ethics for Dentists) 

1 (1-0-2) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู   
(Advanced Oral Sciences) 

1 (1-0-2) 

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 
(Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis) 

1(1-0-2) 

414755   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1 
(Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1) 

6 (0-6-3) 

414793 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 
(Seminar in Pediatric Dentistry 1) 

2 (2-0-4) 

 รวม 13 
   

ภาคการศึกษาที่  2 

   
414756   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2 

(Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2) 
6 (0-6-3) 

414757 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 1 (0-3-6) 

(Clinical Dentistry for Pediatric Patients with Special Health Care Needs) 
414758 การใช้ยาสงบประสาททางการสดูดมในทันตกรรมส าหรับเด็ก  

(Inhalation Sedation in Pediatric Dentistry) 
1 (0-3-3) 

414794 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 
(Seminar in Pediatric Dentistry 2) 

2 (2-0-4) 

414796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 
(Special Problems in Pediatric Dentistry 2) 

3 (0-9-0) 

 รวม 13 
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารย์ประจ า   

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์   ณ ล าปาง* 
(3 5099 00144 XX X) 

- วท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
- วท.ม. (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
- ป.บัณฑิต (รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2512 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2540 

9.00 3.00 9.00 3.00 10 (4) 

2 ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา  สุขพัทธ*ี 
(3 500100030 XX X) 

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 
- อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา, 
2556 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 
-ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2537 

9.00 12.00 9.00 12.00 7(4) 

3 ผศ.ทพ.ดร.คธาวุธ  เตชะสุทธิรัฐ*  
(3 6099 00606 XX X) 

- Ph.D. Dental Science (Oral 
Maxillofacial Surgery), Tokyo 
Medical and Dental University, 
Japan,  2008 

- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

18.00 - 18.00 - 5(3) 

4 อ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์  บัณฑิตคุณานนต์* 
(3 5099 01356 XX X) 

- ท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก               
(ทันตกรรมประดิษฐ์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 
2548 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 5  )5(  

5 อ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์  นิรันต์สิทธิรัชต์* 
(3 5106 00016 XX X) 

- ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 
-  Master of Medical Education, 
University of Dundee, UK, 2005 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2542 

10.00 1.00 18.00 3.00 3(3) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

6 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.สุทธิชัย 
กิษณะประกรกิจ 
(3 1002 01881 XX X) 

- Ph.D. (Oral Biology), University of 
Washington, U.S.A., 2001  

- M.S. (Oral Biology), University of 
Washington, U.S.A., 1997                      

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 

3.00 3.00 12.00 9.00 53(17) 

7 ศ.ทพญ.ดร.สิริพร  ฉัตรทิพากร 
(3 8399 00411 XX X) 

- Ph.D. (Oral Biology), Dental Research 
Center,  University of North Carolina 
at Chapel Hill, U.S.A., 1999                     

- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

5.00 3.00 12.00 9.00 174(106) 

8 ศ.ทพ.พีรนิธ กันตะบุตร 
(3 5099 01313 XX X) 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University 
of Minnesota U.S.A., 1990 

- High Certificate (Pediatric Dentistry), 
University of Minnesota U.S.A., 1990 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

9.00 9.00 9.00 9.00 37(19) 

9 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ  
เอี่ยมอรุณ 
(3 1005 03014 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,                 
นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2555 

- อ.ว. (วิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก),              
ทันตแพทยสภา, 2545 

- Ph.D. (Oral Biology), University of 
British Columbia, Canada, 1996 

- M.SD. (Oral Pathology), University of 
Minnesota, U.S.A., 1992 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 

8.00 2.00 15.00 7.00 53(12) 

10 รศ.ทพญ.ดร. พัชราวรรณ   ศรีศิลปนันทน์ 
(3 5099 00782 XX X) 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข),  
 ทันตแพทยสภา, 2557         
- Ph.D. (Dental Public Health), 

University of London, U.K., 1997          
- M.Sc. (Preventive Medicine & 

Environmental Health), University of 
Iowa, US.A., 1984                             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

7.00 6.00 18.00 5.00 41(5) 

11 รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ ์
(5 5001 90007 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,              
นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556               

- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552                 
- วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544      
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

10.00 15.00 2.00 3.00 29(6) 



35 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

12 รศ.ทพญ.สั่งสม ประภายสาธก 
(3 5001 00180 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,             
รังสีวิทยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล),  
ทันตแพทยสภา, 2557               

- M.Sc. (Dental Diagnostic Science), 
Indiana University, U.S.A., 1997   

- Diplomate  American Board of Oral 
and Maxillofacial Radiology, The 
American Board of Oral and 
Maxillofacial Radiolog, 1996          

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534 

9.00 3.00 9.00 3.00 29(8) 

13 รศ.ทพ.ดร.ปฐวี  คงขุนเทียน 
(3 5099 01372 XX X) 

- German Board for Oral surgery 
(Zahnarzt fuer Oralchirurgie), Berlin, 
Germany, 1998            

 - Dr.med.dent, Humboldt University 
of Berlin, 1998  

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

- 12.00 - 12.00 44(20) 

14 รศ.ทพ.สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์ 
(3 1022 00944 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก),             
ทันตแพทยสภา, 2546                             

- M.D.Sc. (Oral Medicine), The 
University of Western Australia, 
1997 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

8.00 4.00 15.00 7.00 35(5) 

15 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ   จาติเกต ุ
(3 1201 01827 XX X) 

- วท.ด. (การจัดการความรู้), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554    

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข)  
 ทันตแพทยสภา, 2541         
- ส.ม. (บริหารสาธารณสุข), 

มหาวิทยาลัยมหิดล. 2532    
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  
  (นิเทศศาสตรพัฒนาการ),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2544                        
- ศศ.บ. (การวัดและประเมินผล)., 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2541                
- นิติศาสตรบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2533                                
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

9.00 9.00 18.00 4.50 14(7) 



36 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

16 ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 

(3 5099 00317 XX X) 

- Ph.D. (Biomaterials), University of 
Sydney, Australia, 2012 

- M.Sc. (Prostodontics), University of 
Sydney, Australia, 2008 

- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

9.00 12.00 9.00 12.00 13(8) 

17 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิศุทธิ  แก่นจันทร ์
(3 2499 90001 XX X) 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
, 2557 

- Dr.med.dent.  Fixed Prosthodontics 
Dentistry, Eberhard – Karls. 
Universität Tübingen, Germany, 
1992             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

15.00 6.00 15.00 6.00 16(5) 

18 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา   จิตติเดชารักษ ์
(3 5099 01465 XX X) 

- อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา
, 2556)      

- Dr. Med. Dent. (Operative Dentistry), 
Johammes Gutenberg Universitant, 
Germany, 1989                           

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527                             
- วท.บ., มหาวิทยาลยั เชียงใหม,่ 2525 

15.00 3.00 15.00 3.00 14(6) 

19 ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ  ยาวิราช 
(3 5001 00029 XX X) 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2552                             
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,  2541                             
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2529 

9.00 12.00 9.00 12.00 15(7) 

20 ผศ.ทพญ.ดร. เกษรา  ปัทมพันธุ ์
(3 6599 00084 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์),    
 ทันตแพทยสภา,  2555       
- วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
- วท.ม. (ชีววิทยาช่องปาก), 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

9.00 9.00 9.00 9.00 18(9) 

21 ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม  จันทน์หอม 
(3 5099 00135 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,              
นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- Ph.D. (Oral Radiology), Acadamic 
Center for Dentistry Amsterdam, 
Netherlands, 2001 

- - 12.00 3.00 25(4) 



37 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

- M.Sc. (Oral and Maxillofacial 
Radiology) University of North 
Carolina at Chapel Hill, U.S.A., 1996 

- Diplomate American Board of Oral 
and Maxillofacial Radiology, The 
American Board of Oral and 
Maxillofacial Radiology, 1995 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2534 
22 ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา  ศรีสุวรรณ 

(3 5099 01163 XX X) 
- Ph.D. (Tissue Engineering: Pulp stem 

cell), University of Melbourne, 
Australia, 2008 

- Diploma in Clinical Dentistry, 
University of Melbourne, Australia,  
2005 

- ท.บ., (เกียรตินิยมอันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

12.00 6.00 12.00 6.00 11(4) 

23 ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์  ประสานสุทธพิร 
(3 7499 00401 XX X) 

- Ph.D. (Dental Science Cariology and 
Operative Dentistry), Tokyo Medical 
and Dental University, Japan, 2015 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 15(6) 

24 ผศ.ทพ.ดร.นิมนัส  คอวนิช 
(3 1006 03187 XX X) 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2554               
- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2541   
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534                                
- นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์, 

มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2533 

9.50 2.00 18.00 3.00 17(3) 

25 ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ  สุพรรณชาต ิ

(3 5001 00126 XX X) 

- Dr.Med.Dent (Dentariae) Charite 
Medical , University of Berlin, 
Germany, 2009      

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

15.00 - 15.00 9.0 17(5) 

26 ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์ คงขุนเทียน 
(3 1006 03335 XX X)  
 

- Dr.Med.Dent., Humboldt University 
Berlin, Germany, 1998 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2531 

12.00 6.00 12.00 6.00 28(10) 

27 ผศ.ทพ.ดร. จิตจิโรจน์  อิทธิเจริญชัย 
(3 6099 00397 XX X) 
 

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก, เวช
ศาสตร์ช่องปาก) ทันตแพทยสภา, 2556 

- - 15.00 5.00 7(4) 



38 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

-  ป.บัณฑิต (Graduate Diploma in 
Bioinformatics, Bioinformatics, 
Royal Melbourne, 2007) 

- MIT., Information Teachnology, 
Swinburne University of Teanology, 
Melbourne, Australia, 2006 

- ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก, 
เวชศาสตร์ช่องปาก, เวชศาสตร์ช่องปาก), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
28 ผศ.ทพ.การุณ  เวโรจน ์

(3 5099 00199 XX X) 
- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,                

นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556 
- ป.บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก.(รังสีวิทยา), มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2532 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 
- วท.บ. (วิทยาศาสตร์การแพทย์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

12.00 3.00 12.00 3.00 18(4) 

29 ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์  มหาสันติปิยะ 
(3 5001 00003 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,           
นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- M.SD. (Dent Maxillofacial Radiology), 
The Univerdity of Queensland, 
2005 

- ป.บัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 

12.00 3.00 12.00 3.00 14(8) 

30 ผศ.ทพ.อานนท์  จารุอัคระ 
(3 5099 00249 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก,              
รังสีวิทยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล), 
ทันแพทยสภา, 2558 

- วท.บ. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 

- ท.บ. (เกยีรตินิยมอันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551 

 
 
 
 
 
 

9.00 3.00 9.00 3.00 5(3) 
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ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

31 ผศ.ทพ.ศิริพงศ์  ศิริมงคลวัฒนะ 
(3 2001 00533 XX X) 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา
, 2556 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

15.00 6.00 15.00 6.00 18(7) 

32 ผศ.ทพญ.ภาพิมล  ชมพูอินไหว 
(3 2099 00326 XX X) 

-The American Board of Pediatric 
Dentistry, 2009 
-M.Sc. (Pediatric Dentistry), University 
of Alabama at Bermingham, USA,  
2003 
-ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

9.00 9.00 9.00 9.00 7(5) 

33 ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม 
(3 5014 00696 XX X) 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553 

- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง),  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 

15.00 6.00 15.00 6.00 9(5) 

34 ผศ.ทพญ.สุวรรณี  ตวงรัตนพันธ ์
(3 5099 01323 XX X) 

-  อ.ท. (ทันตกรรมทั่วไป), ทันตแพทยสภา, 
2541 

-  ป.บัณฑิต, (ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539 

-  M.P.H (Dental Public Health), 
University of Alabama at 
Bermingham,.U.S.A., 2531 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2528 

9.00 9.00 9.00 9.00 20(7) 

35 ผศ.ทพ.กุลภพ  สุทธิอาจ  
(3 9401 00284 XX X) 
 

- ว.ว. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา,                 
  2557 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์),    
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 
- ท.บ. , มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2543 
 

9.00 12.00 9.00 12.00 8(5) 

36 ผศ.ทพญ. ดร.วริศรา  ศิริมหาราช 
(3 5099 01328 XX X) 

- Ph.D. (Physiology), University of 
Bristrol, UK. 2004 

- M.S. (Pediatric Dentistry), University 
of Melbourne, Australia, 2000 

6.00 9.00 6.00 9.00 14(6) 



40 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

- Dip. In Clinical Dentistry (Pediatric 
Dentistry), University of Melbourne, 
Australia, 1997 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2537 
37 ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกุล 

(3 1001 00874 XX X) 
-  อ.ท. (วิทยาเอนโดดอนท์),  
 ทันตแพทยสภา, 2555 
- วท.ด. (ทันตชีววัสดุศาสตร์),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 
-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

9.00 9.00 9.00 9.00 11(6) 

38 ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์  คอวนิช 
(3 5404 00740 XX X) 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา, 
2560 

- Ph.D. (Dentistry), Chiang Mai 
University, 2007 

- วท.ม. (ทันตกรรมป้องกัน), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545     

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 3(3) 

39 ผศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย์  พิสิฐอนุสรณ์ 
(5 5099 00007 XX X) 

- วท.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
2550  

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2547  

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542  

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่2536 

9.00 12.00 9.00 12.00 10(3) 

40 ผศ.ทพญ.ดร.พัทนินทร์  มนตรีขจร 
(5 5299 90002 XX X) 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 
- วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2549 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
 
 
 

6.00 9.00 6.00 9.00 8(4) 

41 อ.ทพ.ดร.ธีระพงษ์  มา้มณี 
(1 5099 00199 XX X) 

- Ph.D. (Cariology and Operative 
Dentistry), Tokyo Medical Dental 
University, Japan, 2015 

- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

18.00 6.00 18.00 6.00 4(4) 



41 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

42 อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์  ชัยจรีนนท ์  
(3 1020 00650 XX X) 

- วท.ด. (ชวีวิทยาช่องปาก), 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 16(9) 

43 อ.ทพ.ดร.วีระพันธ์  อุ่นเมืองทอง 
(3 5099 01066 XX X) 

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 

- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา, 
2555 

- ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก), 2551 

- ท.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

- 12.00 - 12.00 6(6) 

44 อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ ์
(1 5099 00008 XX X) 

- D.D.S. (Prosthodontics Dentistry), 
University of Alabama at 
Bermongham of Alabama, U.S.A., 
2015 

- Certificate Prosthodontics Dentistry, 
University of Alabama at 
Bermongham of Alabama, U.S.A., 
2015 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 6.00 15.00 6.00 3(3) 

45 อ.ทพญ.ชนิกา  แมนมนตร ี
(3 5099 01068 XX X) 

- The American Board of Pediatric 
Dentistry, 2012 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University 
of Alabama at Bermingham, U.S.A., 
2012 

- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง). 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

9.00 9.00 9.00 9.00 4(3) 

46 อ.ทพญ.อรนิดา  วัฒนรัตน์ 
(3 5001 00343 XX X) 

- วท.ม. (ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2546 

7.00 15.00 7.00 15.00 3(3) 

47 รศ.ทพญ.วัชราภรณ์  ทศพร 
(3 1020 01297 XX X) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก),     
ทันตแพทยสภา, 2546                                

- M.Med.Sc (Oral Pathology), 
University of Sheffield, UK, 1994           

- ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2524 

6.00 9.00 12.00 3.00 12(2) 



42 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

48 รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์  ขอดแกว้ 
(3 5014 00552 XX X) 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทย
สภา, 2555         

- วท.ด. (ทันตชีววัสดุศาสตร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552                         
- ป.บัณฑิตชั้นสูง (บูรณะช่องปากและ

ใบหน้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546                           
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544                            
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

9.00 12.00 9.00 12.00 12(1) 

49 ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร  คุณวโรตม์ 
(3 7205 00036 XX X) 

- Ph.D. (Dental Science Cariology and 
Operative Dentistry), Tokyo Medical 
and Dental University, Japan, 2011 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 7(2) 

50 ผศ.ทพญ.ดร.ศศิธร  ไชยประสิทธิ ์
(3 5014 00713 XX X) 

- ศศ.ด. (สังคมศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551  

- M.D. (Anthropology), University of 
Amsterdam,  Netherlands., 2005         

- สศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537     

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

11.00 7.00 18.00 4.00 4(2) 

51 ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ   ตวงรัตนพันธ ์
(3 1013 00181 XX X) 

- ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทยสภา, 
2541 

- M.P.H. (Dental Public Health), 
University of Alabama at 
Bermingham,.U.S.A., 1988 

- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2527 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524 
 

9.00 9.00 18.00 5.00 11(2) 

52 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช  เพิ่มพานิช  
(3 1006 03111 XX X) 
  

- อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 
2551 

- American Board. (Periodontology), 
Indiana University U.S.A., 2007 

- Ph.D. (Oral Biology), Indiana 
University, U.S.A., 2003 

9.00 6.50 9.00 9.00 4(1) 



43 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

- M.Sc. (Periodontology), Indiana 
University, U.S.A., 1998 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2535 
53 ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร ์  

(3 5701 00995 XX X) 
 
 

- อ.ท. (ปริทันตวิทยา),       
 ทันตแพทยสภา, 2552 
-  วท.ม. (ปริทันตศาสตร์),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

3.00 12.00 3.00 12.00 4(2) 

54 ผศ .ทพญ. พรรณวดี  พันธยั 
(3 5199 00093 XX X) 

-  อ.ท. (ปริทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 
2556 

-  วท.ม. (ปริทันตศาสตร์),  
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
-  ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา) , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

12.00 9.00 12.00 9.00 7(1) 

55 ผศ.ทพญ.อุบลวรรณ ธีระพิบูลย ์
(3 5099 00470 XX X) 

- อ.ท., (ทันตกรรมส าหรับเด็ก),  
ทันตแพทยสภา, 2552 

- วท.ม. (ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 

- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

9.00 9.00 9.00 9.00 7(2) 

56 ผศ.ทพญ.พัชนี  ชูวีระ 
(3 5099 00731 XX X) 

- M.I.P.H. (International Public 
Health), University of Sydney, 
Australia,  2004 

- ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 
 

9.00 9.00 9.00 9.00 6(2) 

57 ผศ.ทพญ.สาวิตร ีวะสีนนท ์
(3 1005 00397 XX X) 

- American Board of Operative 
Dentistry, 2011 

- M.Sc. (Operative Dentistry), The 
University of Iowa College of 
Dentistry, U.S.A.,  2011 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 4(2) 



44 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

58 ผศ.ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวด ี
(3 1012 02078 XX X) 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข),                     
ทันตแพทยสภา, 2556 

- ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

11.00 4.00 18.00 3.00 8(2) 

59 ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล 
(3 5099 00771 XX X) 

- อ.ท. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา
, 2556 

- วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

- บธ.บ. (การจัดการทัว่ไป), 
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2544 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

12.00 3.00 12.00 3.00 4(1) 

60 ผศ.ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์ 
(3 6004 00477 XX X) 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
  จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2540 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

9.00 12.00 9.00 12.00 3(1) 

61 ผศ.ทพ.สุกิจ  เกษรศร ี
(3 5019 00681 XX X) 

- อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล 
  โลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา, 2557 
- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟ
เชียล), มหาวิทยาลยัมหิดล, 2535 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

12.00 3.00 12.00 3.00 7(1) 

62 อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์ 
(3 5099 01427 XX X)  
 

- Ph.D. (Biomaterials), University of 
Sydney, Australia, 2015 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 2544 

18.00 6.00 18.00 6.00 5(2) 

63 อ.ทพ.ณัฐวรรธน์  ปลื้มส าราญ  
(3 5014 00437 XX X) 
 

-วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546 
-ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2534 

9.00 12.00 9.00 12.00 4(2) 

64 อ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล 
(3 5099 01382 XX X) 

- ว.ท. (ทันตกรรมทั่วไป), ทันตแพทยสภา, 
2555 

- วท.ม. (ทันตกรรมทั่วไป), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 2550 

9.00 9.00 9.00 9.00 2(2) 



45 

ที่ ชื่อ-นามสกุล 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),สถาบัน 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
(ระบุตั้งแต่ระดบั ป.เอก - ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สปัดาห ์

 
จ านวนผลงาน 

วิจัยรวม                           
(จ านวนเรื่องใน

ระยะ 5 ปี
ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อเปิดหลักสูตร 
ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

65 อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครือ 
(3 1005 00338 XX X) 

- ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล              
เฟเชียล), ทันตแพทยสภา, 2545 

- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิล
โลเฟเชียล), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

9.00 9.00 9.00 9.00 2(2) 

66 อ.ทพ.ตรีภพ ปิตวิรรณ 
(3 5099 00511 XX X) 

- วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมทั่วไป), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

9.00 9.00 9.00 9.00 1(1) 

67 อ.ทพญ.ภัทริยาภรณ์  บญุญวงศ์ 
(3 9001 00094 XX X) 

- วท.ม. (ทันตกรรมบดเค้ียว),                             
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

15.00 5.00 15.00 5.00 4(1) 

68 อ.ทพญ.สุิด ีฉินทกานันท ์
(1 1002 00024 XX X) 

- ว.ท. (ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวด
ช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมบดเค้ียว), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 5.00 15.00 5.00 3(1) 

69 อ.ทพ.ณัชพล จมูศรี 
(1 5099 00021 XX X) 

- ว.ท. (วิทยาการวินิวฉัยโรคช่องปาก, พยาธิ
วิทยาชอ่งปาก), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตรการแพทย์
คลินิก (พยาธวิิทยาชอ่งปาก),                             
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 

- ท.บ., มหวิทยาลยัเชียงใหม่, 2551 

15.00 2.00 15.00 3.00 3(2) 

70 อ.ทพ.อาณัติ  เดว ี
(1 6399 00076 XX X) 

- วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์),  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

18.00 6.00 18.00 6.00 1(1) 

71 อ.ทพ.วัชรพงษ์   อริยเกรยีงไกร 
(1 7099 00346 XX X) 

- M.Sc. (Operative Dentistry), The 
University of Iowa College of 
Dentistry, U.S.A., 2017 

- ท.บ. (เกยีรตินิยมอันดับหนึ่ง),  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 

- - 15.00 6.00 1(1) 

หมายเหตุ:     1. อาจารย์ล าดับที ่1 – 46   คือ อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
      2. อาจารย์ล าดบัท่ี 47 – 71  คือ อาจารย์ประจ า 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง/สังกัด ผลงานวิจัย 

(ในระยะ 5 ปีล่าสุด) 
1 อ.ดร.กิษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป 

 
- D.Eng.(Manufacturing Systems  
  Engneering), Asian Institute of  
  Technology, Thailand, 2003. 
- M.Eng. (Biomedical and Clinical  
  Engneering), Katholieke Universiteit  
  Leuven, Belgium, 2000.  
- M.Eng.(Manufacturing Systems  
  Engneering), King Mongkut’s  
  University of Technology, Thailand,  
  1997. 
- B.Eng. (Production Engneering), King  
  Mongkut’s Institute of Technology,  
  Thailand, 1993. 
 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 

1 
 

2 ทพ.วรพงษ์    ปัญญายงค์   
 

- อ.ท.(สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, 
  ทันตแพทย์สภา, 2546 
- Diplomate, American Board of  
  Prosthodontics, U.S.A., 2000  
- M.S.D.( Prosthodontics), Indiana   
  University, U.S.A., 2000 
-ท.บ.,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528  
 
 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

1 

3 อ.ดร.เสาวภาคย ์   ธงวจิิตรมณี 
 

- Ph.D.(Eletrical Engneering: Systems),  
  University of Michigan, U.S.A., 2003 
- M.S.(Eletrical Engneering: Systems),   
  University of Michigan, U.S.A., 1999 
- B.S.( Eletrical Engneering), Cornell  
  University, U.S.A., 1997 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

1 

4 ผศ.ทพญ.ดร.จีรภัทร  จันทรัตน์ 
 

- Diplomat Thai Board of Endodontics, 
2007 
- Ph.D.( Dental Science ) , The 
University of Melbourne, Australia, 
2000 
- M.D.Sc. (Endodontics) School of 
Dental Science, The University of 
Melbourne, Australia, 1996 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ
และวิทยาเอ็นโดดอนต ์คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 

5 ผศ.ทพ.สุวิทย์    วิมลจิตต์      
 

- อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา 
- วท.ม.( วิทยาเอ็นโดดอนต์ )        
  มหาวิทยาลัยมหิดล   

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง/สังกัด ผลงานวิจัย 
(ในระยะ 5 ปีล่าสุด) 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล     
6 รศ.ทพ.ทองนารถ    ค าใจ 

 
- ว.ว.( ศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโล           
เฟเชียล ) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532 

ข้าราชการบ านาญ 1 
 

7 ทพญ.เบญจพร    มีหลีสวัสดิ ์
 

- วท.ม.( ปริทันตศาสตร์ ) ,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553    
- ท.บ., มหาวิทยาลัยชเชียงใหม่, 2553 

- 1 

8 ทพ.ปริญญา    อมรเศรษฐชัย   
 

วท.ม.( ทันตกรรมประดิษฐ์ ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล      

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

2 

10 อ.ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล 
 

-ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล              
 เฟชียล), ทันตแพทยสภา, 2551 
- ท.บ.,มหาวิทยาลยัมหิดล, 2546 

ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 

11 ศ.(คลินิก) ทพญ.อิศราวัลย ์ บุญศิร ิ
 

- อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา,   
 2560 
- Certificated in Fixed prosthodontics,  
  University of California, Sanfrancisco,   
  Prosthodontic, U.S.A., 1980 
- ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 

1 

12 ทพญ.ปาจรีย ์ กุลรัตนาภรณ์ 
 

- Diplomate of the American board of 
Endodontics, U.S.A., 2016 
 

ข้าราชการบ านาญ 1 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
- ไม่มี - 

4.2 ช่วงเวลา  
  - ไม่มี-   
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
  - ไม่มี - 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
- ไม่มี - 

5.2 ผลการเรียนรู้  
- ไม่มี – 
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5.3 ช่วงเวลา  
- ไม่มี - 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  
- ไม่มี - 

5.5 การเตรียมการ  
- ไม่มี - 

5.6 กระบวนการประเมินผล  
- ไม่มี - 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. การเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจบุันด้วยตนเอง 1. มีกระบวนการเรียนรู้ การสอนที่เน้นให้นักศึกษา     
คิดวิเคราะห์และสร้างสมมติฐาน รวมถึงการแก้ปัญหา 
โดยเปิดกว้างให้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นใน
หัวข้อที่หลากหลายที่นักศึกษาสนใจ โดยอยู่บนพื้นฐาน
วิชาการ ผา่นการสัมมนา การเรียนการสอน งานที่
มอบหมาย 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักในจรรยาบรรณ
วิชาชีพและความเป็นไปในสังคมและโลกแวดล้อม 

1. มีกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรก
จรรยาบรรณวิชาชีพ และผลกระทบต่อสังคมโลกเพื่อ
นักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดงักล่าว 
2. มีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอนและผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท างานเป็นทีมได้ 1. เป็นการวางแผน และให้การรักษาร่วมกันในระหว่าง
สาขา จากการน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
2. มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นกัศึกษาได้ท าความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมี
มนุษยสัมพนัธ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น 
3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท างาน   
เป็นทีม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้แก่
นักศึกษา 
4. สนับสนุนการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 

ขององค์กรและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาต้องอาศัยแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งพิสูจน์ได้จาก

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลที่มี peer reviewer และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
นักศึกษาจะได้รับอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์ ผู้สอน และ/หรือวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการจัดกรรมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม เสียสละมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบและท างานร่วมกันผู้อ่ืนในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลรักษาเครื่องมือ การท าความสะอาด
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชัน้เรียน การเตรียมการสัมมนา การสง่งานตาม

ก าหนดเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ  
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 (3) ประเมินจากความรับผดิชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย 
 (4) ประเมินจากการเขียนโครงร่างวิจัย 
 (5) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทิษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
   ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านหลักการทางทิษฎี และในด้านการประยุกต์ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ               
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระของ
กระบวนวิชานั้น ๆ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนอ่ืนๆ นอกจากนี้
นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 ประเมินจากผลสัมิทธิท์างการเรียนการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านตา่งๆ คือ 
 (1) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (2) ประเมินจากรายงานทีน่ักศึกษาจัดท า 
 (3) ประเมินจากการสัมมนา 
 (4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 

2.3 ทักษะทางปัญญา    
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   
(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
(2) ให้นักศึกษาท าการวิจัยจริง 
(3) การอภิปรายกลุ่มในห้องเรียน 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้จากการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของ

นักศึกษา ได้แก่ ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่ม โดยตั้งค าถามเชิง
ประยุกต์ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมา 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ   

 (1) มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกิษไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม และเปน็ผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ
แก้ไขสถานการณ์ทัง้ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
 (3) มีความรับผิดชอบการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง  
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  

 ใช้การสอนที่ก าหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืนภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน และให้มีการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) มีภาวะผู้น า และสามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ประเมินจากพิติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและสังเกต
จากพิติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ก าหนด 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 (2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่
เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ
อย่างเหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่างๆ ให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์และน าเสนอการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม และเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอนในชั้นเรียน ที่ประชุมวิชาการและกิจกรรมสัมมนาโดยการ
ประเมินจากรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน และความสามารถในการอธิบายข้อมูลทางคณิตศาสตร์และ
เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่าง
อาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 



53 

2.6 ทักษะพิสัย 
 2.6.1  ความสามารถทางวิชาชีพ 
 ผลการเรียนเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
 (1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพื้นฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
 (2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ              

ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ                  
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
 (1) ฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยการท างานในห้องปฏิบัติการ
และในแบบจ าลองผู้ป่วย 
 (2) ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการให้การรักษาผู้ป่วยในคลินิกและการท างาน
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
 (3) ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการท างานในคลินิก และโรงพยาบาล 

 2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
 (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงาน            

ชนิดต่างๆ ในแต่ละสถานที่  
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)    

 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1. กระบวนวิชาบังคับร่วม 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 

ท.พจ.711 (415711)   พิติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์                    
ท.ชว. 711  (422711)  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                    
ท.ชช. 713 (422713)   วิทยาศาสตร์ชอ่งปากขั้นสูง                     
2. กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา                    
2.1 แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก                    
ท.พช. 701 (413701)  พยาธวิิทยาช่องปากขั้นสูง      ⚫               
ท.วฉ. 711 (410711) วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง     ⚫               
ท.วป. 704 (408704) เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม                    
ท.รว. 702 (403702)  ทันตรังสีวิทยาขั้นสูง     ⚫ ⚫              
ท.รว. 703 (403703)  การวินิจฉยัแยกโรคทางภาพรังสี     ⚫ ⚫  ⚫   ⚫         
ท.บค. 702 (423702) ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน     ⚫     ⚫          
ท.พช. 731 (413731) ปฏิบัติการพยาธวิิทยาชอ่งปากขั้นสูง  ⚫   ⚫             ⚫  
ท.วช. 781  (412781) สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก     ⚫  ⚫   ⚫   ⚫       
ท.วฉ. 763 (410763)  คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากขั้นสูง 3     ⚫  ⚫   ⚫  ⚫       ⚫ 

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.วฉ. 764 (410764) คลินิกวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 4     ⚫  ⚫     ⚫       ⚫ 
ท.วฉ. 791 (410791) สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธวิิทยา     ⚫ ⚫    ⚫       ⚫   
ท.วฉ. 796 (410796)  ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินจิฉยัโรคช่องปาก 2     ⚫  ⚫   ⚫       ⚫   
2.2 แขนงวิชาศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชยีล                    
ท.ศป. 705 (408705)  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  5     ⚫ ⚫              
ท.ศป. 706 (408706)  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6     ⚫ ⚫              
ท.ศป. 765 (408765)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5                            ⚫ ⚫   ⚫       ⚫   ⚫    ⚫ 
ท.ศป. 766 (408766)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 6                    ⚫ ⚫   ⚫       ⚫   ⚫    ⚫ 
ท.วป. 704 (408704)  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม     ⚫ ⚫              
ท.รว.  701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก     ⚫ ⚫  ⚫            
ท.พช. 701 (413701)  พยาธวิิทยาช่องปากขั้นสูง     ⚫               
ท.ศป. 782 (408782) สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    ⚫ ⚫ ⚫           ⚫   
ท.ศป. 707 (408707) ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล 
    ⚫ ⚫              

ท.ศป.796 (408796) ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2                               ⚫ ⚫ ⚫   ⚫          

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.3 แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.บ. 715 (407715) ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5      ⚫ ⚫              
ท.บ. 716 (407716)  ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6     ⚫ ⚫              
ท.บ. 725 (407725)  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5     ⚫ ⚫              
ท.บ. 726 (407726)  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6     ⚫ ⚫              
ท.บ. 733 (407733)  ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 3                  ⚫  

ท.บ. 761 (407761)  คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต์ 1     ⚫ ⚫             ⚫ 
ท.บ. 762 (407762)  คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต์ 2     ⚫ ⚫             ⚫ 
ท.บ  792 (407792)  สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2       ⚫          ⚫   
ท.บ. 793 (407793)  สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3       ⚫          ⚫   
ท.บ. 794 (407794) สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตภการ       ⚫          ⚫   
ท.บ. 795 (407797) สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์       ⚫          ⚫   
ท.บ. 796 (407796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2     ⚫ ⚫ ⚫    ⚫      ⚫   

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.4  แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.วอ. 712 (405712)  วิทยาเอ็นโดดอนต์     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫            
ท.วอ. 732 (405732)  ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง     ⚫ ⚫ ⚫           ⚫  
ท.วอ. 753 (405753)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           ⚫ 
ท.วอ. 754 (405754)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫           ⚫ 
ท.วอ. 794 (405794)  สัมมนาวิทยาเอน็โดดอนต์ 1     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫            
ท.วอ. 796 (405796)  สัมมนาวิทยาเอน็โดดอนต์ 2     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫            
ท.วอ. 797 (405797)  ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์2     ⚫ ⚫              
ท.วอ. 781 (405781)  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์     ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫   
ท.วอ. 782 (405782)  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫  ⚫   

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.5  แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.ปร.  711 (421711)  ฟันเทียมติดแน่นประยุกต ์     ⚫               
ท.ปร.  712 (421712) ฟันเทียมบางส่วนถอดได้     ⚫               
ท.ปร.  713 (421713) ฟันเทียมทั้งปาก     ⚫               
ท.ปร.  714 (421714) ฟันเทียมทับราก     ⚫               
ท.ปร.  751 (421751) คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1     ⚫               
ท.ปร.  721 (421721) ทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทียม     ⚫               
ท.ปร.  722 (421722) วิชาประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร     ⚫               
ท.ปร.  752 (421752) คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 2     ⚫               
ท.ปร. 753 (421753) คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 3     ⚫               
ท.ปร.  717 (421717 ) หลักการของการบดเค้ียวและขากรรไกร     ⚫               
ท.ปร.  716 (421716) ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์     ⚫               
ท.ปร. 796 (421796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2     ⚫               
ทปร. 781 (421781) สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ ์     ⚫               

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.6  แขนงวิชาปริทันตวิทยา 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.ปว. 701 (401701)   ปริทันตวิทยาขัน้สูง     ⚫               
ท.ปว. 702  (401702)  ปริทันต์บ าบัดดว้ยวธิีไม่ผ่าตัด     ⚫               
ท.ปว. 703 (401703)   ศัลยกรรมปริทนัต์     ⚫               
ท.ปว. 704 (401704)   การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา     ⚫               
ท.ปว. 705 (401705)   การถา่ยภาพทางปริทันต์     ⚫               
ท.ปว. 706 (401706)   การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา     ⚫               
ท.ปว. 761 (401761)   คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 1     ⚫ ⚫        ⚫     ⚫ 
ท.ปว. 762 (401762)   คลินิกปริทันต์บ าบัดขั้นสูง 2     ⚫ ⚫        ⚫     ⚫ 
ท.ปว. 763 (401763)   การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา     ⚫               
ท.ปว. 791 (401791)   สัมมนาทางปรทิันตวิทยา     ⚫            ⚫   
ท.ปว. 792 (401792)   สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันต์      ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫   
ท.ปว. 793 (401793)  สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันต์ 2  ⚫   ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫       ⚫   
ท.ปว. 704 (408704)   เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม     ⚫  ⚫ ⚫            
ท.ปว. 796 (401796)   ปัญหาพิเศษทางปริทันตวิทยา 2     ⚫            ⚫   
ท.ปว.712 (401712) ทันตกรรมรากเทียม  ⚫   ⚫               
ท.ปว. 713 (401713) กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทันตกรรม  ⚫   ⚫               

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.7  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.รว.  701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก     ⚫ ⚫  ⚫            
ท.ทป. 701 (426701)   ทันตกรรมพร้อมมูล 1     ⚫ ⚫              
ท.ทป. 702 (426702)   ทันตกรรมพร้อมมูล 2     ⚫ ⚫              
ท.ทป. 761 (426761)  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1     ⚫ ⚫             ⚫ 
ท.ทป. 762 (426762)  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2     ⚫ ⚫             ⚫ 
ท.ทป. 763 (426763)  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรับเด็ก     ⚫ ⚫             ⚫ 
ท.ทป. 764 (426764)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับทันตแพทย์ทัว่ไป     ⚫ ⚫             ⚫ 
ท.ทป. 791 (426791)  สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล     ⚫ ⚫              
ท.ทป. 796 (426796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2     ⚫ ⚫              

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

2.8 แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 .6 2 
ท.ด. 755 (414755)  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1 ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

ท.ด. 756 (414756)  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2 ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ 

ท.ด. 757 (414757)  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫      ⚫  ⚫ 

ท.ด. 758 (414758)  การใช้ยาสงบประสาททางการสูดดมในทันตกรรมส าหรับเด็ก ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫        ⚫ 

ท.ด. 793 (414793)  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   

ท.ด. 794 (414794)  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫     ⚫  ⚫   

ท.ด. 796 (414796)  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫    ⚫  ⚫   

⚫ ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
หมายเหตุ: กระบวนวชิาบรรยายไม่สามารถก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพสิัยได้ เนื่องจากเป็นผลการเรียนรู้เก่ียวกับความสามารถในห้องปฏิบตัิการ และ
ความสามารถเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วย ซึ่งใช้ส าหรับกระบวนวชิาปฏิบัติการและกระบวนวชิาฝึกปฏิบัติงานคลนิิกเท่านั้น 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
คุณธรรม จริยธรรม         

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 
(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

ความรู ้
(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทิษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอ

อย่างเหมาะสม 
ทักษะพิสัย 
 (6.1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพื้นฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
 (6.2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ      
ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหลักใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนกรรม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  

 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดยแบ่ง
การก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น                
และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล   
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น       ความหมาย       ค่าล าดับขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good)  3.50 
    B ดี  (good)  3.00 
    C+ ดีพอใช้ (fairly good)  2.50 
    C พอใช้ (fair)  2.00 

   D+ อ่อน (poor)  1.50 
    D อ่อนมาก (very poor)  1.00 
    F ตก (failed)  0.00 
 
 1.2 อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด  (in progress) 
   T ปริญญานิพนธ์ยังอยู่   (thesis/independent 
    ในระหว่างด าเนินการ   study in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
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 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U  ได้แก่กระบวนวิชา ท.ปว. 796 
(401796), ท.วอ. 797 (405797), ท.บ.731 (407733), ท.บ. 792 (407792) , ท.บ. 793 (407793), ท.บ.794 
(407794), ท.บ. 796 (407796), ท.บ. 797 (407797), ท.ศป 782 (408782) , ท.ศป. 796 (408796) ), ท.วฉ 796 
(410796), ท.ด. 796 (414796) ,  ท.ปร.796 (421796), ท.ทป. 796 (426796) 
 กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร P ได้แก่ กระบวนวิชา ท.ปว. 761 (401761) ,                 
ท.ปว. 762 (401762), ท.วอ. 753 (405753), ท.วอ. 754 (405754), ท.บ. 761 (407761), ท.บ. 762 (407762), 
ท.บ. 792 (407792), ท.บ. 793 (407793), ท.บ. 794 (407794), ท.บ. 795 (407797), ท.บ. 796 (407796),     
ท.ศป 765 (408765) , ท.ศป 766 (408766), ท.ศป 782 (408782) , ท.ศป 796 (408796) , ท.วฉ 763 (410763), 
ท.วฉ 764 (410764), ท.ด. 755 (414755), ท.ด. 756 (414756), ท.ด. 757 (414757), ท.ด. 758 (414758), ท.ด. 
793 (414793), ท.ด. 794 (414794), ท.ด. 796 (414796), ท.ปร. 751 (421751), ท.ปร. 752 (421752), ท.ปร. 
753 (421753), ท.ปร. 781 (421781), ท.ทป. 761 (426761), ท.ทป. 762 (426762), ท.ทป. 763 (426763) , 
ท.ทป. 764 (426764)  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ทวนสอบผลการวัดประเมินผลรายกระบวนวิชา   

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 
1. ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์

ของนักศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวชิาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน  

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายกายต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วน
ได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 

2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย              
6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ               
6) ทักษะวิชาชีพ 

3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
เรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  
 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 
 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการรับ
และการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
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4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกิษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกิษของอาจารย์ประจ า  
 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์ เพื่อ
ประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
กระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.3 และ มคอ.4) 
 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  (มคอ.5  
มคอ.6 และ มคอ.7)  

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)                                                                                        

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร    

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)    

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา    

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

  

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา    

6. มีการทวนสอบผลสัมิทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่ก าหนดในมคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา    

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

x  

8. อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรยีนการสอน   

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี   

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

x  

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 10 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 

เกณฑ์ประเมิน:หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิฯต้องผ่านเกณฑ์ประเมนิดังนี้     
 ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ตัวบ่งชี้ที ่ 1-5) มีผลด าเนนิการบรรลุตามเปา้หมาย และมีจ านวนตัวบ่งชีท้ี่มีผลด าเนนิการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบง่ชีบ้ังคับและตวับ่งชี้รวมในแตล่ะปี 
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หมวดที่ 8.กระบวนการการประเมินและปรับปรงุหลักสตูร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการสอนของอาจารยผ์ู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏบิัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นิสิตแต่ละชัน้ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใชส้ื่อ

ในทุกรายวิชา 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้ง
จากมหาวิทยาลัย 

4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้ง
ในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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1.  ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

401701 ปริทันตวิทยาขั้นสูง 
Advanced Periodontology 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาทั้งในแนวกว้างและแนวลึกเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะปริทันต์ ระบาดวิทยา สาเหตุ
และกระบวนการเกิดโรคของอวัยวะปริทันต์ การจ าแนกชนิดของโรคปริทันต์ การตรวจและพิเคราะห์โรคปริทันต์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์กับโรคทางระบบ บทบาทของการสบฟันต่อโรคปริทันต์ การพยากรณ์โรค  และ
เนื้อเยื่อรอบรากเทียม 
 A study in general and indepth about anatomy of periodontium, epidemiology, etiology 
and progression of periodontal diseases, classification of periodontal diseases, examination and 
diagnosis of periodontal diseases, relationship between periodontal diseases and systemic 
diseases, prognosis role of occlusion on periodontal diseases prognosis and perio-implant tissues. 
 
401702 ปริทันต์บ าบดัด้วยวิธีไม่ผ่าตดั 

Non-surgical Periodontal Therapy 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเกี่ยวกับหลักการของปริทันต์บ าบัด การวางแผนการรักษาโรคปริทันต์ ปริทันต์บ าบัดด้วยวิธีไม่
ผ่าตัด ภาวะเสียวฟัน การยึดเฉพาะกาลทางปริทันต์ เลเซอร์ในปริทันต์บ าบัดด้วยวิธีไม่ผ่าตัด การรักษาโรคปริทันต์
ในผู้ป่วยเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การคงสภาพอวัยวะปริทันต์หลังการรักษา 
 A study about principle periodontal therapy, periodontal treatment planning, non surgical 
periodontal therapy, tooth hypersensitivity, periodontal splints, lasers in non surgical periodontal 
therapy, periodontal therapy in children, elderly and patients with systemic diseases and 
supportive periodontal therapy. 
 
401703  ศัลยกรรมปริทันต์ 

Periodontal Surgery 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลของการท าศัลยกรรมปริทันต์ หลักการเบื้องต้นของศัลยกรรมปริทันต์ ลักษณะ
ทางกายวิภาคศาสตร์ที่ควรค านึงถึงในการท าศัลยกรรมปริทันต์ ชนิดของศัลยกรรมปริทันต์ การหายของแผลของ
อวัยวะปริทันต์ หลักการและวิธีศัลยกรรมรากเทียม รากเทียมระบบต่างๆ และเกณฑ์การเลือกศัลยกรรมปริทันต์ 
 A study about rationale of periodontal surgery, basic principles of periodontal surgery, 
anatomical considerations in periodontal surgery, types of periodontal surgery, periodontal wound 
healing, principle and methods in implant surgery, different implant systems and selective criteria 
of periodontal surgery. 
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401704  การรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา 
Interdisciplinary  Treatment  for Periodontal  Therapy 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเก่ียวกับหลักการและเหตุผลของการรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา ความสัมพันธ์ของการรักษา
ทางปริทันต์กับรอยโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ของการรักษาทางปริทันต์กับทันตกรรมเอ็นโดดอนต์ ความสัมพันธ์
ของการรักษาโรคปริทันต์กับทันตกรรมบูรณะ ความสัมพันธ์ของการรักษาโรคปริทันต์กับทันตกรรมประดิษฐ์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรักษาโรคปริทันต์กับทันตกรรมจัดฟัน การคงสภาพอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาแบบสห
สาขา การวางแผนการรักษาโรคปริทันต์แบบสหสาขา  
 Principle and rational of interdisciplinary treatment for periodontal patients, 
interrelationship between periodontal treatment and oral lesions, interrelationship between 
periodontal treatment and endodontics, interrelationship between periodontal treatment and 
restorative dentistry, interrelationship between periodontal treatment and prosthodontics, 
interrelationship between periodontal treatment and orthodontics, and treatment planning of 
interdisciplinary treatment for periodontal patients. 

 
401705 การถ่ายภาพทางปริทันต ์

Periodontal Photography 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางปริทันต์ ซึ่งรวมถึง กล้องถ่ายภาพ เลนส์และอุปกรณ์ที่ใช้เสริมในการ
ถ่ายภาพทางปริทันต์ การใช้และการบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพทางปริทันต์ การแก้ไขและการ
น าเสนอ  
 A study about periodontal photography which included cameras, lens and others 
equipments used in periodontal photography, camera used and maintenance, techniques of 
periodontal photography, editing and presentation. 
 
401706 การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา 

Scientific Paper Writing in Periodontology 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเก่ียวกับการเตรียมบทความทางวิชาการทางปริทันต์ การเขียนเอกสารอ้างอิงและบรรณานุกรม 
การเตรียมตารางและภาพประกอบ การเตรียมต้นฉบับ การส่งเพื่อการตีพิมพ์และกระบวนการพิจารณาบทความ 
และการเสนอบทความทาปริทันต์  
 A study about prepare a scientific paper in periodontology, writing reference and 
bibliographer, prepare tables and illustrating, organizing the document, submission and review 
processes, and paper presention. 
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401712 ทันตกรรมรากเทียม 
Dental Implant 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานของทันตกรรมรากเทียม ได้แก่ วัสดุทางชีวภาพ ชีวกลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่าง
เนื้อเยื่อกับรากเทียมและพัฒนาการของแนวคิดรากเทียมในระบบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของ
การท าทันตกรรมรากเทียม การเลือกผู้ป่วย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาในลักษณะสหวิทยาการ วิธีการ
ผ่าตัดฝังรากเทียมแบบต่าง ๆ ขบวนการหายของแผล หลักการของทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม
และชนิดของฟันเทียมส าหรับรากเทียม ภาวะแทรกซ้อน ความล้มเหลวของทันตกรรมรากเทียม การคงสภาพ
เนื้อเยื่อรอบรากเทียม รวมทั้งสาเหตุของการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบและวิธีรักษา 
 Basic science of dental implant including biomaterial, biomechanic, tissue reaction to 
dental implant and evolution of concepts of current implant systems, indications and 
contraindications of implant therapy, patient selection, diagnosis and interdisciplinary treatment 
planning, surgical methods, wound healing, prosthodontic concepts in implant therapy, types of 
implant prostheses, complications and failures of dental implant, implant maintenance, etiology 
and treatment of peri-implantitis. 

 
401713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทันตกรรม 

Applied anatomy for dentistry 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทันตกรรมเป็นวิชาที่ครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและล าคอ โดย

เน้นรายละเอียดกายวิภาคศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมได้แก่  กะโหลก กระดูกเบ้าตา จมูก โพรง
ในกระดูกศีรษะ ช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คอหอยและกล่องเสียง ข้อต่อขากรรไกร กล้ามเนื้อบดเค้ียว กลไก
การเคลื่อนขากรรไกร ช่องติดต่อที่บริเวณใบหน้าและทางแพร่ผ่านของการติดเชื้อจากทันตกรรม ระบบเส้นเลื อด 
ระบบน้ าเหลืองและเส้นประสาทของศีรษะและล าคอ 

Applied anatomy including skull, Floor of orbit, noses and paranasal sinus;  mouth and 
related structure; pharynx and larynx;  TMJ, muscle of mastication; mechanism of jaw movement; 
facial spaces, fascial planes and route of spread of dental infection; blood supply of head and 
neck and lymph drainage; survey of cranial nerves. 
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401761 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสูง 1 
Advanced Clinical Periodontal Therapy 1 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ฝึกปฏิบัติการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยปริทันต์ การตรวจและบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มประวัติผู้ป่วย การถ่ายภาพ
ในช่องปาก การท าแบบจ าลองฟัน การถ่ายภาพรังสี การวางแผนการรักษาผู้ป่วยขั้นต้น การสอนผู้ป่วยดูแลอนามัย
ช่องปาก และการให้การรักษาขั้นด้วยการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน การให้การวินิจฉัยและการรักษาในผู้ป่วย
ฉุกเฉิน การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่มีโรคทางระบบร่วมด้วย การคงสภาพอวัยวะปริทันต์หลังการรักษาและ
ประเมินผลหลังการรักษา 

Practice of patient information recording, examination and data recording in patient chart, 
taking intra-oral photographs, making study models, radiography, initial periodontal treatment 
planning, oral hygiene instructions and initial phase of treatment by scaling and root planning, 
diagnosis and emergency periodontal treatment, periodontal treatment in patients with systemic 
diseases, supportive periodontal treatment and evaluation after treatment.  

 
401762 คลินิกปริทันต์บ าบดัขั้นสูง 2 

Advanced Clinical Periodontal Therapy 2 
4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ฝึกปฏิบัติในคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชั้นปานกลาง และขั้นรุนแรง ตามล าดับขั้นตอนที่
เหมาะสม การวางแผนการรักษาขั้นแก้ไขซึ่งรวมถึงการปรับดุลการสบฟัน การท าเฝือกฟัน การรักษาโรคปริทันต์
ร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา การท าศัลยกรรมปริทันต์ ได้แก่ การตัดแต่งเหงือก การเปิดแผ่นเหงือก การ
ตัดแต่งกระดูก ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อเหนี่ยวน าให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อปริทันต์ ศัลยกรรมเหงือกและเยื่อ
เมือก ศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงาม การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยหลังการท าศัลยกรรมปริทันต์ 

Periodontal clinical practice in treatment of periodontal patients with moderate and 
severe periodontitis by following the sequence of complete treatment. Corrective treatment 
planning including occlU.S.A.l adjustment, splint, periodontal treatment with dental specialists. 
Periodontal surgery including gingivectomy, flap operation, osseous surgery, surgical periodontal 
tissue regeneration, mucogingival surgery, periodontal surgery for esthetics and maintenance 
periodontium after periodontal surgery. 
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401763 การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา 
Teaching Practice  in Periodontology 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกฝนประสบการณ์ในการสอนปริทันตวิทยาในห้องปฏิบัติการและคลินิกของนักศึกษา                 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

Students will have experience of teaching about periodontology in laboratory and 
undergraduate dental student’s clinic.  

 
401791 สัมมนาทางปริทันตวิทยา 

Seminar in Periodontology 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ทบทวน น าเสนอและวิจารณ์ บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์และบทความวิจัยในแขนงวิชา
ปริทันตวิทยา  
 Review, presentation and discussion of issues, literature and research in periodontology. 
 
401792 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันต ์

Seminar in Periodontal Treatment Planning 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลาง  โดยมีการน าเสนอรายงานผู้ป่วย ได้แก่ 
ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ การพิเคราะห์โรค 
การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรค เป้าหมายของการรักษา แผนการรักษาเบื้องต้น การ
ประเมินผลการรักษาขั้นต้นและแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ โดยมี
พื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาปริทันตวิทยาในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่ต้องท าศัลยกรรมปริทันต์ต้องมีการ
อธิบายเก่ียวกับการพิเคราะห์การผ่าตัด วัตถุประสงค์ของการผ่าตัดเพื่อให้บรรลุแผนการรักษาที่เหมาะสม 
 Treatment planning for patients with moderate and severe periodontitis. Case presentation 
including the following information: medical and dental history, patient’s chief complaint, clinical 
findings, diagnosis, analysis of etiology and contributing factors in each case, goals of treatment, 
initial treatment plan, initial treatment re-evaluation and adjusted treatment plan. Rationale in 
treatment selection based on current evidence in periodontics. In case of periodontal surgery, 
goals and detail of surgical techniques will be discussed. 
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401793 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันต์ 2 
Seminar in Periodontal Treatment Planning 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: 401792 
 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะรุนแรงโดยให้มีการน าเสนอรายงาน ผู้ป่วยได้แก่ 
ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ ภาพถ่ายรังสี 
การพิเคราะห์โรค การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เก่ียวข้องของการเกิดโรค เป้าหมายของการรักษา แผนการรักษา
เบื้องต้น การประเมินผลการรักษาขั้นต้นและแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ 
โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่ต้องท าศัลยกรรมปริทันต์
ต้องมีการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดและรายละเอียดเทคนิคการผ่าตัด 

Treatment planning for patients with severe periodontitis,case presentation including the 
following information,medical and dental history,patient’s chief complaint, clinical findings, 
radiographicfinding, diagnosis, analysis of etiology and contributing factors in each case, goals of 
treatment, initial treatment plan, initial treatment re-evaluation and adjusted treatment plan, 
rationale in treatment selection based on current evidence in periodontics, in case of periodontal 
surgery, goals and details of surgical techniques will be discussed. 

 
401796  ปัญหาพิเศษทางปริทันตวิทยา 2 

Special Problems in Periodontics 2 
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การทบทวนวรรณกรรม บทความปัจจุบันทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย หรือการวิจัย
ขนาดเล็ก หรือรายงานผู้ป่วยในสาขาปริทันตวิทยา และสาขาที่เก่ียวข้อง การรวบรวม เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม ภายใต้
การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 Literature review of the current issues, literature and research in periodontology or related 
fields and report of these knowledge under supervision of the instructions. 
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403701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 
Oral Radiology and Oral  Lesion Diagnosis 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
เทคนิคการถ่ายภาพรังสีและหลักการพื้นฐานส าหรับการอ่านภาพรังสี ภาพรังสีของโรคที่เกี่ยวข้องกับ

เนื้อเยื่อฟันที่พบได้บ่อย ภาพรังสีของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้าและรอยโรคที่พบ การวินิจฉัยแยกโรคทาง
ภาพรังสีของรอยโรคในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ภาพรังสีของทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพรังสีและภาพ
ชนิดต่าง ๆ ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยวิธีการที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเท็ตโทโมกราฟฟี่ แม็ก
เนติกเรโซแนนซ์ อัลทราซาวน์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และภาพรังสีดิจิตอล รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อยในช่อง
ปาก การตรวจวินิจฉัยและการจัดการรักษา อาการที่แสดงในช่องปากของผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ 
 Radiographic technique and basic principle of film interpretation, radiography of common 
dental diseases; radiography of skull and facial bones and their lesions; radiographic differential 
diagnosis of intra-osseous lesion; implant radiology and advanced imaging modalities for oral and 
maxillofacial lesions such as computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, 
nuclear medicine, digital radiography. Common oral soft tissue lesions: diagnosis and management; 
oral manifestrations of systemic diseases. 
 
403702  ทันตรังสีวิทยาขั้นสูง 

Advanced Oral Radiology 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
พื้นฐานของการสร้างภาพรังสีในและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีของกระดูกขากรรไกร และใบหน้าด้วย

วิธีการต่าง ๆ ในปัจจุบัน รังสีฟิสิกส์และรังสีชีววิทยา ศึกษาการแปลผลภาพรังสีของโรคฟันและอวัยวะปริทันต์ การ
ติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร ถุงน้ าในกระดูกขากรรไกร เนื้องอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง และรอยโรคอ่ืน ๆ ที่
ปรากฏการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การแตกหักของฟันและกระดูกขากรรไกร ภาพรังสีของข้อ
ต่อขากรรไกร โพรงอากาศแม๊กซิลลารี และต่อมน้ าลาย ภาพรังสีทันตกรรมรากเทียม การใช้รังสีรักษาเนื้องอกใน
ช่องปากและการดูแลรักษารวมถึงภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา  
 Study of intraoral and extraoral radiography, advanced imaging modalities of oral and 
maxillofacial lesions, radiation physics and biology, radiographic interpretation of diseases of teeth, 
and periodontium; infection of jaw bone; cyst, benign and malignant tumors; diseases that cause 
changes in jaw and facial bones; teeth and jaw fracture; radiography of temporomandibular joint, 
maxillary sinus, and salivary gland; implant radiography; radiation oncology and management of 
irradiated patients. 
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403703  การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสี 
Radiographic Differential Diagnosis 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ท.รว. 702  (403702) 
การใช้ภาพรังสีและการประยุกต์ใช้ภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ในการแปลผลรอยโรคที่เกิดในช่องปาก กระดูก

ขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงการให้การวินิจฉัยแยกโรคจากภาพรังสี   
 Using and applying various type of radiographs for radiographic interpretation of oral and 
maxillofacial diseases and giving a differential diagnosis.  
 
405712  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

Endodontics 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการรักษาคลองรากฟัน โรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อ

รอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการรักษาคลองรากฟัน การรักษาฟันที่ได้รับ
อุบัติเหตุ และการรักษาฟันที่มีปัญหาซับซ้อน 
 Basic sciences of Endodontics, disease of pulp and periapical tissue, methodology of root 
canal treatment, problem-solving in complicated endodontic problems and treatment of 
traumatized teeth. 
 
405732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนตข์ัน้สูง 

Advanced Laboratory Endodontics 
1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฝึกหัดรักษาคลองรากฟันมนุษย์ที่มีความโค้งของรากฟันระดับต่างๆในห้องปฏิบัติการ การฝึกใช้

เครื่องมือขยายคลองรากฟันและการอุดคลองรากฟันแบบต่างๆ และการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมในงานรักษา
คลองรากฟัน 
 Endodontic laboratory practice in extracted human teeth with any curved roots using 
various endodontic instrumentation and obturation techniques, accompanied by dental operating 
microscope.  
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405753 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
Advanced Clinical Endodontics 1 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน โดยผ่านกระบวนการทดสอบทาง

คลินิกต่าง ๆ การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยโดยเลือกรักษาฟันหลายราก ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิคการ
รักษาตามปกติได้ การบ าบัดฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มีอาการเนื่องมาจากโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบราก
ฟัน ซึ่งสามารถบ าบัดได้ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมาก และการรักษาคลองรากฟันซ้ าในฟันที่รักษาคลองรากฟัน
ล้มเหลว 
 Making diagnosis of pulpal and periapical diseases by using clinical tests, practicing root 
canal treatment in multiple-root teeth, retreatment of failure cases and emergency treatment of 
acute pulpal and periapical disease. 
 
405754 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 

Advanced Clinical Endodontics 2 
6(0-36-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วย โดยเลือกรักษาฟันที่มีปัญหาซับซ้อนในด้านรูปร่างของคลองรากฟัน หรือมี

การด าเนินโรคที่ต่างไปจากปกติ เนื่องจากผู้ป่วยมีโรคทางระบบ หรือมีปัญหาโรคปริทันต์ร่วมด้วย การบ าบัดฉุกเฉิน
ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือมีอาการปวดบวมอย่างรุนแรง การท าศัลยกรรมปลายราก รวมไปถึงการบูรณะฟันที่ได้รับ
การรักษาคลองรากฟันแล้ว 
 Practicing root canal treatment in complicated cases; such as, difficult tooth anatomy, 
combination of endodontic and periodontic problems, treating patients with systemic diseases, 
and emergency treatment of traumatic cases or patients with severe pain and swelling. Apical 
surgery may be needed.  
 
405781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์

Seminar in Endodontic Case Analysis 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การน าเสนอ และอภิปรายการรักษาผู้ป่วยงานรักษาคลองรากฟันที่รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ และ/หรือร่วมกับ
วิธีศัลยกรรมปลายราก โดยการใช้ทันตกรรมฐานเหตุประจักษ์สนับสนุน วิเคราะห์และวิจารณ์ถึงการรักษาที่ให้กับ
ผู้ป่วย  
 Presentation and discussion on non-surgical or surgical endodontic-treated cases based on 
evidence-based dentistry to support a given endodontic treatment plan. 
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405782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต ์
Seminar in Endodontic Case Analysis 2 

 1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การน าเสนอ และอภิปรายการรักษาผู้ป่วยงานรักษาคลองรากฟันที่มีความซับซ้อนที่รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ 

และ/หรือร่วมกับวิธีศัลยกรรมปลายราก โดยการใช้ทันตกรรมฐานเหตุประจักษ์สนับสนุน วิเคราะห์และวิจารณ์ถึง
การรักษาที่ให้กับผู้ป่วย  
 Presentation and discussion on complex non-surgical or surgical endodontic-treated cases 
based on evidence-based dentistry to support a given endodontic treatment plan. 
 
405794 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

Seminar in Endodontics 1 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์บทความทางวิชาการ หรืองานวิจัยที่มีความส าคัญ หรือเป็นพื้นฐานใน
การรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ 
 Review, discussion and presentation on important literature or classic endodontic 
literature which support a sound philosophy of endodontic practice. 
 
405796 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

Seminar in Endodontics 2 
2(2-0-4) 

 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

การทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาขา        
เอ็นโดดอนติกส์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 Review, discussion and presentation on current endodontic and endodontic-related 
research topics. 
 
405797 ปัญหาพิเศษทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

Special Problems in Endodontics 2 
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจในขอบเขตของวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ภายใต้การ

แนะน า ก ากับดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา มีการน าเสนอผลการศึกษาต่อที่ประชุมรวมทั้งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มส าหรับ
เป็นเอกสารอ้างอิง 
 A self-study course in areas of special interest under the supervision and guidance of 
individual staff member. Presentation and report of the study are required. 
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407715 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5 
Advanced Restorative Dentistry 5 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
วิทยาโรคฟันผุ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง หลักการบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือน

ฟันและไม่เหมือนฟันโดยวิธีตรง หลักการบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีไม่เหมือนฟันโดยวิธีอ้อม และวิธีการบูรณะฟันที่
รักษาคลองรากฟันแล้ว 
 Cariology, factors related to advanced restorative dentistry, clinical examination diagnosis 
and treatment planning for restorative dentistry, direct restorative procedures for badly broken 
down teeth, restorative dentistry for endodontically treated teeth and badly broken down teeth 
by full coverage and fixed prosthodontics. 
 
407716 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6 

Advanced Restorative Dentistry 6 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
วิทยาการด้านความสวยงามในทางทันตกรรม การบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน โดยวิธีอ้อม

ส าหรับงานทันตกรรมขั้นสูง ทันตกรรมบูรณะที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมรากเทียม ความล้มเหลวในงานทันตกรรม
บูรณะขั้นสูง รวมทั้งทันตวิทยาการสาขาอื่นที่เก่ียวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 
 Aesthetic dentistry, indirect restorations using tooth-colored restorative materials in 
advanced restorative dentistry, restorative dentistry related to dental implantology, failures in 
advanced restorative dentistry and interdisciplinary issues related to restorative dentistry. 
 
407725  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5 

Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 5 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของทันตวัสดุที่ใช้ส าหรับงานทันตกรรมหัตถการข้ันสูง  การ

จ าแนกประเภทวัสดุทันตกรรมบูรณะ คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของทันตวัสดุ ระบบยึดติดในงาน          
ทันตกรรมหัตถการวัสดุบูรณะโดยตรงที่มีสีเหมือนฟัน เครื่องฉายแสงและเทคโนโลยีการบ่มตัว วัสดุบูรณะชั่วคราว
ส าหรับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 

Basic and applied science of advanced dental operative materials, Classification of dental 
restorative materials, Physical and Biocompatibility properties of dental materials, Bonding systems 
in  operative dentistry, Direct tooth colored operative materials, Light curing units and polymerized 
technology, Temporary restorative materials for advanced restorative dentistry. 
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407726 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 6 
Dental Materials in Advanced Restorative Dentistry 6 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ของทันตวัสดุที่ใช้ส าหรับงานทันตกรรมหัตถการขั้นสูง  

โลหะศาสตร์ส าหรับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง วัสดุพิมพ์ปากส าหรับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง ซีเมนต์ส าหรับงาน
ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง เซรามิกส์ส าหรับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ทางทันตกรรม
บูรณะขั้นสูง  

Basic and applied science of advanced dental operative materials, Metals for advanced 
restorative dentistry, Impression materials for advanced restorative dentistry, Cements for 
advanced restorative dentistry, Ceramics for advanced restorative dentistry, Modern trend and 
technology in advanced restorative dentistry. 

 
407733 ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 3 

(Laboratory Practices in Restorative Dentistry 3) 
1(0-3-1) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆในแบบจ าลองฟัน และฟันธรรมชาติภายนอกช่องปาก ในงานทันตกรรม

บูรณะ 
 Laboratory practice in dentoform models and natural teeth blocks in restorative dentistry. 
 
407761 คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต์ 1  

(Applied Clinical Restorative Dentistry 2) 
6(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีเนื้อฟันถูกท าลายหรือเสียหายมาก                     
โดยโพรงประสาทฟันยังปกติและได้รับการรักษารากฟันแล้ว การบูรณะ ได้แก่ การอุดฟัน การปักหมุดเสริมตอฟัน  
การใส่เดือยฟัน การครอบฟัน การใส่ฟันปลอมชนิดติดแน่นที่ฟันหลักเสียหายมาก และวางแผนการรักษาทาง       
ทันตกรรมรากเทียมเบี้องต้น    

Clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged teeth 
with or without endodontic treatment. The advanced restorations include fillings, pin-retained 
core, post and core with crowns, crowns on vital teeth, fixed partial dentures on severely lose 
abutments and basic treatment plan in dental implantology. 
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407762 คลินิกทันตกรรมบูรณะประยุกต์ 2 
(Applied Clinical Restorative Dentistry 2) 

6(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีฟันผุหรือฟันแตกหัก เนื้อฟันถูกท าลายหรือ
เสียหายมาก ทั้งฟันมีชีวิตและฟันที่รักษารากฟันแล้ว การรักษาครอบคลุมถึง อินเลย์ ออนเลย์ ครอบฟันบางส่วน
และครอบฟัน การอุดฟัน การอุดปิดช่องว่าง การอุดปิดผิวฟันหน้าเพื่อแก้ไขสีฟัน โดยเน้นการบูรณะฟันให้เกิดความ
สวยงาม รวมทั้งการฟอกสีฟัน    

Clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged teeth 
with or without endodontic treatment. The advanced restorations with interdisplinary treatment 
include inlays, onlays, partial crowns, full crowns, fillings, pin-retained cores, and esthetic dental 
treatment which are diastema restorations, direct veneer restorations and bleaching.   

 
407792 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 2 

Seminar in  Restorative Dentistry 2 
1(0-1-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยในสาขา

ทันตกรรมบูรณะ 
          Review, presentation and discussion of current issues, literature and original articles in 
restorative dentistry. 
 
407793 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ 3 

Seminar in  Restorative Dentistry 3 
1(0-1-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ รายงานผู้ป่วยและบทความ

วิจัยในสาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ ที่เก่ียวข้องกับการให้การรักษาทางทันตกรรมบูรณะแก่ผู้ป่วย 
          Students will be able to investigate and analyze current issues, literature and original 
articles in restorative dentistry treatment. 
 
407794 
 

สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ 
(Treatment planning seminar in Operative Dentistry) 

1(0-1-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยในสาขา

ทันตกรรมบูรณะ ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการแก่ผู้ป่วย 
Review, presentation and discussion of current issues, literature and original articles in 

restorative dentistry, for treatment planning in Operative Dentistry. 
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407796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมบูรณะ 2 
Special Problems in Restorative Dentistry 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
วิจัยขนาดเล็ก ทบทวนวรรณกรรม หรือรายงานผู้ป่วยในขอบเขตของวิชาทันตกรรมบูรณะ เพื่อจัดท า

รายงานและ น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
Small research project, literature review or case report and analysis on students’ individual 

topics in restorative dentistry, report writing and oral presentations.  
 

407797 
 

สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ 
(Treatment planning seminar in Crown and Bridge) 

1(0-1-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 น าเสนอข้อมูลจากการตรวจ เก็บข้อมูลและวินิจฉัย ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียเนื้อฟันเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็น
ฟันมีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือสูญเสียฟันบางส่วนไป เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการรักษาด้วยครอบฟัน และ/
หรือ ฟันเทียมติดแน่น   
 Present oral examination and diagnosis data from patients with moderate and severe 
change, vital or non-vital teeth, or partial edentulous dentition. Analyze data and plan crown 
and/or fixed partial denture treatment. 
 
408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม 

Applied General Medicine in Dentistry 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคทางระบบต่าง ๆ ของร่างกายที่มีอาการ

และปัญหาเกี่ยวกับทางทันตแพทย์ รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมบางอย่างที่ทันตแพทย์ควรทราบ 
 History taking, Physical examination and Laboratory investigations. Some important 
emergency conditions in general related to dentistry. Systemic diseases and their related dental 
problems. 
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408705 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  5 
Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 5 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
หลักการท าศัลยกรรม การวินิจฉัยแยกโรคและการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การจัดการ

ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทางศัลยกรรม การระงับความรู้สึกทั่วร่างกายและเฉพาะที่ หลักการการตรวจและรักษา
ภยันตรายบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า 
การจัดการพยาธิสภาพของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าทางศัลยกรรม การจัดการและรักษาผู้ป่วยที่มีรูปร่าง
ผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ศัลยกรรมกระดูกรอบรากฟัน การจัดการผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ 
การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบ าบัด 

Principles of general surgery, differential diagnosis of the oral and maxillofacial diseases 
and biopsy, perioperative management of the surgical patient, general and local anesthesia, 
principles of management of oral and maxillofacial trauma, management of oral and maxillofacial 
infections, surgical management of oral and maxillofacial pathology, management and correction 
of dentofacial deformities, dentoalveolar surgery, management of cleft lip and cleft palate, dental 
management of radiotherapy and chemotherapy. 
 
408706 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  6 

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 6 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ท.ปศ 705 (408705) 
การจัดการความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การจัดการพยาธิสภาพของโพรงอากาศข้างจมูก การรักษา

ผู้ป่วยโดยการผ่าตัดก่อนการใส่ฟัน การรักษาโรคของต่อมน้ าลาย การผ่าตัดเสริมสร้างเนื้อเยื่อและสิ่งประดิษฐ์
บริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การผ่าตัดเสริมสร้างกระดูกใหม่โดยวิธีการใช้เครื่องมือยืดกระดูกอวัยวะฝัง
เทียมในงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

Management of temporomandibular disorders, management of paranasal sinus diseases,  
preprothetic surgery, treatment of salivary gland diseases, reconstructive surgery and maxillofacial 
prosthesis, distraction osteogenesis, implantology in oral and maxillofacial surgery. 
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408707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 วิวัฒนาการของทันตกรรมรากเทียม หลักการรักษาด้วยรากฟันเทียม แนวคิดของการผสานอวัยวะฝังเทียม
กับเนื้อเยื่อของร่างกาย ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานศัลยกรรมรากฟันเทียมและการบูรณะขากรรไกร การ
วินิจฉัยความพิการของขากรรไกรด้วยภาพรังสี การวางแผนบูรณะขากรรไกรด้วยรากฟันเทียม การวางแผนและ
ขั้นตอนการใส่ฟันทดแทนร่วมกับรากฟันเทียม การเตรียมผ่าตัดและขั้นตอนผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การจัดการ
เนื้อเยื่อรอบรากฟันเทียม ภาวะแทรกซ้อนในงานทันตกรรมรากเทียม จริยธรรมในทันตกรรมรากเทียม และการ
จัดการคลินิกที่ให้บริการทันตกรรมรากเทียม 
 Dental implant evolution, fundamental of dental implant, concepts of implant and tissue 
integration, armamentariums and devices in dental implant and oral and maxillofacial 
reconstruction, radiographic diagnosis and planning in oral and maxillofacial implantology, dental 
implant support prosthetic planning and workflow, dental implant surgical planning and workflow, 
tissue management for dental implant, complication in dental implantology, ethics and office 
management in dental implantology. 
 
408765 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 5 

Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 5 
4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฎิบัติทางคลินิกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีปัญหาโรคทางระบบ  การผ่าตัดเกี่ยวกับฟัน

และกระดูกรองรับรากฟันโดยเฉพาะการผ่าตัดฟันคุดที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมถึงศัลยกรรมเพื่อเตรียมช่องปากส าหรับ
การใส่ฟันปลอม ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ตั้งแต่การตรวจ 
วินิจฉัย การผ่าตัดเพื่อน าชิ้นเนื้อส่งตรวจ การผ่าตัดรักษาถุงน้ า การผ่าตัดรักษาเนื้องอก การผ่าตัดปิดรูติดต่อช่อง
ปากกับโพรงอากาศขากรรไกรบน การให้การรักษาโดยใช้อวัยวะฝังเทียม 

Clinical practice in the management of patients with systemic, dentoalveolar surgery 
especially the complicated tooth impaction, preprosthetic surgery, Clinical practice in treatment 
for patients with oral and maxillofacial pathology using appropriate sequence :- examination, 
diagnosis, biopsy and surgical treatment of cyst and tumor,  closure of oro-antral  communication, 
implantology. 
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408766 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  6 
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 6 

5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน การรักษาโรคของโพรง

อากาศขากรรไกรบนที่มีสาเหตุจากฟัน การผ่าตัดนิ่วในท่อน้ าลาย การรักษาน้ าเมือกค่ังในเยื่อบุช่องปากและพื้นช่อง
ปาก รวมถึงเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงของต่อมน้ าลาย การรักษาภยันตรายในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่ไม่
ซับซ้อน ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า เช่น การแก้ไขภาวะปากแหว่ง 
เพดานโหว่ การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติโดยวิธีทางศัลยกรรมร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 

Clinical practice in treatment for patients with odontogenic infection, management of 
maxillary sinus diseases from dental origin, removal of sialolith, mucocele, ranula and benign 
tumors of salivary glands, treatment for patients with uncomplicated maxillofacial trauma, 
Management and correction of dentofacial deformities such as cleft lip and cleft palate, 
orthognathic surgery. 
 
408782 สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 

Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery  2 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 อภิปราย น าเสนอ และวิเคราะห์บทความ วารสาร หรือรายงานผู้ป่วยทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล 
 Discuss, present and analysis of articles, journals or case reports in oral and maxillofacial 
surgery. 
 
408796 ปัญหาพิเศษทางศัลยศาสตร์ชอ่งปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล  2 

Special Problems in Oral and Maxillofacial  Surgery 2 
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ทบทวนวรรณกรรม หรือรายงานผู้ป่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของโรค วิธีการรักษาผู้ป่วย และ

ความก้าวหน้าทางวิทยาการในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็น
พิเศษ จัดท าเป็นรายงาน และบทความปริทัศน์ รวมทั้งน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
  Literature review or case report on diseases, treatments of the patients and advance 
knowledge in the field of oral and maxillofacial surgery which are interesting topics for the 
students, including report and presentation. 
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410711  วินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 
Advanced Oral Diagnosis 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การตรวจ การประเมินปัญหาผู้ป่วย การบันทึกประวัติผู้ป่วยทางการแพทย์ และทันตกรรม การตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ และการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการวินิจฉัยโรคในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษา รวมทั้ง
ศึกษาเก่ียวกับการตรวจรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก การให้การวินิจฉัยโรค และการรักษารอยโรคในช่องปากด้วย
การใช้ยา 

Examination, clinical evaluation, medical and dental records, laboratory examination, 
principle diagnostic method in diagnosis and treatment planning and medical consultation and 
referral. Moreover, the study covering oral examinations, diagnosis and medical management of 
oral mucosal lesions is included.  

 
410763 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 3 

Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 3 
2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก และคลินิกทันตรังสี เพื่อตรวจ และให้การวินิจฉัย 
พิเคราะห์โรคแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก ผู้ป่วยที่มีโรคของกระดูก
ใบหน้าและขากรรไกร และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการแสดงในช่องปาก โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จาก
ทิษฎีจากที่เรียนมาจากวิชาบรรยาย มาฝึกปฏิบัติเพื่อการซักประวัติให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด สมบูรณ์ 

Clinical practice in Oral Diagnosis and Oral Radiology clinic for oral examination, diagnostic 
for general, oral lesion, facial and jaw bone diseases and systemic disease patient who have oral 
manifestation by applying their knowledge what their have learn from lecture to draw the accurate 
detail for clinical diagnosis. 
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410764 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 4 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 4 

3(0-16-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก และคลินิกทันตรังสี เพื่อตรวจ และให้การวินิจฉัย พิเคราะห์

โรคแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีรอยโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก ผู้ป่วยที่มีโรคของกระดูกใบหน้าและ
ขากรรไกร และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการแสดงในช่องปาก โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากทิษฎีจากที่
เรียนมาจากวิชาบรรยาย มาฝึกปฏิบัติเพื่อการซักประวัติให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด สมบูรณ์ การวินิจฉัยโรคได้
อย่างถูกต้อง การวางแผนการรักษาได้เหมาะสม และการให้การรักษาทางทันตกรรมส าหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
เพื่อการจัดการทางทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

Clinical practice in Oral Diagnosis and Oral Radiology clinic for oral examination, diagnostic 
for general, oral lesion, facial and jaw bone diseases and systemic disease patient who have oral 
manifestation by applying their knowledge what their have learn from lecture to draw the accurate 
detail for clinical diagnosis. Practice to plan for dental treatment and management the patient 
who has systemic diseases. 
 
410791  สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา พยาธิวิทยา 

Seminar in Clinico-Radio-Pathology 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
สัมมนากรณีศึกษาของรอยโรคและความผิดปกติต่างๆของช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า โดย

ท าการศึกษาทั้งข้อมูลลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางภาพรังสีและลักษณะเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยาเพื่อน าไปสู่การ
วินิจฉัยแยกโรคและการรักษา โดยครอบคลุมถึงรอยโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางภาพรังสี 
 The student should be able to analyze and discuss various case studies by integrating 
knowledge in all aspects including clinical features, radiological features and histo-pathology in 
order to give a differential diagnosis and plan for proper treatment of the lesions of the oral 
maxillofacial region. 
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410796  ปัญหาพิเศษทางวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก  2 
Special Problems in Oral Diagnostic Sciences 2 

3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกหัดให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

การรายงานผู้ป่วย และการเขียนรายงานทางวิชาการในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก โดยการเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ส ารวจและทดลองเลือกเรื่องทางวิชาการที่ตนสนใจแล้วค้นคว้าและน าเสนอในที่ประชุมสัมมนาจาก
เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงเขียนรายงานทางวิชาการ 
 This course provides the study for training the students to understand the principles 
relating to the collection of various data, reporting cases and writing scientific reports in oral 
diagnostic science and gives the opportunity for the students to consider and select topics of 
interest from various technical documents and to use the data complied for writing reports. 
 
412781  สัมมนาคลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 

Seminar in Clinical Oral Medicine 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การสัมมนาเก่ียวกับการตรวจร่างกายทั่วไป โรคในช่องปาก อาการปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า อาการ

แสดงในช่องปากของโรคทางระบบ การตรวจวินิจฉัย กลไกการเกิดโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้การ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การรักษา และการติดตามการรักษา 

The seminar in general examination, oral diagnostic, oral mucosal lesions, orofacial pain, 
oral manifestations of systemic diseases, pathogenesis of oral disease, laboratory aids in oral 
diagnosis, treatment planning, treatment and maintenance. 

 

413701  พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 
Advanced Oral Pathology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง ซึ่งประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับถุงน้ าในช่องปาก และบริเวณใกล้เคียง 

เนื้องอกซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อที่สร้างฟัน โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง และเส้นประสาท โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา 
และเชื้อไวรัส โรคของกระดูก และเนื้องอกของกระดูกชนิดที่ไม่ได้เกิดจากเนื้อเยื่อที่สร้างฟัน โรคและเนื้องอกของ
ต่อมน้ าลาย 

Advanced oral pathology including basic knowledge of the cysts of oral region and 
adjacent area; odontogenic tumors; disease of skin, subcutaneous tissue and nerves; bacterial, 
fungal and viral infection; diseases of bone and non-odontogenic tumor; diseases and tumor of 
salivary gland. 
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413731  ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 
Advanced Laboratory in Oral Pathology 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางพยาธิวิทยาคลินิก โดยเน้นหลักวิธีการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ตลอดจน

การแปลผล การทดสอบ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางพยาธิวิทยาคลินิก เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การติดตาม
ผลและการรักษา 

Laboratory techniques in clinical pathology emphasizing in specimen collecting and 
sending in methods, interpretation and also application the knowledge for diagnosis, follow up 
and treatment. 

 
414755  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 1 

(Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1) 
6 (0-6-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้ทันตกรรมป้องกัน

อย่างสมบูรณ์ ให้แก่เด็กปกติที่มีชุดฟันผสมและฟันแท้ โดยใช้การจัดการพิติกรรมแบบไม่ใช้ยา และการจัดการการ
บาดเจ็บในฟันแท้และเนื้อเยื่ออ่อน 
 Clinical practice in examination, information gathering, diagnosis, treatment planning, and 
comprehensive dental treatment and preventive dentistry in healthy children with mixed and 
permanent dentition, using non-pharmacologic behavior management. Management of trauma in 
permanent teeth and soft tissue. 
 
414756  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 2 

(Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2) 
6 (0-6-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้ทันตกรรมป้องกัน

อย่างสมบูรณ์ ให้แก่เด็กปกติที่มีชุดฟันผสมและฟันแท้ โดยใช้การจัดการพิติกรรมแบบไม่ใช้ยา และการจัดการการ
บาดเจ็บในฟันแท้และเนื้อเยื่ออ่อน 
 Clinical practice in examination, information gathering, diagnosis, treatment planning, and 
comprehensive dental treatment and preventive dentistry in healthy children with mixed and 
permanent dentition, using non-pharmacologic behavior management. Management of trauma in 
permanent teeth and soft tissue. 
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414757  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 
(Clinical dentistry for pediatric patients with special health care needs) 

1 (0-3-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงานคลินิก ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาโดยการจัดการพิติกรรมอย่าง

เหมาะสม ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมินผลการรักษา แก่เด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ พร้อมทั้งน าเสนอรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

Practice of dentistry for pediatric patients with special health care needs: examination, 
diagnosis, treatment planning, providing dental treatment using appropriate behavior 
management, optimum oral health promotion and oral problems prevention, including proper 
recall and periodic evaluation. Case presentation of pediatric patients with special health care 
needs. 

 
414758  การใช้ยาสงบประสาททางการสูดดมในทันตกรรมส าหรับเด็ก 

(Inhalation Sedation in Pediatric Dentistry) 
1 (0-3-3) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพิติกรรมเด็กโดยใช้ยาทางการสูดดมในทันตกรรมส าหรับเด็ก  รวมถึงข้อ

บ่งชี้ การเตรียมการ การบริหารยา ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการ การจ าหน่ายผู้ป่วย 
และการติดตามผล 
 Clinical practice under inhalation sedation. The course includes practice following 
appropriate indications, pre-operative preparation, drug administration, risk, monitoring, 
complications and their management, discharge, and postoperative follow-up. 
 
414793  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  

Seminar in Pediatric Dentistry 1  
2 (2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็กจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเรื่องการพัฒนาการของเด็ก การจัดการ
พิติกรรมเด็กเพื่อการรักษาทางทันตกรรม การตรวจทางคลินิกและทางภาพถ่ายรังสี วินิจฉัย การวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมในเด็ก และทันตกรรมป้องกันในเด็ก 

Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature and 
current research works in pediatric dentistry and related fields. The topics include child growth 
and development, behavior management, clinical and radiographic examinations, diagnosis and 
treatment planning, and preventive care in pediatric dentistry. 
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414794 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  
Seminar in Pediatric Dentistry 2  

2 (2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็กจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเรื่อง วัสดุทางทันตกรรม การบูรณะฟัน
แท้อายุน้อย ยาชาและยาบรรเทาอาการปวด ศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับเด็ก โรคปริทันต์ในเด็ก โรคของเนื้อเยื่อใน
ของฟันน้ านมและฟันแท้ การบาดเจ็บในฟันน้ านมและฟันแท้ และการจัดการความเสี่ยงและภาวะฉุกเฉิน 

 Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature and 
current research works in pediatric dentistry and related fields. The topics include dental material, 
restoration of young permanent teeth, local anesthesia and analgesics, oral surgery in children, 
periodontal diseases in children, pulpal diseases in primary and permanent teeth, trauma in 
primary and permanent teeth, and risk management and emergency care. 

 

414796  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 
Special Problems in Pediatric Dentistry 2 

3 (0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

 ทบทวนวรรณกรรม บทวิจารณ์ อภิปราย เกี่ยวกับบทความปัจจุบันทางวิชาการในด้านทันตกรรมส าหรับ
เด็ก หรือการน าเสนอวิจัยขนาดเล็ก หรือรายงานผู้ป่วยในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ภายใต้การก ากับดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 Review of literature, critique, discussion about the current academic papers in pediatric 
dentistry or presenting a small research project or a case report of pediatric patient under 
supervision of the instructors. 
 
415711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral Science and Ethics for Dentists 
1 (1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม และ

วิชาชีพสิทธิของผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา ปัจจัยพื้นฐานของพิติกรรมของมนุษย์ และการปฎิสัมพันธ์
ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจใน
จริยธรรมที่เรียนมา 
 Concepts in ethics. Ethics in dentistry. Relationship of religions, ethics and dentistry. 
Patient’s rights and rules of Thai dental council. Basic factors of human behaviors. Doctor-patient 
interrelationship. Analytical discussion of ethical problems in dentistry using the knowledge gained 
from this course. 
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421711  ฟันเทียมติดแน่นประยุกต ์
Applied Fixed Prosthodontics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การรักษาด้วยฟันเทียมติดแน่น การบูรณะด้วยครอบฟันกระเบื้องเคลือบโลหะ และเทคนิคพิเศษในการ
รักษาด้วยฟันเทียมติดแน่นในรายที่ยุ่งยาก 
 Fixed prosthodontics therapy, ceramo-metal restorations and special techniques of 
complicated fixed Prosthodontics therapy. 
 
421712  ฟันเทียมบางส่วนถอดได ้

Removable Partial Prosthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การวางแผนการรักษา การออกแบบ ข้อบ่งใช้ในการเลือกตะขอ เซมิพริซิชั่น และฟรีซิชั่น แอตแทชเมนต์
ส าหรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดรับแรงโดยฟันธรรมชาติ และชนิดไม่มีฟันธรรมชาติทางด้านท้ายเหลืออยู่
ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสภาพเนื้อเยื่อที่เหลืออยู่ 
 Treatment plan, design, indications for clasp, semiprecision and precision attachment of 
the tooth and Tissue-borne removable partial denture and residual tissue maintenance. 
 
421713  ฟันเทียมทั้งปาก 

Completed Denture Prosthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การตรวจ พิเคราะห์ ประเมิน การวางแผนการรักษา และการออกแบบฟันเทียมทั้งปากและชุดฟันเทียม

เดี่ยวในรายปกติ และซับซ้อน การสบฟัน และการออกเสียงกับการประดิษฐ์ฟันเทียมทั้งปาก 
 Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning, design for complete dentures and 
single complete dentures in general and complicated cases and phonetic in construction. 
 
421714  ฟันเทียมทับราก 

Removable Overlay Denture 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การตรวจ พิเคราะห์ ประเมิน การวางแผนการรักษา และการออกแบบฟันเทียมทับรากในรายปกติและ

ซับซ้อน การสบฟันและกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองที่ใช้ในการบูรณะด้วยฟันเทียมทับราก  
Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning and design for removable overlay 

dentures in general and complicated cases, occlusion and articulators used in removable overlay 
denture construction. 
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421716  ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ ์
Perio-Prosthodontics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การตรวจ พิเคราะห์ ประเมิณ วางแผนการรักษา และออกแบบฟันเทียมในผู้ป่วยโรคปริทันต์ การเตรียม

อวัยวะปริทันต์ ความสวยงาม การสบฟัน การคงสภาพและการเปลี่ยนแปลงภายหลังการใส่ฟันเทียม 
Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning, design of prostheses in periodontal 

patients, preparation of peridontium, esthetics, occlusion, maintenance of periodontium and 
periodontal changes after prosthodontic treatment. 
 
421717  หลักการของการบดเคี้ยวและขากรรไกร 

Principles of Gnathology 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ชีวกลศาสตร์ของระบบบดเคี้ยวและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเรื่องการสบฟัน หลักการใช้กลอุปกรณ์

ขากรรไกรจ าลองเพื่อลอกเลียนการเคลื่อนขากรรไกร 
 Biomechanics of the masticatory system and the related organs, the concepts of occlusion, 
principles of articulator use to duplicate mandibular movement. 
 
421721   ทันตกรรมประดษิฐ์ส าหรับรากเทียม 

Prosthodontic Implantology 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ประวัติของการปลูกฝัง ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ชีวกลศาสตร์ของวัสดุปลูกฝัง ชีวภาพของเนื้อเยื่อ การ
เลือกผู้ป่วย การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา บทความปริทัศน์ทางศัลยศาสตร์ช่องปาก และข้อควรค านึงทาง     
ทันตกรรมประดิษฐ์ของระบบการปลูกฝังต่าง ๆ 
 The history of implantations, tissue compatibility and biomechanics of implants. Tissue 
biology, patient selection, diagnosis. Treatment planning, literature review of oral surgery and 
prosthodontic considerations in different implantation systems. 
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421722  วิชาประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร 
Maxillofacial Prosthetics 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การบูรณะฟื้นฟูความวิการของอวัยวะบริเวณช่องปาก ใบหน้า และขากรรไกรด้วยสิ่งใบหน้า และ

ขากรรไกรประดิษฐ์ทั้งในและนอกช่องปาก การเตรียมสภาพช่องปากของผู้ป่วย และการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ ร่วมกับรังสีบ าบัด และเคมีบ าบัด  

Principles and techniques of maxillofacial prosthesis to rehabilitate congenital and 
acquired maxillofacial defects. Appliances used in promoting or protecting adjacent tissue from 
surgical processes or radiotherapy. 
 
421751  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสงู 1 

Advanced Clinical Prosthetics 1 
6(0-36-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฝึกปฏิบัติในคลินิกของการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในรายที่ซับซ้อนด้วยฟันเทียมติดแน่นและฟัน

เทียมบางส่วนถอดได้  
A clinical practice of prosthodontic treatment in complicated cases with fixed and 

removable partial dentures. 
 

421752  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสงู 2 
Advanced Clinical Prosthetics 2 

6(0-36-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฝึกปฏิบัติในคลินิกของการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในรายที่ซับซ้อนด้วยฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียม

ทั้งปากชั่วคราวใส่ทันที ชุดฟันเทียมเดี่ยว ทันตกรรมรากเทียม สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกร ฟันเทียมทั้งปาก
ทับราก และรายงานผลการรักษาผู้ป่วย 

The clinical practices of prosthodontic treatment in complicated cases. The practice 
involves the complicated cases of complete denture, immediate denture, single denture, dental 
implant, maxillofacial prosthesis, occlusal therapy and case presentation. 
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421753 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสงู 3 
Advanced Clinical Prosthodontics 3 

2(1-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษาและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องการในฟันเทียม
ถอดได้ฟันเทียมติดแน่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษาและน าเสนอการวางแผนรักษา 
 Clinical practice in treatment planning and treatment of complicated cases of removable 
prosthodontic, fixed prosthodontic. The treatment plans involve consultation with the related 
fields, the selection of materials and equipment. Case presentation of treatment plans.  
 
421781 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดษิฐ ์

Seminar in  Prosthodontics Treatment Planning 
2(0-6-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 การน าเสนอผลการตรวจภายนอกและภายในช่องปาก การวินิจฉัย ทางเลือกส าหรับการบูรณะ แผนการ
รักษา ขั้นตอนคลินิกทันตวัสดุ และค่ารักษา รวมทั้งการรักษาทางทันตกรรมอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อเตรียมผู้ป่วยก่อนการ
บูรณะด้วยฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนแบบติดแน่นและแบบถอดได้ ฟันเทียมบนรากฟันเทียม การฟื้นฟู
สภาพช่องปาก และงานปริทันต์ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 Presentation of extra and intal oral examination, diagnosis, restorative option, treatment 
planning, clinical steps, dental materials and treatment costs including the other dental treatment 
needed for preparing the patient before restoring the patient with complete denture, fixed and 
removable partial denture, implant prosthodontic, oral rehabilitation and perio-prosthodontic. 
 
421796  ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมประดิษฐ์  2 

Special Problems  in Prosthodontics 2 
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การรายงานผลการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าและทดลองในหัวข้อที่

เกี่ยวข้องกับวิชาการทางทันตกรรมประดิษฐ์ เพื่อเขียนรายงานเป็นบทความปริทันต์ และน าเสนอในที่
ประชุมสัมมนา 
         Case presentation of the result of prosthodontic treatment, including prosthodontic 
experimentation and written literature review and presenting their works. 
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422711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
Biomedical Science for Dentists 

2 (2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับงานทางทันตกรรม รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ 

และสรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ บริเวณศีรษะและคอ การประยุกต์ความรู้ในเรื่องหน้าที่ของระบบกล้ ามเนื้อ ระบบ
ประสาท ระบบการบดเคี้ยว และระบบการกลืนอาหาร กลไกการเกิดความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากและ
การควบคุม พื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทันตกรรม ชีวเคมี
ประยุกต์ของเนื้อเยื่อที่สะสมแร่ธาตุและพยาธิวิทยาของการอักเสบและการติดเชื้อบริเวณใบหน้าและช่องปาก อณู
ชีววิทยาของมะเร็งช่องปาก เภสัชวิทยาทางทันตกรรม  
 Relevant basic knowledge in Biomedical Science related to dentistry, including anatomy 
and physiology of various organs in the head and neck region. Applied knowledge in the function 
of musculature, nervous, mastication, and deglutition systems. Mechanisms of nociception around 
the orofacial region and its control. The basic molecular genetics and the related genetic disorders 
to dentistry. Applied biochemistry of mineralized tissues and pathology of inflammation and 
infection in the orofacial region. Molecular biology of oral cancer and dental pharmacology. 
 
422713  วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง  

Advanced  Oral  Sciences 
1 (1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ช่องปากที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆที่ใช้ใน

การศึกษา/วิจัยทางอณูชีววิทยา เซลล์ต้นก าเนิดในช่องปาก ไมโครไบโอมในช่องปาก การวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม
และโรคทางระบบโดยใช้น้ าลาย วิศวกรรมเนื้อเยื่อทางทันตกรรม ยีนบ าบัดทางทันตกรรม ระบบน าส่งยาทาง            
ทันตกรรม การแก่ตัวที่สัมพันธ์กับช่องปาก นิติทันตวิทยา สารสนเทศทางทันตกรรม เทคโนโลยีระดับนาโน และ
เทคโนโลยีสามมิติที่ใช้ในทางทันตกรรม ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานคลินิก และงานวิจัยในสาขา
ทันตแพทยศาสตร์ 

New advances and technology in oral sciences on the topics of techniques used in 
molecular biology, stem cells derived from oral cavity, human oral microbiome, saliva diagnostics, 
tissue engineering related to dentistry, gene therapy in dentistry, dental drug delivery system, aging 
and oral health, molecular and biological aspects of forensic dentistry, dental informatics, 
nanotechnology and 3D technology used in dentistry as well as the application of basic knowledge 
to clinical work and research 
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423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 
Basic Occlusion 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
 ศึกษาเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร์และการท าหน้าที่ของระบบบดเค้ียวอันได้แก่ การสบฟัน  ข้อต่อขากรรไกร
กล้ามเนื้อบดเคี้ยวและกล้ามเนื้ออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเคลื่อนที่ของขากรรไกรในรูปแบบต่าง ๆ  ความเจ็บปวด
บริเวณใบหน้าช่องปากพื้นฐาน ระบาดวิทยา แนวคิดเกี่ยวกับสาเหตุ หลักการตรวจพิเคราะห์การจัดจ าแนกกลุ่ม  
แนวคิดการบ าบัดรักษาและรูปแบบการรักษาปัญหาการท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 
 The study in anatomy and functional anatomy of structures in the masticatory system, 
such as occlusion, temporomandibular joints, muscle of mastication and related muscles.  
Functional and border movement of the jaw.  Epidemiology etiology, classification and diagnosis, 
treatment concepts and modalities of temporomandibular disorders.   
 
426701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 

Comprehensive Dentistry 1 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
แนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูลเพื่อการรักษา การคงสภาพ การป้องกันและการสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม การตรวจ การพิเคราะห์และวางแผน การเข้าดูแลทันตสุขภาพโดยค านึงถึงองค์รวม 
หลักการของทันตกรรมป้องกันในคลินิก การรักษาทางทันตกรรมอนุรักษ์ ทั้งการรักษาทางปริทันต์ การบูรณะฟัน
โดยวิธีทางทันตกรรมหัตถการที่ไม่ซับซ้อน และการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 Introduction to comprehensive dental care concept for treatment, maintenance, 
prevention and promotion in order to reach optimum oral health.  Holistic approach in 
examination, diagnosis and treatment planning, together with  principle of clinical prevention  and 
conservative dental treatments, such as periodontal treatment, uncomplicated restoration, and 
endodontic treatment. 
 
426702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Comprehensive Dentistry 2 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฟื้นฟูสภาพในช่องปากโดยการบูรณาการ การบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพปริทันต์และสภาพฟัน 

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม การใส่ฟันปลอม การจัดฟันเพื่อการป้องกันการสบฟันผิดปกติและการจัดฟัน
เฉพาะที่ การท าศัลยกรรมในช่องปาก รวมทั้งการดูแลรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็ก 
   Reconstruction of oral condition through integration of various dental procedures 
considered appropriate for existing periodontal condition. Relevant topics such as esthetic and 
restorative dentistry, dental prosthesis, oral surgery, interceptive orthodontics, minor tooth 
movement and comprehensive dental care for children. 
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426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 
Clinical Comprehensive Dentistry 1 

4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลโดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม 

ประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม 
การบูรณาการความรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู รวมทั้งการน าเสนอแผนการรักษา ทางเลือก
ของการรักษา และการน าเสนอความก้าวหน้าของการรักษา การอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษา 
 Clinical practice in comprehensive dentistry. The scope of practice includes oral 
examination and diagnosis, management of dental emergencies, appropriate treatment planning, 
integration of various dental specialties concerning patient context, oral health promotion and 
prevention, dental treatment and mouth preparation for reconstruction, ideal and alternative 
treatment plan presentation, progress report, treatment problems and difficulties discussion. 
 
426762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Clinical Comprehensive Dentistry 2 
4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูล การบ าบัดรักษาทางทันตกรรม

ที่ซับซ้อน การฟื้นฟูสภาพในช่องปากให้เหมาะสม และการพัฒนาทักษะผู้ป่วยให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองได้ต่อไป การน าเสนอผลการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์รวมทั้งอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรค 
 Clinical practice in comprehensive dental treatment in more complex cases, 
reconstruction of oral condition, promote oral self care skill to maintain oral health, and 
presentation of complete cases. 
 
426763 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลส าหรับเด็ก 

Clinical Comprehensive Dentistry for Children 
2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็ก โดยฝึกตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาให้การส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก  การป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและปรับพิติกรรมเด็กให้เหมาะสมโดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม 
รวมทั้งการน าเสนอผลการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์ 
 Practicing of comprehensive dentistry in pediatric patients including examination, diagnosis, 
treatment planning, oral health promotion and prevention leading to comprehensive treatment 
and behavior management that appropriate to the holistic health of the patients. The complete 
treatment will also be presented to all the faculties. 
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426764 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับทันตแพทย์ทั่วไป 
Clinical Oral Surgery for General Practitioner 

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงานในผู้ป่วย โดยการท าศัลยกรรมในช่องปากชนิดต่าง ๆ ได้แก่ การผ่าฟันคุด การท าศัลยกรรม

ปริทันต์เพื่อรักษาโรคปริทันต์อักเสบระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง ศัลยกรรมการเพิ่มความยาวของตัวฟันด้วยวิธีต่างๆ 
ศัลยกรรมตกแต่งกระดูก และสันเหงือกเพื่อรองรับฟันปลอม เป็นต้น 
 Practicing various types of intra-oral surgery such as surgical removal of impacted teeth, 
periodontal surgery for treatment of mild to moderate periodontal disease, crown lengthening and 
pre-prosthesis surgery. 
 
426791 สัมมนาทันตกรรมพร้อมมูล 

Seminar in Comprehensive Dentistry 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในสาขาวิชา             

ทันตกรรมทั่วไป หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 Review, discussion and presentation on current general dentistry and general dentistry 
related research topics. 
 
426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2 

Special Problems in General Dentistry 2 
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การทบทวนวรรณกรรม บทความปัจจุบันทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย หรือการวิจัย
ขนาดเล็ก หรือรายงานผู้ป่วยในสาขาทันตกรรมทั่วไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม เรียบเรียงเป็นรูปเล่ม 
ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 Literature review of the current issues, literature and research work in general dentistry or 
related fields and report of these knowledge under supervision of the instructors. 
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2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สการัตห์  ณ ล าปาง 
ระดับนานาชาติ 
1. Pramojanee SN, Phimphilai M, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Possible roles of insulin signaling 

in osteoblasts Endocr Res.  2014; 39(4):144-51. 
2. Mahasantipiya PM, Pramojanee S, Thaiupathump T. Image analysis of the eruptive positions of 

third molars and adjacent second molars as indicators of age evaluation in Thai patients 
Imaging Sci Dent.  2013; 43(4):289-293. 

3. Pramojanee SN, Phimphilai M, Kumphune S, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Decreased Jaw 
Bone Density and Osteoblastic Insulin Signaling in a Model of Obesity J Dent Res.  2013; 
92(6):560-565. 

ระดับชาติ 
4. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประโมจนีย์, 

การุณ เวโรจน์. การศึกษาเกี่ยวกับแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาวไทยโดย
ภาพรังสีโคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1):103-114. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.มาริสา  สุขพัทธี 
ระดับนานาชาติ 
1. Sukapattee M, Wanachantararak S, Sirimaharaj V, Vongsavan N, Matthews B. Effect of full crown 

preparation on pulpal blood flow in man Arch Oral Biol.  2016; 70:111-116. 
ระดับชาติ 
2. มาริสา สุขพัทธี, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบ

ต่อการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟัน เต็มซี่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 
38(1):93-100. 

3. ธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, et al. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สา รคู่ ค วบ ไซ เลนต่ อคุณสมบั ติ ดั ดขวา ง  และ เสถี ย รภาพสี ของพอลิ เ มทิ ล เมทาคริ เ ลต .                        
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1):71-81 

4. มาริสา สุขพัทธี. ครอบฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้และครอบฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนถอด     
ได้ที่มีอยู่เดิม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556; 34(2):27-38. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คธาวุธ  เตชะสุทธิรัฐ 
ระดับชาติ 
1. พิมพ์วดี อาษา, คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ. การประเมินความหนาของกระดูกเบ้าฟันด้าน

ริมฝีปากของฟันตัดซี่กลางบนจากภาพรังสีโดยใช้เครื่องถ่ายรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีเดนตี
สแกน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1):93-102. 

2. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ.การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่
สามโดยใช้เจลเกล็ดเลือดของผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):33-40.   

3. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ , เคน โอมูระ. รอยโรคกระดูกโคริสโตมาของลิ้นรายงานผู้ป่วย 1 รายและทบทวน
วรรณกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):83-88.   

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัทรณัฏฐ์  บัณฑิตคุณานนต์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Banthitkhunanon P, Chintakanan S, Wanachantararak S, Vongsavan N. Effects of enamel and 

dentine thickness on laser Doppler blood-flow signals recorded from the underlying pulp 
cavity in human teeth in vitro Arch Oral Biol. 2013; 58(11):1692-1695 

ระดับชาติ 
2. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. การไหลแผ่ของน้ ากลั่นบนแผ่นเซรามิกที่ถูกปรับปรุงพื้นผิว

ด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3):103-109. 
3. สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, et al. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย

สา รคู่ ค วบ ไซ เลนต่ อคุณสมบั ติ ดั ดขวา ง  และ เสถี ย รภาพสี ของพอลิ เ มทิ ล เมทาคริ เ ลต .                             
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1):74-81. 

4. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์. ผลของการฉีดยายับยั้งเส้นประสาทขากรรไกรล่างด้วยยาชา
อาติเคน 4 เปอร์เซ็นต์ผสมอิพิเนฟริน 1:100,000 ต่อสัญญาณการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วย
เครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(2):131-137. 

5. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, นพคุณ วงษ์สวรรษ์. ผลของด้ายแยกเหงือกต่อสัญญาณการ
ไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเคร่ืองมือเลเซอร์ดอปเปลอร์: ในสิ่งมีชีวิต. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์
มหิดล. 2556; 33(1):1 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อารีรัตน์  นิรันต์สิทธิรัชต์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Nirunsittirat A, Pitiphat W, McKinney CM, et al. Adverse birth outcomes and childhood caries:             

a cohort study Community Dent Oral Epidemiol. 2016; 44(3):239-47. 
2. Nirunsittirat A, Pitiphat W, McKinney CM, et al. Breastfeeding Duration and Childhood Caries:           

A Cohort Study. Caries Res.. 2016; 50(5):498-507.  
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ระดับชาติ 
3. กุลภพ สุทธิอาจ , ก่อกุศล รอดอารีย์ , ธนกร เกื้อกูลพิทักษ์ , et al. ความเที่ยงตรงของวิธีวัดโดยอ้อมบน

แบบจ าลองดิจิตอลทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3):67-76. 
 
ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทันตแพทย์ ดร.สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ 
ระดับนานาชาติ 
1. Kongkaew T, Aung WPP, Supanchart C, et al. O-GlcNAcylation in Oral Squamous Cell 

Carcinoma J Oral Pathol Med. 2018 Mar;47(3): 260-267 
2. Tanasubsinn P, Aung WPP, Pata S, et al. Overexpression of ADAM9 in oral squamous cell 

carcinoma Oncol Lett.  2018; 15(1):495-502. 
3. Pahumunto N, Chotjumlong P, Makeudom A, Krisanaprakornkit S, Dahlen G, Teanpaisan              

R. Pro-inflammatory cytokine responses in human gingival epithelial cells after 
stimulation with cellwall extract of Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
subtypes Anaerobe.  2017; 3(48):103-109.. 

4. Truntipakorn A, Makeudom A, Sastraruji T, Pavasant P, Pattamapun K, Krisanaprakornkit S. Effects 
of prostaglandin E2 on clonogenicity, proliferation and expression of pluripotent markers 
in human periodontal ligament cells Arch Oral Biol.  2017; 83:130-135. 

5. Tupyota P, Chailertvanitkul P, Laopaiboon M, Ngamjarus C, Abbott PV, Krisanaprakornkit 
S. Supplementary techniques for pain control during root canal treatment of lower 
posterior teeth with irreversible pulpitis: A systematic review and meta-analysis. Aust 
Endod J.. 2018 Apr;44(1) 14-25.      

6. Makeudom A, Supanchart C, Montreekachon P, et al. The antimicrobial peptide, human β-
defensin-1, potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-
activated protein kinases Peptides.  2017; :S0196-978. 

7. Aung WPP, Chotjumlong P, Pata S, et al. Inducible expression of A Disintegrin and 
Metalloproteinase 8 in chronic periodontitis and gingival epithelial cells J Periodontal 
Res..  2017; 52(3):582-593. 

8. Pattamapun K, Handagoon S, Sastraruji T, Gutmann JL, Pavasant P, Krisanaprakornkit 
S. Decreased levels of matrix metalloproteinase-2 in root-canal exudates during root 
canal treatment Arch Oral Biol.  2017; 82:27-32. 

9. Prueksakorn A, Puasiri S, Ruangsri S, et al. The preservative effect of Thai propolis extract on 
the viability of human periodontal ligament cells Dent Traumatol.  2016; 32(6):495-501. 

10. Archewa P, Pata S, Chotjumlong P, Supanchart C, Krisanaprakornkit S, Iamaroon A. Akt2 and p-
Akt overexpression in oral cancer cells is due to a reduced rate of protein degradation. J 
Investig Clin Dent..  2015; doi: 10/1111/jicd.12194. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1189&page=3
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Sep 1 (E Pub ahead of print).             

ระดับชาติ 
4. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ, พัชราวรรณ  ศรี

ศิลปนันทน์, วิชัย  วิวัฒน์คุณูปการ, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การสะท้อน
ประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2557; 35(1):131-140     
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ระดับชาติ     
5. มาริสา สุขพัทธี, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบ

ต่อการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่ . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560 ; 
38(1):93-100. 

6. สิริกานต์ จันทร์ประเสริฐ, วริศรา ศิริมหาราช, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์. ผลของความลึกในการกรอเนื้อฟันต่อความ
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รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม  ประภายสาธก 
ระดับนานาชาติ 
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equation for estimating age from mandibular third molar development in a Thai 
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ระดับชาติ 
4. วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก,  ปิยะนารถ จาติเกตุ. การศึกษาเชิงปริมาณของข้อผิดพลาดในการ

จัดต าแหน่งผู้ป่วยในภาพรังสีปริทัศน์ชนิดดิจิทัล: การศึกษาย้อนหลัง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559 ; 
37(2):113-122. 

5. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประโมจนีย์, 
การุณ เวโรจน์. การศึกษาเกี่ยวกับแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาวไทยโดย
ภาพรังสีโคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(1):103-114                                       
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พันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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7. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์ 
จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเครื่องโคนบีมซีทีที่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. 
ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 1(35):25-33.                                                                

8. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับ
กระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียม
ขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2556; 34(1):77-90.    

 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี  คงขุนเทียน 
ระดับนานาชาติ  
1. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative Clinical 

Study of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular 
Overdentures: A Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2017; 19(2):328-
340 

2. Warin P, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Khongkhunthian P. Effects of different numbers of mini-
dental implants on alveolar ridge strain distribution under mandibular implant-retained 
overdentures J Prosthodont Res.  2017; 62(1):35-43 

3. Khongkhunthian P, Jomjunyong K, Reichart PA. Accuracy of cone beam computed tomography 
for dental implant treatment planning Chiang Mai University Journal of Natural 
Sciences.  2017; 16(1):51-62. 
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5. Reichart PA, Philipsen HP, Khongkhunthian P, Sciubba JJ. Immunoprofile of the adenomatoid 
odontogenic tumor Oral Dis.  2017;  23(6):731-736 

6. Paepoemsin T, Reichart PA, Chaijareenont P, Strietzel FP, Khongkhunthian P. Removal torque 
evaluation of three different abutment screws for single implant restorations after 
mechanical cyclic loading Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4):213-221. 

7. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three 
different mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite 
element analysis study. Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4):202-212. 

8. Tirachaimongkol C, Pothacharoen P, Reichart PA, Khongkhunthian P. Relation between the 
stability of dental implants and two biological markers during the healing period: a 
prospective clinical study. Int J Implant Dent..  2016; 2(1):27. 
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9. Hans Peter Philipsen, Pathawee Khongkhuntian, Peter A. Reichart. Report of a case of tooth 
avulsion into oral soft tissue of the year 1970 indirectly demonstrating the progress of 
dental traumatology during the last 45 years. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1):115-119. 

10. Reichart PA, Gelderblom HR, Khongkhunthian P, Schmidt-Westhausen A. Ebola virus disease: 
any risk for oral and maxillo-facial surgery? An overview. Oral Maxillofac 
Surg.  2016; 20(2):111-4. 

11. Reichart PA, Schmidt-Westhausen AM, Khongkhunthian P, Strietzel FP. Dental implants in 
patients with oral mucosal diseases - a systematic review. J Oral Rehabil.  2016; 43(5):388-
399. 

12. Khongkhunthain P, Khongkhunthian S, Weerawatprachya W, Pongpat K, Aunmeungtong 
W. Comparative study of torque resistance and microgaps between a combined Octatorx-
cone connection and an internal hexagon implant-abutment connection. J Prosthet 
Dent..  2015; 113(5):420-4. 

ระดับชาติ 
13. วรุตม์ ตรีบุรุษ, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. การใช้รากเทียมขนาดเล็กเพื่อช่วยในการยึดติดของฟัน

เทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดให้รับแรงทันที : ผลเบื้องต้นของการศึกษาทางคลินิกแบบไป
ข้างหน้า. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):75-85. 

14. โชคนภา ติรชัยมงคล, ปฐวี คงขุนเทียน. ความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว 3 รูปแบบในช่วงระยะเวลา
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สาร.  2560; 38(2):65-73. 

15. กิษฎา วีระพงศ์, มนตรี จันทรมังกร, Peter A Reichart, ปฐวี คงขุนเทียน. ความส าเร็จของการรักษาด้วยราก
ฟันเทียมยึดครอบฟันติดแน่น ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1):121-130. 

16. พงศกร วารินทร์, ศิรพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ปฐวี คงขุนเทียน. พอร์ซเลนวีเนียร์และการทดแทนฟันที่สูญเสียไป
ด้วยรากเทียมไทย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1): 145-154. 

17. ธัญญารัตน์ แพเพิ่มสิน, โชคนภา ติรชัยมงคล, พงศกร วารินทร์, วรุตม์ ตรีบุรุษ, ปฐวี คงขุนเทียน. เพลทเลทริช
ไฟบริน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2559; 37(1):83-92.  

18. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. รากเทียมขนาดเล็ก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2559; 37(1):13-25.    
19. พงศกร วารินทร์, ศิรพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ปฐวี คงขุนเทียน. พอร์ซเลนวีเนียร์และการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

ด้วยรากเทียมไทย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2559; 37(1):145-154.            
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สัมพันธ์กับโรคลูปัสทางระบบ : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 37(1):155-161. 
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Journal of Dental Sciences 2016; 385:1-7. 

2. Sritippho T, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Buddhachat K, Sastraruji T, Iamaroon A. p16 - a 
Possible Surrogate Marker for High-Risk Human Papillomaviruses in Oral Cancer? Asian Pac 
J Cancer Prev..  2016; 17(8):4049-57. 

ระดับชาติ 
3. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชนธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์. 

เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1):89-97. 

4. Maneerat, D, Chotjumlong, P, Sastraruji, T, Pongsiriwet, S., Iamaroon, A, Krisanaprakornkit, S. An 
Inverse Relationship between A Disintegrin and Metalloproteinase-9 and Proliferating cell 
Nuclear Antigen Expression in Oral Lichen Planus. วารสารทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.  2558; 38(Sup):1-12. 

5. Prapayasatok S., Iamaroon A., Chinkrau C., Mathapun J., Nutchapon Chamusri N., Pongsiriwet S. 
Central Odontogenic Fibroma:  A Case Report  CM Dent J 2015;36(1):89-97 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ  จาติเกตุ 
ระดับชาติ 
1. กุลนันทน์ พุ่มไม, ปิยะนารถ จาติเกต. กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้แบบจ าลอง

โน้มน้าวใจ . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):139-150. 
2. วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก, ปิยะนารถ จาติเกตุ. การศึกษาเชิงปริมาณของข้อผิดพลาดในการ

จัดต าแหน่งผู้ป่วยในภาพรังสีปริทัศน์ชนิดดิจิทัล :การศึกษาย้อนหลัง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 
37(2):113-122. 

3. ธนพรรณ วัฒนชัย, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ฆิณ ถนอมกิตติ, ธนพล แสงอาสภวิริยะ, นมิตา หวังซื่อกุล, ประภาสินี 
ศรีสุคนธมิตร. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับการจัดฟัน ส าหรับวัยรุ่น: กรณีศึกษาในนักเรียน 2 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2):135-144. 

4. อังค์วรา อินทรสมพันธ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมิน
พิติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุส าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 
2559; 37(2):145-158. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1070&page=2
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5. ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิกุล วิสาลเสสถ์, วาสนา ใจค าแปง. การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสูบในนักศึกษา
ทันตแพทย์ไทย ระหว่างปีการศึกษา 2549 กับ 2554 : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการส ารวจการบริโภค
ยาสูบส าหรับ นศ. วิชาชีพสุขภาพระดับโลก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1):41-51.                                       

6. ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิรัช พัฒนาภรณ์, ธนพรรณ  วัฒนชัย. ผลสัมิทธิ์ทางการศึกษาและความพึงพอใจของ
นักศึกษาทันตแพทย์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 วิธี ในการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2558; 36(2):131-143. 

7. วสุนธรี ขันธรรม, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. ประสิทธิผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่ใช้ชุดดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับการเยี่ยมบ้านในเด็กอายุ 0-2 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2557; 35(1):119-130 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 
ระดับนานาชาติ 
1. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three 

different mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite 
element analysis study. Oral Implantol (Rome).  2016; 9)4:(202-212.  

2. Warin P, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Khongkhunthian P. Effects of different numbers of mini-
dental implants on alveolar ridge strain distribution under mandibular implant-retained 
overdentures J Prosthodont Res.  2017; 62(1):35-43.  

3. Rungsiyakull C, Chen J, Rungsiyakull P, Li W, Swain M, Li Q. Bone's responses to different designs 
of implant-supported fixed partial dentures Biomech Model 
Mechanobiol.  2015; 14(2):403-11. 

ระดับชาติ 
4.  ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, ชาย รังสิยากูล, ทิวสน สายสีนพคุณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของด้านสัมผัส

บริเวณด้านประชิดต่อแรงที่เกิดขึ้นบนรากเทียมรองรับฟันเทียมชนิดคานยื่น 2 หน่วย. เชียงใหม่ทันต-
แพทยสาร.  2560; 38(3):111-121. 

5.  ขนิษฐา เกษตรวงศ์, ธนพล ศรสุวรรณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยและโลหะ
เหวี่ยงต่อค่าแรงที่ท าให้เกิดการแตกหักและรูปแบบการแตกของแบบจ าลองสองชั้นแก้วเรซินทรง
กระบอก: การศึกษาน าร่อง . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):89-102. 

9.  กัลยา คู่เจริญถาวร, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงใน
กรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2):             
27-38. 

7.  พิมพ์เดือน รังสิยากูล, ชาย รังสิยากูล. รูปแบบการสบฟันบนรากเทียม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(1): 
 45-61. 
 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1128&page=1
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http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=972&page=1
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8.  พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, สรชนินท์ ชินสวนานนท์, พิมพ์เดือน รังสิยากุล, พัชราวรรณ ศีลธรรม
พิทักษ์, ธีรวรรณ บุญญวรรณ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างคอมโพสิตแกนฟันชนิด
เหลวกับเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่ปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและเจ็ทพลาสมา. เชียงใหม่-
ทันตแพทยสาร  2556; 34(1):91-106. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภาวิศุทธิ  แก่นจันทร์ 
ระดับชาติ 
1. ชุติมา สุขประภาภรณ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร. ผลของสารคู่ควบไซเลนในสารยึดติดยูนิเวอร์แซลต่อความแข็งแรง

ยึดเฉือน ระหว่างเรซินคอมโพสิตกับลิเทียมไดซิลิเกต . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):111-
126. 

2. พิมพรรณ์ สัทธาชัย, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์. ความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของสารยึด
ติดสก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน. เชียงใหม่ทันต-
แพทยสาร.  2559; 37(2):101-111. 

3. ศิวพร ศุภประภาวณิชย์, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม. ผลของสารกระตุ้นปฏิกิริยาที่ปราศจากแสงในเร
ซินซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 
38(1):49-62 

4. มาศพงศ์ วงศ์เพชรชารัต, สุธิดา ตันศิริรุ่งเรือง, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์, วีรนุช ทองงาม. ผลของสีของชิ้นงาน
บูรณะเรซินคอมโพสิตโดยอ้อมต่อความแข็งระดับจุลภาคระยะต้นของเรซินซีเมนต์. เชียงใหม่ทันตแพทย-
สาร  2557; 35(1):77-85 

5. ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์ . ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์กับเนื้อ
ฟันในส่วนตัวฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(2):93-106. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุมนา  จิตติเดชารักษ์ 
ระดับชาติ 
1. ธารินทร์ เพียงสุข, กษาปณ์ พิเชฐโชติ, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, et al. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพื้นผิว

และรูปร่างของวัสดุส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1) : 13-28 
2. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, จุฑาทิพย์ ศรีริเกตุ, et al. ผลของการปนเปื้อนจากถุงมือที่ใช้

ทางทันตกรรมต่อก าลังยึดของวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิตกับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 
38(1) : 83-91 

3. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร , ภัทริน พรหมชัยวัฒนา , อรณิชา ธนัทวรากรณ์ , ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา            
จิตติเดชารักษ์. ผลของระบบสารยึดติดต่อก าลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอม
พอเมอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):91-100. 

4. ภวัต โลเกศเสถียร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความคงทนของ
แรงยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 
37(2):49-60. 
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5. ณัฐพงษ์ นันโท, สุมนา จิตติเดชารักษ์, ยุทธนา คูวุฒยากร. ผลของการปนเปื้อนสารห้ามเลือดชนิดอลูมินัมคลอ
ไรด์ต่อก าลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์กับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2557; 
35(1):87-98 

6. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ด
องุ่นต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอ
ไรท์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2557; 35(1):63-74. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พิริยะ  ยาวิราช 
ระดับนานาชาติ 
1. Sangprasert W, Lee V.S, Yavirach P, Boonya- wan D, Nimmanpipug P. Mechanical properties 

study of plasma treated epoxy-base post in dual-material systems (Conference Paper) 
View at Publisher| Export | Download | Add to L.  2016; (675):739-743.                                        

2. Rakitikul W, Lee V.S, Yavirach P, Boonyawan D, Nimmanpipug P. Adhesion improvement via 
surface functionalization of epoxy-resin base post by low temperature plasma 
(Conference paper) Macromolecular Symposia  2015; 354(1):13-20.    

ระดับชาติ 
3.  อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ, et al. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):97-110. 

4.  สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, et al. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
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5. มาศพงศ์ วงศ์เพชรชารัต , สุธิดา ตันศิริรุ่ งเรือง , ภาวิศุทธิ  แก่นจันทร์ , วีรนุช ทองงาม . ผลของสีของ                   
ชิ้นงานบูรณะเรซินคอมโพสิตโดยอ้อมต่อความแข็งระดับจุลภาคระยะต้นของเรซินซีเมนต์ .                       
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1):77-85. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี  ตวงรัตนพันธ์ 
ระดับชาติ 
1. เมทินี ชัยสิทธิ์, ตรีภพ ปิติวรรณ, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีน้ าส้มสายชูเป็นส่วนประกอบ

กับภาวะฟันกร่อน  :รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1):131-139  
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2. สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์, ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย, พีรฉัตน มารศรี, เพชรรัตน์ ภัทรนุกูลกิจ. การศึกษาย้อนหลัง
เรื่องการใช้ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ของผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล. เชียงใหม่ทันตแพทย-
สาร.  2559; 37(2):123-133 

3. ธีระวุฑฒ์ หวงสุวรรณากร , สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์. การจัดการฟันตัดกลางบนแท้ที่ไม่ขึ้น: การทบทวน
วรรณกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 35(2):45-54. 

4. มาลัย สัทธาชัย, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ . ฟันแฝดในชุดฟันน้ านม  :รายงานผู้ป่วย 1ราย. เชียงใหม่ทันตแพทย
สาร.  2557; 35(1):141-148. 

5. มนภัทร เชี่ยววานิช, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์ . การดัดแปลงแถบรัดฟันส าหรับเครื่องมือกันช่องว่างด้านท้ายใน
ผู้ป่วยที่มีขนาดของฟันกรามน้ านมซี่ที่หนึ่งขนาดเล็ก  :รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทย-
สาร.  2557; 35(1):149-154.  

6. เนตรนภา ลักขณานุรักษ์, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์. ภาวะฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายน้ า . เชียงใหม่ทันตแพทย-
สาร.  2557; 35(2):25-34.  

7. พัทจารีย์ สุนิลหงษ์, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์. แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีการหายของฟันกรามน้อยล่างซี่ที่สองแต่
ก าเนิด. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 35(2):35-43. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กุลภพ  สุทธิอาจ  
ระดับนานาชาติ 
1. Boonyawan D, Waruriya P, Suttiat K.. Characterization of titanium nitride-hydroxyapatite on PEEK 

for dental implants by co-axis target magnetron sputtering Surface and Coatings 
Technology.  2016; 306:164-170. 

ระดับชาติ 
2. กุลภพ สุทธิอาจ , ก่อกุศล รอดอารีย์ , ธนกร เกื้อกูลพิทักษ์ , et al. ความเที่ยงตรงของวิธีวัดโดยอ้อมบน

แบบจ าลองดิจิตอลทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):67-76. 
3. ปิยกุล จรรยาวัฒน์1, อาทิตยา ญาณไพศาล, กุลภพ สุทธิอาจ. ผลของสิ่งบูรณะในคลองรากฟันต่อความต้านทาน

การแตกหักของฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดติดแน่น. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):127-138. 
4. กัลยา คู่เจริญถาวร, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจายแรงใน

กรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):27-38. 
5. บุษบา ศราสิทธิ์สันติกุล, ิดีรัตน์ กัลยาณภาคย์, กุลภพ สุทธิอาจ . ผลของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อ

ความหยาบผิวของเรซินอะคริลิกเสริมฐานฟันเทียมแบบแข็ง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 35(2):105-
114. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วริศรา  ศิริมหาราช 
ระดับนานาชาติ 
1. Rangcharoen M, Sirimaharaj V, Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B. Observations on 

fluid flow from exposed dentine in primary teeth: An in vitro study Arch Oral 
Biol. 2017; 83:312-316. 

2. Sukapattee M, Wanachantararak S, Sirimaharaj V, Vongsavan N, Matthews B. Effect of full crown 
preparation on pulpal blood flow in man Arch Oral Biol. 2016; 70:111-116. 

ระดับชาติ 
3. มาริสา สุขพัทธี, สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบ

ต่อการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560 ; 
38(1):93-100.  

4. สิริกานต์ จันทร์ประเสริฐ, วริศรา ศิริมหาราช,  สิทธิชัย วนจันทรรักษ์. ผลของความลึกในการกรอเนื้อฟันต่อ
ความแข็งแรงของสารยึดติดในฟันตัดน้ านมในสภาวะนอกกาย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 35(2):  

5 .  Tapanee Jariyanuwat, Varisara Sirimaharaj, Sitthichai Wanachantararak. Effect of different 
intrapulpal pressure simulation on bond strength and resin tags length in primary incisors 
Mahidol Dental Journal.  2016; 36(2): 99-105   [no abtract available] 

6. Nardkosa M, Sirimaharaj V, Wanachantararak S. Fluid Emerging from Etched and Unetched Dentin 
Surface under Carious Lesions in Primary Mandibular Second Molars. CU Dent J 
2015;38:221-228    

     
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย์ ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกุล 
ระดับนานาชาติ 
1. Louwakul P, Saelo A, Khemaleelakul S. Efficacy of calcium oxide and calcium hydroxide 

nanoparticles on the elimination of Enterococcus faecalis in human root dentin Clin Oral 
Investig.  2017; 21(3):865-871. 

2. Louwakul P, Lertchirakarn V. Response of inflamed pulps of rat molars after capping with pulp-
capping material containing fluocinolone acetonide J Endod.  2015; 41(4):508-12. 

ระดับชาติ 
3. อาณัติ เดวี, ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากุล. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองราก

ฟันด้วยยาปฏิชีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):27-38. 
4. ฐานิดา ปุญญิทธิ์, แสงอุษา เขมาลีลากุล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล. ผลของการเติมเซตริไมด์ต่อการก าจัดชั้นสเมียร์บน

เนื้อฟันของน้ ายาอีดีทีเอ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):39-47. 
5. เบญจพร มีหลีสวัสดิ์, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล. ความส าคัญและการจัดการร่องด้านเพดานและเหงือก. เชียงใหม่ทันต

แพทยสาร 2558; 36(2):47-56.                             
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6. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, ตรีประดับ หน่อแก้ว, พสุธา ธัญญะกิจไพศาล. ิทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารห้ามเลือดบางชนิดที่
ใช้ในศาสตร์เอ็นโดดอนต์ต่อเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสและแบคทีรอยดีส์ ฟราจิลิส. เชียงใหม่ทันต
แพทยสาร 2558; 36(2): 89-98.            

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยารัตน์  คอวนิช 
ระดับชาติ 
1. กันยารัตน์ คอวนิช, สุภาพร แสงอ่วม, นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์, ภูดิท เตชาติวัฒน์, ชญานินท์ ประทุมสูตร. ปัจจัยที่

ส่ งผลต่อการเข้าถึ งบริ การทันตกรรมในผู้ สู งอายุ  ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย.                       
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1): 53-61. 

2. กันยารัตน์ คอวนิช. การออกแบบคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพิการ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558 ; 36(2):             
37-45. 

3. Korwanich K. Evaluation of Oral Health Promotion and Service Deliverry Project in Primary 
School, Bangkratum District, Phitsanulok Province, Education Years 2014-2016. J Health 
Science 2017; 26: 1039-1051 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.อรรถวิทย์  พิสิฐอนุสรณ์ 
ระดับชาติ 
1. อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์, พิมผกา อุ่นแก้ว. ทันตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์: มิติใหม่ในการบูรณะช่องปาก. 

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2):13-25. 
2. อรรถวิทย์  พิสิฐอนุสรณ์, พิมผกา อุ่นแก้ว. บทบาทการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์ ในการฟื้นฟู

สภาพช่องปาก : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันต-แพทยศาสตร์ 2559; 39(1) : 129-143. 
3. Vudhivanich N, Pisitanusorn A, Ananta S. Effects of Zirconia Content on Leucite Crystallization 

and Microstructural Evolution of Dental Porcelain Ceramic-Nanocomposites. Chiang Mai 
Journal of Science 2014; 41(2) : 435-446 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.พัทนินทร์  มนตรีขจร 
ระดับนานาชาติ 

1.  Makeudom A, Supanchart C, Montreekachon P, et al. The antimicrobial peptide, human β-
defensin-1, potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-
activated protein kinases Peptides.  2017; :S0196-978. 

2.  Aung WPP, Chotjumlong P, Pata S, et al. Inducible expression of A Disintegrin and 
Metalloproteinase 8 in chronic periodontitis and gingival epithelial cells J Periodontal 
Res..  2017; 52(3):582-593. 
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3.  Montreekachon P, Nongparn S, Sastraruji T, et al. Favorable interleukin-8 induction in human 
gingival epithelial cells by the antimicrobial peptide LL-37 Asian Pac J Allergy 
Immunol.  2014; 32(3):251-260. 

4. Makeudom A, Kulpawaropas S, Montreekachon P, et al. Positive Correlations between 
HCAP18/LL-37 and Chondroitin Sulphate Levels in Chronic Periodontitis J Clin 
Periodontol.  2014; 41(3):252-261. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธีระพงษ์  ม้ามณี 
ระดับนานาชาติ 
1. Mamanee T, Takahashi M, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Initial and long-term bond strengths 

of one-step self-etch adhesives with silane coupling agent to enamel-dentin-composite 
in combined situation Dent Mater J.  2015; 34(5):663-670. 

2. Noda Y, Nakajima M, Takahashi M, et al. The effect of five kinds of surface treatment agents on 
the bond strength to various ceramics with thermocycle aging Dent Mater 
J.  2017; 36(6):755-761. 

ระดับชาติ 
3. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, สุรศักดิ์ บุญแก้ว, ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี. ก าลังแรงยึดเฉือนของสารยึดติด  

สก็อตช์บอนด์ยูนิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดลิเทียมไดซิลิเกต.  
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):13-23. 

4. ธีระพงษ์ ม้ามณี, ธารินทร์ เพียงสุข, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ชุติกุล เขื่อนแก้ว, อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน. การปรับ
สภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อการยึดด้วยเรซินซีเมนต์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1):29-41. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.พิสัยศิษฏ์  ชัยจรีนนท์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Paepoemsin T, Reichart PA, Chaijareenont P, Strietzel FP, Khongkhunthian P. Removal torque 

evaluation of three different abutment screws for single implant restorations after 
mechanical cyclic loading Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4):213-221. 

2. Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K,, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit 
M. Effect of surface pretreatments on resin composite bonding to PEEK. Dent Mater 
J..  2016; 35(4):668-74. 

ระดับชาติ 
3. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. การไหลแผ่ของน้ ากลั่นบนแผ่นเซรามิกที่ถูกปรับปรุงพื้นผิว

ด้วยสารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่างๆ . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):103-109. 
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4. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของการปรับสภาพพื้นผิวโพลี
อี เทอร์ อี เทอร์คี โตนด้วยกรดซั ลฟูริกต่อความแข็งผิ วระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐาน
วิทยา.  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):77-88.  

5. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ, et al. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา
โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):97-110. 

6. สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, et al. ผลของนาโน -ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต.  เชียงใหม่ทันตแพทย
สาร.  2560; 38(1):74-81. 

7. ณัฐพล เตชูปกรณ์, สิทธิเดช นิลเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. คุณสมบัติดัดขวางของพอลิเมทิลเม
ทาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้วก้านสั้นทางอุตสาหกรรม ที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
วิธีต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2):61-70 

8. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, สิทธิเดช นิลเจริญ, พีรานุช ประหยัดทรัพย์, รินเดช ขจรนิติกุล, แมนสรวง อักษรนุ
กิจ. การศึกษาความแข็งแรงยึดดึงระหว่างฐานฟันเทียมเมทาคริเลตดัดแปลงกับซี่ฟันเทียมชนิด
ต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2):111-121. 

9. วิทวัส ผลดี, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, แมนสรวง อักษรนุกิจ. การศึกษาความแข็งแรงยึดดึงระหว่างฐานฟันเทียมที่
ไม่เสริมและเสริมวัสดุอัดแทรกอลูมินา ปริมาณต่างกัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2):99-110. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.วีระพันธ์  อุ่นเมืองทอง 
ระดับนานาชาติ 
1. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative Clinical 

Study of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular 
Overdentures: A Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res.  2017; 19(2):328-
340. 

2. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three 
different mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite 
element analysis study. Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4):202-212. 

3. Khongkhunthain P, Khongkhunthian S, Weerawatprachya W, Pongpat K, Aunmeungtong 
W. Comparative study of torque resistance and microgaps between a combined Octatorx-
cone connection and an internal hexagon implant-abutment connection. J Prosthet 
Dent..  2015; 113(5):420-4. 

ระดับชาติ 
4. วรุตม์ ตรีบุรุษ, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. การใช้รากเทียมขนาดเล็กเพื่อช่วยในการยึดติดของฟัน

เทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานชนิดให้รับแรงทันที : ผลเบื้องต้นของการศึกษาทางคลินิกแบบไปข้างหน้า 
. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):75-85. 
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5. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. รากเทียมขนาดเล็ก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1):13-25. 
6. กิตติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากคร่อมราก

เทียมขนาดเล็กสองรากหลังการผ่าตัดทันทีในขากรรไกรล่างผู้ป่วยที่มีภาวะปากเล็ก จากโรคผิวหนังแข็ง
สัมพันธ์กับโรคลูปัสทางระบบ  :รายงานผู้ป่วย.  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 37(1):155-161. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริกา  อังกสิทธิ์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Angkasith, P, Burgess, J.O., Bottino, M.C., Lawson, N.C.. Cleaning Methods for Zirconia Following 

Salivary Contamination Journal of Prosthodontics.  2016; 25(5):375-9. 
ระดับชาติ 
1. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ, et al. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):97-110. 

2. สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, et al. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่ทันตแพทย
สาร.  2560; 38(1):74-81. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงชนิกา  แมนมนตรี  
ระดับนานาชาติ 
1. Manmontri C, Chompu-Inwai P, Mahasantipiya PM, Prapayasatok S. Prevalence of pre-eruptive 

intracoronal radiolucencies in Thai children and adolescents: A retrospective 
study Manmontri C.  2017; 9(2): e12303  

2. Manmontri C, Mahasantipiya PM, Chompu-Inwai P. Preeruptive Intracoronal Radiolucencies: 
Detection and Nine Years Monitoring with a Series of Dental Radiographs Case Rep Dent. 
.  2017; ID6261407  

ระดับชาติ 
3. ทจารีย์ สุนิลหงษ์, ชนิกา แมนมนตรี. อุบัติเหตุการกลืนหรือส าลักสิ่งแปลกปลอมในการรักษาทางทันตกรรม: 

ทบทวนวรรณกรรมและรายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):29-46. 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรนิดา  วัฒนรัตน์  
ระดับนานาชาติ 
1. Wattanarat O, Kantaputra PN. Preaxial polydactyly associated with a MSX1 mutation and report 

of two novel mutations Am J Med Genet A.  2016; 170(1):254-9. 
2. Wattanarat O, Makeudom A, Sastraruji T, et al. Enhancement of salivary human neutrophil 

peptide 1-3 levels by probiotic supplementation BMC Oral Health.  2015; 10:15-19. 
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ระดับชาติ 
3. อรนิดา วัฒนรัตน์. การใช้โพรไบโอติกส์เพื่อป้องกันฟันผุ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2):39-51.  
 
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวัชราภรณ์  ทศพร 
ระดับนานาชาติ 
1. Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Subarnbhesaj A, Thosaporn W, Kintarak S. A multicenter study 

of oral malignant tumors from Thailand J Oral Maxillofac Pathol.  2016; 20)3:(462-466..  
2. Dhanuthai K, Rojanawatsirivej S, Somkotra T, et al. Geriatric oral lesions: A multicentric study. 

Geriatr Gerontol Int..  2016; 16)2:(237-43.  
                          
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พนารัตน์  ขอดแก้ว 
ระดับชาติ 
1. พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล, กุลนารี รังษา, ศรันยา เจียมศรีสมสุข, อุ ไรพร เรืองแป้น. ความแตก-

ต่างทางมิติของภาพดิจิตัลที่ถ่ายโดยตรงและจากกระจกถ่ายภาพโดยใช้เลนส์มาโคร 60 และ 100 
มิลลิเมตร. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2555; 33(2):87-95. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิกร  คุณวโรตม์ 
ระดับชาติ 
1. ภวัต โลเกศเสถียร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่นต่อความคงทนของ

แรงยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2). 
2. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจิ, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ด

องุ่นต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดึงระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):63-74. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ศศิธร  ไชยประสิทธิ์ 
ระดับชาติ 
1. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒนคุณูปการณ์, พัชราวรรณ ศรี

ศิลปนันทน์, วิชัย วิวัฒนคุณูปการณ์, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี.  การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การสะท้อน
ประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2557; 35(1):131-140.                                                 

2. ศศิธร ไชยประสิทธิ์,ชัยพิกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา. บทบาทหน้าที่ของทันตาภิบาลที่ปฎิบัติงานจริงในโรงพยาบาล
ชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดล าปาง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 
36(2):145-158. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์ 
ระดับชาติ 
1. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์ และคณะ. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การ

สะท้อนประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันต
แพทยสาร. 2557; 35(1): 131-140 

2. ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, สุจิตรา ชาตา. วิถีชีวิตของปู่ ย่า ตา ยายผู้ดูแลหลัก ที่สัมพันธ์กับสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 
1-3 ปี ต าบลบ้านเหล่า อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 35(1): 107-
117. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนุช เพิ่มพานิช  
ระดับชาติ 
1. มินตรา นาคธร, ปิยะนุช เพิ่มพานิช, สุพัตรา แสงอินทร์, นิตยา โชติกเสถียร. ประสิทธิผลของการขูดหินน้ าลาย

ต่อผิวรากฟันด้วยหัวขูดหินน้ าลายอัลตราโซนิกส์ 3 ชนิดและเครื่องมือขูด. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  
2556; 34(1):107-115. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา แสงอินทร์  
ระดับนานาชาติ 
1. Khantisopon N, Louthrenoo W, Kasitanon N, et al. Periodontal disease in Thai patients with 

rheumatoid arthritis Int J Rheum Dis.  2014; 17(5):511-518. 
ระดับชาติ 
2. มินตรา นาคธร, ปิยะนุช เพิ่มพานิช, สุพัตรา แสงอินทร์, นิตยา โชติกเสถียร. ประสิทธิผลของการขูดหินน้ าลาย

ต่อผิวรากฟันด้วยหัวขูดหินน้ าลายอัลตราโซนิกส์ 3 ชนิดและเครื่องมือขูด. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  
2556; 34(1):107-115. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรรณวดี  พันธัย 
ระดับนานาชาติ 
1. Khantisopon N, Louthrenoo W, Kasitanon N, et al. Periodontal disease in Thai patients with 

rheumatoid arthritis Int J Rheum Dis.  2014; 17(5):511-518. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอุบลวรรณ  ธีระพิบูลย์ 
ระดับชาติ 
1.  อังค์วรา อินทรสมพันธ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมิน

พิติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุส าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทย
สาร.  2559; 37(2):145-158. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=917&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=917&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1065&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1065&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1065&page=1


  142  
 

 

2.  วสุนธรี ขันธรรม, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. ประสิทธิผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่ใช้ชุดดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับการเยี่ยมบ้านในเด็กอายุ 0-2 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทย
สาร.  2557; 35(1):119-130. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพัชนี  ชูวีระ 
ระดับนานาชาติ 
1. Darunee Owittayakul, Patchanee Chuveera. Biodentine™ Partial Pulpotomy in Adult Permanent 

Teeth with Cariously-Exposed Pulp: Case Reports (up to 30 Months Follow-Up) Journal 
of the Dental Association of Thailand..  2016; 66(3):171-181.    

2. พัชนี ชูวีระ, สิริวัธน์ วัฒนพาณิชย์, จินตนา อิทธิเดชารณ, ชูชัย อนันต์มานะ. ผลของการเคลือบปิดผิวเนื้อฟัน
ทันทีด้วยสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์ ต่อความแข็งแรงยึดดึงระดับจุลภาคของเรซินซีเมนต์ในงานบูรณะ
โดยอ้อมด้วยคอมโพสิต. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2):69-80. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสาวิตรี  วะสีนนท์ 
ระดับชาติ 
1. ฟาริดา เพียงสุข, สาวติรี วะสีนนท.์ การยึดติดในฟนัตกกระ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 35(2):13-23. 
2. สาวิตรี วะสีนนท์, ธนวัฒน์ วะสีนนท์. การเกิดรูทะลุของถุงมือในงานทันตกรรมทั่วไป. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  

2557; 35(1):99-106. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อติศักดิ์  จึงพัฒนาวดี 
ระดับชาติ 
1. ดรุณี โอวิทยากุล, พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. แนวคิดสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ

ของความเป็นมนุษย์ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):53-63. 
2. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, et al. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การสะท้อน

ประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  
2557; 35(1):131-140. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล 
ระดับชาติ 
1.  ยุทธนา คูวุฒยากร, พิริยะ เชิดสถิรกุล, กษาปณ์ พิเชฐโชติ. ผลของการใช้ลมอุ่นต่อก าลังยึดดึงระดับจุลภาค

ของเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบโททอลเอทช์ในคลองรากฟันที่ระดับต่างๆ . เชียงใหม่ทันต
แพทยสาร.  2560; 38(3):59-66. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์ 
ระดับชาติ 
1. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ, et al. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):97-110. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุกิจ  เกษรศรี 
ระดับชาติ  
1. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับ

กระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟันเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียม
ขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556; 34(1):77-90. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์  
ระดับนานาชาติ 
1. Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K,, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit 

M. Effect of surface pretreatments on resin composite bonding to PEEK. Dent Mater 
J..  2016; 35(4):668-74. 

ระดับชาติ 
2. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของการปรับสภาพพื้นผิวโพลี

อีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา 
. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):77-88. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐวรรธน์  ปลื้มส าราญ  
ระดับชาติ 
1. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ, et al. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):97-110. 

2. สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, et al. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิว          
ด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวา ง และเสถียรภาพสีของพอลิ เมทิล เมทาคริ เลต .                       
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1):71-81 
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อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงดรุณี  โอวิทยากุล  
ระดับชาติ 
1. Darunee Owittayakul, Patchanee Chuveera. Biodentine™ Partial Pulpotomy in Adult Permanent 

Teeth with Cariously-Exposed Pulp: Case Reports (up to 30 Months Follow-Up) Journal 
of the Dental Association of Thailand..  2016; 66(3):171-181.    

2. ดรุณี โอวิทยากุล, พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. แนวคิดสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):53-63. 

 
อาจารย์ ทันตแพทยช์นธีร์  ชิณเครือ 
ระดับชาติ 
1. ชนธีร์ ชิณเครือ, หัทยา เนติวรานนท์, ยสนันท์ จันทรเวคิน, ทองนารถ ค าใจ. การจ่ายยาต้าน จุลชีพป้องกัน

ส าหรับการผ่าตัดฟันกรามซี่ที่สามล่างคุดที่ไม่มีอาการ  :การส ารวจในทันตแพทย์.  ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล.  2559; 30:13-22 

2. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะ
พันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1):89-97. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์ตรีภพ  ปิติวรรณ 
ระดับชาติ 
1. เมทินี ชัยสิทธิ์, ตรีภพ ปิติวรรณ, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีน้ าส้มสายชูเป็นส่วนประกอบ

กับภาวะฟันกร่อน : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 131-139. 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทริยาภรณ์  บุญญวงศ์ 
ระดับชาติ 
1. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์. อาการปวดฟันนอกแบบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2):13-26. 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุฤดี  ฉินทกานันท์ 
ระดับชาติ 
1. สุิดี ฉินทกานันท์. กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3):13-28 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์ณัชพล  จมูศรี 
ระดับนานาชาติ 
1. Wimardhani YS, Sasanti H, Wardhany II, et al. Saliva-Based Screening of High-Risk Human 

Papillomavirus Strains: Detection in Female Indonesian and Thai Dental Students Asian 
Pac J Cancer Prev.  2015; 16(13):5525-9. 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1152&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1152&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=952&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1161&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=981&page=1
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ระดับชาติ 
2. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะ

พันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1):89-97. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์อาณัติ  เดวี 
ระดับชาติ 
1. อาณัติ เดวี, ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากุล. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองราก

ฟันด้วยยาปฏิชีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2) : 27-38 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพงศ์  อริยเกรียงไกร 
ระดับนานาชาติ 
1. Ariyakriangkai W, Vargas M.A,and  Kwon S.R. Management of Peg-Shaped Maxillary Lateral Incisors 

and Congenitally Missing Mandibular Lateral Incisors. J Multidisciplinary Care. October, 
2017; 3(10):26–30. 
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4. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ ดร.กฤษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป 
ระดับนานาชาติ 
1. Pruksakorn D, Chantarapanich N, Arpornchayanon O, Leerapun T, Sitthiseripratip K, et al. Rapid-

prototype endoprosthesis for palliative reconstruction of an upper extremity after 
resection of bone metastasis., Int J Comput Assist Radiol Surg, 2015 Mar;10(3):343-50. 

 
ทันแพทยว์รพงษ์    ปัญญายงค์  
ระดับนานาชาติ 
1 .  Charoonpatrapong-Panyayong K, Chanchayanon B, Panyayong W. Heat stress induces both 

apoptosis and necrosis in normal human osteoblasts without heat shock protein-60 
(HSP60) release, Songklanakarin J. Sci. Technol, 2013, Mar-Apr;35(2);123-129 

 
อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์    ธงวิจิตรมณี     
ระดับนานาชาติ 
1 . Saowapak S. Thongvigitmanee, Suthasinee Kasemsarn, Pasu Sirisalee, Sorapong Aootaphao, 

Jartwat Rajruangrabin,et al. DentiiScan: The first cone-beam CT scanner for dental and 
maxillofacial imaging developed in Thailand. Proc.of IEEE Nuclear Scirnce Symposium and 
Medical Imaging Conference, November 2013. DOI: 10.1109/NSSMIC.2013.6829132 

 
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.จีรภทัร  จันทรัตน์ 
ระดับนานาชาติ 
1 .  Laothumthut T, Jantarat J, Paemanee A, Roytrakul S, Chunhabundit P. Shotgun proteomics 

analysis of proliferating STRO-1 - positive human dental pulp cell after exposure to 
nacreous water-soluble matrix. Clin Oral Investig. 2 0 1 5  Mar;1 9 ( 2 ) : 2 6 1 - 7 0 .  doi: 
10.1007/s00784-014-1256-8. Epub 2014 Jun 13. 

 
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ทันตแพทย์สุวิทย ์   วิมลจิตต์    
ระดับนานาชาติ 
1.  Sangsawatpong W, Sakdee J, Siriphannon P, Wilmonchit S. Biocompatbillty of monocalcium 

silicate-glass  ionomer cement compound .Proceeding in dental faculty consortium of 
Thailand meeting 2013, 25-27 
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ระดับชาต ิ

2. วรวุฒิ สหัสเนตร, สุวิทย์ วิมลจิตต์.ผลของน้ ายาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงพันธะของเรซินซิลเลอร์.
วารสารมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552, 100-108   

 
รองศาสตาจารย ์ทันตแพทย์ทองนารถ    ค าใจ 
ระดับนานาชาติ 
1. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative 

Clinical Study of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular 
Overdentures: A Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2017 
Apr;19(2):328-340. doi: 10.1111/cid.12461. Epub 2016 Nov 1. 

 
ทันตแพทย์หญิงเบญจพร    มีหลีสวัสดิ ์
ระดับชาติ 
1. เบญจพร มีหลีสวัสดิ์, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล.ความส าคัญและการจัดการร่องก้านเพดานและเหงือก (The Importance 

and Management of Palato-gingival Groove).เชียงใหม่ทันตแพทยสาร, 2558 ;36(2):47-56 
 
ทันตแพทยป์ริญญา    อมรเศรษฐชัย  
ระดับนานาชาติ 
1. Supachai Suphangul, Angwara Rattanabanlang, Parinya Amornsettachai] Natthamet Wongsirichat. 

Dimension distortion of digital panoramic radiograph on posterior mandibular regions. 
Mahidol dental journal 2016; 36(3): 279-286  

2 .  Fuangtharnthip P, Amornsttachai P., Comparison of brightness and color quality of intra-oral 
photographs taken with digital cameras. J dent assoc thai Vol.54 No.6 Noveember-
December 

  
อาจารย์ ทันตแพทยศ์ุภชัย สุพรรณกุล 
ระดับนานาชาติ 
1. Supachai Suphangul, Angwara Rattanabanlang, Parinya Amornsettachai] Natthamet Wongsirichat. 

Dimension distortion of digital panoramic radiograph on posterior mandibular regions. 
Mahidol dental journal 2016; 36(3): 279-286  

2 . Peiter Gozali, Sirichai Kiattavornchareon, Michiko Wu, Natthamet Wongsirichat, Supachai 
Suphangul.Beta methasone and methylprednisolone U.S.A.ge in lower third surgery : 
Review literature. M Dent J 2015; 35:273-280 
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ศาสตราจารย(์คลินิก) ทันตแพทย์หญิงอิศราวัลย์  บุญศิริ 
ระดับชาติ 
1. วีรนุช ทองงาม, อิศราวัลย์ บุญศิริ.ความต้านทานการแตกหักในฟันในคลองรากไม่กลมที่บูรณะด้วยระบบเดือย

ฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน (Fracture Resistance of Non-circular Root Canal teeth 
Restored with Different Fiber-reinforced Composite Post Systems).เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.
2554:81-91 

 
ทันตแพทย์หญิงปาจรีย์  กุลรัตนาภรณ์ 
ระดับนานาชาติ 
1 .  Maekawa T, Kulwattanaporn P, Hosur K, Domon H, Oda M, Terao Y, Maeda T, Hajishengallis G. 

Differential Expression and Roles of Secreted Frizzled-Related Protein 5 and the Wingless 
Homolog Wnt5a in Periodontitis. J Dent Res. 2017 May;96(5):571-577. doi: 
10.1177/0022034516687248. Epub 2017 Jan 17. 
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5.  ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและข้อสรุปผลของคณะกรรมการร่างหลักสูตร 

     5.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
    ปรัชญาของหลักสูตรเหมาะสมแล้ว อาจเพิ่มเนื้อหาที่แสดง
ให้เห็นว่าหลักสูตรเปิดมาเพื่อช่วยส่งเสริมให้บรรลุพันธกิจที่
คณะฯ ตั้งไว้และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

 
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิแล้ว 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เหมาะสม 

- 

3. เนื้อหากระบวนวชิา 
 เนื้อหากระบวนวิชามีความเหมาะสม โดยขอให้แก้ไข                

ชื่อกระบวนวชิา ท.ปร.721 (ภาษาอังกิษ) จากเดิม 
Prosthodontics Implantology เป็น Prosthodontic 
Implantology โดยให้ตัด s ออก หรือให้ค าว่า Implant 
Prosthodontics แทน 

 
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิแล้ว 

    4.2 อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธงชัย  วชิรโรจน์ไพศาล 
ข้อเสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
   ปรัชญาของหลักสูตรเหมาะสมแล้ว โดยอาจเพิ่มประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมเข้าไปด้วย นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ 

 
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิแล้ว 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ดีมาก 

- 

3. เนื้อหากระบวนวชิา 
เหมาะสม  

- 

4. ประเด็นอ่ืนๆ 
หลักสูตรมีความเหมาะสมกับการพัฒนาให้ทันตแพทย์มี

ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการให้บริการทันตกรรมที่มี
ความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึนได้ 

 
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวฒุิแล้ว 

 


