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รายละเอยีดของหลักสูตร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต      

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

                คณะทันตแพทยศาสตร์    

 

หมวดที่ 1.   ข้อมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 

    ภาษาไทย   : หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ      

   ภาษาองักฤษ      : Doctor of Dental Surgery Program 

 

2. ชื่อปรญิญา 

 ภาษาไทย   : ชื่อเต็ม ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

    : ชื่อย่อ ท.บ.  

 ภาษาองักฤษ   : ชื่อเต็ม    Doctor of Dental Surgery  

     : ชื่อย่อ D.D.S. 

 

3.  วิชาเอก (ถ้าม)ี  ...........-............... 
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      5.2  ภาษาท่ีใช ้

        ภาษาไทย 

        ภาษาต่างประเทศ   (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 

      5.3  การรับเข้าศึกษา 

        นักศึกษาไทย 

        นักศึกษาต่างชาต ิ
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      5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ 

     เป็นหลักสตูรเฉพาะของสถาบนั ฯ ที่จัดการเรยีนการสอนโดยตรง 

     เป็นหลักสตูรร่วมกับสถาบันอื่น 

           ชื่อสถาบัน..............-........................ประเทศ...............-................ 

          รูปแบบของการรว่ม 

                รว่มมือกัน  โดยมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เปน็ผู้ให้ปริญญา 

                รว่มมือกัน  โดยผู้ศึกษาได้ปริญญาจาก  2  สถาบัน 
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        ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

        ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

 กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบนัอื่น 

       ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว  และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบนั 

       ให้ปริญญาเพยีงสาขาวิชาเดียว  และเป็นปริญญารว่มกับ..........-.............. 

       ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสูตร 

       มีผลบงัคับกับนักศึกษาที่เขา้ศึกษาตัง้แต่ภาคการศึกษาที่  1   ปีการศึกษา   2558 

       สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครัง้ที่  12/2558 เมื่อวนัที ่ 13 ตุลาคม  2558 

       สภามหาวิทยาลัยอนมุตัิหลักสตูร ในการประชุมครัง้ที่  9/2558  เมื่อวนัที่  31  ตลุาคม  2558 

       สภาวิชาชีพ ให้การรับรอง ในการประชุมครัง้ที่  11/2558  เมือ่วันที ่ 12  พฤศจิกายน   2558  

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมคีุณภาพและมาตรฐาน   

    หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพรคุ่ณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา  2560 

 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา) 

       ทันตแพทยใ์นระบบราชการ 

       อาจารย์ในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน 

       ทนัตแพทยใ์นโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 

       นักวจิัย 

       ที่ปรึกษาบรษิัทผลติภณัฑท์างทันตกรรม 

       ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับด้านทันตกรรม 
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9.  ชือ่  ต าแหน่ง  และคุณวฒุกิารศึกษาของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
 

ชื่อสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษาสงูสุด (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถริกุล  อ.ว. (ทันตกรรมหตัถการ), ทนัตแพทยสภา,   2556  3 5099 00771 044  

อ.ทพ.ชนธีร์   ชณิเครอื  

 

ว.ว. (ศลัยศาสตรช่์องปาก และแม็กซลิโลเฟเชียล)   

ทันตแพทยส์ภา,  2545 

3 1005 00338 870 

 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

       ในสถานที่ตัง้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

       นอกสถานที่ตั้ง ได้แก.่........................... 

 

11.   สถานการณ์ภายนอก หรอืการพัฒนาท่ีจ าเปน็ต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

        11.1  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตร ขึ้นอยู่กับแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่กล่าวถงึ 

การพัฒนาที่ต้องน ามาพิจารณาในหลักสูตรในด้านการส่งเสรมิให้เกดิความเคารพและรกัษาศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกัน  การให้ความส าคัญกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชยี ภายใต้กรอบการค้าเสรขีองอาเซยีนกับจนี ญี่ปุน่ และอินเดีย  ซึ่งจะมีผลกระทบ

ต่อการหมนุเวียนแรงงานทันตแพทย์ในกลุม่ประชาคมอาเซยีน ซึง่จะมีการแขง่ขนัที่สงูขึน้   

อีกทั้งการเขา้สูส่ังคมผู้สงูอายขุองโลกอยา่งตอ่เนื่อง มผีลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายของแรงงานหนุ่ม

สาวเข้าสู่ในเมือง หรือขา้มประเทศ มีการทิง้ผู้สูงอายุอยู่ในถิ่นฐานเดมิ ส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมให้

เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ขณะที่โครงสรา้งการผลิตเปลีย่นจากการใชแ้รงงานเข้มข้นเป็นการใช้

องคค์วามรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ท าให้การพัฒนาคนมุ่งสรา้งใหม้ีความรู้ ทักษะ และความช านาญ ควบคู่ไป

กับการพัฒนาเทคโนโลย ี
 

        11.2  สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ในปัจจุบันสังคมไทยก าลงัประสบปัญหาวิกฤตคา่นิยมที่เป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง 

วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ โดยขาดการคัดกรองทีด่ ีน าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนยิมและ

บรโิภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดงีามลดลง ทั้งการด ารงชวีิตประจ าวัน 

การใช้ชีวติและความสมัพันธก์ับผูอ้ื่น มุง่หารายได้เพื่อสนองความต้องการบรโิภค การช่วยเหลอืเกื้อกูลกัน

ลดลง ความมีน้ าใจไมตรนีอ้ยลง แกง่แย่ง เอารัดเอาเปรียบกันขาดความสามัคคี ไม่เคารพสิทธิผู้อืน่ และขาด

การยึดถอืประโยชน์ส่วนรวม 
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12.   ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวขอ้งกับพันธกจิของ

สถาบัน 

        12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากผลกระทบดังกล่าวข้างตน้ การพัฒนาหลักสตูรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ  ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 

2558 จึงได้มุง่เน้นการจดัการศึกษาที่ 

 เน้นกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปทีพ่ัฒนาผู้เรยีนให้มโีลกทัศน์กวา้งไกล คดิอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา

ในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคา่ของศิลปะและวัฒนธรรม 

สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวติ และด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอยา่งดี 

 เน้นการจัดการเรียนในกระบวนวิชาพืน้ฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่ผลิตบัณฑติทันตแพทย์ทีม่คีวามรู้ 

และทักษะในการให้บริการดา้นทันตสุขภาพอย่างเป็นองคร์วมและครบถว้นทุกมิต ิทั้งการส่งเสริม

สุขภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ  และสามารถให้บริการสุขภาพที่มีความ

เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของผู้รับบรกิารและชุมชน 

 เน้นการให้บริการทันตสุขภาพที่สามารถจัดการใหสังคมผูสู้งอายุที่ก าลังจะเกิดขึน้   

 เน้นการผลิตบัณฑติทันตแพทย์ที่สามารถเรียนรูไ้ด้ตลอดชีวติ และรูเ้ทา่ทันการเปลีย่นแปลงอย่าง

รวดเร็วขององคค์วามรู้และเทคโนโลยี 

 เน้นการผลิตบัณฑติทันตแพทย์ที่สามาถแข่งขันกับกลุม่วิชาชีพทันตแพทย์ในประเทศอาเซยีน เพื่อ

รองรับการเปิดการค้าเสรอีาเซยีนที่จะมีขอ้ก าหนดของวิชาชีพในภูมิภาคมากยิง่ขึน้ 

 เน้นการผลิตบัณฑติทันตแพทย์ที่มีภูมิคุม้กนัที่ดีตอ่กระแสการไหลบา่ของคา่นิยม มีความสมดลุ

ระหว่างมิติทางวัตถุกับจติใจ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถใน

การแขง่ขันในเวทีโลก 

 เน้นการผลิตบัณฑติที่ให้ความส าคัญกับศีลธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม การใชชี้วติและความสัมพนัธ์

กับผูอ้ื่น การช่วยเหลือเกือ้กูลและการมีน้ าใจไมตรีตอ่กัน และยดึถอืประโยชน์ส่วนรวม 
 

        12.2  ความเกีย่วข้องกับพันธกจิของสถาบนั 

                    ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ   บัณฑิตมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล และรอบรู้คู่คุณธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในด้านการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

ไปย่อมมีผลกระทบต่อแนวคิดคา่นิยม  และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ  ของนักศึกษา   การพัฒนาหลักสูตรจงึมุ่งให้

ความส าคัญด้านคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้  มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี  

มีภูมิคุม้กัน  พึ่งพาตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ของสถาบัน 

13.1  กลุ่มวิชา/กระบวนวชิาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 เป็นรายวิชาที่มุง่เน้นพัฒนาใหน้ักศึกษามีความรอบรูอ้ย่างกวา้งขวาง  มีโลกทัศน์กว้างไกล  

เข้าใจธรรมชาต ิตนเอง ผูอ้ื่นและสงัคม  สามารถคดิอย่างมีเหตุผล ใช้ภาษาในการติดตอ่สื่อสารได้ด ี 

มีคุณธรรม  ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและนานาชาต ิ  สามารถน าความรู้

ไปใช้ในการด าเนินชีวติและด ารงตนเองอยูใ่นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยรายวชิาเหล่านีอ้ยู่

ภายใต้การจัดการเรยีนการสอนโดยกลุม่คณะวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  วิทยาศาสตรเ์ทคโนโลย ี 

มนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์  

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 เป็นรายวิชาที่มุง่หมายให้นักศกึษามีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติงานได้  โดยอาศัยความรู้

ทางดา้นวิทยาศาสตรก์ารแพทย์และวิชาชีพทันตแพทย์ในการพัฒนาความรู้  ความเขา้ใจ รวมถงึ

ทักษะในการปฏิบัตงิานในผู้ปว่ย 

 หมวดวิชาเลือกเสร ี

 เป็นรายวิชาที่มุง่เน้นให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนดัหรือสนใจ  โดยเปิด

โอกาสให้นักศึกษาเลือกเรยีนได้จากรายวิชาของทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่  โดยที่

รายวิชานั้นต้องไม่เป็นรายวิชาที่มีขอ้จ ากดัส าหรับการเรียนการสอนเฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะสาขาวิชา 

 

       13.2  กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปิดสอนใหภ้าควชิา/หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็น  

    ไม่มี 
 

       13.3  การบริหารจัดการ 

       การจัดการเรียนการสอนในหลักสตูร ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปจะด าเนินการโดยคณะที่เกี่ยวข้อง 

เช่น คณะมนุษยศาสตร ์ คณะสังคมศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ คณะศึกษาศาสตร ์ เป็นตน้ โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสตูรของแตล่ะหลักสูตรจะด าเนินการประสานงานและแจ้งไปยงัคณะทีจ่ัดการเรียนการสอน

ให้ทราบล่วงหนา้ถงึจ านวนนกัศึกษาที่จะลงทะเบยีนเรียนในแต่ละปีการศึกษา  ในสว่นของวิชาเฉพาะ จะ

จัดการเรยีนการสอนโดยสาขาวิชา  ทัง้นีก้ารจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ด าเนนิการตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามแบบ มคอ. 3 และมคอ. 4 โดยมีคณะกรรมการก ากับ ตดิตามการ

จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชาตามแบบ มคอ. 5 และมคอ. 

6 ในทุกภาคการศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ทุกปกีารศึกษา  

นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลยัยงัได้จดัใหม้ีการสอบวัดความรูพ้ืน้ฐานด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้อง

นักศึกษาและส่งเสรมินักศึกษาที่มีศักยภาพสงูใหส้ามารถพฒันาตนเองได้อย่างมีประสทธิภาพสูงสดุ  
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หมวดที่ 2.   ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา  ความส าคญั  และวัตถุประสงคข์องหลักสตูร 

     1.1  ปรัชญา 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการสรา้งบัณฑติทันตแพทย์ที่มีคุณธรรม  จรยิธรรม  มีหัวใจของความ 

เป็นมนุษย์ ยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรู้ดีในวิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้อง รู้จักเรียนรู้ และปรับปรุง

ตนเองให้รู้เท่าทันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในดา้นตา่งๆ ของโลก  คดิอย่างมีเหตุผลและสรา้งสรรค ์ด ารง

ตน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชวีิตที่ดี  
 

     1.2  วัตถุประสงค ์

                 เพื่อผลิตบัณฑติทันตแพทย์ทีม่ีคุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ   ต่อไปนี้ 

1.   มีคุณธรรม  จรยิธรรม  มจีิตส านึกในการดูแลผู้ปว่ยด้วยความเมตตา  กรุณา  ซื่อสัตย์  สุจรติ 

รับผดิชอบ  ตระหนัก และปฏบิัติตามขอ้บังคับ ระเบยีบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับวชิาชีพ มีพฤติกรรมที่ดี

สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณวิชาชีพ   

2.  มีความรู้ทั่วไปดา้นตา่งๆ ทางมนุษยศาสตร ์  สงัคมศาสตร ์  วิทยาศาสตร ์และวิทยาศาสตร์

การแพทย์  พืน้ฐานเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ 

3.  มีความรู ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ตามมาตรฐานผู้ประกอบวชิาชีพ 

ทันตกรรมโดยค านึงถงึประโยชน์ และสิทธิของผู้ปว่ยเปน็ส าคัญ  

4.  ให้การรักษาผู้ป่วยและท างานรว่มกับผู้อืน่ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย ์ บนพืน้ฐานของความ 

เคารพต่อความแตกต่างหลากหลายของชีวติและวัฒนธรรม 

5.  สามารถสือ่สาร และสรา้งสัมพันธภาพทีด่ีกับผู้ปว่ย  และบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

6.  สามารถศึกษา คน้คว้า คดิวิเคราะห์   ท าวิจัยพืน้ฐานรวมถงึการประยุกต์ใช ้ความรูต้่างๆ ภายใต้

หลักการเวชศาสตรเ์ชิงประจกัษ ์  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.  มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการเรียนรูด้้วยตนเอง  เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ และพัฒนาตนเองได้

อย่างต่อเนื่อง  ปรับปรุงตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลก 

8.  ด ารงตนอยูใ่นสงัคมได้อยา่งเหมาะสม เปน็ผู้ที่ยดึมั่นในประโยชน์ส่วนรวมรับผดิชอบต่อสงัคม 

น าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาประยุกตใ์ช้ในการท างาน และการด ารงชวีิตอย่างมคีวามสุข 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

  มีการเก็บข้อมลูเพื่อใช้

ประกอบการปรับปรุง

หลักสูตรและการบรหิาร

จัดการทุกป ี

  หาขอ้มูลจากนักศึกษาผู้เรยีนโดย

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้เชื่อมโยง 

 รายงานขอ้มลูการพบปะระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา 

 เอกสารการปรับปรุงหลักสตูร 

  มีการปรับปรุงหลักสูตร 

ระดับปรับปรุงมากทุก 5  ป ี

ให้สอดคลอ้งกับการ

เปลี่ยนแปลงของสงัคมและ 

เทคโนโลยีตามมาตรฐานของ 

วิชาชีพและส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 วิเคราะห์หลักสูตรจากบัณฑิต 

และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี 

 รายงานผลการด าเนินงานของ 

หลักสูตร 

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญา 

ตรทีี่ได้งานท าและการประกอบ 

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 รอ้ยละของบัณฑติระดับปรญิญา 

ตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป็นไป 

ตามเกณฑ ์

 ระดับความพงึพอใจของนายจ้าง 

ผู้ประกอบการ  และผู้ใชบ้ัณฑิต 

 ผลการสอบขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ 

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

  พัฒนางานด้าน 

ทันตแพทยศาสตรศึกษา เพือ่

มุ่งสู่คุณภาพของการสอน 

  จัดกจิกรรมพัฒนาความรู้ทาง 

ทันตแพทยศาสตรศึกษาให้แก่

อาจารย ์

 การจัดการอบรมในช่วงสมัมนา

อาจารยใ์นแตล่ะปีการศึกษา 

 การจัดซื้ออุปกรณ์และสื่อการ

สอน 

 ผลการประเมินความพงึพอใจ

ในการสอนของอาจารย์ โดย

นักศึกษา 

   รายงานการด าเนินงานของ 

     รายวิชา 
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หมวดที่ 3.   ระบบการจัดการศกึษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1  ระบบ 

      ระบบการศึกษาตลอดปี (ช้ันปีที่ 4-6)  ไม่น้อยกวา่  36  สัปดาห์ 

      ระบบทวิภาค  (ช้ันปีที่ 1-3) 

      ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 

 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

      มีภาคฤดูรอ้น 

     ไม่มีภาคฤดูรอ้น 

 

 1.3  การเทยีบเคียงหนว่ยกติในระบบทวภิาค  

                           มหาวิทยาลยัใช้ระบบหน่วยกิตในการด าเนินการศึกษาจ านวนหน่วยกติ บ่งถงึปรมิาณ 

 การศึกษาของแตล่ะกระบวนวิชา  การก าหนดหน่วยกติของแต่ละกระบวนวิชาให้เทยีบเกณฑ์กลาง 

 ของระบบทวิภาคดังนี ้                        

 (1)   การเรียนการสอนภาคทฤษฎี  1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคการศึกษาปกต ิ    

 ไม่น้อยกวา่ 15  ช่ัวโมง  เป็นปรมิาณการศึกษา   1  หน่วยกติ   

    (2)  การเรียนการสอนภาคปฏิบัต ิ2-3   ช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์ ตลอดภาคการศึกษาปกติ    

 ระหว่าง   30 - 45   ช่ัวโมง  เป็นปริมาณการศึกษา   1 หนว่ยกติ    

   (3)   การเรียนการสอนภาคปฏิบัติงานในคลินิก  การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือ 

 สหกิจศึกษา ที่ใชเ้วลา 3 - 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห ์ตลอดภาคการศึกษาปกติ หรือระหว่าง 45 – 90 

           ช่ัวโมงเป็น ปรมิาณการศึกษา 1  หน่วยกติ       

   (4)  การท าโครงงาน  หรือกจิกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดร้ับมอบหมายที่ ใช้เวลาท า 

 โครงงานหรือกจิกรรมดังกลา่ว หรือระหวา่ง  45 - 90  ช่ัวโมง เป็นปริมาณการศึกษา  1   หน่วยกติ          

     (5)  ในระบบการศึกษาตลอดปีการศึกษา การก าหนดหน่วยกติของแต่ละกระบวนวิชา    

 ให้น าขอ้  (1),  (2), (3) และ (4)  มาใชโ้ดยอนุโลม    

                      (6)  ในกรณีที่ไมส่ามารถใช้เกณฑต์ามข้อ (1), (2), (3), (4) และ (5) ได้ให้มหาวิทยาลยั 

 ก าหนดหน่วยกติของกระบวนวิชาตามความเหมาะสม 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

    ระบบการศึกษาตลอดป ี(เดือนมิถุนายน ถงึ เมษายน) 

     ในเวลาราชการ 

     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ...-........ 
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    ระบบทวิภาค  
ภาคการศึกษาที่ 1  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถงึ ธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2  ตั้งแต่เดือนมกราคม ถงึ พฤษภาคม 

     ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ...-........ 
    ระบบหน่วยการศึกษา  
     ในเวลาราชการ 
     นอกเวลาราชการ โปรดระบุ...-....... 
 
 2.2  คุณสมบัตขิองผูเ้ขา้ศึกษา 

        ส าเร็จการศึกษาชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่   โดยมีคุณสมบัติเปน็ไปตามข้อบงัคับ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต และปรญิญาวิทยาศาสตร-
บัณฑติ สาขาวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ พ.ศ. 2553 
 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
      ความรู้ดา้นภาษาตา่งประเทศไม่เพียงพอ 
      ความรู้ดา้นคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 
      การปรับตัวจากการเรยีนในระดับมัธยมศึกษา 

   นักศึกษาบางส่วนที่มีปญัหาการปรับตัวจากการเรยีนในมหาวิทยาลัย  
เนื่องจากการเรยีนในระดับอดุมศึกษาจะมีกิจกรรมที่มาก  และเนือ้หาวิชาเรียนที่แน่น  
ท าให้ผลการเรียนมีความแตกต่างจากการเรยีนในระดับมธัยมศึกษา 

    การปรับตัวจากการใช้ชีวติ 
  นักศึกษาบางส่วนมีปญัหาจากการใชชี้วติในมหาวิทยาลัย  เนื่องจากเดมิมี
การใช้ชีวติอยู่กับครอบครัว  แตใ่นช้ันปีที ่ 1 มหาวทิยาลยัเชียงใหมม่ีนโยบายให้
นักศึกษาพักในหอพักภายในมหาวิทยาลยั  ซึง่จะตอ้งมีการใชชี้วติรว่มกับผู้อื่น  ต้องมี
การบรหิารเวลาและวิธีการเรียนที่เปลีย่นแปลงไปจากเดิม 

      นักศึกษาไม่ประสงคจ์ะเรียนในสาขาวิชาทีส่อบคัดเลอืกได้ 
   นักศึกษาบางรายไม่ไดม้ีความต้องการศึกษาในสาขาทนัตแพทยศาสตร ์ 

แต่ได้รับการสนับสนนุจากผูป้กครองให้เรยีน  จึงเกดิความไม่พรอ้มทางด้านการศึกษา 
    
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปญัหา/ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ  2.3 
      จัดสอนเสรมิเตรยีมความรู้พื้นฐานกอ่นการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศในส่วนวิชาการ  เพื่อแนะน านักศึกษาใหท้ราบถงึความเปลี่ยนแปลง
ในดา้นการเรียนระดับมหาวิทยาลยั   อีกทั้งจดัอาจารย์ที่ปรกึษาส าหรับกลุ่มนักศึกษา
ในอัตราส่วนนักศึกษา 10 รายต่ออาจารย์ที่ปรกึษา 1 ราย  เพื่อช่วยในการติดตามการ
เรียนของนักศึกษา และให้มีการพบปะผู้ปกครองเพื่อไดใ้ห้ขอ้มูลเบื้องตน้ของนักศึกษา
โดยที่ผูป้กครองสามารถจะตดิต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้เพื่อรับทราบข้อมูลบตุร
หลานภายใต้การดูแลของอาจารย์ 
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  จัดการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม ่  แนะน าการวางเปา้หมายชีวติ  เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลยัและการแบง่เวลา 

 มอบหมายหน้าทีอ่าจารย์ที่ปรึกษาให้แกอ่าจารย์ทุกคน  ท าหน้าทีส่อดส่องดูแล

ตักเตือนให้ค าแนะน าแกน่ักศกึษา และเปดิโอกาสให้อาจารย์ที่ปรกึษาได้พบปะและ

ดูแลนักศึกษา  โดยคณะจัดสรรงบประมาณสนับสนนุกิจกรรมดังกล่าวตามกลุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษา  

  

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  7  ปี  
  

  

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

นักศึกษาชั้นปีที ่1 (หลักสูตรปรับปรุง) 80 80 60 60 60 60 60 

นักศึกษาชั้นปีที ่2 - 80 80 60 60 60 60 

นักศึกษาชั้นปีที ่3 - - 80 80 60 60 60 

นักศึกษาชั้นปีที ่4 - - - 80 80 60 60 

นักศึกษาชั้นปีที ่5 - - - - 80 80 60 

นักศึกษาชั้นปีที ่6 - - - - - 80 80 

รวม 80 160 220 280 340 400 380 

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จ

การศึกษา 

- - - - - 80 80 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  

  1)  รายงานขอ้มูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตาม

หัวข้อเสนอตั้งงบประมาณ   

 

 

 

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2558 2559 2560 

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

งบประมาณ 

แผ่นดิน 

งบประมาณ 

เงินรายได ้

การเรียนการสอน 157,417,900 10,946,000 162,605,000 14,215,400 168,051,500 14,953,700 

วจิัย 2,763,000 1,465,000 - 1,538,300 - 1,615,200 

บริการวิชาการ 

แก่สังคม 

700,000 - 700,000 - 700,000 - 

การศาสนา ศิลปะ  

วัฒนธรรม และ 

สิ่งแวดลอ้ม 

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

สนับสนุนวชิาการ 356,700 150,000 356,700 150,000 356,700 150,000 

บริหาร

มหาวทิยาลัย 

34,254200 3,425,000 35,756900 3,596,300 37,334,700 3,776,100 

รวม 195,491,800 16,386,000 199,418,600 19,900,000 206,442,900 20,895,000 

รวมทั้งสิน้ 211,877,900 219,318,600 222,828,900 

 

  2)  คา่ใช้จา่ยต่อหัว    1,712,908 บาท  

    

 2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบช้ันเรยีน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเปน็หลัก 

      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสือ่หลัก  (E-learning) 

      แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    
 2.8  การเทยีบโอนหนว่ยกติ  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนเขา้มหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 

  1)   กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณารับโอน  จะต้องเป็นกระบวนวิชาทีม่ี  

                           เนือ้หาอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสรา้ง 

                           หลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ หรอืเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อ  

                           การเรยีนของนักศึกษา และตอ้งได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 
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  2)   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกติ  ล าดับขัน้ของ 

     กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรยีนมาจากมหาวิทยาลยัอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่ 

     เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขัน้ตามข้อบงัคับ 

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ วา่ด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

 3.1  หลักสูตร 

       3.1.1  จ านวนหนว่ยกิต  รวมตลอดหลักสูตร     ไมน่อ้ยกวา่    225    หน่วยกติ 

       3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
 

(1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   30 หน่วยกติ 

   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  12 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์  6 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาการเรยีนรูผ้่านกจิกรรม 3 หน่วยกิต 
 

(2)   หมวดวิชาเฉพาะ             ไมน่้อยกวา่ 189   หน่วยกติ 

   วิชาพืน้ฐานวิชาชีพ  ไมน่้อยกวา่ 41 หน่วยกิต 

   วิชาชีพ                     ไมน่้อยกวา่       148         หน่วยกิต 

          วิชาชีพบังคับ  ไมน่้อยกวา่ 147 หน่วยกิต 

          วิชาชีพเลอืก  ไมน่้อยกวา่ 1          หน่วยกิต 

   วิชาโท  -ไม่ม-ี  
                      

(3)   หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หน่วยกิต 
 

  3.1.3  กระบวนวิชา 

 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป       30     หน่วยกิต 

               General Education 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   12     หน่วยกิต 

     Langauage and Communication   

001101 ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 

 ENGL 101   Fundamental  English 1  

001102 ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2  3(3-0-6) 

 ENGL 102    Fundamental  English 2  

001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3(3-0-6) 

 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing   

001226 ม.อ. 226 ภาษาองักฤษในบรบิทวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  3(3-0-6) 

 ENGL 226 English in Health Sciences Context  
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1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  9          หน่วยกิต 

        Humanities and Sacial Sciences 

            เลอืกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

       Select  from the Followings 

011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3(3-0-6) 

 PHIL 269 Philosophy of Sufficiency Economy  

013110 ม.จว.  110 จิตวิทยากับชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

 PSY 110  Psychology and Daily Life   

050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

 HUGE 100 Usage of the Thai Language  

050106 ม.ศท. 106 ศิลปะแหง่การเป็นมนุษย์ที่มีคณุค่า 3(3-0-6) 

 HUGE 106 Humanistic Arts  

050121 ม.ศท. 121 พลเมืองไทยในประชาคมอาเซยีน 3(3-0-6) 

 HUGE 121 Thai People in the ASEAN Community  

074100 ศ.สข. 100 โภชนาการเพื่อการสง่เสริมสขุภาพ 3(3-0-6) 

 EDHL 100 Nutriotion for Promotion of Health  

103271 วจ.ล. 271 สังคตีวิจักษ ์ 3(3-0-6) 

 DART 271 Music Appreciation  

571151 พย.ศท. 151 ศาสตรแ์ละศลิป์ในการสร้างความสุข 3(2-3-4) 

 NGGE 151 Science and Art for Happiness Creation  

702101 บธ.กง.101 การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 

 FINA 101 Finance for Daily Life  

751100 ศศ.100  เศรษฐศาสตรใ์นชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

 ECON 100 Economics for Everyday Life  

176100 น.ศท.100 กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

 LAGE 100 Law and Modern World  
 

1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์              6     หน่วยกิต 

      Science and Mathematics     

      เลือกจากกระบวนวิชาตอ่ไปนี ้

      Select  from the Followings 
 

201116 ว.วท.116 วิทยาศาสตรแ์ละภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 

 SC  1116 Science and Global Warming  

203192 ว.คม.192 พอลิเมอรใ์นชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

 CHEM 192 Polymer in Everyday Life  
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208101 ว.สถ. 101 สถติิส าหรับการด ารงชวีิตและการท างาน 3(2-2-5) 

 STAT 101 Statistics for Everyday Life and Work  

261111 วศ.คพ. 111 อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

 CPE 111 Internet and Online Community  

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

 PHPS 100 Herbs for Health and Beauty  

571111 พย.ศท.111 การคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 

 NGGE 111 Critical Thinking and Creative Thinking  

801100 สถ.ส.100 สถาปัตยกรรมในชีวติประจ าวนั 3(3-0-6) 

 ARCT 100 Architecture in Everyday Life  

953111 ศท.วว. 111 ซอฟต์แวร์ส าหรับชวีิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

 SE 111 Software for Everyday Life  
 

1.4  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม   3         หน่วยกิต 

      Learning Through Activities            
    

428111 ท.ศป.111 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1 1(0-3-1) 

 DSDA 111 Learning  Through Activities 1  

428112 ท.ศป.112 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 1(0-3-1) 

 DSDA 112 Learning  Through Activities 2  

428113 ท.ศป.113 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 1(0-3-1) 

 DSDA 113 Learning  Through Activities 3  
  

            2  หมวดวิชาเฉพาะ                              ไมน่้อยกว่า           189                    หน่วยกิต 

                Specific Courses 

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี     ไม่น้อยกว่า            41             หน่วยกิต 

      Basic Professions Courses  
 

202145 ว.ชว. 145 ชีววทิยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ 2 (2-0-4) 

 BIOL 145 Biology for Dental Students                 

202146 ว.ชว. 146 ปฏิบัติการชีววทิยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ 1(0-3-0) 

 BIOL 146 Biology Laboratory for Dental Students                 

203154 ว.คม. 154 เคมีพืน้ฐานส าหรับนักศึกษาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 2(2-0-4) 

 CHEM 154 Basic Chemistry for Health Science Students  

203159 ว.คม. 159 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1(0-3-0) 

 CHEM 159 Basic Chemistry Laboratory for Health Science Students  
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207135 ว.ฟส. 135 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาทนัตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 

 PHYS 135 Physics for Dental Students                 

301252 พ.กว. 252 จุลกายวิภาคศาสตรส์ าหรับนกัศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ 3(2-2-5) 

 ANAT 252 Microscopic Anatomy for Dental Students  

301253 พ.กว. 253 กายวิภาคระบบประสาทและวิทยาเอ็มบรโิอพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 ANAT 253 Basic Neuroanatomy and Embryology  

301254 พ.กว. 254 มหกายวภิาคศาสตรส์ าหรับนกัศึกษาทันตแพทย์ 3(2-2-5) 

 ANAT 254 Gross Anatomy for Dental Students  

303252 พ.ชค. 252 ชีวเคมีทางการแพทย์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5(4-3-8) 

 BCHM 252 Biochemistry for Dental Students  

311352 พ.จช. 352 จุลชีววทิยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย ์ 5(3-6-6) 

 MICR 352 Microbiology for Dental Students  

318351 พ.พย. 351 พยาธิวทิยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 4(2-6-4) 

 PATH 351 Pathology for Dental Students  

320351 พ.ภส. 351 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 3(2-3-4) 

 PHCO 351 Pharmacology for Dental Students  

321251 พ.สร.  251 สรรีวทิยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 5(4-3-8) 

 PHSO 251 Physiology for Dental Students  

428191 ท.พท. 191 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพทนัตแพทย ์1 1(0-3-0) 

 DPD 191 Dental  Professionalism Development 1  

428392 ท.พท. 392 การพัฒนาความเป็นวิชาชพีทนัตแพทย ์2 1(0-3-0) 

 DPD 392 Dental  Professionalism Development 2  
 

            2.2  กลุ่มวิชาชีพ     ไม่น้อยกว่า     148            หน่วยกิต 

                   Professions Courses 

                   2.2.1  วชิาชพีบังคับ   ไม่น้อยกว่า     147            หน่วยกิต 

                            Required Courses 
 

401281 ท.ปว. 281 ปรทิันตวิทยาพืน้ฐาน 1 (1-0-2) 

 DPER  281 Basic Periodontology  

401382 ท.ปว. 382 ปรทิันตวิทยา 1(1-0-2) 

 DPER  382 Periodontology  

401383 ท.ปว. 383 ปรทิันต์บ าบัด 1 1(1-0-2) 

 DPER  383 Periodontal Treatment 1  
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401391 ท.ปว. 391 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1(0-3-0) 

 DPER  391 Laboratory Practice in Periodontics  

401401 ท.ปว. 401 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 

 DPER  401 Clinical Practice in Periodontics 1  

401484 ท.ปว. 484 ปรทิันต์บ าบัด 2 2(2-0-4) 

 DPER  484 Periodontal Treatment 2  

401502 ท.ปว. 502 คลินิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 

 DPER  502 Clinical Practice in Periodontics 2  

402482 ท.จฟ. 482 การเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหนา้ 1(1-0-2) 

 DORT 482 Craniofacial Growth and Development  

402483 ท.จฟ. 483 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหนา้ 1 1(1-0-2) 

 DORT 483 Craniofacial Deformities 1  

402584 ท.จฟ. 584 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหนา้  2 2(2-0-4) 

 DORT  584 Craniofacial Deformities 2   

402592 ท.จฟ. 592 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟนัพืน้ฐาน 1(0-3-1) 

 DORT  592 Basic Laboratory Practice in Orthodontics  

402601 ท.จฟ. 601 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2(0-6-2) 

 DORT  601 Clinical  Practice in Orthodontics  

403281 ท.ร. 281 พืน้ฐานทนัตรังสีวิทยา 1 1(1-0-2) 

 DROE  281 Basic Dental Roentgenology 1  

403382 ท.ร. 382 พืน้ฐานทนัตรังสี 2 1(1-0-2) 

 DROE  382 Basic Dental Roentgenology  2  

403383 ท.ร. 383 การแปลผลภาพรังสีของรอยโรคในช่องปากและใบหนา้ 2(2-0-4) 

 DROE 383 Radiographic Interpretation of Oral and Maxillofacial 

Diseases 

 

403401 ท.ร. 401 คลินิกทันตรังสี 1 1(0-3-0) 

 DROE  401 Clinical Practice in Dental Roentgenology 1  

403502 ท.ร. 502 คลินิกทันตรังสี 2 1(0-3-0) 

 DROE  502 Clinical Practice in Dental Roentgenology 2  

404482 ท.คส. 482 ครอบฟันและฟันเทยีมชนิดตดิแน่น 1 2(2-0-4) 

 DCRB  482 Crown and Bridge 1  

404491 ท.คส. 491 ปฏิบัติการครอบฟันและฟนัเทยีมชนิดติดแนน่ 2(0-6-1) 

 DCRB  491 Laboratory Practice in Crown and Bridge  

404582 ท.คส. 582 ครอบฟันและฟันเทยีมชนิดตดิแน่น 2 1(1-0-2) 

 DCRB  582 Crown and Bridge 2  

404602 ท.คส. 602 คลินิกครอบฟันและฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0) 

 DCRB  602 Clinical Practice in Crown and Bridge 1  
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405481 ท.วอ. 481 วิทยาเอ็นโดดอนต ์ 2(2-0-4) 

 DEND  481 Endodontics  

405491 ท.วอ. 491 ปฏิบัติการวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0) 

 DEND  491 Laboratory Practice in Endodontics  

405501 ท.วอ. 501 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ 3(0-9-0) 

 DEND  501 Clinical Endodontics  

406284 ท.หถ. 284 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ  4 1(1-0-2)  

 DOPE  284 Basic Operative Dentistry  4  

406294 ท.หถ. 294 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ 4 1(0-3-0)      

 DOPE  294 Laboratory Practice in Operative Dentistry 4  

406385 ท.หถ. 385 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ  5 1(1-0-2) 

 DOPE  385 Basic Operative Dentistry  5  

406386 ท.หถ. 386 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ  6 1(1-0-2) 

 DOPE  386 Basic Operative Dentistry  6  
406395 ท.หถ. 395 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ  5 1(0-3-0)   

 DOPE  395 Laboratory Practice in Operative Dentistry 5  

406396 ท.หถ. 396 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ  6 1(0-3-0)   

 DOPE  396 Laboratory Practice in Operative Dentistry 6  

406401 ท.หถ. 401 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2(0-6-0) 

 DOPE  401 Clinical Operative Dentistry  

406485 ท.หถ. 485 วิทยาการทางทนัตกรรมหตัถการ 1(1-0-2) 

 DOPE  485 Current Concept in Operative Dentistry  

407501 ท.บ. 501 คลินิกทันตกรรมบูรณะ 3(0-9-0) 

 DRES  501 Clinical Restorative Dentistry  

407671 ท.บป. 671 สัมมนาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ 1(1-0-2) 

 DRP  671 Seminar in Restorative Dentistry and Prosthodontics  

408382 ท.ศช. 382 พืน้ฐานศัลยศาสตรช่์องปาก 1 2(2-0-4) 

 DOS  382 Basic Oral Surgery 1  

408402 ท.ศช. 402 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช่์องปาก 1 1(0-3-0) 

 DOS  402 Practice in Oral Surgery Clinic 1  

408483 ท.ศช. 483 พืน้ฐานศัลยศาสตรช่์องปาก 2 2(2-0-4) 

 DOS  483 Basic Oral Surgery 2  

408484 ท.ศช. 484 โรคทางระบบและการจดัการทางทันตกรรม 3(3-0-3) 

 DOS  484 Systemic Diseases and Dental Management  
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408485 ท.ศช. 485 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรใ์นคลินิกทันตกรรม 1(1-0-2) 

 DOS  485 Medical Emergencies in Dental Office  

408503 ท.ศช. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช่์องปาก 2 3(0-9-0) 

 DOS  503 Practice in Oral Surgery Clinic 2  

408586 ท.ศช. 586 การบาดเจ็บบริเวณช่องปาก ใบหน้า และกระดูก

ขากรรไกรเบื้องต้น   

1(1-0-2) 

 DOS  586 Basic Oral and Maxillofacial Traumatology  

408604 ท.ศช. 604 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช่์องปาก 3 2(0-6-0) 

 DOS  604 Practice in Oral Surgery Clinic 3  

409281 ท.วภ. 281 ทันตกายวภิาคศาสตร ์ 1(1-0-2) 

 DANA  281 Dental Anatomy  

409292 ท.วภ. 292 ปฏิบัติการทางทนัตกายวิภาคศาสตร์ 1(0-3-0)                           

 DANA  292 Laboratory in Dental Anatomy  

410381 ท.พ. 381 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 

 DDIA  381 Oral Diagnosis 1  

410401 ท.พ. 401 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1 2(0-6-0) 

 DDIA  401 Clinical Practice in Oral Diagnosis 1  

410482 ท.พ. 482 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2) 

 DDIA  482 Oral Diagnosis 2  

410503 ท.พ. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 

 DDIA  503 Practice in Oral Diagnosis Clinical 2  

411281  ท.จว. 281 จุลกายวิภาคศาสตรช่์องปาก 2(2-0-4) 

 DHIS  281 Oral Histology   

411291  ท.จว. 291 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตรช่์องปาก 1(0-3-1)   

 DHIS  291 Laboratory Practice in Oral Histology   

412582  ท.วช. 582 รอยโรคของเยือ่เมือกช่องปาก  1(1-0-2) 

 DMED  582 Oral Mucosal Lesions  

412601 ท.วช. 601  คลินิกเวชศาสตรช่์องปากและทีเอ็มดี 1(0-3-0) 

 DMED  601 Oral Medicine and TMD Clinics   

413383 ท.พช. 383 พยาธิวทิยาช่องปาก 3(3-0-6) 

 DPAT  383 Oral Pathology  

413391 ท.พช. 391 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก 1(0-3-2) 

 DPAT  391 Laboratory Practice in Oral Pathology  

414482 ท.ด. 482 พืน้ฐานทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2(2-0-4) 

 DPED  482 Fundamental in Pediatric Dentistry  
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414501 ท.ด. 501 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 1(0-3-0) 

 DPED  501 Clinical Practice in Pediatric Dentistry 1  

414602 ท.ด. 602 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 3(0-9-6) 

 DPED  602 Clinical Practice in Pediatric Dentistry 2  

415291 ท.ช. 291 แนวคิดพืน้ฐานทางทนัตกรรมชุมชน 1 2(1-2-2) 

 DCOM  291 Basic Principles of Community Dentistry 1  

415383 ท.ช. 383 แนวคิดพืน้ฐานทางทนัตกรรมชุมชน 2 1(1-0-2) 

 DCOM  383 Basic Principles of Community Dentistry  2  

415393 ท.ช. 393 การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก 2(1-3-0) 

 DCOM  393 Oral Health Promotion  

415484 ท.ช. 484 ทันตกรรมป้องกัน 1(1-0-2) 

 DCOM  484 Preventive Dentistry  

415485 ท.ช. 485 ระบาดวิทยาช่องปากและชีวสถติิส าหรับทันตแพทย์ 2(2-0-4) 

 DCOM  485 Oral Epidemiology and Biostatistics for Dentist  

415502 ท.ช. 502 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 1 3(0-9-0) 

 DCOM  502 Community Dentistry Practice 1  

415603 ท.ช. 603 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 3(0-9-0) 

 DCOM  603 Community Dentistry Practice  2  

415686 ท.ช. 686 หลักการบริหารงานทันตสาธารณสุข 2 1(1-0-2) 

 DCOM  686 Dental Public Health Administration 2  

420281 ท.ว. 281 ทันตวัสดุ 1 1(1-0-2) 

 DMAT 281 Dental Materials 1  

420282 ท.ว. 282 ทันตวัสดุ 2 1(1-0-2) 

 DMAT  282 Dental Materials 2  

421281 ท.ปร. 281 ฟันเทยีมทั้งปากเบื้องต้น 1 1(1-0-2) 

 DPRO  281 Basic Complete Denture 1  

421282 ท.ปร. 282 ฟันเทยีมทั้งปากเบื้องต้น 2 1(1-0-2) 

 DPRO 282 Basic Complete Denture 2  

421291 ท.ปร. 291 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปากเบื้องต้น 1 1(0-3-1) 

 DPRO  291 Laboratory Practice in Basic Complete Denture 1  

421292 ท.ปร. 292 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปากเบื้องต้น 2 2(0-6-0) 

 DPRO  292 Laboratory Practice in Basic Complete Denture 2  

421385 ท.ปร. 385 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้1 1(1-0-2) 

 DPRO 385 Removable Partial Denture 1  
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421386 ท.ปร. 386 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้2 1(1-0-2) 

 DPRO 386 Removable Partial Denture 2  

421395 ท.ปร. 395 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 1(0-3-1) 

 DPRO 395 Laboratory Practice in Removable Partial Denture  1  

421396 ท.ปร. 396 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1(0-3-1) 

 DPRO 396 Laboratory Practice in Removable Partial Denture  2  

421402 ท.ปร. 402 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์1 2(0-6-0) 

 DPRO  402 Practice in Prosthodontics Clinic 1  

421483 ท.ปร. 483 ฟันเทยีมทั้งปากเบื้องต้น 3 1(1-0-2) 

 DPRO 483 Basic Complete Denture 3  

421503 ท.ปร. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์2 2(0-6-0) 

 DPRO 503 Practice in Prosthodontics Clinic 2  

421588 ท.ปร. 588 วิทยาการทางทนัตกรรมประดิษฐ ์ 1(1-0-2) 

 DPRO  588 Current Concept in Prosthodontics  

422381 ท.ชช. 381 ชีววทิยาช่องปาก 1(1-0-2) 

 DOB  381 Oral Biology  

423382 ท.บค. 382 ระบบการบดเค้ียว 1(1-0-2) 

 DOCC  382 Occlusion  

423491 ท.บค. 491 ปฏิบัติการระบบการบดเคี้ยว 1(0-3-3) 

 DOCC  491 Laboratory Practice in Occlusion  

423581 ท.บค. 581 ความเจ็บปวดบรเิวณใบหนา้และช่องปาก 2(2-0-4) 

 DOCC  581 Orofacial Pain  

424582 ท.รพ. 582 ทันตกรรมโรงพยาบาลและวสิัญญีวิทยาเบื้องต้น 1(1-0-2) 

 DHOS  582 Hospital Dentistry and Basic Anesthesiology  

424602 ท.รพ. 602 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล 1(0-3-0) 

 DHOS  602 Practice in Hospital Dentistry  

425481 ท.วส. 481 ความรู้พื้นฐานทางการวิจยัส าหรับทันตแพทย์ 1(1-0-2) 

 DRS  481 Research Methodology for Dentistry  

425491 ท.วส. 491 การวางแผนโครงงานวิจยัทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-1) 

 DRS  491 Research Project Planning in Dentistry  

425501 ท.วส. 501 ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์ 1(0-3-0) 

 DRS  501 Practice in Dental Research  

426602 ท.ทป. 602 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 6(0-18-0) 

 DGEN  602 Practice in Comprehensive Clinic  
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426603 ท.ทป. 603 คลินิกการจัดการปัญหาเร่งดว่นทางทันตกรรม 1(0-3-0) 

 DPDE  603 Practice in Dental Emergency Clinic  

426671 ท.วส. 671 สัมมนาการจัดการปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม 1(1-0-2) 

 DSDE  671 Seminar in Dental Emergency  

426681 ท.ทป. 681 ทันตกรรมพรอ้มมลู 1(1-0-2) 

 DGEN  681 Comprehensive Dentistry  

428281 ท.วฟ. 281 วิทยาโรคฟันผุ 1 1(1-0-2) 

 DCAR  281 Cariology 1  

428282 ท.จพ. 282 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรส์ าหรับทันตแพทย ์ 1(1-0-2) 

 DPB  282 Psychology and Behavioral Sciences for Dentistry  

428381 ท.กส. 381 การยศาสตรแ์ละการจดัการความเสี่ยงในคลนิิก 

ทันตกรรม 

1(1-0-2) 

 DESM  381 Ergonomics and Risk Management in Dental Clinic  

428382 ท.วฟ. 382 วิทยาโรคฟันผุ 2 1(1-0-2) 

 DCAR  382 Cariology 2  

428383 ท.จป. 383 การจัดการความเจ็บปวดและความกังวลทางทันตกรรม 2(2-0-4) 

 DPAC  383 Pain and Anxiety Management in Dentistry  

428581 ท.กจ. 581 

 

กฎหมาย  จรรยาบรรณ  ส าหรับวิชาชีพทันตแพทย์และ 

นิติทันตวิทยา 

1(1-0-2) 

 DJF  581 Dental Jurisprudence and Forensic Dentistry  

428582 

 

ท.รท. 582 

 

พืน้ฐานทนัตกรรมรากเทยีม  และนวัตกรรมในงาน 

ทันตกรรมบูรณะ 

1(1-0-2) 

 

 DBN  582 Basic Implant Dentistry and Innovation in Restorative 

Dentistry 

 

428591 ท.วบ. 591 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 1 1(0-3-0) 

 DMTP  591 Multidisciplinary Treatment Planning 1  

428681 ท.ทส. 681 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุ 1(1-0-2) 

 DGD  681 Geriatric Dentistry  

428692 ท.วบ. 692 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 2 1(0-3-0) 

 DMTP  692 Multidisciplinary Treatment Planning 2  
 

 

                 2.2.2  วิชาชีพเลือก  ไม่น้อยกวา่    1        หน่วยกิต 

                           Elective Courses 

          เลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้      

                Select  from the Followings 
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401601 ท.ปว. 601 เทคนิคขั้นประยุกต์ในการรักษาทางปรทิันต ์ 1(0-2-0) 

 DPER  601 Advanced Techniques in Periodontal Treatment  

402671 ท.จฟ. 671 เส้นทางสู่การศึกษาทนัตกรรมจัดฟัน 1(1-0-2) 

 DORT  671 Crossroad to Orthodontic Education   

403691 ท.ร. 691 ภาพรังสสี าหรับงานทนัตกรรมรากเทยีม 1(1-0-2) 

 DROE 691 Implant Radiology  

404681 ท.คส. 681 วิทยาการสิง่ประดิษฐ์ทนัตกรรมติดแนน่และ 

ทันตกรรมรากเทยีม 

1(1-0-2) 

 DCRB 681 Current Concept in Fixed Prosthesis and Dental Implants  

405681 ท.วอ. 681 เทคนิคขั้นประยุกต์ในงานรักษาคลองรากฟัน  1(1-0-2) 

 DEND 681 Advanced Techniques in Root Canal Treatment  

406691 ท.หถ. 691 ทันตกรรมหัตถการ รอยยิม้ และแรงบันดาลใจ 1(0-3-0) 

 DOPE 691 Operative Dentistry, Smile and Inspiration  

408605 ท.ศช. 605 คลินิกผา่ตัดเล็กในช่องปาก 1(0-3-0) 

 DOS  605 Minor Oral Surgery Clinic  

412681 ท.สท. 681 ระบบสารสนเทศประยุกตส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 1(1-0-2) 

 DBIT  681 Applied Information System for Dentistry  

412682 ท.วช. 682 ชีวสารสนเทศศาสตรส์ าหรับทันตแพทยศาสตร์ 1(1-0-2) 

 DMED  682 Bioinformatics for Dentistry  

414603 ท.ด. 603 บทน าสู่วชิาชีพทันตแพทย์ส าหรับเด็ก 1(0-3-2) 

 DPED  603 Introduction to Pediatric Dental Profession  

415604 ท.ช.  604      ทันตกรรมส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   1 (0-3-0) 

 DCOM 604   Dentistry for People with Specail Needs                   

415691 ท.ช. 691 

 

สุนทรยีศาสตรแ์ละศลิปะในการด ารงชวีิตส าหรับ 

นักศึกษาทันตแพทย ์

1(0-2-0) 

 DCOM  691 Aesthetic and the Art of Living for Dental Student  

421681 ท.ปร. 681 การสรา้งฟันเทยีมทั้งปากให้แล้วเสร็จใน  3 คร้ัง 1(1-0-2) 

 DPRO  681 Complete Denture in 3 Visits  

421687 ท.ปร. 687   รากฟันเทียมกับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

ชนิดถอดได้       

1 (1-0-2) 

 DPRO 687   Dental Implant and Removable Prosthodontic 

Treatment                 

 

421696 ท.ปร. 696 ครอบฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ 1(0-3-1) 

 DPRO 696 Surveyed Crown  

428693 ท.อ. 693 สนทนาภาษาอังกฤษในคลินิกทันตกรรม  1(0-3-0) 

 DEC  693 English Conversation for Dental Clinic  
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า       6          หน่วยกิต 

    Free  Elective  
 

หมายเหตุ    ความหมายของเลขรหสักระบวนวิชา 

 รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข  6  หลัก  ดังตอ่ไปนี้ 

 1.  เลข   3   ตัวแรก   แสดงถงึ คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสงักัด 

 จะมีรหสัตัง้แต่ 401–428   ภาควิชา/แขนงวิชาตา่ง  ๆ  ของคณะที่กล่าวอ้างอิงในหลักสตูรนี้  ได้แก่ 

   401 หมายถงึ แขนงวิชาปรทิันตวิทยา 

   402 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมจัดฟนั 

   403 หมายถงึ แขนงวิชาทันตรังสีวทิยา 

   404 หมายถงึ แขนงวิชาคราวน์และบรดิจ์ 

   405 หมายถงึ แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต ์

   406 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมหตัถการ 

   407 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 

   408 หมายถงึ แขนงวิชาศัลยศาสตรช่์องปาก 

   409 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกายวิภาคศาสตร์ 

   410 หมายถงึ แขนงวิชาวิทยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก 

   411 หมายถงึ แขนงวิชาจุลกายวิภาคศาสตร ์

   412 หมายถงึ แขนงวิชาเวชศาสตรช่์องปาก 

   413 หมายถงึ แขนงวิชาพยาธิวทิยาช่องปาก 

   414 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเดก็ 

   415 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมชุมชน 

   420 หมายถงึ แขนงวิชาทันตวสัด ุ

   421 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ ์

   422 หมายถงึ แขนงวิชาชีววทิยาช่องปาก 

   423 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมบดเค้ียว 

   424 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 

   425 หมายถงึ แขนงวิชาทันตวิจยัและสัมมนา 

   426 หมายถงึ แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 

   428 หมายถงึ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 2.  เลข  3    ตัวท้าย    จ าแนกได้ดังนี้ 

  1)  เลขตัวแรก (หลักร้อย)  แสดงถงึ ระดับของกระบวนวิชา 

   “1” แสดงถงึ  กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 

   “2” แสดงถงึ  กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 

   “3” แสดงถงึ  กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 

   “4” แสดงถงึ  กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 
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   “5” แสดงถงึ  กระบวนวิชาในระดับปีที่ 5 

   “6” แสดงถงึ  กระบวนวิชาในระดับปีที่ 6 

  2)  เลขตัวกลาง  (หลักสิบ)  แสดงถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

   “8” แสดงถงึ  กระบวนวิชาบรรยาย 

   “9” แสดงถงึ  กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติการ/กระบวนวิชากจิกรรม/ 

      กระบวนวิชาบรรยายรว่มกับฝึกปฏิบัติ 

   “0” แสดงถงึ  กระบวนวิชาปฏิบัติงานในคลนิิก/ 

                                                                 กระบวนวิชาฝึกภาคสนาม 

   “7” แสดงถงึ  กระบวนวิชาสัมมนา 

 

  ยกเว้น กระบวนวิชาการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1, 2 และ 3  ซึ่งเป็นกลุม่วิชา 

 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   3)  เลขตัวท้าย (หลักหน่วย)  แสดงถงึ  อนุกรมในหมวดหมูส่าขาวิชา  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

001101 ม.อ. 101 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1 3  

 ENGL 101   Fundamental English 1  

001102 ม.อ. 102 ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2 3  

 ENGL 102    Fundamental English 2  

202145 ว.ชว. 145 ชีววทิยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ 2   

 BIOL 145 Biology for Dental Students                 

202146 ว.ชว. 146 ปฏิบัติการชีววทิยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ 1  

 BIOL 146 Biology Laboratory for Dental Students                 

207135 ว.ฟส. 135 ฟิสิกส์ส าหรับนักศึกษาทนัตแพทยศาสตร ์ 2  

 PHYS 135 Physics for Dental Students                 

428111 ท.ศป.111 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 1  1  

 DSDA 111 Learning Through Activities 1    

............ .............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

General Education 

6   

............. ............... วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3    

 รวม 21 

 

ชั้นปีท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 
001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3  
 ENGL 201 Critical Reading and Effective Writing   
001226 ม.อ. 226 ภาษาองักฤษในบรบิทวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  3  
 ENGL 226 English in Health Sciences Context  
203154 ว.คม. 154 เคมีพืน้ฐานส าหรับนักวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2  
 CHEM 154 Basic Chemistry for Health Science Students  
203159 ว.คม. 159 ปฏิบัติการเคมีพืน้ฐานส าหรับวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1  
 CHEM 159 Basic Chemistry Laboratory for Health Science Students                 
428191 ท.พท. 191 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพทนัตแพทย ์1 1  
 DPD 191 Dental Professionalism Development 1  
............ .............. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

General Education 
9   

............. .............. วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

3   

 รวม 22 
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ชั้นปีท่ี  2     ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

301254 พ.กว. 254 มหกายวภิาคศาสตรส์ าหรับนกัศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 3  
 ANAT 254 Gross Anatomy for Dental Students  
321251 พ.สร.  251 สรรีวทิยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 5  
 PHSO 251 Physiology for Dental Students  
409281 ท.วภ. 281 ทันตกายวภิาคศาสตร ์ 1  
 DANA  281 Dental Anatomy  
409292 ท.วภ. 292 ปฏิบัติการทางทนัตกายวิภาคศาสตร์ 1                            
 DANA  292 Laboratory in Dental Anatomy  
411281  ท.จว. 281 จุลกายวิภาคศาสตรช่์องปาก 2  
 DHIS  281 Oral Histology   
411291  ท.จว. 291 ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตรช่์องปาก 1    
 DHIS  291 Laboratory Practice in Oral Histology   
415291           ท.ช. 291 แนวคิดพืน้ฐานทางทนัตกรรมชุมชน 1 2  
 DCOM  291 Basic Principles of Community Dentistry 1  
420281 ท.ว. 281 ทันตวัสดุ 1 1  
 DMAT  281 Dental Materials 1  
421281 ท.ปร. 281 ฟันเทยีมทั้งปากเบื้องต้น 1 1  
 DPRO  281 Basic Complete Denture 1  
421291 ท.ปร. 291 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปากเบื้องต้น 1 1  
 DPRO  291 Laboratory Practice in Basic Complete Denture 1  
   รวม 18 
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ชั้นปีท่ี  2     ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

301252 พ.กว. 252 จุลกายวิภาคศาสตรส์ าหรับนกัศึกษาทันตแพทย์ 3  

 ANAT 252 Microscopic Anatomy for Dental Students  

301253 พ.กว. 253 กายวิภาค ระบบประสาทและวิทยาเอ็มบรโิอพืน้ฐาน 3  

 ANAT 253 Basic Neuroanatomy and Embryology  

303252 พ.ชค. 252 ชีวเคมีทางการแพทย์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5  

 BCHM 252 Biochemistry for Dental Students  

401281 ท.ปว. 281 ปรทิันตวิทยาพืน้ฐาน  1   

 DPER  281 Basic Periodontology  

403281 ท.ร. 281  พืน้ฐานทนัตรังสีวิทยา 1 1  

 DROE  281 Basic Dental Roentgenology 1  

406284 ท.หถ. 284 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ  4 1   

 DOPE  284 Basic Operative Dentistry  4    

406294 ท.หถ. 294 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ 4 1       

 DOPE  294 Laboratory Practice in Operative Dentistry 4                    

420282 ท.ว. 282 ทันตวัสดุ 2 1  

 DMAT  282 Dental Materials 2  

421282 ท.ปร. 282 ฟันเทยีมทั้งปากเบื้องต้น 2 1  

 DPRO 282 Basic Complete Denture 2  

421292 ท.ปร. 292 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปากเบื้องต้น 2 2  

 DPRO  292 Laboratory Practice in Basic Complete Denture 2  

428281 ท.วฟ. 281 วิทยาโรคฟันผุ 1 1  

 DCAR  281 Cariology 1  

428282 ท.จพ. 282 จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรส์ าหรับทันตแพทย์ 1  

 DPB  282 Psychology and Behavioral  Sciences for Dentistry  

 รวม 21 
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ชั้นปีท่ี  3     ภาคการศึกษาท่ี 1 
 

311352 พ.จช. 352 จุลชีววทิยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 5  

 MICR 352 Microbiology for Dental Students  

318351 พ.พย. 351 พยาธิวทิยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 4  

 PATH 351 Pathology for Dental Students  

320351 พ.ภส. 351 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทนัตแพทย์ 3  

 PHCO 351 Pharmacology for Dental Students  

401382  ท.ปว. 382 ปรทิันตวิทยา  1  

 DPER  382 Periodontology     

403382  ท.ร. 382 พืน้ฐานทนัตรังสี 2 1  

 DROE 382 Dental Roentgenology 2  

406385 ท.หถ. 385 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 5 1  

 DOPE  385 Basic Operative Dentistry  5   

406395 ท.หถ. 395 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ  5 1    

 DOPE  395 Laboratory Practice in Operative Dentistry 5  

415383 ท.ช. 383 แนวคิดพืน้ฐานทางทนัตกรรมชุมชน 2 1  

 DCOM  383 Basic Principles of Community Dentistry  2  

421385 ท.ปร. 385 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้1 1  

 DPRO  385 Removable Partial Denture 1  

421395 ท.ปร. 395 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 1  

 DPRO  395 Laboratory Practice in Removable Partial Denture  1  

423382 ท.บค. 382 ระบบการบดเค้ียว 1 

 DOCC  382 Occlusion  

428382 ท.วฟ. 382 วิทยาโรคฟันผุ 2 1 

 DCAR  382 Cariology 2  

 รวม 21 
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ชั้นปีท่ี  3     ภาคการศึกษาท่ี 2 

401383 ท.ปว. 383 ปรทิันต์บ าบัด 1 1  

 DPER  383 Periodontal Treatment 1  

401391 ท.ปว. 391 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 1  

 DPER  391 Laboratory Practice in Periodontics  

403383 ท.ร. 383 การแปลผลภาพรังสีของรอยโรคในช่องปากและใบหนา้ 2  

 DROE 383 Radiographic Interpretation of Oral and Maxillofacial 

Diseases 

 

406386 ท.หถ. 386 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 6 1  

 DOPE  386 Basic Operative Dentistry  6  

406396 ท.หถ. 396 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ  6 1  

 DOPE  396 Laboratory Practice in Operative Dentistry 6  

408382 ท.ศช. 382 พืน้ฐานศัลยศาสตรช่์องปาก 1 2  

 DOS  382 Basic Oral Surgery 1  

410381 ท.พ. 381 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1  

 DDIA  381 Oral Diagnosis 1  

413383 ท.พช. 383 พยาธิวทิยาช่องปาก 3  

 DPAT  383 Oral Pathology  

413391 ท.พช. 391 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก 1  

 DPAT  391 Laboratory Practice in Oral Pathology  

415393 ท.ช. 393 การส่งเสรมิสุขภาพชอ่งปาก 2  

 DCOM  393 Oral Health Promotion  

421386 ท.ปร. 386 ฟันเทยีมบางส่วนถอดได ้2 1  

 DPRO 386 Removable Partial Denture 2  

421396 ท.ปร. 396 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1  

 DPRO  396 Laboratory Practice in Removable Partial Denture  2  

422381 ท.ชช. 381 ชีววิทยาช่องปาก 1  

 DOB  381 Oral Biology  

428381 ท.กส. 381 การยศาสตรแ์ละการจดัการความเสี่ยงในคลนิิกทันตกรรม 1  

 DESM  381 Ergonomics and Risk Management in Dental Clinic  

428383 ท.จป. 383 การจัดการความเจ็บปวดและความกังวลทางทันตกรรม 2  

 DPAC  383 Pain and Anxiety Management in Dentistry  

428392 ท.พท. 392 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพทนัตแพทย ์2 1  

 DPD 392 Dental Professionalism Development 2  

 รวม 22 
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ชั้นปีท่ี  4      ตลอดปีการศกึษา 
 

401401  ท.ปว. 401 คลินิกปริทันตวิทยา 1 2  

 DPER  401 Clinical Practice in Periodontics 1  

401484  ท.ปว. 484 ปรทิันต์บ าบัด 2 2  

 DPER  484 Periodontal Treatment  2  

402482  ท.จฟ. 482 การเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหนา้ 1  

 DORT 482 Craniofacial Growth and Development   

402483  ท.จฟ. 483 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหนา้ 1 1  

 DORT 483 Craniofacial Deformities 1  

403401 ท.ร. 401 คลินิกทันตรังสี 1 1  

 DROE  401 Clinical Practice in Dental Roentgenology 1  

404482  ท.คส. 482 ครอบฟันและฟันเทยีมชนิดตดิแน่น 1 2  

 DCRB  482 Crown and Bridge 1  

404491 ท.คส. 491  ปฏิบัติการครอบฟันและฟนัเทยีมชนิดติดแนน่ 2  

 DCRB  491 Laboratory Practice in Crown and Bridge  

405481  ท.วอ. 481 วิทยาเอ็นโดดอนต ์ 2  

 DEND  481 Endodontics  

405491  ท.วอ. 491 ปฏิบัติการวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1  

 DEND  491 Laboratory Practice in Endodontics  

406401 ท.หถ. 401 คลินิกทันตกรรมหัตถการ  2  

 DOPE  401 Clinical Operative Dentistry  

406485 ท.หถ. 485 วิทยาการทางทนัตกรรมหตัถการ  1  

 DOPE  485 Current Concept in Operative Dentistry                             

408402 ท.ศช. 402 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 1  

 DOS  402 Practice in Oral Surgery Clinic 1  

408483 ท.ศช. 483 พืน้ฐานศัลยศาสตรช่์องปาก 2 2  

 DOS  483 Basic Oral Surgery 2  

408484 ท.ศช. 484 โรคทางระบบและการจดัการทางทันตกรรม 3  

 DOS  484 Systemic Diseases and Dental Management  

408485 ท.ศช. 485 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรใ์นคลินิกทันตกรรม 1  

 DOS  485 Medical Emergencies in Dental Office  
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410401 ท.พ. 401 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1 2  

 DDIA  401 Clinical Practice in Oral Diagnosis 1  

410482 ท.พ. 482 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1  

 DDIA  482 Oral Diagnosis 2  

414482 ท.ด. 482 พืน้ฐานทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2 

 DPED  482 Fundamental in Pediatric Dentistry  

415484 ท.ช. 484 ทันตกรรมป้องกัน 1  

 DCOM  484 Preventive Dentistry  

415485 ท.ช. 485 ระบาดวิทยาช่องปากและชีวสถติิส าหรับทันตแพทย์ 2  

 DCOM  485 Oral Epidemiology and Biostatistics for Dentist  

421402 ท.ปร. 402 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์1 2  

 DPRO  402 Practice in Prosthodontics Clinic  1  

421483 ท.ปร. 483 ฟันเทยีมทั้งปากเบื้องต้น 3 1  

 DPRO  483 Basic Complete Denture 3  

423491 ท.บค. 491 ปฏิบัติการระบบการบดเคี้ยว 1 

 DOCC  491 Laboratory Practice in Occlusion  

425481 ท.วส. 481 ความรู้พื้นฐานทางการวิจยัส าหรับทันตแพทย์ 1  

 DRS  481 Research Methodology for Dentistry  

425491 ท.วส. 491 การวางแผนโครงงานวิจยัทางทันตแพทยศาสตร์ 1  

 DRS  491 Research Project Planning in Dentistry  

428112  ท.ศป.112 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 2 1  

 DSDA 112 Learning Through Activities 2     

   รวม 39 
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ชั้นปีท่ี  5    ตลอดปีการศึกษา 
 

401502  ท.ปว. 502 คลินิกปริทันตวิทยา 2 2  

 DPER  502 Clinical Practice in Periodontics  2        

402584  ท.จฟ. 584 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหนา้  2 2  

 DORT  584 Craniofacial Deformities 2  

402592  ท.จฟ. 592 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟนัพืน้ฐาน 1  

 DORT  592 Basic Laboratory Practice in Orthodontics  

403502 ท.ร. 502 คลินิกทันตรังสี 2 1  

 DROE  502 Clinical Practice in Dental Roentgenology 2                 

404582  ท.คส. 582 ครอบฟันและฟันเทยีมชนิดตดิแน่น 2 1  

 DCRB  582 Crown and Bridge 2   

405501 ท.วอ. 501  คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์ 3  

 DEND  501 Clinical Endodontics  

407501 ท.บ. 501 คลินิกทันตกรรมบูรณะ  3  

 DRES  501 Clinical Restorative Dentistry   

408503 ท.ศช. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช่์องปาก 2 3  

 DOS  503 Practice in Oral Surgery Clinic 2  

408586 ท.ศช. 586 การบาดเจ็บบริเวณช่องปาก ใบหน้า และกระดูกขากรรไกร 

เบื้องต้น  

1  

 DOS  586 Basic Oral and Maxillofacial Traumatology  

410503 ท.พ. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1  

 DDIA  503 Practice in Oral Diagnosis Cinical 2  

412582  ท.วช. 582 รอยโรคของเยือ่เมือกช่องปาก  1  

 DMED  582 Oral  Mucosal Lesions  

414501 ท.ด. 501 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 1 

 DPED  501 Clinical Practice in Pediatric Dentistry 1  

415502 ท.ช. 502 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 1 3  

 DCOM  502 Community Dentistry Practice 1  

421503 ท.ปร. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์2 2  

 DPRO  503 Practice in Posthodontics Clinic 2  

421588 ท.ปร. 588 วิทยาการทางทนัตกรรมประดิษฐ ์ 1  

 DPRO  588 Current Concept in Prosthodontics  

423581 ท.บค. 581 ความเจ็บปวดบรเิวณใบหนา้และช่องปาก 2 

 DOCC  581 Orofacial Pain  
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424582 ท.รพ. 582 ทันตกรรมโรงพยาบาลและวสิัญญีวิทยาเบื้องต้น 1 

 DHOS  582 Hospital Dentistry and Basic Anesthesiology  

425501 ท.วส. 501 ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์ 1  

 DRS  501 Practice in Dental Research  

428581 ท.กจ. 581 

 

กฎหมาย  จรรยาบรรณ  ส าหรับวิชาชีพทันตแพทย ์

และนิติทนัตวิทยา 

1 

 DJF  581 Dental Jurisprudence and Forensic Dentistry  

428582 

 

ท.รท. 582 

 

พืน้ฐานทนัตกรรมรากเทยีม  และนวัตกรรมในงาน 

ทันตกรรมบูรณะ 

1  

 

 DBN  582 Basic Implant Dentistry and Innovation in Restorative 

Dentistry 

 

428591 ท.วบ. 591 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 1 1  

 DMTP  591 Multidisciplinary Treatment Planning 1  

 รวม 33 
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ชั้นปีท่ี  6    ตลอดปีการศึกษา 

402601  ท.จฟ. 601 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2  

 DORT  601 Clinical Practice in Orthodontics  

404602  ท.คส. 602 คลินิกครอบฟันและฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1 1  

 DCRB  602 Clinical Practice in Crown and Bridge 1  

407671 ท.บป. 671 สัมมนาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ 1  

 DRP  671 Seminar in Restorative Dentistry and Prosthodontics  

408604 ท.ศช. 604 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช่์องปาก 3 2  

 DOS  604 Practice in Oral Surgery Clinic 3  

412601 ท.วช. 601  คลินิกเวชศาสตรช่์องปากและทีเอ็มดี 1  

 DMED  601 Oral Medicine and TMD Clinics   

414602 ท.ด. 602 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 3 

 DPED  602 Clinical Practice in Pediatric Dentistry 2  

415603 ท.ช. 603 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 3  

 DCOM  603 Community Dentistry Practice  2  

415686 ท.ช. 686 หลักการบริหารงานทันตสาธารณสุข 2 1  

 DCOM  686 Dental Public Health Administration 2  

424602 ท.รพ. 602 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล 1 

 DHOS  602 Practice in Hospital Dentistry  

426602 ท.ทป. 602 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 6 

 DGEN  602 Practice in Comprehensive Clinic  

426603 ท.ทป. 603 คลินิกการจัดการปัญหาเร่งดว่นทางทันตกรรม 1 

 DPDE  603 Practice in Dental Emergency Clinic  

426671 ท.วส. 671 สัมมนาการจัดการปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม 1 

 DSDE  671 Seminar in Dental Emergency  

426681 ท.ทป. 681 ทันตกรรมพรอ้มมลู 1 

 DGEN  681 Comprehensive Dentistry  

428113 ท.ศป.113 การเรียนรูผ้่านกจิกรรม 3 1 

 DSDA 113 Learning Through Activities 3  

428681 ท.ทส. 681 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุ 1  

 DGD  681 Geriatric Dentistry  

428692 ท.วบ. 692 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 2 1  

 DMTP  692 Multidisciplinary Treatment Planning 2  

............. ................ วชิาชีพเลอืก 

Elective  Courses 

1   

 รวม 28 
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  3.1.5  ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

    ระบุไว้ในภาคผนวก 

 

3.2  ชื่อ ต าแหนง่และคุณวฒุขิองอาจารย์ 

        3.2.1  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร   

ชื่อสกุล 

 

คุณวุฒิการศึกษาสงูสุด (สาขาวิชา), 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถริกุล  - อ.ว. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา,  2556 

-  วท.ม. (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ),  

    มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่,  2546 

-  ป.บัณฑิต  (ทันตกรรมหัตถการ), 

    จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2544 

-  บธ.บ.  (การจัดการท่ัวไป),   

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2544 

-  ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  2538 

3509900771044 

อ.ทพ.ชนธีร์   ชณิเครอื  

 
-   ว.ว. (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล)   
    ทันตแพทยส์ภา, 2545 
-   ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), 
    มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542 
-   ท.บ., มหาวิทยาลยัมหิดล, 2540 

3100500338870 

ผศ.ทพญ.สิริพร  ไชยมะโน -   อ.ว.  (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก), 
    ทันตแพทยสภา, 2557 
-   ป.บัณฑิต  (ทันตกรรมบดเคีย้ว),  
    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,  2542 
-    ท.บ.,  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่,   2540 

3559900175034 

ผศ.ทพญ.วิกันดา 

    เขมาลลีากุล 
-  ป.บัณฑิตชั้นสูง  (ทนัตกรรมจัดฟัน)   
   มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543 
-  วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541 
-   ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 

3509900335635 

อ.ทพญ.ชนิกา  แมนมนตร ี

 

 

- The American Board of Pediatric Dentistry, 

2555 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University of 

Alabama at Bermingham, USA. 2555 
- ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2551 

3509901068975 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

                           ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ า คิดเป็นชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 

ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
1 ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล 

(3 5099 00771 044) 

- อ.ว. (ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา,   

   2556 

-  วท.ม. (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ), 

   มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  2546 

-  ป.บัณฑิต  (ทันตกรรมหัตถการ), 

    จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2544 

-  บธ.บ.  (การจัดการท่ัวไป),  มหาวทิยาลัย 

    สโุขทัยธรรมาธิราช,  2544 

-  ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  2538 

12.00 3.00 12.00 3.00 

2 อ.ทพ.ชนธีร์   ชณิเครอื 

(3 1005 00338 870) 

-   ว.ว. (ศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโล- 

    เฟเชยีล)  ทันตแพทยส์ภา, 2545 

-   ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก 

    ซิลโลเฟเชยีล), มหาวทิยาลัยมหดิล, 2542 

-   ท.บ., มหาวทิยาลัยมหดิล, 2540 

9.00 9.00  9.00  9.00  

3 ผศ.ทพญ.สิริพร  ไชยมะโน 

(3 5599 00175 034) 

 

 

 

-   อ.ว.  (ทันตกรรมบดเคีย้วและความเจ็บ- 

    ปวดช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 2557 

-   ป.บัณฑิต  (ทันตกรรมบดเคีย้ว),  

    จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  2542 

-    ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่   2540 

8.00 4.00 15.00 5.00 

4 ผศ.ทพญ.วิกันดา   

เขมาลีลากุล 

(3 5099 00335 635) 

-  ป.บัณฑิตชั้นสูง  (ทนัตกรรมจัดฟัน)   
   มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543 
-  วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัย- 
    มหิดล, 2541 
-   ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2538 

6.00 12.00 6.00 12.00 

5 อ.ทพญ.ชนกิา  แมนมนตรี 

(3 5099 01068 975) 

 

 

 

 

 

- The American Board of Pediatric Dentistry, 

2555 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University of 

Alabama at Bermingham, USA. 2555 
- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2551 

 9.00 9.00  9.00  9.00  
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
6 ศ.ทพ.ดร. อะนัฆ     

เอี่ยมอรุณ 

(3 1005 03014 170) 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก, 

นติทัินตวทิยา),ทันตแพทยสภา, 2555 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก),ทันต

แพทยสภา, 2545 

- Doctor of Philosophy (Oral Biology), 

University of British Columbia, Canada, 

2539 

- Master of Science in Dentistry, Oral 

Pathology, University of Minnesota, USA., 

2535 

- ท.บ., จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2530 

8.00 2.00 15.00 7.00 

7 ศ.ทพ.ดร.สุทธิชัย   

กฤษณะประกรกิจ      

(3 1002 01881 296)                                          

- Doctor of Philosophy (Oral Biology),     

University of Washington, 2544 

- Master of Science in Dentristry (Oral 

Pathology), University of Woshington, 2540 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยมหดิล, 2534 

3.00 3.00 12.00 9.00 

8 รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย   

วนจันทรรักษ์ 

(5001 90007 491) 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก,นติทัินต

วทิยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2552 

- วท.ด.(ชวีวทิยาช่องปาก), มหาวิทยาลัยมหดิล

, 2544 

- ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2532 

10.00 15.00 2.00 3.00 

9 รศ.ทพญ.วัชราภรณ์     

ทศพร 

(3 1020 01297 398) 

 

 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก),ทันต

แพทยสภา, 2546 

- Master of Medical Science (Oral Pathology) 

University of Sheffield, 2537 

- ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2524 

 

6.00 3.00 12.00 3.00 

10 รศ.ทพ. สุรวุฒน์     
พงษ์ศิริเวทย์ 
(3 1022 00944 784) 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก),ทันต
แพทยสภา, 2546 

- Master of Dental Science Oral Medicine, 
The University of Western Australia  , 2540 

- ท.บ., จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย,  2535 
 

8.00 4.00 15.00 7.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
11 รศ.ทพญ.ดร. สิริพร    

ฉัตรทิพากร 

(3 8399 00411 517) 

                                                                   

- Doctor of Philosophy (Oral Biology), Dental 

Research Center,  University of North 

Carolina at Chapel Hill, 2542 

- ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2535 

5.00 3.00 12.00 9.00 

12 อ.ทพญ.ภัทริยาภรณ์  

บุญญวงศ์ 

(3 9001 00094 224) 

- วท.ม.(ทันตกรรมบดเคีย้ว) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2554 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

15.00   5.00  15.00  5.00 

13 อ.ทพญ.สุฤดี  ฉินทกานันท์ 

(1 1002 00024 806) 
- ว.ว.  (ทันตกรรมบดเคีย้วและความเจ็บปวด

ชอ่งปาก), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิต  (ทันตกรรมบดเคีย้ว)จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2553 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2551 

15.00  5.00  15.00 5.00 

14 อ.ทพ.ณัชพล   จมูศรี 

(1 5099 00021 880) 
- ว.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก, 

พยาธวิทิยาช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิตชัน้สูง วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

(พยาธวิทิยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2556 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2551 

15.00  2.00 15.00 3.00 

15 อ.ทพ.กติติพงศ ์ เลาสุวรรณ์ 

(1 5099 00754 771) - ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2556 
- - 12.00 9.00 

16 

 

 

ผศ.ทพ.จติจิโรจน ์  

อทิธิชัยเจรญิ 

(3 6099 00397 915) 

- อ.ว. (วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก, 

เวชศาสตร์ช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิต (Graduate Diploma in 

Bioinformatics,  Bioinformatics,  Royal 

Melbourne Institute of Technolog, 

Melbourne,  2550 

- MIT., (Master of Information Technology),  

Information Technology, Swinburne 

University of Technolog, Melbourne , 2549 

- ป.บัณฑิต (วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก, เวช

ศาสตร์ช่องปาก,  เวชศาสตร์ช่องปาก/Oral 

medicine,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547   

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

- - 15.00 5.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
17 อ.ทพญ.วรกัญญา  

บูรณพัฒนา 

(1 5099 00283418) 

- ท.บ. (เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2553 

- - 15.00 3.00 

18 ผศ.ทพ.การุณ    เวโรจน ์

(3 5099 00199 553) 
- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก, 

นติทัินตวทิยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- ป.บัณฑิตชัน้สูง วทิยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก.(รังสีวิทยา), มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2532 

- ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2527 

- วท.บ.(วทิยาศาสตร์การแพทย)์,  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2525 

12.00 3.00  12.00 3.00 

19 รศ.ทพญ.ส่ังสม    

ประภายสาธก 

(3 5001 00180 582) 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก,รังสีวิทยา

ชอ่งปากและแม็กซิลโลเฟเชยีล),  

- ทันตแพทยสภา, 2557 

- Master of Science Dental Diagnostic 

Science, Indiana University ,2540 

- Diplomate  American Board of Oral and 

Maxillofacial Radiology, The American Board 

of Oral and Maxillofacial Radiolog, 2539 

- ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2534 

9.00 3.00  9.00 3.00 

20 ผศ.ทพญ.ดร.อภรุิม    

จันทนห์อม 

(3 5099 00135 423) 

- อ.ว.(วทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก, 

นติทัินตวทิยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- Ph.D (Oral Radiology), Academic  

Center for Dentistry Amsterdam, 2544 

- Master of Science (Oral Maxillofacial 

Radiology) University of North Carolina at 

Chapel Hill, 2539 

- Diplomate  American Board of Oral and 

Maxillofacial Radiology, The American Board 

of Oral and Maxillofacial Radiology, 2538 

- ท.บ.,  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2534 

-   - 12.00 3.00 

21 อ.ทพญ.ดร.สการัตห์     

ประโมจนยี ์
- ท.ด., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2557 

- วท.ม.,รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า, 

9.00  3.00 9.00  3.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
(3 5099 00144 163) จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2551 

- ป.บัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและใบหนา้    

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2542 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 
22 อ.ทพญ.ภัทรานันท์     

มหาสันติปิยะ 

(3 5001 00003 800) 

- อ.ว.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก,นติทัินต

วทิยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- Master of Dental Science (Dento-

Maxillofacial Radiology), The University of 

Queensland, 2548 

- ป.บัณฑิต รังสวีทิยาช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีล,มหาวทิยาลัยมหดิล, 2543 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยมหิดล, 2539 

12.00 3.00 12.00 3.00 

23 อ.ทพ.อานนท์  จารุอัคระ 

(3 5099 00249 259) 
- วท.ม.(วทิยาการวนิจิฉัยโรคช่องปาก),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2554 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), มหาวทิยาลัย

นเรศวร, 2551 

9.00 3.00 9.00 3.00 

24 อ.ทพญ.วรรณกมล   

ปัญญารักษ์ 

(1 5099 00659  779) 

- ท.บ. (เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

12.00 - 12.00 - 

25 รศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ 

ศรีศิลปนันทน ์ 

(3 5099 00782 143)                                                                                       

- อ.ว. (ทันตสาธารณสุข),ทันตแพทยสภา, 

2557 

- Ph.D. Dental Public Health, University of 

London, 2540 

- Master of Science  (Preventive Medicine & 

Environmental Health), University of Iowa, 

2527 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2525 

7.00 6.00 18.00 5.00 

26 ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒ ิ    

ตวงรัตนพันธ์ 

(3 1013 00181 749) 

-    ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย)์,   

     มหาวทิยาลัยมหดิล, 2547 

- อ.ว. (ทันตสาธารณสุข),ทันตแพทยสภา, 

2541 

- M.P.H. Dental Public Health, University of 

Alabama at Bermingham ,USA., 2531 

9.00 9.00 18.00 5.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์),

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2527 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524    
27 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ   

จาตเิกตุ 
(3 1201 01827 524) 

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

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

มหดิล. 2532 
- นเิทศศาสตร์มหาบัณฑิต (นเิทศศาสตร

พัฒนาการ),จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั, 2544 
- ศศ.บ. (การวัดและประเมินผล).,  

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541 
- นติศิาสตรบัณฑิต 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2528 

9.00 9.00 18.00 4.50 

28 ผศ.ทพ.เฉลิมพงษ์     

ชติไทสง       

(3 1006 00095 545)                                     

- อ.ว. (ทันตสาธารณสุข) ทันตแพทยสภา, 

      2541 

- M.P.H Dental Public Health, University of 

Alabama at Birmingham, USA., 2531 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2525 

6.00 12.00 18.00 3.00 

29 ผศ.ทพญ.ดร.ศศธิร    

ไชยประสิทธ์ิ         

(3 5014 00713 447)                                                               

- ศศ.ด. (สังคมศาสตร์),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2551 

- Master of Medical  Anthropology, University 

of Amsterdam,Netherlands., 2548 

- สังคมศาสตรมหาบัณฑิต, (สังคมศาสตร์

การแพทยแ์ละสาธารณสุข), 

มหาวิทยาลัยมหดิล, 2537 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2530 

11.00 7.00 18.00 4.00 

30 อ.ทพ.ดร.นฤมนัส       

คอวนิช 

(3 1006 03187 769) 

- ท.ด.(ทันตแพทยศาสตร์), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2554 

- ส.ม.(สาธารณสุขศาสตร์),  

      มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2541 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

9.50 2.00 18.00 3.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- นเิทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช., 2533 
31 อ.ทพ.วิชัย  ววิัฒน์คุณูปการ 

(5 5099 90000 758) 
- ศษ.ม.(การศึกษานอกระบบ)., 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

10.00 1.00 18.00 3.00 

32 อ.ทพญ.อารรัีตน์    

นรัินต์สทิธิรัชต์ 

(3 5106 00016 218) 

- Master of Medical Education, University of 

Dundee, 2548 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2542 

10.00 1.00 18.00 3.00 

33 อ.ทพญ.ดร.ธิดาวรรณ  

ววิัฒน์คุณูปการ 

(3 5099 01157 731) 

- Ph.D. Medical Anthropology, Brunel 

University, 2549 

- M.Sc. Medical Antropology, Brunel 

University, 2545 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

9.00 5.00 18.00 3.00 

34 ผศ.ทพ.อตศิักดิ์    

จึงพัฒนาวด ี

(3 1012 02078 731) 

 

- อ.ว. (ทันตสาธารณสุข),ทันตแพทยสภา,   

2556 

- ศศ.ม., (การพัฒนาสังคม), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2547 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 

11.00 4.00 18.00 3.00 

35 อ.ทพญ.ดร.กันยารัตน ์  

คอวนิช 

(3 5404 00740 303) 

- ปร.ด.,มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2550 

- วท.ม.(ทันตกรรมป้องกัน),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2545 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 

36 อ.ทพญ.ป่ินปินัทธ์   

วณชิย์สายทอง 

(1 5099 00278 244) 

- การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต  

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2556 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2553 

- - 18.00 3.00 

37 ผศ.ทพญ.สุวรรณี     

ตวงรัตนพันธ์    

(3 5099 01323 282)                                                     

- อ.ว.(ทันตกรรมท่ัวไป), ทันตแพทยสภา,  

2541 

- ป.บัณฑิต, (ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2539 

- M.P.H. (Public Health), University of 

Alabama at Bermingham, USA, 2531 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2528 

 

9.00   9.00 9.00  9.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
38 ผศ.ทพญ.วนดิา     

ธีรวตัรวาทิน 

(3 5013 00535 733) 

- อ.ว.(ทันตกรรมท่ัวไป), ทันตแพทยสภา,  

2543 

- ป.บัณฑิต, (วทิยาเอนโดดอนท์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2534 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2528 

9.00  9.00   9.00 9.00  

39 ผศ.ทพญ.จินตนา     

อทิธิเดชารณ 

(3 5099 00504 364) 

- อ.ว.(ทันตกรรมท่ัวไป), ทันตแพทยสภา,  

2544 

- ป.บัณฑิต, (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2533 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2527   

9.00  9.00  9.00  9.00  

40 ผศ.ทพญ.พัชนี  ชูวีระ  

(3 5099 00731 034)                                            
- M.I.P.H. International Public Health  

university of Sydney, 2547 

- ป.บัณฑิต (วทิยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2542 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมท่ัวไป),  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2539 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยมหดิล, 2536 

 9.00 9.00  9.00 9.00 

41 อ.ทพ.ตรีภพ   ปิตวิรรณ 

(3 5099 00511 140) 
- วท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศ),

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2544 

- ป.บัณฑิต, (ทันตกรรมท่ัวไป), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2535 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533   

9.00 9.00 9.00 9.00 

42 อ.ทพ.ธีระพล  ลีป้ระเสริฐ 

(3 5099 00305 086) 
- M.P.A.(รัฐประศาสนศาสตร์),NIDA, 2542 

- ป.บัณฑิต, (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2536 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529   

 

9.00 9.00 9.00 9.00 

43 อ.ทพญ.ดรุณี  โอวิทยากุล 

(3 5099 01382 793) 
- วท.ม.(ทันตกรรมท่ัวไป), มหาวทิยาลัยมหดิล, 

2555 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2550   

 

9.00 9.00 9.00 9.00 

44. อ.ทพ.บริบูรณ์  คูตระกูล 

(1 5099 00525 454) 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2554   

 

- - 9.00 9.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
45 รศ.ทพ.วิรัช  พัฒนาภรณ์ 

(3 5099 00284 844) 
- อ.ว. (ทันตกรรมจัดฟัน),ทันตแพทยสภา,  

2541 

- วท.ม.(ทันตกรรมจัดฟัน), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2526 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2522 

 3.00 12.00 3.00 12.00 

46 ศ.ทพ.ธีระวัฒน์     

โชติกเสถียร 

(3 1009 02735 954) 

- อ.ว. (ทันตกรรมจัดฟัน),ทันตแพทยสภา,  

2541 

- M.D.S.(Orthodontics), University of Bergen, 

2532 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522 

6.00 9.00  6.00 9.00 

47 รศ.ทพญ.มารศรี     

ชัยวรวทิยก์ุล 

(3 5099 00203 135) 

- อ.ว.(ทันตกรรมจัดฟัน), ทันตแพทยสภา,  

2546 

- M.Med.Sci. (Orthodontics) University of 

Sheffield, 2541 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

3.00 15.00 3.00 15.00 

48 รศ.ทพญ.ดร.บุญศวิา  ซูซูก ิ

(3 1009 01758 128)                                                      
- Ph.D.(Orthodontics),Tokyo Medical and 

Dental University, 2547 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2540 

6.00 12.00 6.00 12.00 

49 อ.ทพญ.ดร.ธนพรรณ   

วัฒนชัย    

(3 5099 00966 571)                                             

- Ph.D.(Orthodontics),Tokyo Medical and 

Dental University, 2552 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

3.00 15.00 3.00 15.00 

50 ผศ.ทพญ.จรรยา    

อภิสริยะกุล 

(3 5099 01163 277) 

- Master of Philosophy in Dentistry  

Orthodontics, University of Bergen, 2547 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2542 

6.00 12.00 6.00 12.00 

51 อ.ทพญ.สุภัสสรา  

ศริบรรจงกราน 

(3 5099 01163 XXX) 

- วท.ม. (ทันตกรรมจัดฟัน), 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

6.00 12.00 6.00 12.00 

52 อ.ทพ.พลภัทธ์  ตรภีูวพฤทธ์ิ 

(3 1103 00349 711) 
- Ph.D.Orthodontic (Oral Biology) 

      University of Bergen, Norway, 2557   

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2549  

 

- - 6.00 12.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
53 ผศ.ทพญ.จุไรรัตน์   

คุณะไชยโชติ 

(3 5013 00197 501) 

- ป.บัณฑิต, (ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2535 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

9.00  9.00  9.00  9.00 

54 ผศ.ทพญ.ดร.วริศรา   

ศริิมหาราช         

(3 5099 01328 039)                                                               

- Ph.D.(Physiology), University of Bristol,2547 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University of 

Melbourne, Australia, 2543  

- Diploma in Clinical Dentistry (Pediatric 

Dentistry) University of Melbourne, 

Australia, 2540  

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

6.00 9.00 6.00 9.00 

55 อ.ทพ.พีรนธิ    กันตะบุตร 

(3 5099 01313 333) 
- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University of  

Minnesota  USA., 2534 

- ป.ชัน้สูง (Pediatric Dentistry) University of 

Minnesota, 2533 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

9.00 9.00 9.00 9.00 

56 อ.ทพญ.ภาพิมล   

ชมภูอินไหว 

(3 2099 00326 043) 

- The American Board of Pediatric Dentistry, 

2552 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), University of 

Alabama at Bermingham USA. 2546 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

9.00 9.00 9.00 9.00 

57 ผศ.ทพญ.อุบลวรรณ   

ธีระพิบูลย์ 

(3 5099 00470 052) 

- อ.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก),  

ทันตแพทยสภา, 2552 

- วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2551 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

9.00 9.00 9.00 9.00 

58 อ.ทพญ.อรนดิา  วัฒนรัตน์ 

(3 5001 00343 414) 
- วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2553 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

 

9.00 9.00 9.00 9.00 

59 อ.ทพญ.ลดา  สิขสิทธิพันธ์ุ 

(1 5099 00869 439) 
- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2557 

 

- - 21.00 - 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
60 อ.ทพญ.วรรณภา  จินาเดช 

(1 5099 00489 083) 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2554 - - 21.00 - 

61 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิศุทธิ   

แก่นจันทร์ 

(3 2499 90001 157) 

-    อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา,   

     2557 

- Dr.med.dent.  Fixed Prosthodontics 

Dentistry, Eberhard – Karls. Universität 

Tübingen, Germany, 2535 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2530 

15.00 6.00 15.00 6.00 

62 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา  

จิตติเดชารักษ์    

(3 5099 01465 371)                                           

- อ.ว.(ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทยสภา, 

2556 

- Dr.med.dent. Operative Dentistry Johannes 

Gutenberg Universität, Mainz, Germany, 

2532 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2527 

- วท.บ. (วทิยาศาสตร์การแพทย)์,  

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 2525 

15.00 3.00 15.00 3.00 

63 ผศ.ทพญ.ดร. เกษรา    

ปัทมพันธ์ุ          

(3 6599 00084 259)                                                                

- อ.ว.(วทิยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทยสภา,  

2555 

- วท.ด.(ชวีวทิยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2545 

- วท.ม.(ชวีวทิยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2541 

9.00 9.00 9.00 9.00 

64 ผศ.ทพญ.ทัดจันทร์    

ครองบารมี 

(5 0990 0144 031) 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 18.00 6.00 18.00 6.00 

65 ผศ.ทพ.ภูสิต  กาญจนะวสิต 

(3 1006 02435 874) 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2531 18.00 6.00 18.00 6.00 

66 ผศ.ทพ.ศิริพงศ ์   

ศริิมงคลวัฒนะ 

(3 2001 00533 062) 

- อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์),  

ทันตแพทยสภา, 2556 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2546 

- ท.บ., (เกียรตนิยิมอันดับสอง) 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2540 

15.00 6.00 15.00 6.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
67 อ.ทพ.นพวงศ์   

ลอืวิฑูรเวชกิจ 

(3 6012 00330 187) 

- วท.ม.(วัสดุศาสตร์),มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2548 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

 

15.00 6.00 15.00 6.00 

68 อ.ทพ.เทพรัตน์    

เขมาลีลากุล 

(3 1018 00951 951) 

- วท.ม.(วัสดุศาสตร์),มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 

2546 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

15.00 6.00 15.00 6.00 

69 ผศ.ทพญ.ดร.ธนดิา   

ศรีสุวรรณ 

(3 5099 01163 846) 

- Ph.D (Tissue Engineering: Pulp stem cell), 
University of Melbourne, 2551 

- Diploma in Clinical Dentistry, University of 
Melbourne, 2548 

- ท.บ., (เกียรตนิยิมอันดับสอง) 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 
 

12.00 6.00 12.00 6.00 

70 อ.ทพ.ดร.ภูมศิักดิ์  เลาวกุล 

(3 1001 00874 731) 
- อ.ว.(วทิยาเอนโดดอนท์), ทันตแพทยสภา, 

2555 
- วท.ด.(ทันตชวีวัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2554 
- วท.ม. (วทิยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2549 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

9.00 9.00 9.00 9.00 

71 อ.ทพ.ยุทธนา  คูวุฒยากร  

(3 5099 00638 956) 
- วท.ม. (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2551 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

18.00 6.00 18.00 6.00 

72 อ.ทพ.ดร.ทวศีักดิ์   

ประสานสุทธิพร 

(3 7499 00401 971) 

- Ph.D.(Dental Science Cariology and 
Operative Dentistry), Tokyo Medical and 
Dental University, 2556 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

18.00 6.00 18.00 6.00 

73 ผศ.ทพ.ดร.สทิธิกร    

คุณวโรตม ์

(3 7205 00036 134) 

- Ph.D.(Dental Science Cariology and 
Operative Dentistry), Tokyo Medical and 
Dental University, 2554 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 

74 อ.ทพญ.สาวิตรี  วะสีนนท์ 

(3 1005 00397 426) 
- American Board of Operative Dentistry, 

2554 
- M.Sc.(Operative Dentistry), The University 

of lowa College of Dentistry, 2554 

18.00 6.00 18.00 6.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมท่ัวไป), 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2549 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2547 
75 อ.ทพญ.วีรนุช  ทองงาม 

(3 5014 00696 691)  
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2553 

- ท.บ., (เกียรตนิยิมอันดับสอง) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2550 

15.00 6.00 15.00 6.00 

76 อ.ทพญ.ศิรินาถ    

ชวีะเกรยีงไกร 

(3 4199 00269 919) 

- ป.บัณฑิตชัน้สูง วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก

(ทันตกรรมบูรณะ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 

2551 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

 (ทันตกรรมบูรณะ), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 

2550 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยขอนแก่น, 2543 

 

18.00 6.00 18.00 6.00 

77 อ.ทพ.วรัตม ์ ลีลาพรพสิิฐ 

(1 5099 00502 349) 
- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2554 

- - 6.00 9.00 

78 อ.ทพ.กติติพิชญ์  กลั่นเลีย้ง 

(1 1007 01150 197) 
- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2556 

18.00 - 18.00 - 

79 อ.ทพ.วัชรพงษ์   

อริยเกรยีงไกร  

(1 7099 00346 019) 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2555 

- - 18.00 6.00 

80 อ.ทพญ.ทัดกมล  

ครองบารมี 

(1 5099 00913 411) 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2558 

18.00 - 18.00 - 

81 อ.ทพ.ธารนิทร์  เพยีงสุข 

(1 5099 00787 271) 
- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2558 

 

18.00 - 18.00 - 

82 ผศ.ทพญ.สุพัตรา    

แสงอินทร์ 

(3 5701 00995 721) 

- อ.ว.(ปริทันตวทิยา), ทันตแพทยสภา, 2552 

- วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2544 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

 

3.00 12.00 3.00 12.00 



49 

 

 

 

ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
83 ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์   

คงขุนเทียน          

(3 1006 03335 253)                                            

- Dr.Med.Dent, Humboldt University Berlin, 

Germany, 2541 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2535 

12.00 6.00 12.00 6.00 

84 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช   
เพิ่มพานชิ     
(3 1006 03111 380)                                                        

- อ.ว.(ปริทันตวทิยา), ทันตแพทยสภา, 2551 
- Ph.D.(Periodontology), Indiana University, 

USA.,2546 
- M.Sc.(Periodontology), Indiana University, 

USA.,2542 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2535 

9.00 6.50 9.00 9.00 

85 อ.ทพญ.นิตยา  โชติกเสถียร 
(3 5099 00546 202) 

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

- Diploma in Periodontic, University of 

Bergen, Norway, 2532 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2524 

9.00  9.00  9.00 9.00  

86 อ.ทพญ.ดร.พัทนนิทร์    
มนตรีขจร 
(5 5299 90002 203) 

- ท.ด., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2549 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2543 

6.00 9.00 6.00 9.00 

87 ผศ.ทพญ.พรรณวด ี พันธัย 
(3 5199 00093 089) 

- อ.ว.(ปริทันตวทิยา), ทันตแพทยสภา, 2556 

- วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2550 

- ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2545 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

12.00 9.00 12.00 9.00 

88 อ.ทพญ.เบญจพร   
มหีลสีวัสดิ ์
(3 5099 00654 994) 

- วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2553 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2546 

9.00 9.00 9.00 9.00 

89 อ.ทพญ.อนงค์วีณ ์  
ลีวะนันทเวช 
(3 1020 00435 401) 

- ป.บัณฑิตชัน้สูง วทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

(ปริทันตวิทยา), มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2556 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2551 

- - 12.00 6.00 

90 อ.ทพญ.สุพนิดา   
กัณทะพงศ์ 
(1 5099 00692 164) 
 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

15.00 - 15.00  
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
91 อ.ทพ.ธีรัช   

สวา่งปัญญากูร 
(1 5099 00795 966) 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง), 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2557 

15.00 - 15.00 - 

92 อ.ทพญ.เบญญาภา 
ศริินิรันดร์ 
(1 5099 00907 161) 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2558 

15.00 - 15.00 - 

93 ผศ.ทพ.ดร.พริิยะ   ยาวริาช 
(3 5001 00029 396) 

- อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์),  
      ทันตแพทยสภา, 2556 
- ท.ด.(ทันตแพทยศาสตร์), 

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

มหาวทิยาลัย, 2541 
- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  
- (ทันตกรรมประดิษฐ์) ,มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2538 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2529 

9.00 12.00 9.00 12.00 

94 ผศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย ์  
พสิิฐอนุสรณ ์
(5 5099 00007 880) 

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

- วท.ด.(วัสดุศาสตร์), มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 
2550 

- วท.ม.(วัสดุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่, 
2547 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก  
      (ทันตกรรมประดิษฐ์),มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่,  
      2542 
- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

9.00 12.00 9.00 12.00 

95 ผศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์  

ขอดแก้ว 

(3 5014 00552 061) 

- อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา, 

2555 

- วท.ด.(ทันตชวีวัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2552 

- ป.บัณฑิตชัน้สูง (บูรณะชอ่งปากและใบหนา้), 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2546 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2544 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2538 

 

9.00 12.00 9.00 12.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
96 ผศ.ทพ.บุญชัย  

เชาวน์ไกลวงค ์

(3 6004 00477 318) 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2540 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

9.00 12.00 9.00 12.00 

97 ผศ.ทพ.กุลภพ  สุทธิอาจ 

(3 9401 00284 295) 
- ว.ว. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา, 

2557 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2553 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2547 

- ท.บ. , มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

9.00 12.00 9.00 12.00 

98 ผศ.ทพญ.มารสิา   สุขพัทธี 

(3 5001 00030 599) 
- อ.ว.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทยสภา, 

2556 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2546 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2541 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2537 

9.00 12.00 9.00 12.00 

99 อ.ทพ.ณัฐวรรธน ์  

ปลื้มส าราญ 

(3 5014 00437 253) 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2546 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2534 

9.00 12.00 9.00 12.00 

100 อ.ทพญ.ดร.พมิพเ์ดอืน   

รังสิยากูล 

(3 5099 00317 807) 

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

Australia, 2555 

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

Australia, 2551 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

9.00 12.00 9.00 12.00 

101 อ.ทพ.ดร.พสิัยศิษฏ ์  

ชัยจรนีนท์ 

(3 1020 00650 671) 

- วท.ด.(ชวีวทิยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2555 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลัย, 2550 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 

102 อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  

ศลีธรรมพทัิกษ์ 

(3 5099 01427 380) 

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

Australia, 2555 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

18.00 6.00 18.00 6.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

(ทันตกรรมประดิษฐ์) ,มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2547 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2544 
103 อ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์  

บัณฑิตคุณานนต ์

(3 5099 01356 601) 

- ท.ด.(ทันตแพทยศาสตร์), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2556 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

(ทันตกรรมประดิษฐ์) ,มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 

2548 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 

104 อ.ทพ.วัชรพงศ์  อรุณแสง 

(1 5099 00177 421) 
 

- M.Sc. (Master of Dental  Science), Malmo 

University, 2557 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2552 

- - 15.00 6.00 

105 อ.ทพญ.วิศน ี 

เจียมหาทรัพย์ 

(1 5099 00659 531) 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2556 - - 15.00 6.00 

106 อ.ทพ.อภชิัย  ยาวริาช 
(1 5099 00841 186) 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับหนึ่ง), 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2558 

 

18.00 - 18.00 - 

107  รศ.ทพ.ทองนารถ     ค าใจ 

(3 5005 00158 550) 
- อ.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล-โลเฟ

เชยีล), ทันตแพทยสภา, 2541 

- ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เชยีล), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2532 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2527 

- วท.บ., มหาวิทยาลัยเชยีงใหม,่ 2524 

 

12.00 6.00 12.00 6.00 

108 ผศ.ทพ.สุกิจ   เกษรศรี 

(3 5019 00681 650) 
- อ.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล- 

โลเฟเชยีล), ทันตแพทยสภา, 2557 

- ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 

(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชยีล) ,

มหาวทิยาลัยมหดิล, 2535 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2528 

 

12.00 3.00 12.00 3.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
109 ผศ.ทพ.วุฒนิันท์   จตุพศ   

(3 6002 00137 793)               
- อ.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ

เชยีล), ทันตแพทยสภา, 2542 

- ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ-

เชยีล), จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย, 2534 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2530 

 

15.00 3.00 15.00 3.00 

110 อ.พญ.ทพญ.นุชดา   

ศรียารัณย 

(3 1201 00674 023) 

- อ.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีล), ทันตแพทยสภา, 2551 

- ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีล), Ludwigmaximillian 

U.Munich, 2545 

- ว.ว.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก), 

Ludwigmaximillian U.Munich, 2544 

- พ.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2539 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2533 

 

12.00 6.00 12.00 6.00 

111 อ.นพ.ทพ.สหธัช    

แก้วก าเนดิ 

(3 5099 00143 710) 

- ว.ว.(วสิัญญีวทิยา) แพทยสภา, 2550 

- พ.บ., มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2540 

 

- 18.00 - 18.00 

112 อ.ทพ.ดร.ชยารพ    

สุพรรณชาติ 

(3 5001 00126 049) 

- Ph.D. Charite Medical University Berlin, 

2552 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2543 

15.00 - 15.00 - 

113 อ.ทพ.ดร.คธาวุธ    

เตชะสุทธิรัฐ 

(3 6099 00606 603) 

- Ph.D. Dental Science (Oral Maxillofacial 

Surgery), Tokyo Medical and Dental 

University, 2551 

- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีล), มหาวทิยาลัยมหดิล, 

2545 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2542 

18.00 - 18.00 - 

114 อ.ทพ.หัฏฐะณาส  ค าใจ 

(1 5099 00293 481) 
 

- ท.บ.(เกียรตนิยิมอันดับสอง),  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2553 

- - 15.00 3.00 
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ท่ี 

 

 

 

 

ชือ่-นามสกุล 

 

คุณวุฒิการศกึษา, 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ชั่วโมงสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุง

หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 
115 รศ.ทพ.ดร.ปฐวี    

คงขุนเทียน 

(3 5099 01372 178) 

- วุฒบัิตร (Zahnarzt fuer Oralchirurgie 

(German Board for Oral surgery) Berlin, 

Germany 

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

2541 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2536 

- 12.00 - 12.00 

116 อ.ทพ.วีระพันธ์   

อุน่เมอืงทอง 

(3 5099 01066 280) 

- อ.ว.(วทิยาเอนโดดอนท์), ทันตแพทยสภา, 
2555 

- ป.บัณฑิตชัน้สูง  (วทิยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก), 2551 

- ท.บ., มหาวทิยาลัยเชยีงใหม,่ 2548 

- 12.00 - 12.00 

 

*  ผลงานทางวิชาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแตง่ต ารา ระบุในภาคผนวก 
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3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

 

ล าดับ 

 

ชื่อนามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษาสงุสุด 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ    กลุพงษ์ 

(3 5099 01157 552) 

- วท.ด.กติติมศักดิ์  (เทคนิคการแพทย์)  

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- American Board of  Pediatrics, Washington  

    University, U.S.A. 

- อ.ว. (กุมารเวชศาสตร,์ โลหิตวิทยา) 

2. รศ.ทพญ.นภาพร   อัจฉริยะพิทักษ์ 

(3 5099 00022 955) 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. ผศ.ทพญ.ดร.สมุิตรา   พงษ์ศริ ิ  

(3 5014 00259 525) 

- ท.บ.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

- Dr.med.dent  Ludwig-Maximilian 

   University Munich  GERMANY 

- Oral Surgery Bayericher Zahnaerte kammer  

   Munich GERMANY. 

4. ทพญ.ณัทญา   ศรีเมอืง 

(3 5601 00492 398) 

- อ.ท.  (ปรทิันตวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

- วท.ม. (ปริทันตวิทยา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

5. นางวไล   เตชะวัน 

(3 5099 00708 491) 

- Cert.Brecpstferding: practice and policy, UK 

- วท.บ. (การพยาบาลสาธารณสุข) 

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

6. นางพูนศรี   ทองสุรเดช 

(3 5099 0985 810) 

- พย.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 

7. ทพญ.กมลวรรณ   เตรยีมรังสี 

(3 5009 50312 031) 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. ทพญ.ธนวรรณ  แม่นวิวัฒนกุล 

(3 5099 00099 621) 

- วท.ม. (วิทยาเอ็นโดดอนต์) 

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

9. ทพญ.ธารณิ ี ศรีจันทร ์

(3 5015 00266 329) 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

10. นายศิรเศรษฐ ์ เนตรงาม 

(3 5199 00079 230) 

- ศศ.ม. (สังคมศาสตรส์ุขภาพ)   

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

11. น.ส.พัชรีพรรณ  ระหว่างบ้าน 

(3 7606 00112 177) 

- ศศ.ม. (สังคมศาสตรส์ุขภาพ) 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

12. 

 

ทพ.กติติคุณ  บัวบาน 

(3 5009 00511 745) 

- ส.ม. (การจดัการบรกิารปฐมภูมิ) 

  มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ล าดับ 

 

ชื่อนามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษาสงุสุด 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

13. ทพ.วัฒนา   ทองปสัโณว์ 

(3 8602 00171 027) 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยมหดิล 

14. ทพญ.วรรณศรี  แกว้ปินตา 

(3 5001 00055 991) 

- M.P.H. (Dental Public Health)  ALABAMA 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุขศาสตร)์  ทันตแพทยสภา 

15. ทพญ.ณัฐธดิา  ไชยวรรณ 

(3 5212 00433 891) 

- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร)์ 

  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

16. ทพ.อัครัชญ์    ศักดิโ์สภิณ 

(3 5499 00053 931) 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ป.บัณฑิตช้ันสงู ทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย์คลนิิก  

   (ทนัตกรรมประดิษฐ์)  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

17. ทพ.ธนกร   จารุธีรชน 

(1 5099 00094 976) 

- ท.บ.  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

18. แพทย์หญิงศศิธร   ศิรมิหาราช 

(3 5099 01328 004) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ศศบ. เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลยัสโุขทัย 

   ธรรมธิราช 

- ร.ม. (การเมืองและการปกครอง)    

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่   

- ว.ว. (ประสาทวิทยา) คณะแพทยศาสตร ์

   ศิรริาชพยาบาล 

19. พญ.สุนยี์  ศรีสวา่ง 

(3 5099 00068 483) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) 

20. นพ.อิทธาวุธ  งามพสธุาดล 

(3 6099 00202 979) 

 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว. (เวชปฏิบัติทั่วไป) 

- อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครัว) 

21.  พญ.ทิพยา   แสนไชย 

(3 8301 00121 931) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

- ว.ว. (อายุรศาสตร)์ 

- อ.ว. (เวชศาสตรค์รอบครัว) 

22. พญ.รัตนา   จันทรแ์จ่ม 

(3 6608 00210 483) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว. (ประสาทวิทยา) 

23. นพ.วสันต์    มหาสันติปยิะ 

(3 5099 01163 960) 

- พ.บ.  มหาวิทยาลยัมหิดล 

- ว.ว.(ประสาทศลัยศาสตร)์ 

24. พญ.ชินินธร   พันไพศาล 

(3 5302 00052 136) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) 

25. พญ.รยากร    มูลละ 

(3 5601 00109 543) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว. (วสิัญญีวิทยา) 
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ล าดับ 

 

ชื่อนามสกุล 

คุณวุฒิการศึกษาสงุสุด 

สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 

26. นพ.วาสิน  กลอ่มวิทย์ 

(3 1104 01339 223) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว.(ประสาทศลัยศาสตร)์ 

27. พญ.นิตนิาถ   วงษ์ตระหง่าน 

(3 5099 01164 222) 

- พ.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

- ว.ว.(เวชศาสตรฟ์ื้นฟู) 

28. ทพญ.นันทพร        ใจยงค ์

(3 5099 01429 480) 

- ท.บ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

29. ทพญ.ชนม์วรินทร ์  ใจเอือ้ 

(3 1601 00248 466) 

- ส.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

30. ทพ.วิเวก    มานตาลา 

(1 5099 00158 389) 

- วทม. (ศัลยศาสตรช่์องปากและแมกซลิโลเฟเชียล) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

 หลักสูตรจดัใหม้ีการฝึกปฏิบตัิงาน/ฝึกภาคสนามในกระบวนวิชาต่อไปนี้ 

 1.   415603 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2  

2.  424601 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล  

3.  426602 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 
 

 4.1   ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ฝึกปฏิบัตงิาน/ฝึกภาคสนาม 

  ความคาดหวงัในผลการเรียนรูป้ระสบการณฝ์ึกปฏิบัติงาน/ฝึกภาคสนามของนักศึกษา มดีังนี้ 

(1) ตระหนักในคุณคา่และคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซือ่สัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีวินัย  ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ

ต่างๆ ขององคก์รและสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งตามล าดับ

ความส าคัญ 

(4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น  รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรขีองความเป็น

มนุษย ์

(5)  มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(6)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ  และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการ

แกไ้ขปัญหา 

(7)  สามารถตดิตามความก้าวหน้าทางวิชาการ  และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เลง็เห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

(8)  สามารถบูรณาการความรูใ้นสาขาที่ศึกษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกีย่วข้อง 
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(9)  คดิอยา่งมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

(10) สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสรา้งสรรค์ 

(11) สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(12) มีมนุษยสมัพันธ์ที่ด ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่งมี 

       ประสิทธภิาพ 

(13) สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสมและเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พรอ้มทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง

และของกลุ่ม 

(14) มีความรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่อง 

(15) มีทักษะในการใช้เครื่องมอืที่จ าเป็นที่มอียูใ่นปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศ

และเทคโนโลยสีื่อสารอย่างเหมาะสม 

(16) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 

(17) มีความสามารถทางวิชาชีพ 

4.2  ช่วงเวลา 

 ช้ันปีที่  6 ของหลักสูตร 
 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

1. กระบวนวิชา 415603 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2  

ใช้เวลาฝึกงาน 135-270  ช่ัวโมง 

2. กระบวนวิชา 424601 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล 

ใช้เวลาฝึกงาน  45-90  ช่ัวโมง  

3. กระบวนวิชา 426602 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู  

ใช้เวลาฝึกงานไมน่้อยกวา่  270  ช่ัวโมง   
 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

        มขี้อก าหนดให้ท าโครงงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกับดา้นทันตแพทยศาสตร ์  เปน็โครงงานขนาดเล็กที่

ด าเนินการในระหว่างช้ันปีที ่4-5  โดยคณะได้จดัสรรทุนสนบัสนุนการท าวิจยัให้แต่ละกลุม่  และนักศึกษา

สามารถจัดหาทนุสนับสนุนไดจ้ากหน่วยงานหรือองคก์รเอกชนที่เล็งเห็นความส าคัญของงานวิจัยนั้น 

งานวิจยัจัดท าโดยนักศึกษาโครงการละ  4-5  คน  และมีคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวขอ้งกับหัวข้องานวิจยั

เป็นอาจารย์ที่ปรกึษาหลักของโครงงาน  และอาจมอีาจารย์ที่ปรึกษาร่วม อีก  1-2  คน   มีการก าหนดขั้นตอน

และระยะเวลาของการน าเสนอโครงงาน  การขออนุมัติทนุสนับสนุนการท าวิจยั  การน าเสนอผลงานวิจัย  

และการส่งรายงานฉบับสมบรูณต์ามประกาศของคณะฯ 
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 5.1  ค าอธบิายโดยย่อ 

   โครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตรท์ีน่ักศึกษาสนใจ  มกีารทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อที่ 

          เลอืก วางแผนการการด าเนินงานวิจยั  การน าเสนอโครงรา่งงานวิจยั  การท าวจิัย  การน าเสนอ 

          ผลงานวิจัย  และสง่รายงานฉบับสมบูรณไ์ดต้ามก าหนดเวลา 

 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ สัมพันธ์กับ  Mapping 

 คุณธรรม  จริยธรรม 

 มีความรูค้วามเข้าใจและประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และมีเจต

คติอันดงีามต่อการประกอบวชิาชีพ 

 มีความซื่อสตัย ์ มีระเบียบวนิยั 

ความรู ้

 มีความรู้ ความเขา้ใจในสาระส าคัญของศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานชีวติ ความรู้พื้นฐานทาง

มนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร ์ กระบวนการบรหิารและการจดัการ กฎหมายและการปกครอง 

 มีความรูแ้ละความเข้าใจในพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทย์และทันต

แพทย์  รวมถงึมีความรูแ้ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ 

 ความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของการรักษาทางทนัตกรรม  สามารถน าความรู้ไป

ประยุกต์ใชไ้ด้ในในการตรวจ การวินิจฉัย  การวางแผนการรักษา ในการบ าบดัโรค ป้องกนั

โรคพืน้ฟู และคงสภาพในช่องปากโดยค านึงถึงหลักสุขภาพองคร์วม 

ทักษะทางปัญญา 

 ทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ  มีเหตุผล รวมถงึการมี

ความคิดสรา้งสรรค์ 

 สามารถสืบคน้ ประเมนิและวเิคราะห์ข้อมลูจากแหลง่ตา่งๆ อยา่งมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้

รว่มกับประสบการณห์รือน าไปประยุกต์ในการดูแลผู้ปว่ยได้อยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยัและนวัตกรรมที่เหมาะสมในทาง

ทันตกรรม 

 ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีมนุษยสัมพนัธ์ทีด่ี  น าไปสู่ความสามารถในการบรหิารจัดการ การท างานรว่มกับผู้อื่น และ

การดูแลผู้ปว่ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 รูจ้ักบทบาทและการปฏิบัตตินในการเป็นผูน้ าและผู้ตามตามบรบิท 

 มีความรับผดิชอบตอ่หนา้ที่การงาน มีวินยัและปฏิบัตติามกติกาของสงัคม 
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ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถประยุกต์ใชห้ลักตรรกะ  คณิตศาสตรแ์ละสถติิ และระบาดวิทยาในการแนะน าและ

ประกอบการตัดสนิใจที่เกี่ยวขอ้งกับวชิาชีพ 

 

 ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจ าเปน็ของวิชาชีพ 

 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร การปฏิบัติงาน การศึกษาคน้คว้า 

และประมวลข้อมลู  ข่าวสาร  วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และมีการพัฒนาโดย

การเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 

 5.3  ช่วงเวลา 

  ปีการศึกษาของช้ันปีที่ 4  และ 5  โดยใช้เวลา  1  คาบต่อสปัดาห์ 
 

 5.4  จ านวนหน่วยกิต 

  2  หน่วยกติ  
   

 5.5 การเตรียมการ 

   ให้ความรู้พื้นฐานทางระบาดวิทยา สถิติ และการวิจัย  ให้นักศึกษาจับกลุ่มตามความสนใจ

ของแต่ละกลุ่ม  จัดเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่มีความถนัดในหัวข้องานวิจัยตามแต่ละสาขา  จัด

กลุ่มนักศึกษาเข้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาตามงานวิจัยที่นักศึกษาสนใจและความถนัดของอาจารย์  

ก าหนดระยะเวลาส าหรับการพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  มีการประชุมชี้แจง  มีเอกสารก าหนด

ขั้นตอนการท าโครงงาน   ก าหนดวันน าเสนอโครงร่างงานวิจัย และการน าเสนอผลงานวิจัยในทุกปี

การศึกษา  มีการเรียนรูจ้ากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง   ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในรูปแบบการเขียนบทความ

เพื่อตีพมิพ์ของกลุ่มวิจัยทุกกลุ่ม  และรวบรวมไว้ที่ห้องสมุดของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

    

 5.6  กระบวนการประเมนิผล 

  มีการประเมินผลเปน็  2  ระยะ 

(1) ปีการศึกษาของช้ันปีที ่ 4  ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จากการน าเสนอ

โครงร่างงานวิจัยในที่ประชุม  รว่มกับแผนการด าเนินการของโครงงาน 

(2) ปีการศึกษาของช้ันปีที่ 5  ประเมินผลส าเร็จของโครงงานโดยมีการน าเสนอผลงานวิจยั

ของนักศึกษาในที่ประชุม  และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ ์ เพื่อรับการประเมินผลโดย 

อาจารย์ที่ปรกึษาหลัก  และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

1. มีคุณธรรม จรยิธรรม และ    

  ตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีกระบวนวิชาที่มีเนือ้หาครอบคลุมเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของจรรยาบรรณแห่ง

วิชาชีพ     

 - มีการสอดแทรกคุณธรรม  จรยิธรรม ในการเรียนการสอน 

 - มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ และก าหนดระเบยีบข้อปฏิบตัิ เพื่อให้ฝึก

ปฏิบัติงานในคลินิกตามแนวทางจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

- มีกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรมที่จัดแทรกทั้งในกระบวนวิชา

และกจิกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยา่งตอ่เนื่อง 

- มีการเชิดชูอาจารย์และบุคลากรภายในคณะทนัตแพทยศาสตรท์ี่

เป็นแบบอย่างที่ด ี

2.  มีมนุษยสัมพนัธ ์ มีน้ าใจ 

    สามารถท างานรว่มกับผู้อืน่ได ้

- มีกระบวนวิชาที่สง่เสริมใหน้ักศึกษาได้ท าความเข้าใจตนเองและ

ผู้อืน่โดยมีกิจกรรมที่สง่เสริมการมีมนุษยสัมพนัธ์และการท างาน

รว่มกับผู้อื่น  

- มีการจัดกจิกรรมในการปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาที่ขึน้ช้ันปีใหม่ทุก

ปีรวมทั้งการปัจฉมินิเทศก่อนส าเร็จการศึกษา 

- ส่งเสรมิการมีกิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา

คุณลักษณะพิเศษให้แก่นักศึกษา 

- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม ใหน้ักศึกษาได้เรียนรูใ้นการ

ท างานรว่มกัน และการมนี้ าใจต่อกัน 

- มีการฝึกปฏิบัติงานในคลินกิ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรยีนรูใ้นเรื่องการมี

มนุษยสัมพันธ์  การมนี้ าใจ และการท างานรว่มกับผู้อืน่  

3.  การเรียนรูด้้วยตนเอง - มีการแนะน าวิธีการเรียนรูก้ารสืบคน้ข้อมลูด้วยตนเอง 

 - จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  โดย

จัดใหม้ีการสัมมนากลุ่มย่อย 

 - มีการเรียนรู้จรงิจากประสบการณใ์นคลินิกโดยการศึกษาในผู้ปว่ย

จรงิ 

- มีการเรียนรูผ้่านตัวอย่างกรณศีึกษาของอาจารย ์เพื่อใหน้ักศึกษาได้

สืบคน้ข้อมลูใช้วางแผนการรักษาและน ามาอภิปรายในห้องเรียน 

 - มีโครงงานวิจัยทางทันตแพทย์ เพื่อส่งเสรมิใหน้ักศึกษาฝกึการ

คน้คว้าและเรียนรูด้้วยตนเอง 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป) 
 

    1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 

  1.1   ตระหนักในคุณคา่และคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ และซื่อสัตยส์ุจรติ  มีจรรยาบรรณ 

                   ทางวิชาการและวิชาชีพ 

  1.2   มีวินัย  ตรงตอ่เวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม  เคารพกฎระเบยีบและ 

        ข้อบงัคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  1.3   มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้ง 

   ตามล าดับความส าคัญ 

            1.4   เคารพสิทธิและรับฟังความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศกัดิ์ศรีของ 

                   ความเป็นมนุษย์ 

            1.5   มีคุณธรรมจรยิธรรมในการด าเนินชวีิตบนพืน้ฐานปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

            1.6   ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
 

                   กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 

1) การสอดแทรกในภาคบรรยายของกระบวนวิชา 

2) การจัดกจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม ความซื่อสัตย ์สุจรติ 

3) การมีกระบวนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

                   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) การประเมินจากพฤติกรรมของการตรงตอ่เวลาการเขา้ช้ันเรียนและการเขา้ฝึกงาน 

2) การประเมินจากการซื่อสตัยใ์นการเรียน และการสอบ 

3) การประเมินจากความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับหมอบหมาย 

4) การประเมินจากการมีส่วนรว่มของนักศึกษาในการท ากจิกรรมเสรมิหลักสตูร 

5) การประเมินจากจากผูใ้ช้บัณฑิต 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  2.1  มีความรูแ้ละความเขา้ใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

  2.2  สามารถวิเคราะห์ปัญหา  รวมทัง้ประยุกต์ความรู้  ทกัษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม 

                  กับการแก้ไขปญัหา 

 2.3  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อ 

                  ให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

 2.4  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

           2.5  เข้าใจและเหน็คุณคา่ของตนเอง ผู้อื่น สงัคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
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กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู ้

   จัดการเรียนการสอน โดยจัดล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก มีการเชื่อมโยงและ 

                    บูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีการศึกษ ืมีการเรยีนในหลายรูปแบบ ดงันี ้

1)  การบรรยาย 

2) การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
  

                     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

                               มีการประเมินการสอบวดัความรู้ โดยมีการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษา และ 

                     การประเมินผลจากการฝึกปฏิบัติงาน วิธกีารประเมินมีหลายรูปแบบ ดงันี้ 

1)  การสอบภาคทฤษฏ ี

2)  การสอบภาคปฏิบัต ิ

3)  ประเมินจากการน าเสนอผลงาน  
 

3. ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1  คดิอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเปน็ระบบ 

 3.2  สามารถสืบคน้ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพือ่ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

 อยา่งสรา้งสรรค์ 

 3.3  สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

           3.4  มีทักษะการคิดแบบองคร์วม 
 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

1) ให้ท ากจิกรรมกลุ่ม, กจิกรรมในวันเรียนและการน าเสนอผลงาน 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยใช้ขอ้สอบที่มีมาตรฐาน 

2) การประเมินผลระหว่างการอภิปรายกลุ่ม การปฏิบตัิงาน การน าเสนอรายงานในช้ัน

เรียน 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี สามารถสื่อสารกับกลุ่มหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อยา่ง 

        มีประสิทธภิาพ 

 4.2  สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชีน้ าสังคมในประเดน็ที่เหมาะสมและเป็นผู้รเิร่ิมแสดงประเด็นใน 

                 การแก้ไขสถานการณท์ั้งส่วนตัวและส่วนรวม  พรอ้มทัง้แสดงจดุยืนอยา่งพอเหมาะทั้งของตนเอง 

                 และของกลุม่ 

       



64 

 

 4.3  มีความรับผดิชอบการพฒันาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

           4.4  มีจิตอาสา และส านึกสาธารณะ เปน็พลเมอืงที่มีคุณค่าของสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 

กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ  

ความรับผิดชอบ 

1) การจัดกจิกรรมการสอนให้ผู้เรียนไดม้ีปฏสิัมพันธ์กับผูอ้ื่น ให้มีการท างานเป็นกลุ่ม 

มีการประสานงานกับผูอ้ื่น มกีารค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล มีการมอบหมายงานให้  

2) ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการด าเนินการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและรว่มกับผู้อื่น 
 

                     กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความ 

                     รับผิดชอบ 

                              ประเมินพฤติกรรมการแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ ในแต่ละบทบาทของผู้เรยีน 

                     ในช้ันเรยีน หรอืระหว่างท ากจิกรรม  ประเมินผลงานตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1   มีทักษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบนัตอ่การท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ 

                   และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

 5.2   สามารถแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร ์ หรอืน าสถติิมาประยุกตใ์ช้ในการ 

                   แกป้ัญหาที่เกีย่วข้องอย่างสรา้งสรรค์ 

 5.3   สามารถสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขยีน  เลอืกใช้รูปแบบของสือ่การ 

                  น าเสนออย่างเหมาะสม 
 

                  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   

                  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                จัดกจิกรรมการสอนให้ผูเ้รียนไดฝ้ึกประสบการณก์ารวิจัย การแก้ไขปัญหา จาก 

                  กรณีศึกษาหรอืสถานการณภ์าคสนาม 
 

                 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   

                 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                                 ประเมินผลงาน หรือพัฒนาการด้าน การใช้เทคนิควิเคราะหืข้อมูลโดยใช้ขอ้สอบ  

                       หรือตรวจสอบจากรายงาน ประเมินทักษะการสื่อสารจากความสามารถในการน าเสนอ 

                       หนา้ช้ันเรยีน 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่กระบวนวชิา (Curriculum mapping) 

  (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   - กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 

 

 

รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001101 ม.อ. 101   ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  

              3(3-0-6) 

ENGL 101  Fundamental  

              English 1 

                      

001102 ม.อ. 102  ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน 2  

              3(3-0-6) 

ENGL 102  Fundamental  

               English 2 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

001201 ม.อ. 201  การอ่านเชิงวิเคราะห ์

         และการเขยีนอย่างมี                  

         ประสิทธิผล   3(3-0-6) 

ENGL 201  Critical Reading  

               and Effective   

               Writing               

                        

001226 ม.อ. 226  ภาษาอังกฤษในบรบิท 

              วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 

              3(3-0-6) 

ENGL 226   English in  

                Health Sciences                   

                Context                 
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-  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์   

 

 

รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

011269 

 

ม.ปร. 269  ปรัชญาเศรษฐกิจ 

                พอเพยีง    3(3-0-6) 

PHIL 269   Hhilosophy of  

               Sufficiency  Economy 

                      

013110 ม.จว. 110  จิตวิทยากับชีวิต 

               ประจ าวัน    3(3-0-6) 

PSY 110    Psychology ond  

               Daily Life    

                           

050100 ม.ศท. 100  การใช้ภาษาไทย     

                3(3-0-6) 

HUGE 100  Usage of the Thai  

               Language 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

050106 ม.ศท. 106   ศิลปะแหง่การเป็น 

                มนุษย์ทีม่ีคุณคา่ 

                3(3-0-6) 

HUGE 106  Humanistic  Arts 

                      

050121 ม.ศท. 121  พลเมืองไทยใน 

               ประชาคมอาเซยีน 

                3(3-0-6) 

HUGE 121  Thai People in the 

               ASEAN  Community 

                      

074100 ศ.สข. 100  โภชนาการเพื่อการ 

               ส่งเสรมิสุขภาพ 

               3(1-6-0) 

EDHL 100  Nutrition for  

              Promotion  of Health 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 103271 วจ.ล.  271   สังคตีวิจักษ ์      

                 3(3-0-6) 

DART  271   Music  

                 Appreciation 

                      

571151 พย.ศท. 151  ศาสตรแ์ละศลิป์ใน 

                 การสร้างความสุข 

                 3(3-0-6) 

NGGE 151  Science and Art  

               for Happiness  

               Creation 

                      

702101 บธ.กง. 101   การเงินใน 
                 ชีวติประจ าวัน 
                 3(3-0-6) 
FINA 101   Finance  for Daily Life 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

751100 ศศ. 100    เศรษฐศาสตรใ์น 

               ชีวติประจ าวัน 

               3(3-0-6) 

ECON 100  Economics  for  

               Everyday Life 

                      

176100 น.ศท. 100   กฎหมายและโลก 

                สมัยใหม ่  3(3-0-6) 

LAGE 100   Law and  Modern  

                World 
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-  กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

  

 

รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

201116 

 

ว.วท.  116   
วิทยาศาสตรแ์ละ 
ภาวะโลกร้อน   
3(3-0-6) 
SC 1116  
Science and  
Global Warming 

                          

203192 ว.คม.192    
พอลิเมอรใ์น 
ชีวิตประจ าวัน   
3(3-0-6) 
CHEM  192  
Polymer in  
Everyday  Life 

                          

 

 



72 
 

 

รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

208101 ว.สถ. 101   
สถติิส าหรับการ 
ด ารงชวีิตและ 
การท างาน  
3(2-2-5) 
STAT 101   
Statistics for  
Everyday Life  
and Work 

                          

261111 วศ.คพ. 111  
อินเทอร์เน็ตและ 
สังคมออนไลน ์
3(3-0-6) 
CPE 111   
Internet and  
Online   
Community 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

461100 ภ.วภ. 100   

   สมนุไพรเพื่อ 

   สุขภาพและ 

   ความงาม 

   3(3-0-6) 

PHPS 100    

   Herbs for 

   Health  and  

   Beauty 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

571111 

 

พย.ศท.111  การคิด 
   เชิงวิพากษแ์ละ 
   การคิดสรา้งสรรค์ 
    3(2-2-5) 
NGGE 111  Critical  
       Thinking  
       and  Creative   
       Thinking 

 

                          

801100 สถ.ส.100    
   สถาปัตยกรรมใน 
   ชีวติประจ าวัน 
   3(3-0-6) 
ARCT 100  
     Architecture in 
     Everyday Life 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

953111 ศท.วว. 111    

  ซอฟต์แวร์ส าหรับ 

  ชีวติประจ าวนั 

  3(3-0-6) 

SE 111     

   Software for 

   Everyday  Life 
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- กลุ่มการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 
 

 

รหัส 

กระบวน 

วชิา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

428111 ท.ศป. 111 
    การเรียนรูผ้่าน    
    กจิกรรม 1 
    1(0-3-1) 
DSDA 111 
    Learning     
    Through  
    Activities 1 

                          

428112 ท.ศป. 112 
    การเรียนรูผ้่าน    
    กจิกรรม 2 
    1(0-3-1) 
DSDA 112 
    Learning     
    Through     
    Activities 2 
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รหัส 

กระบวน 

วิชา 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

 

 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข 

 การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

  1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

428113 ท.ศป. 113 

    การเรียนรูผ้่าน  

    กจิกรรม 3 

    1(0-3-1) 

DSDA 113 

    Learning     

    Through  

    Activities 3 

                          

 

ความหมายของผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้นตามตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรูใ้นหนา้ที่  62  ถงึหนา้  64 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (หมวดวิชาเฉพาะ) 

    1.  คุณธรรม  จรยิธรรม 

        ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม  จรยิธรรม 

1.1 มีความรูค้วามเข้าใจและประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และมีเจตคต ิ

อันดงีามต่อการประกอบวิชาชีพ 

1.2 มีความซื่อสตัย ์ มรีะเบียบวนิยั 

1.3 มีจิตส านึกในการดูแลผู้ปว่ยดว้ยความเมตตา  กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

1.4 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัต ิขอ้บังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 

       กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จรยิธรรม 

               1)  สอดแทรกเนือ้หาในมิติทางคุณธรรม จรยิธรรมในการสอนทุกกระบวนวิชา 

               2)  มีกระบวนวิชาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่  

                    ส าคัญทางทนัตแพทยศาสตร์ 

1) มีการปลูกฝังความเหน็อกเหน็ใจผู้ป่วยและการให้การดูแลผู้ปว่ยโดยเคารพในคุณคา่

และศักดิ์ศรีของความเปน็มนษุย์ในกระบวนวิชาที่เกีย่วข้องกับการฝึกปฏิบัติงานใน

คลินิกและชุมชนทุกกระบวนวชิา 

2) มีกิจกรรมนอกหลักสตูรที่ส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 

3) มีการประกาศเกียรติคุณนักศกึษาที่ท าความด ี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  และ

เสียสละแกส่งัคม 

       กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1) ประเมินจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาในการเขา้ช้ันเรยีนและการเขา้ฝึกปฏิบัตงิาน 

2) ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน  การฝึกปฏิบตัิการ และการสอบ 

3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

4) ประเมินจากพฤติกรรมของนกัศึกษาในการให้บริการการรกัษาแกผู่้ปว่ย 

5) ประเมินจากการมสี่วนร่วมของนักศึกษาในกจิกรรมนอกหลกัสูตรที่มีการจัดขึน้ 

6) ประเมินจากผูใ้ช้บัณฑิต ซึ่งไดแ้กต่้นสังกัดต่าง ๆ ที่บัณฑิตเข้าไปท างานเมือ่ส าเร็จ

การศึกษา 
 

   2.  ความรู้ 

        ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 2.1   มีความรู ้ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานชีวติ ความรู้พื้นฐานทาง 

                  มนุษยศาสตร ์สังคมศาสตร ์ กระบวนการบรหิารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง 

 2.2   มีความรูแ้ละความเขา้ใจในพืน้ฐานทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทย์และ 

                  ทันตแพทย ์ รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ 

 2.3   มีความรูแ้ละความเข้าใจในสาระส าคัญของการรักษาทางทันตกรรม  สามารถน าความรู้ไป 

                  ประยุกต์ใชไ้ด้ในในการตรวจ การวินิจฉัย  การวางแผนการรักษา ในการบ าบัดโรค ป้องกันโรค  

                  พืน้ฟ ูและคงสภาพในช่องปากโดยค านึงถึงหลักสุขภาพองคร์วม 
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              กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

                  จัดการเรยีนการสอน  โดยจดัล าดับการเรียนรูจ้ากง่ายไปยาก  มีการเช่ือมโยงและบูรณา    

การความรู้โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา  มีการเรยีนการสอนในหลายรูปแบบดังต่อไปนี้ 

                     1)   การบรรยาย 

2) การฝึกปฏิบัติในหอ้งปฏิบัติการ 

3) การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

4) การสัมมนากลุ่มและการจดัสมัมนาทางวิชาการ 

5) การฝึกปฏิบัติงานในคลนิิกและชุมชน 

6) การฝึกปฏิบัติงานจรงิในโรงพยาบาลทั้งในระดับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และโรงพยาบาล 

              ชุมชนขนาดเล็ก 
 

   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู ้

        มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบยอ่ย สอบกลางภาคการศึกษา สอบกลางปี 

สอบปลายภาคการศึกษา  สอบปลายปีการศึกษา  และการประเมินจากผลการฝึกปฏิบตัิต่าง ๆ ของ

นักศึกษา  วธิีการประเมนิมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

              1)   การสอบภาคทฤษฎี 

                         2)  การสอบภาคปฏิบัต ิ

                         3)  ประเมินจากรายงานผลการศึกษาที่นักศึกษาจัดท าขึน้  

4) ประเมินจากทักษะในการปฏบิัติงานในคลนิิก โรงพยาบาล  หน่วยงานสังกัดกระทรวง

สาธารณสุข และการท างานในชุมชนผ่านการสงัเกตอย่างใกล้ชดิของอาจารย์ผูส้อน 

5) ประเมินทัศนคตใินการปฏิบตังิานในคลินิก โรงพยาบาล  หน่วยงานสงักัดกระทรวง

สาธารณสุข และการท างานและชุมชนผ่านการสังเกตอยา่งใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน 

6) ประเมินจากการน าเสนอผลการปฏิบัติงาน 

7) ประเมินจากผลการจดัสมัมนาทางวิชาการของนักศึกษา 

 

   3.  ทักษะทางปญัญา 

        ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

        3.1  มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสงัเคราะห์อย่างมีระบบ  มีเหตุผล รวมถึงการมีความคิด 

              สรา้งสรรค ์

        3.2  สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งตา่งๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้ 

              รว่มกับประสบการณห์รือน าไปประยุกต์ในการดูแลผู้ปว่ยไดอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั  

        3.3  สามารถเลอืกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร ์ทางการวิจัยและนวตักรรมที่เหมาะสมใน 

               ทางทนัตกรรม 

        3.4  สามารถวิเคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา เพื่อใหส้อดคล้องกับสถานการณแ์ละบรบิททางสุขภาพที่ 

              เปลีย่นไป 

        3.5  สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมและด ารงชวีิตอยา่งมีความสุขตามหลักเศรษฐกจิพอเพยีง 
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                  กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) การใช้กรณศีึกษาเป็นโจทย์ในการเรียนรู ้โดยใช้การพูดคุยซกัถาม 

2) การเรียนรูผ้่านการแก้ไขปัญหาขณะฝึกปฏิบัติจริงทัง้ในคลินกิ โรงพยาบาล  หน่วยงาน

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการท างานและชุมชน 

3) การเรียนรูผ้่านการศึกษาคน้คว้าด้วยตนเองและการจัดสมัมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอ

ผลการค้นควา้ 

4) การเรียนรูผ้่านการฝึกปฏิบัตกิารวางแผน และท าโครงงานวิจัยด้วยตนเอง 
 

          กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ประเมินจากการวัดความรู้ โดยการสอบทีใ่ช้ขอ้สอบทีม่ีการออกแบบข้อสอบที่ดี 

2) ประเมินจากการวางแผนการรักษาผู้ป่วยก่อนท าการรักษา 

3) ประเมินผลจากการให้การรักษาผู้ปว่ยที่สามารถวิเคราะหพ์ิจารณาปรับเปลี่ยนการรักษา

ตามสถานการณท์ี่เปลีย่นแปลงไป 

4) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การประเมินจากการน าเสนอ

รายงาน การเขยีนรายงานจากการเรยีนแบบกลุ่มย่อย  การน าเสนอผลงานวิจยั  การ

ปฏิบัติงานในคลินิก  โรงพยาบาล  หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และการท างาน

และในชุมชน  

5) ประเมินจากวธิศีึกษาท างานวจิัย 

 

    4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

        ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี น าไปสู่ความสามารถในการบรหิารจัดการ การท างานรว่มกับผู้อื่น และ 

                 การดูแลผู้ปว่ยอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4.2  รูจ้ักบทบาทและการปฏบิัติตนในการเป็นผู้น าและผูต้ามตามบรบิท 

 4.3  มีความรับผิดชอบต่อหนา้ที่การงาน มีวนิัยและปฏิบตัติามกติกาของสังคม 

           4.4  มีความเข้าใจและแสดงบทบาทในฐานะผู้น าชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสมกับสงัคม  วัฒนธรรมและ 

                  ภาวะเศรษฐกจิ 
 

      กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

       และความรับผิดชอบ 

1) ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทีก่ าหนดให้มีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพือ่ก่อให้เกิดผลการ

เรียนรูท้ี่เสริมสรา้งความสัมพนัธ์ภายในกลุ่มกจิกรรม 

2) ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนทีท่ าให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏสิัมพันธ์กับบุคคลอื่น ได้แก่ 

การฝึกปฏิบัติงานในคลนิิก โรงพยาบาล หน่วยงานสงักัดกระทรวงสาธารณสุขและ

ชุมชน 

3) ใช้รูปแบบการเรยีนการสอนในคลินิกที่นักศึกษาตอ้งดูแลให้การรักษาผู้ป่วยอยา่ง

ต่อเนื่องเพื่อฝึกความรับผิดชอบ 
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4) ใช้รูปแบบการมอบหมายให้ท างานหรือกจิกรรมเพื่อฝึกการรู้จักบทบาทของตนเองใน 

การเป็นผู้น าและผู้ตามตามสถานการณ์ 
 

      กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

1) ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่มและการ 

น าเสนอผลการปฏิบัติงานหนา้ช้ันเรยีน 

2) ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีปฏิสมัพันธ์กับผูอ้ืน่ ในขณะฝึกปฏิบัตงิานใน 

คลินิก โรงพยาบาล หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และชุมชน จากการสังเกต

อย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผูส้อน 

3) ประเมินโดยนักศึกษาด้วยกันเองในการท างานหรือกจิกรรมกลุ่ม 
 

    5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1  สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ  คณิตศาสตร์และสถติิ และระบาดวิทยาในการแนะน าและ 

                 ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวขอ้งกับวชิาชีพ 

 5.2  มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ปว่ยและบุคคลอืน่อย่างเหมาะสม 

 5.3  มีทักษะในการใช้ภาษาองักฤษตามความจ าเป็นของวิชาชีพ 

 5.4  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสือ่สาร การปฏิบัติงาน การศึกษาคน้คว้า และ 

                 ประมวลขอ้มลู  ข่าวสาร  วิทยาการจากแหลง่สารสนเทศตา่ง ๆ และมีการพัฒนาโดยการเรยีนรู ้

                 ตลอดชีวติ 
 

                 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลขการ   

                 สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     

1)   มีกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรูท้างสถติิเพื่อใช้ในการค้นควา้

ความรู้และในการแก้ปัญหา 

2) มีการจัดการเรียนรูใ้นหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาตอ้งฝึกทักษะการสื่อสารใน

หลายรูปแบบ ตัง้แต่การน าเสนอปากเปลา่ การเขยีน และการน าเสนอโดยใชส้ื่อผสม 

3) จัดการเรียนการสอนภาษาทีส่ามในการเรียนรูผ้่านกจิกรรม 

4) จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษสอดแทรกเข้าไปในกระบวนวิชาต่างๆ ในรูปแบบ

ต่างๆ เช่นการสมัมนา  การน าเสนอผลงาน   การอ่านบทความเป็นตน้ 
 

        กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสื่อสาร   

                  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผ่านกระบวนการประเมินผลของกระบวนวิชาในกรณีที่เป็นกระบวนวิชาที่มีเนือ้หา

เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถติิ 

2) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอผลงาน 

3) ประเมินผลทักษะทางด้านภาษาในการสือ่สารกับผูป้่วยและผู้ร่วมงาน 
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    6.  ทักษะพิสัยทางวิชาชพี  

6.1   สามารถรวบรวมข้อมลูโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ปว่ยทัง้ทางการแพทย์ 

       และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชทะเบียนของผู้ปว่ยไดอ้ยา่งถูกต้อง เป็นระบบตาม  

       มาตรฐานวิชาชีพ 

6.2  สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้าโดยการแปล 

       ผลได้จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผูป้่วย 

6.3  สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม  โดยใช้หลกัสุขภาพองคร์วมและการมสีว่นร่วมของ 

       ผู้ปว่ย รวมทั้งท าการปรกึษา ให้ค าปรกึษาและสง่ตอ่ผูป้่วยไปรับการรักษากับผูป้ระกอบวิชาชีพ 

       อื่นที่เกี่ยวขอ้งอย่างเหมาะสม 

6.4  สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม  ฟื้นฟสูภาพในช่องปาก รวมทัง้ตดิตามและประเมิน 

       ผลการรักษา 

6.5  สามารถจัดการเบื้องตน้ต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึน้ในผู้ปว่ยทันตกรรมได้อย่าง 

       เหมาะสม 

6.6  สามารถจัดการภาวะแทรกซอ้นและภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมได้ 

6.7  สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทัง้ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนโดยใช้ 

       หลักสุขภาพองคร์วม  
  

                 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 

1) ฝึกทักษะเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยการท างานใน

ห้องปฏิบตัิการและในแบบจ าลองผู้ปว่ย 

2) ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการให้การรักษาผู้ป่วยในคลนิิก 

3) ฝึกทักษะการวางแผนการรักษา  การให้การรักษา และการวางแผนทันตกรรมป้องกันเป็น

รายบุคคลในผู้ปว่ยในคลนิิกพรอ้มมูล 

4) ฝกึการให้การรักษากรณีที่มีความฉุกเฉินทางทันตกรรมหรอืมีภาวะแทรกซ้อนจากการ

ท างาน 

5) ฝึกทักษะการท างานในชุมชนผ่านการวางแผนการส่งเสรมิสุขภาพในชุมชน 

6) ศึกษาดูงานระบบโรงพยาบาลจากการลงในพืน้ที่โรงพยาบาลจรงิ 
 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
1) ประเมินตามสภาพจรงิจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึก

ปฏิบัติงานทั้งในหอ้งปฏิบตัิการและในคลนิิก 

2) ประเมินจากการท างานเฉพาะอยา่งในคลินิกของผู้ปว่ยแตล่ะคน  โดยมีอาจารย์เป็นผู้

ประเมิน 

3) ประเมินจากเอกสารขอ้มลูผู้ปว่ยที่ได้รับการวางแผนการรักษา  การให้การรักษา และ

การวางแผนทันตกรรมป้องกนั 

4) ประเมินรว่มจากการสอบภาคปฏิบัติของการสอบขึน้ทะเบยีนวิชาชีพทันตแพทย์ 
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 (2)  หมวดวิชาเฉพาะ  

- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  

 

 

 

รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

202145 ว.ชว.145  ชวีวทิยา 
       ส าหรับนักศกึษา 
       ทันตแพทยศาสตร์ 
       2 (2-0-4) 
BIOL 145  Biology  

              for Dental  

              Students 

                           

202146 ว.ชว. 146 ปฏบัิตกิาร 
         ชวีวทิยาส าหรับ  
         นักศกึษาทันต 
         แพทยศาสตร์ 
         1(0-3-0) 
BIOL 146  Biology  
              Laboratory   
              for Dental   
             Students 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

203154 

 

ว.คม. 154 เคมีพืน้ฐาน 

         ส าหรับนักศกึษา 

         วทิยาศาสตร์ 

         สุขภาพ 

         2(2-0-4) 

CHEM 154  Basic  

         Chemistry for  

         Health Science   

         Students  

                           

203159 

 

ว.คม. 159 ปฏบัิตกิาร 

  เคมีพืน้ฐานส าหรับ 

  นักศกึษาวทิยาศาสตร์ 

  สุขภาพ   1(0-3-0) 

CHEM 159  Basic 

         Chemistry   

         Laboratory  for 

         Health  Science  

         Students    
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

207135 ว.ฟส. 135  ฟิสิกส ์

      ส าหรับนักศกึษา 

      ทันตแพทยศาสตร์    

      2(2-0-4) 

PHYS 135  Physics  

               for Dental   

              Students 

                            

301252 พ.กว. 252  จุลกาย 

        วภิาคศาสตร์  

        ส าหรับนักศกึษา 

        ทันตแพทย ์ 

        3(2-2-5) 

ANAT 252   

        Microscopic  

        Anatomy for   

        Dental Students 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

301253 พ.กว. 253  กายวิภาค 

   ระบบประสาทและ 

   วทิยาเอ็มบริโอ 

   พื้นฐาน  3(2-2-5) 

ANAT 253  Basic  

       Neuroanatomy  

       and Embryology 

                           

301254 พ.กว. 254  มหกาย 

      วภิาคศาสตร์ 

      ส าหรับนักศกึษา 

      ทันตแพทย ์     

      3(2-2-5) 

ANAT 254  Gross  

         Anatomy for 

         Dental  

         Students 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

303252 พ.ชค. 252  ชวีเคม ี

       ทางการแพทย ์

       ส าหรับนักศกึษา 

       ทันตแพทย ์

        5(4-3-8) 

BCHM 252  Medical 

           Biochemistry  

           for Dental  

           Students 

                           

311352 พ.จช. 352  จุลชีววทิยา 

        ส าหรับนักศกึษา 

        ทันตแพทย ์    

        5(3-6-6) 

MICR 352     

           Microbiology  

           for Dental 

          Students 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

318351 พ.พย. 351  พยาธวิทิยา 

       ส าหรับนักศกึษา 

       ทันตแพทย ์    

       4(2-6-4) 

PATH 351  

       Pathology  for   

       Dental  Students 

                           

320351 พ.ภส. 351  เภสัชวทิยา 

       ส าหรับนักศกึษา 

       ทันตแพทย ์

       3(2-3-4) 

PHCO 351  

         Pharmacology 

         for Dental  

         Students 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

321251 พ.สร. 251  สรีรวทิยา 

        ส าหรับนักศกึษา 

        ทันตแพทย ์    

        5(4-3-8) 

PHSO 251  

         Physiology for 

         Dental  

         Students 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

428191 ท.พท. 191 การพัฒนา 

      ความเป็นวชิาชีพ 

      ทันตแพทย ์ 1    

      1(0-3-0) 

DPD 191  Dental   

       Professionalism   

       Development 1 

                           

428392 ท.พท. 392 การพัฒนา 

      ความเป็นวชิาชีพ 

      ทันตแพทย ์ 2         

      1(0-3-0) 

DPD 392  Dental 

       Professionalism  

       Development 2 
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- กลุ่มวิชาชีพ 
วิชาชีพบังคับ 

 

 

 

รหัส 

กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

401281 ท.ปว. 281  ปริทันตวทิยา 
           พื้นฐาน   
           1(1-0-2) 
DPER  281  Basic 
           Periodontology 

                           

401382 ท.ปว. 382    
         ปริทันตวทิยา   
         1(1-0-2) 
DPER  382 
          Periodontology 

                           

401383 ท.ปว. 383      
        ปริทันต์บ าบัด 1     
        1(1-0-2) 
DPER  383  Periodontal 
          Treatment 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

401391 ท.ปว. 391  ปฏบัิตกิาร 
         ปริทันตวทิยา   
         1(0-3-0) 
DPER  391         
         Laboratory  
         Practice in  
         Periodontics 

                           

401401 ท.ปว. 401   คลินิก  
         ปริทันตวทิยา 1   
         2(0-6-0) 
DPER  401   Clinical  
         Practice in  
         Periodontics 1 

                           

401484 ท.ปว. 484   ปริทันต์    
      บ าบัด 2   2(2-0-4) 
DPER 484     
        Periodontal  
        Treatment 2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

401502 ท.ปว. 502   คลินิก 

        ปริทันตวทิยา 2    

        2(0-6-0) 

DPER  502  Clinical  

        Practice in  

        Periodontics  2 

                           

401601 ท.ปว. 601  เทคนิคขัน้

ประยุกตใ์นการรักษา

ทางปริทันต์  

      1(0-2-0) 

DPER  601  Advanced    

Techniques  in  

      Periodontal  

      Treatment 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

402482 

 
ท.จฟ. 482    การเจรญิ   

     และพัฒนาการของ 

     กะโหลกศรีษะและ 

     ใบหนา้    1(1-0-2) 

DORT 482   

        Craniofacial 

        Growth and  

        Development 

                           

402483 ท.จฟ. 483 ความผิดปกต ิ

               ของกะโหลก 

               ศรีษะและ   

               ใบหนา้ 1   

               1(1-0-2) 

DORT 483  Craniofacial 

                Deformities 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

402584 ท.จฟ. 584 ความผิดปกต ิ

       ของกะโหลกศรีษะ 

       และใบหนา้  2    

       2(2-0-4) 

DORT 584  Craniofacial 

               Deformities 2 

                           

402592 ท.จฟ. 592  ปฏบัิตกิาร 

         ทันตกรรมจัดฟัน 

         พื้นฐาน 

         1(0-3-1) 

DORT 592  Basic  

               Laboratory  

               Practice in 

               Orthodontics 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

402601 ท.จฟ. 601  คลินิก 
         ทันตกรรมจัดฟัน     
         2(0-6-2) 
DORT 601  Clinical  
               Practice in  
               Orthodontics 

                           

402671 ท.จฟ. 671  เส้นทางสู่ 
     การศึกษาทันตกรรม  
     จัดฟัน    1(1-0-2) 
DORT 671  Crossroad  
           to Orthodontic  
           Education 

                           

403281 ท.ร. 281  พื้นฐานทันต 
       รังสวีทิยา 1   
       1(1-0-2) 
DROE  281  Basic      
       Dental  
       Roentgenology 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

403382 ท.ร. 382  พื้นฐานทันต 

         รังส ี2  1(1-0-2)  

DROE  382 Basic  

         Dental  

         Roentgenology 2 

                           

403383 ท.ร. 383  การแปลผล 

     ภาพรังสขีองรอยโรค 

    ในช่องปากและใบหนา้ 

    2(2-0-4) 

DROE 383    

        Radiographic  

        Interpretation 

        of Oral  and  

        Maxillofacial  

        Diseases 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

403401 ท.ร. 401  คลินิกทันต 
       รังส ี1    1(0-3-0) 
DROE  401  Clinical  
          Practice in 
          Dental 
          Roentgenology 1 

                           

403502 ท.ร. 502  คลินิกทันต 
      รังสี 2     1(0-3-0) 
DROE  502   Clinical  
         Practice in 
         Dental  
         Roentgenology 2 

                           

403691 ท.ร. 691  ภาพรังส ี
   ส าหรับงานทันตกรรม 
   รากเทียม    1(1-3-2) 
DROE 691  Implant  
               Radiology 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

404482 ท.คส. 482  ครอบฟันและ 
    ฟันเทียมชนดิตดิแนน่ 1 
    2(2-0-4) 
DCRB  482  Crown  
                and Bridge 1 

                           

404491 ท.คส. 491  ปฏบัิตกิาร 
    ครอบฟันและฟันเทียม 
    ชนิดติดแนน่ 2(0-6-1) 
DCRB 491  Laboratory 
             Practice in  
             Crown  and 
             Bridge 

                           

404582 ท.คส. 582  ครอบฟัน 
    และฟันเทียมชนดิ 
    ตดิแนน่  2   1(1-0-2) 
DCRB 582  Crown and  
                Bridge 2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

404602 ท.คส. 602  คลินิกครอบ 

     ฟันและฟันเทียมชนดิ  

     ตดิแนน่ 1  1(0-3-0) 

DCRB 602   Clinical  

       Practice in Crown  

       and Bridge 1 

                           

404681 ท.คส. 681   วทิยาการ 

   สิ่งประดิษฐ์ทันตกรรม 

   ตดิแนน่และทันตกรรม 

   รากเทียม    1(1-0-2) 

DCRB 681   Current  

        Concept in Fixed 

        Prosthesis and  

        Dental  Implants 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

405481 ท.วอ. 481 วทิยาเอ็นโด- 

         ดอนต ์  2(2-0-4)  

DEND 481  Endodontics 

             

                           

405491 ท.วอ. 491  ปฏบัิตกิาร 

       วทิยาเอ็นโดดอนต์   

       1(0-3-0) 

DEND 491  Laboratory  

               Practice in  

               Endodontics 

                           

405501 ท.วอ. 501  คลินิกวทิยา 

         เอ็นโดดอนต์    

         3(0-9-0) 

DEND 501  Clinical  

               Endodontics 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

405681 ท.วอ. 681  เทคนิคขัน้ 

      ประยุกตใ์นงาน 

      รักษาคลองรากฟัน   

      1(1-0-2) 

DEND 681  Advanced  

         Techniques in  

         Root  Canal  

         Treatment 

                           

406284 ท.หถ. 284  พื้นฐานทาง 

     ทันตกรรมหัตถการ  4 

     1(1-0-2)  

DOPE  284  Basic  

                Operative   

                Dentistry 4 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

406294 ท.หถ. 294  ปฏบัิตกิาร 
     ทันตกรรมหัตถการ 4 
     1(0-3-0)      
DOPE 294  Laboratory  
               Practice  in  
               Operative   
               Dentistry 4 

                           

406385 ท.หถ. 385 พื้นฐานทาง 
     ทันตกรรมหัตถการ  5 
     1(1-0-2) 
DOPE  385  Basic   
        Operative 
        Dentistry 5 

                           

406386 ท.หถ. 386  พื้นฐานทาง 
    ทันตกรรมหัตถการ  6 
    1(1-0-2) 
DOPE  386  Basic 
             Operative   
             Dentistry 6 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

406395 ท.หถ. 395 ปฏบัิตกิาร 
   ทันตกรรมหัตถการ  5 
   1(0-3-0)   
DOPE 395 Laboratory  
               Practice in   
              Operative   
              Dentistry 5 

                           

406396 ท.หถ. 396 ปฏบัิตกิาร 
    ทันตกรรมหัตถการ  6 
    1(0-3-0)   
DOPE 396 Laboratory  
              Practice in 
              Operative  
              Dentistry 6 

                           

406401 

 

ท.หถ. 401  คลินิกทันต- 
         กรรมหัตถการ   
         2(0-6-0) 
DOPE  401  Clinical 
      Operative Dentistry 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

406485 ท.หถ. 485  วทิยาการ 
         ทางทันตกรรม 
         หัตถการ  1(1-0-2) 
DOPE  485  Current  
                Concept in   
                Operative 
                Dentistry 

                           

406691 ท.หถ. 691  ทันตกรรม 
       หัตถการ รอยยิ้ม  
       และแรงบันดาลใจ  
      1(0-3-0) 
DOPE  691  Operative  
          Dentistry, Smile  
          and Inspiration 

                           

407501 ท.บ. 501  คลินิก 
          ทันตกรรมบูรณะ    
           3(0-9-0) 
DRES  501  Clinical  
                Restorative     
                Dentistry 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

407671 ท.บป. 671  สัมมนา 
     ทันตกรรมบูรณะและ 
     ทันตกรรมประดิษฐ์   
     1(1-0-2) 
DRP 671   Seminar in 
          Restorative  
          Dentistry and  
          Prosthodontics 

                           

408382 ท.ศช. 382  พื้นฐาน 
            ศัลยศาสตร์ 
            ชอ่งปาก 1 
            2(2-0-4) 
DOS  382  Basic Oral  
               Surgery 1 

                           

408402 ท.ศช. 402  ฝึกปฏบัิต ิ
         คลินิกศัลยศาสตร์ 
         ชอ่งปาก 1 
         1(0-3-0) 
DOS 402  Practice in  
              Oral  Surgery 
              Clinic 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

408483 ท.ศช. 483  พื้นฐานศัลย 
             ศาสตร์ช่องปาก 2                
             2(2-0-4) 
DOS 483  Basic Oral  

              Surgery 2 

                           

408484 ท.ศช. 484  โรคทางระบบ 

        และการจัดการทาง 

        ทันตกรรม   3(3-0-3) 

DOS  484  Systemic  

        Diseases and Dental 

        Management 

                           

408485 ท.ศช. 485 ภาวะฉุกเฉินทาง 
        อายุรศาสตร์ในคลินิก 
        ทันตกรรม  1(1-0-2) 
DOS  485  Medical  
          Emergencies  
          in Dental  Office 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จรยิธรรม 

 

 

 

ความรู ้
 

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

408503 ท.ศช. 503  ฝึกปฏบัิต ิ
    คลินิกศัลยศาสตร์ 
    ชอ่งปาก 2  3(0-9-0) 
DOS  503  Practice in  
           Oral Surgery  
           Clinic 2                

                           

408586 ท.ศช. 586  การบาดเจ็บ 
   บริเวณชอ่งปาก ใบหนา้ 
   และกระดูกขากรรไกร 
   เบือ้งต้น    1(1-0-2) 
DOS 586  Basic Oral  
        and Maxillofacial 
        Traumatology      

                           

408604 ท.ศช. 604  ฝึกปฏบัิต ิ
     คลินิกศัลยศาสตร์ 
     ชอ่งปาก 3  2(0-6-0) 
DOS 604   Practice in  
        Oral  Surgery  
        Clinic 3 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

408605 ท.ศช. 605  คลินิกผ่าตัดเล็ก 
        ในช่องปาก   1(0-3-0) 
DOS  605  Minor Oral 
         Surgery  Clinic 

                           

409281 ท.วภ. 281  ทันตกายวิภาค 
        ศาสตร์    1(1-0-2) 
DANA  281   Dental  
                  Anatomy 

                           

409292 ท.วภ. 292   ปฏบัิตกิารทาง 
        ทันตกายวิภาคศาสตร์  
        1(0-3-0)  
DANA  292   Laboratory 
            in Dental  Anatomy                         

                           

410381 ท.พ. 381  พเิคราะห์โรค 
       ชอ่งปาก 1   1(1-0-2) 
DDIA 381   Oral  
                Diagnosis 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

410401 ท.พ. 401  คลินิกพิเคราะห ์

            โรคชอ่งปาก 1    

            2(0-6-0) 

DDIA  401  Clinical  

             Practice in Oral 

             Diagnosis 1 

                           

410482 ท.พ. 482  พเิคราะห์โรค 

         ชอ่งปาก 2  1(1-0-2) 

DDIA  482  Oral  

                Diagnosis 2 

                           

410503 ท.พ. 503  ฝึกปฏบัิตคิลินิก 

              พเิคราะห์โรค 

              ชอ่งปาก 2 

              1(0-3-0) 

DDIA  503  Practice in  

                Oral Diagnosis  

                Clinical 2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

411281 ท.จว. 281  จุลกายวิภาค  

            ศาสตร์ช่องปาก  

            2(2-0-4) 

DHIS  281  Oral Histology              

                           

411291 ท.จว. 291 ปฏบัิตกิาร 

          จุลกายวภิาคศาสตร์ 

          ชอ่งปาก   1(0-3-1)   

DHIS  291  Laboratory 

               Practice in Oral  

               Histology 

                           

412582 ท.วช. 582  รอยโรคของ 

              เยื่อเมอืกช่องปาก   

              1(1-0-2) 

DMED  582  Oral  

              Mucosal  Lesions 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

412601 ท.วช. 601  คลินิกเวชศาสตร์ 
        ชอ่งปากและทีเอ็มดี  
        1(0-3-0) 
DMED 601 Oral Medicine 
               and TMD Clinics                 

                           

412681 ท.สท. 681 ระบบสารสนเทศ 
       ประยุกตส์ าหรับทันต 
    แพทยศาสตร์  1(1-0-2) 
DBIT  681  Applied  
               Information  
               System for  
               Dentistry 

                           

412682 ท.วช. 682   ชวีสารสนเทศ 
             ศาสตร์ส าหรับ   
             ทันตแพทยศาสตร์ 
             1(1-0-2) 
DMED  682  Bioinformatics 
                  for Dentistry 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

413383 ท.พช. 383  พยาธวิทิยา 
        ชอ่งปาก   3(3-0-6) 
DPAT  383  Oral  
                 Pathology 

                           

413391 ท.พช. 391  ปฏบัิตกิาร 
         พยาธวิทิยาช่องปาก   
         1(0-3-2) 
DPAT 391  Laboratory  
               Practice in Oral  
               Pathology 

                           

414482 ท.ด. 482  พื้นฐานทันต 
              กรรมส าหรับเด็ก   
              2(2-0-4) 
DPED 482  Fundamental  
               in Pediatric  
               Dentistry 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

414501 ท.ด. 501  คลินิกทันต 
        กรรมส าหรับเด็ก 1   
        1(0-3-0) 
DPED  501  Clinical  
            Practice in    
            Pediatric 
            Dentistry 1 

                           

414602 ท.ด. 602  คลินิกทันต 
       กรรมส าหรับเด็ก 2   
       3(0-9-6) 
DPED 602   Clinical  
            Practice in    
            Pediatric  
            Dentistry 2 

                           

414603 ท.ด. 603   บทน าสู่วชิา 
    ชพีทันตแพทยส์ าหรับ 
    เด็ก  1(0-3-2) 
DPED 603   
       Introduction  
       to Pediatric  Dental 
       Profession 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

415291 ท.ช. 291 แนวคิดพืน้ฐาน 
   ทางทันตกรรมชุมชน 1   
   2(1-2-2) 
DCOM 291  Basic  
           Principles of  
           Community  
           Dentistry 1 

                           

415383 ท.ช. 383 แนวคิดพืน้ฐาน 
   ทางทันตกรรมชุมชน 2 
   1(1-0-2) 
DCOM 383  Basic  
           Principles of 
           Community  
           Dentistry  2 

                           

415393 ท.ช. 393   การสง่เสริม 
          สุขภาพช่องปาก  
          2(1-3-0) 
DCOM 393  Oral    
         Health  Promotion 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

415484 ท.ช. 484  ทันตกรรม 
             ป้องกัน  1(1-0-2) 
DCOM 484  Preventive  
                 Dentistry 

                           

415485 ท.ช. 485  ระบาดวทิยา 
       ชอ่งปากและชวีสถิติ 
       ส าหรับทันตแพทย์    
       2(2-0-4) 
DCOM  485  Oral  
             Epidemiology  
             and Biostatistics  
             for Dentist 

                           

415502 ท.ช. 502  ฝึกปฏบัิตงิาน 
             ทันตกรรมชุมชน 1  
             3(0-9-0) 
DCOM 502   Community  
                Dentistry  
                Practice 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

415603 

 

ท.ช. 603  ฝึกปฏบัิตงิาน 
       ทันตกรรมชุมชน 2 
       3(0-9-0) 
DCOM 603  Community 
            Dentistry  
            Practice  2 

                           

415604 ท.ช. 604  ทันตกรรม 
       ส าหรับบุคคลที่ม ี 
       ความตอ้งการพเิศษ 
       1 (0-3-0) 
DCOM 604 Dentistry  
          for People with  
          Specail  Needs 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

415686 ท.ช. 686  หลักการ 

       บริหารงานทันต 

       สาธารณสุข 2  

       1(1-0-2) 

DCOM  686  Dental  

           Public  Health  

           Administration 2 

                           

415691 ท.ช. 691  สุนทรียศาสตร์ 

    และศลิปะในการด ารง 

    ชวีติส าหรับนักศกึษา 

    ทันตแพทย ์  1(0-2-0) 

DCOM  691  Aesthetic  

           and the Art of  

           Living for Dental  

           Student 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

420281 ท.ว. 281   ทันตวัสดุ 1    
              1(1-0-2) 
DMAT 281  Dental  
                Materials 1 

                           

420282 ท.ว. 282   ทันตวัสดุ 2    
              1(1-0-2) 
DMAT 282  Dental  
                Materials 2 

                           

421281 ท.ปร. 281 ฟันเทียมท้ังปาก 
             เบือ้งต้น 1    
             1(1-0-2)  
DPRO 281  Basic 
              Complete   
              Denture 1 

                           

421282 ท.ปร. 282 ฟันเทียมท้ังปาก 
               เบือ้งต้น 2   
              1(1-0-2)  
DPRO 282  Basic   
         Complete  Denture 2 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

421291 

 

ท.ปร. 291   ปฏบัิตกิาร 
        ฟันเทียมท้ังปาก 
        เบือ้งต้น 1  
       1(0-3-0) 
DPRO 291 Laboratory  
       Practice in Basic  
       Complete Denture 1   

                           

421292 ท.ปร. 292   ปฏบัิตกิาร 
        ฟันเทียมท้ังปาก 
        เบือ้งต้น 2 
        2(0-6-0) 
DPRO 292 Laboratory  
       Practice in Basic  
       Complete Denture 2   

                           

421385 ท.ปร. 385  ฟันเทียม  
       บางส่วนถอดได ้1 
       1(1-0-2) 
DPRO 385  Removable 
        Partial  Denture 1 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

421386 ท.ปร. 386  ฟันเทียมบาง 

     ส่วนถอดได้ 2   1(1-0-2) 

DPRO 386  Removable   

     Partial  Denture 2 

                           

421395 ท.ปร. 395   ปฏบัิตกิาร 

      ฟันเทียมบางส่วน  

      ถอดได้ 1    1(0-3-1) 

DPRO 395  Laboratory  

        Practice in Removable  

        Partial  Denture  1 

                           

421396 ท.ปร. 396  ปฏบัิตกิาร 

      ฟันเทียมบางส่วน 

      ถอดได้ 2     1(0-3-1) 

DPRO 396   Laboratory 

        Practice in Removable 

        Partial  Denture  2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

421402 ท.ปร. 402  ฝึกปฏบัิตคิลินิก 
      ทันตกรรมประดิษฐ์ 1        
      2(0-6-0) 
DPRO 402  Practice in  
                Prosthodontics 
                Clinic  1 

                           

421483 ท.ปร. 483  ฟันเทียมท้ังปาก 
        เบือ้งต้น 3   1(1-0-2) 
DPRO 483  Basic  
         Complete  Denture 3 

                           

421503 ท.ปร. 503  ฝึกปฏบัิตคิลินิก 
         ทันตกรรมประดิษฐ์ 2    
         2(0-6-0) 
DPRO 503  Practice in  
            Prosthodontics 
            Clinic  2             
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

421588 ท.ปร. 588  วทิยาการ 

              ทางทันตกรรม 

              ประดิษฐ ์

             1(1-0-2) 

DPRO 588  Current  

             Concept in   

             Prosthodontics 

                           

421681 ท.ปร. 681 การสร้างฟัน 

        เทียมท้ังปากให้แล้ว 

        เสร็จภายใน 3 ครัง้ 

        1(1-0-2) 

DPRO 681  Complete  

         Denture in 3 Visits 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

421687 ท.ปร. 687 รากฟันเทียม 

       กับการรักษาทาง 

       ทันตกรรมประดิษฐ ์

       ชนิดถอดได้  

       1 (1-0-2) 

DPRO 687 Dental  

             Implant and  

             Removable 

             Prosthodontic  

             Treatment 

                           

421696 ท.ปร. 696  ครอบฟัน 

        เพื่อรองรับฟันเทียม 

        บางส่วนแบบถอดได ้

        1(0-3-1) 

DPRO 696  Surveyed  

                Crown 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

422381 ท.ชช. 381  ชวีวทิยา 
       ชอ่งปาก   1(1-0-2) 
DOB  381  Oral Biology 
               

                           

423382 ท.บค. 382  ระบบการ 
    บดเคีย้ว   1(1-0-2) 
DOCC  382 Occlusion   
          

                           

423491 ท.บค. 491  ปฏบัิตกิาร 
       ระบบการบดเคีย้ว   
       1(0-3-0) 
DOCC  491  Laboratory 
                Practice in  
                Occlusion 

                           

423581 ท.บค. 581 ความเจ็บปวด 
       บริเวณใบหน้าและ 
       ชอ่งปาก   
       2(2-0-4) 
DOCC  581  Orofacial  
                 Pain      
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

424582 ท.รพ. 582   ทันตกรรม 
      โรงพยาบาลและ 
      วสิัญญีวทิยาเบือ้งต้น 
      1(1-0-2) 
DHOS  582  Hospital  
        Dentistry and  
        Basic 
        Anesthesiology 

                           

424602 ท.รพ. 602  ฝึกปฏบัิตงิาน 
   ทันตกรรมโรงพยาบาล 
   1(0-6-0) 
DHOS 602  Practice in 
        Hospital  Dentistry 

                           

425481 ท.วส. 481 ความรู้พื้นฐาน 
        ทางการวจิัยส าหรับ 
        ทันตแพทย์  
        1(1-0-2) 
DRS  481  Research  
              Methodology 
              for Dentistry 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

425491 ท.วส. 491  การวางแผน 
       โครงงานวจิัยทาง 
       ทันตแพทยศาสตร์   
       1(0-3-1) 
DRS 491  Research  
         Project  Planning 
         in  Dentistry 

                           

425501 ท.วส. 501  ฝึกปฏบัิตงิาน 
         วจิัยทางทันต 
         แพทยศาสตร์ 
         1(0-3-0)  
DRS 501  Practice in 
         Dental  Research 

                           

426602 ท.ทป. 602  คลินิก 
       ทันตกรรมพร้อมมูล    
       6(0-18-0) 
DGEN 602  Practice in  
         Comprehensive 
         Clinic 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

426603 ท.ทป. 603  คลินิกการ 
       จัดการปัญหาเร่ง 
       ด่วนทางทันตกรรม   
       1(0-3-0) 
DGEN  603 Practice  in 
         Dental Emergency 
         Clinic 

                           

426671 ท.วส. 671  สัมมนาการ 
        จัดการปัญหาเร่ง 
        ด่วนทางทันตกรรม  
        1(1-0-2) 
DSDE  671  Seminar in  
       Dental  Emergency 

                           

426681 ท.ทป. 681  ทันตกรรม 
                พร้อมมูล   
               1(1-0-2)  
DGEN 681 
        Comprehensive 
        Dentistry 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

428281 ท.วฟ. 281  วทิยาโรค 

        ฟันผุ 1   1(1-0-2) 

DCAR 281  Cariology 1 

                           

428282 ท.จพ. 282  จิตวทิยาและ 

        พฤตกิรรมศาสตร์ 

        ส าหรับทันตแพทย ์ 

        1(1-0-2) 

DPB  282  Psychology  

          and  Behavioral 

          Sciences  for  

          Dentistry 

                           

428381 ท.กส. 381 การยศาสตร์ 
        และการจัดการ 
        ความเสี่ยงในคลินิก 
        ทันตกรรม   
        1(1-0-2) 
DESM 381  Ergonomics  
            and Risk 
            Management 
            in Dental Clinic   
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

428382 ท.วฟ. 382  วทิยาโรค 

        ฟันผุ 2   1(1-0-2) 

DCAR  382  

         Cariology 2 

                           

428383 ท.จป. 383  การจัดการ 

         ความเจ็บปวดและ 

         ความกังวลทาง 

         ทันตกรรม 

         2(2-0-4) 

DPAC 383  Pain and  

            Anxiety     

            Management in 

            Dentistry 

                           

 

 

 

 

 



131 

 

 

 

 
 

รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วเิคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

428581 ท.กจ. 581  กฎหมาย 
            จรรยาบรรณ   
            ส าหรับวชิาชีพ 
            ทันตแพทยแ์ละ 
            นติทัินตวทิยา    
            1(1-0-2) 
DJF  581  Dental  
             Jurisprudence 
             and Forensic  
             Dentistry 

                           

428582 ท.รท. 582  พื้นฐาน 
     ทันตกรรมรากเทียม 
     และนวัตกรรมในงาน 
     ทันตกรรมบูรณะ 
      1(1-0-2) 
DBN 582  Basic  
      Implant Dentistry  
      and Innovation in 
      Restorative  
      Dentistry 
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รหัส 
กระบวน

วิชา 

 
 
 

กระบวนวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 
 

ความรู ้
 

 
 

ทักษะทางปัญญา 
 

 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

428591 ท.วบ. 591  วางแผนการ 
    รักษาแบบบูรณาการ 1 
    1(0-3-0) 
DMTP 591   
          Multidisciplinary 
          Treatment    
          Planning 1 

                           

428681 

 
ท.ทส. 681  ทันตกรรม 
           ส าหรับผู้สงูอายุ 
           1(1-0-2) 
DGD 681  Geriatric  
              Dentistry 

                           

428692 ท.วบ. 692  วางแผนการ 
   รักษาแบบบูรณาการ 2 
   1(0-3-0) 
DMTP  692 
          Multidisciplinary   
          Treatment 
          Planning 2 
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รหัส 

กระบวน

วิชา 

 

 

 

กระบวนวิชา 

 

 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู ้

 

 

 

ทักษะทางปัญญา 

 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

ทักษะพิสัยทางวิชาชพี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

428693 ท.อ. 693  สนทนา 

              ภาษาอังกฤษ  

              ในคลนิกิ 

              ทันตกรรม 

              1(0-3-0) 

DEC 693  English  

           Conversation  

           for Dental  Clinic  

                           

      
 

ความหมายของผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้นตามตาราง เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรูใ้นหนา้ที่  78  ถงึหนา้  82 
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หมวดที่ 5.   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศกึษา 

 

1.  กฎระเบยีบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

  ใช้ระบบอักษรล ำดับขั้น และคำ่ล ำดับขั้นในกำรวัดและประเมินผล   นอกจำกกระบวนวิชำที่

ก ำหนดให้วดัและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นล ำดบัขั้น   ซึ่งไม่มีค่ำล ำดับขั้น 

 สัญลักษณแ์ละควำมหมำยของกำรวัดและประเมินผลกระบวนวิชำต่ำง ๆ  ให้ก ำหนดดังนี้ 

  (1)  อักษรล ำดับขั้นที่มีค่ำล ำดบัขั้น  ให้ก ำหนดดังนี ้

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขัน้ 

  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 

  B+ ดีมำก (VERY GOOD) 3.50 

  B ด ี(GOOD) 3.00 

  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 

  C พอใช้ (FAIR) 2.00 

  D+ อ่อน (POOR) 1.50 

  D อ่อนมำก (VERY POOR) 1.00 

  F ตก (FAILED) 0.00 

 (2) อักษรล ำดับขัน้ที่ไมม่ีคำ่ล ำดับขั้น ให้ก ำหนดดงันี้  

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 

  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 

  V ผู้เข้ำร่วมศึกษำ (VISITOR) 

  W กำรถอนกระบวนวิชำ (WITHDRAWN) 

  CE หน่วยกิตทีไ่ด้จำกกำรทดสอบ (CREDITS FROM EXAMINATION) 

  CP หน่วยกิตทีไ่ด้จำกกำรเสนอแฟ้มสะสมงำน 

   (CREDITS FROM PORTFOLIO) 

  CS หน่วยกิตทีไ่ด้จำกกำรทดสอบมำตรฐำน 

    (CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 

  CT หน่วยกติที่ได้จำกกำรประเมินหรอือบรมที่จัดโดยหน่วยงำนต่ำงๆ 

   (CREDITS FROM TRAINING) 

  CX หน่วยกิตทีไ่ด้รับจำกกำรยกเวน้กำรเรียน 

   (CREDITS FROM EXEMPTION) 



135 

 

 

 

   (3)  อักษรล ำดับขัน้ที่ยงัไมม่กีำรประเมินผล ให้ก ำหนดดงันี้  

                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 

  I กำรวัดผลยงัไมส่มบูรณ ์(INCOMPLETE)  

  P กำรเรียนกำรสอนยังไมส่ิน้สดุ (IN PROGRESS)  

  กระบวนวิชำที่นักศึกษำได้อักษรล ำดับขั้น  A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ S  เทำ่นั้น จึงจะนับ 

หน่วยกิตของกระบวนวิชำนั้นเป็นหน่วยกติสะสม 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

  กำรทวนสอบระดับรำยวิชำโดยมีกำรประเมินผลกำรเรียนของนักศึกษำในกระบวนวิชำ

บรรยำยฝึกปฏิบัติกำร  และฝกึปฏิบัติงำน ให้มีคณะกรรมกำรพจิำรณำควำมเหมำะสมของข้อสอบ และ

วิธีกำรประเมิน ให้เปน็ไปตำมวัตถุประสงคข์องกระบวนวิชำ  และมีควำมเหมำะสม 

 กำรทวนสอบระดับหลักสูตรใช้ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำบันกำรศึกษำ และผล 

กำรสอบผ่ำนกำรสอบขอขึน้ทะเบยีนและรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภำ  

ในกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ 

 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรยีนรูภ้ำยหลังส ำเร็จกำรศกึษำ โดยจัดใหม้ีระบบกำรติดตำม 

 ศึกษำข้อมลูอยำ่งต่อเนือ่งดงันี้ 

   ภำวะกำรได้งำนท ำของบณัฑติ 

   ควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ 

     ประเมินจำกบัณฑิตในกำรน ำควำมรู้จำกหลักสูตรไปใช้ในกำรประกอบวิชำชีพ 

     ประเมินจำกกำรสอบถำมจำกสถำบันอืน่ที่รับบัณฑติเขำ้ศึกษำต่อ 

     กำรได้รับรำงวลั หรือกำรประกำศเกียรติคุณของบัณฑติ  

     น ำผลกำรศึกษำวิเครำะหข์้อมูลมำตรวจสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรูข้องบัณฑติที่ส ำเร็จ 

                กำรศึกษำ 

 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

                    3.1   ต้องเรียนกระบวนวิชำต่ำง ๆ ให้ครบตำมหลักสูตร และเงือ่นไขของสำขำวิชำ 

ทันตแพทยศำสตร์ และต้องไม่มีกระบวนวิชำที่ได้รับอักษร  I   หรืออักษร   P     

 ส ำหรับนักศึกษำทีโ่อนมำจำกสถำบันอดุมศึกษำอื่น ให้นับเวลำที่ศึกษำในสถำบันอดุมศึกษำ

เดิมและเวลำที่ศึกษำในมหำวทิยำลยัรวมกันและตอ้งไม่เกนิ  2  เทำ่ของแผนก ำหนดกำรศึกษำของสำขำวิชำ 

ทันตแพทยศำสตร ์  โดยนับตัง้แต่ภำคกำรศึกษำแรกที่ขึน้ทะเบียนเป็นนักศึกษำจำกสถำบันอุดมศึกษำเดิม  



136 

 

 

 

 3.2   มีคำ่ล ำดับขัน้สะสมเฉลีย่ในหมวดวิชำชีพไม่นอ้ยกวำ่  2.00  และมีคำ่ล ำดับขัน้สะสมเฉลี่ย 

ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกวำ่  2.00                                

 3.3   ส ำหรับนักศึกษำผู้ได้รับปรญิญำตร ี หรือเทียบเทำ่ที่เข้ำศึกษำเป็นนักศึกษำเพือ่ปริญญำ 

ที่สองของมหำวิทยำลยั ต้องลงทะเบยีนเรียนในหลักสตูรทันตแพทยศำสตรบัณฑิตครบทุกกระบวนวิชำ  

 3.4   ส ำเร็จกำรศึกษำชัน้ปีที่  6 

 3.5   ไม่มหีนีส้ินใด ๆ กับมหำวิทยำลยั      

 3.6   เปน็ผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตำมข้อบงัคับมหำวิทยำลัย ว่ำด้วยกำรพจิำรณำเกยีรติและศักดิ์ของ

นักศึกษำที่จะเสนออนุมัตใิหไ้ด้รับปรญิญำ ประกำศนียบตัรบัณฑิต ประกำศนยีบัตรบัณฑิตช้ันสูง อนุปรญิญำ 

หรือประกำศนยีบัตรของมหำวิทยำลยั       
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หมวดที่ 6.   การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.    การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม ่

 (1)  มีกำรปฐมนิเทศแนะแนวกำรเป็นครูแกอ่ำจำรย์ใหม่  ให้มีควำมรู้และเข้ำใจนโยบำยของสถำบนั/ 

                คณะตลอดจนในหลักสูตรทีส่อน 

 (2) สง่เสริมอำจำรย์ใหม้ีกำรเพิ่มพูนควำมรู้  สรำ้งเสริมประสบกำรณเ์พื่อสง่เสริมกำรสอนและ 

                กำรวิจัยอยำ่งตอ่เนื่อง  กำรสนับสนุนดำ้นกำรศึกษำต่อ  ฝึกอบรม  ดูงำนทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 

                ในองคก์รต่ำง ๆ กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ  หรือกำรลำเพื่อ 

                เพิ่มพนูประสบกำรณ์ 

 (3) ให้อำจำรย์ใหม่มีประสบกำรณก์ำรสอนในปีแรกเริ่มโดยมีอำจำรย์พี่เลีย้งเพื่อให้ค ำแนะน ำกำรสอน 

 

2.  การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจดัการเรยีนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

(1)  จัดวิทยำกรทำงดำ้นกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอบรมให้กับคณำจำรย์เปน็ระยะ 

(2)  มีกำรวิเครำะห์และแนะน ำกำรประเมินผลจำกผลกำรเรียนปลำยภำคให้กับผู้รับผิดชอบกระบวน 

      วิชำ  เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรวัดและประเมนิผลต่อไป 

(3)  สนับสนุนกำรวิจยัเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน และเผยแพร่ผลงำนวิจัยทัง้ในและนอกสถำบัน 

 

 2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1)  ส่งเสรมิอำจำรย์ให้มีกำรเพิ่มพูนควำมรู้  สรำ้งเสริมประสบกำรณเ์พื่อสง่เสริมกำรสอนและกำร

วิจัยอยำ่งตอ่เนื่อง  กำรสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อ  ฝึกอบรม ดูงำนทำงวิชำกำรและวชิำชีพใน

องคก์รต่ำง ๆ  กำรประชุมทำงวิชำกำรทั้งในประเทศและ/หรือต่ำงประเทศ  หรือกำรลำเพื่อ

เพิ่มพูนประสบกำรณ ์

(2)  ส่งเสรมิกำรท ำวิจยัสร้ำงองคค์วำมรู้ใหม่และนวัตกรรม เพื่อควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำชีพ และ

เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

(3)  มีกำรกระตุ้นให้อำจำรยท์ ำผลงำนทำงวิชำกำรสำยตรงในสำขำวิชำ 

(4)  กำรมีส่วนรว่มในกจิกรรมบรกิำรวิชำกำรแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำควำมรู้และคุณธรรม 
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หมวดที่ 7.   การประกนัคุณภาพการศกึษา 
 

1.    การบริหารหลักสูตร 

  มีคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต   โดยมีรองคณบดีเป็นประธำน 

เป็นผู้รับผดิชอบและบรหิำรหลักสูตร  โดยมีคณะกรรมกำรบรหิำรประจ ำคณะ ฯ เป็นผู้ก ำกับ ดูแล  

ให้ค ำแนะน ำ ตลอดจนก ำหนดนโยบำยให้แก่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ทั้งนีค้ณะกรรมกำรประจ ำ

หลักสูตรด ำเนนิกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ตำมแนวทำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของ

มหำวิทยำลยั  ตดิตำม  รวบรวมข้อมลู และประเมนิผลส ำหรับใชใ้นกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร

โดยกระท ำทุกปอียำ่งตอ่เนื่อง 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 

 2.1  การบริหารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมำณประจ ำปี ทั้งงบประมำณแผน่ดนิ และเงินรำยได้ เพือ่จัดซื้อต ำรำ   

           สื่อกำรเรียนกำรสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวสัดุครุภัณฑอ์ย่ำงเพยีงพอ เพื่อสนบัสนุนกำรเรียน 

           กำรสอนบรรยำย  กำรฝึกปฏิบัติกำร และฝึกปฏิบตัิงำนในคลนิิก  และสรำ้งสภำพแวดลอ้มให้ 

           เหมำะสมกับกำรเรียนรูด้้วย  ตนเองของนักศึกษำ 
 

 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 

  ห้องสมุดของคณะมีควำมพรอ้มดำ้นหนังสือ ต ำรำ และกำรสืบค้นผ่ำนฐำนข้อมูล โดย 

           มีส ำนักหอสมดุกลำงที่มีหนังสือด้ำนกำรบรหิำรจัดกำรและด้ำนอืน่ ๆ รวมถงึฐำนข้อมลูที่จะให้สืบคน้    

           มีโสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับกำรเรียนกำรสอนอยำ่งพอเพียง   มีหอ้งปฏิบตัิกำร  คลินิก ที่มีวสัดอุุปกรณ์ 

           ทำงทนัตกรรมอยำ่งพอเพียง 
 

 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

     มีคณะกรรมกำรห้องสมดุเพื่อพิจำรณำกำรจัดซื้อหนังสอื และต ำรำที่เก่ียวข้อง เพื่อกำร 

           บรกิำรให้อำจำรย์และนักศึกษำได้คน้คว้ำ   และใหอ้ำจำรย์ผูส้อนแต่ละกระบวนวิชำมีส่วนร่วมในกำร 

           เสนอแนะรำยชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ   ที่จ ำเป็นต่อกำรเรียนกำรสอน   รวมทั้งจัดเตรยีมสื่อ  

           ต ำรำให้เพียงพอส ำหรับกำรทบทวนควำมรูเ้พื่อกำรสอบขึน้ทะเบยีนรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ 

           วิชำชีพทันตกรรมของนักศึกษำ 

     มีคณะกรรมกำรโสตทศันปูกรณ์เพื่อพิจำรณำจัดหำอุปกรณ์ส ำหรับเป็นสือ่กำรสอน      

           เพิม่เติม และมีควำมทนัสมัย 

     จดัหำวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงทนัตกรรมเพิ่มเติม เช่น  ยูนติท ำฟัน  เครื่องมือทำงทนัตกรรม   

           เพือ่ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ 
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 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

     มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรทรัพยำกรส ำหรับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเปน็ประจ ำทุก 

ปีงบประมำณ 

     มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูใ้ช้ทรัพยำกรด้ำนกำรเรยีนกำรสอนครบทุกด้ำน ได้แก่ 

 ห้องสมุด  ห้องบรรยำย  ห้องปฏิบัติกำร  คลินิก  อุปกรณโ์สตทัศนูปกรณ์  แล้วน ำผลกำรประเมินมำ 

 จัดเตรียมทรัพยำกรให้เพยีงพอ 

3.  การบริหารคณาจารย ์

 3.1  การรับอาจารย์ใหม ่

 คุณลักษณะพนักงานมหาวทิยาลัย  สายวิชาการ  ต าแหน่งอาจารย ์

ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ำกวำ่ปรญิญำเอก หรือเทยีบเทำ่ ในสำขำทันตแพทยศำสตร ์หรือสำขำที่

เก่ียวข้องในกรณีที่ส่วนงำนมีเหตุผลหรือควำมจ ำเปน็พิเศษ อำจขออนุมตัิต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่(ก.บ.) ยกเว้นให้บรรจุผู้มีคุณวุฒปิรญิญำโทหรือเทยีบเทำ่เป็นกรณีพเิศษเฉพำะรำยได้  

(รำยละเอียดตำมเอกสำรภำคผนวก) 

หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการคัดเลอืกอาจารย์ใหม่ 

 หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกอำจำรย์ใหม่ 

 คณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวทิยำลยัเชียงใหม ่ใช้หลักเกณฑ์กำรพจิำรณำคัดเลือกพนกังำน

มหำวิทยำลยัสำยวิชำกำร ตำมประกำศมหำวิทยำลยัเชียงใหม่  ลงวันที่  20  พฤศจิกำยน  2551  เรื่องหลัก 

เกณฑก์ำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย  (รำยละเอียดตำมเอกสำรภำคผนวก) 

 ขั้นตอนกำรคัดเลือกอำจำรยใ์หม่ 

1. เมื่อคณะฯ ได้รับกำรจัดสรรอตัรำพนักงำนมหำวิทยำลยัแลว้  คณะ ฯ แจ้งขออนมุัตดิ ำเนนิกำร  

คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัยต่อประธำน ก.บ. โดยระบุคุณสมบัติเฉพำะ 

ต ำแหนง่ 

2. แต่งตั้งผู้เก่ียวขอ้ง จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่  3  คน  เป็นคณะกรรมคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น

พนักงำน ฯ   

3. คณะกรรมกำรคัดเลือกเป็นผู้พจิำรณำก ำหนดขั้นตอน วิธีกำรคัดเลือก ตลอดจนเงื่อนไขตำม

มำตรฐำนก ำหนดและภำระงำนที่ต้องปฏิบัติของแตล่ะต ำแหน่ง  

4. ประกำศรับสมัคร  และด ำเนนิกำรสอบคัดเลือกตำมวิธีกำรที่คณะกรรมกำรคัดเลือกก ำหนด  

และประกำศผลกำรสอบคดัเลือก 

5. ด ำเนินกำรขอบรรจุผูไ้ด้รับกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนมหำวทิยำลยั ตั้งแต่วนัที่มำปฏิบัตงิำน แตไ่ม่

กอ่นวันประกำศผลกำรคัดเลอืกและวันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ  โดยให้มีกำรทดลองงำน  1  ปี  และมี

กำรประเมินผลกำรทดลองงำน  2  คร้ัง   เมือ่ผ่ำนกำรทดลองงำนงำนจะท ำสัญญำจ้ำงเป็น

พนักงำนมหำวิทยำลัยจนถงึอำยุ  60  ปี  และมีกำรประเมนิกำรปฏิบัติงำนทุกป ีๆ ละ  1  คร้ัง 
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 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

 รองคณบดีและกรรมกำรบรหิำรหลักสูตรจะเป็นตัวแทนในกำรวำงแผน ติดตำมและทบทวน

หลักสูตร   โดยจะเป็นผู้น ำเข้ำข้อมูลจำกคณำจำรย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชำถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อควรปรับปรุง

ของกระบวนวิชำที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร   และอำจำรย์ที่ปรึกษำจะน ำข้อมูลจำกนักศึกษำในกำรดูแลของ

ตนส่งข้อมูลเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนที่นักศึกษำได้ให้ข้อมูล  คณำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

กรรมกำรบริหำรหลักสูตรจะน ำข้อมูลที่ได้รับจำกทุกทำงมำประมวลผลร่วมกับข้อมูลจำกผู้ใช้บัณฑิตเพื่อ

พิจำรณำแนวทำงกำรปรับปรุงหลักสูตร  

 นอกจำกนี้จะมีกำรจัดประชุมร่วมกันระหว่ำงคณำจำรย์ทั้งหมดอย่ำงนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อขอ

ทรำบข้อมูลจำกคณำจำรย์ถึงปัญหำและข้อแนะน ำต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำ   ซึ่งจะน ำมำ

ประกอบกำรปรับปรุงหลักสูตรด้วยอีกทำงหนึ่ง   ทั้งนี้ในกำรประชุมกรรมกำรบริหำรคณะจะพิจำรณำถึงผล

กำรเรียนและกำรประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชำเพื่อสร้ำงมำตรฐำนในกำรประเมินผลกระบวนวิชำต่ำงๆ 

ในหลักสูตรให้มีควำมสอดคล้องกัน  ข้อมูลดังกล่ำวจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส ำหรับกำรปรับปรุง

หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษำหำรือแนวทำงที่จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตำม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึประสงค ์ โดยควำมเห็นชอบของคณะและมหำวิทยำลัย 

 3.3  การแต่งตัง้อาจารย์พิเศษ 

        3.3.1  การอนุมัติในการแต่งตัง้อาจารย์พเิศษ 

                 คณะทันตแพทยศำสตร ์มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ มีกำรก ำหนดเกณฑเ์พื่อกำรอนุมัติกำร 

                 แต่งตัง้อำจำรยพ์ิเศษของสำขำวิชำ  ดังนี้ 

(1)   อาจารย์พิเศษในรายวชิาบรรยาย   สำขำวิชำสำมำรถขอแต่งตั้งอำจำรย์พเิศษบำงเวลำ 

โดยไม่ให้เกนิรอ้ยละ  25  ของจ ำนวนชั่วโมงสอนรวมทั้งหมดของรำยวิชำในหลักสูตร  
 

(2)   อาจารยพ์ิเศษในรายวชิาฝึกปฏบิัติงานคลนิิก  คณะฯ มีกำรวิเครำะห์ภำระงำนสอนของ

อำจำรยใ์นสำขำวิชำนั้น ๆ  เมือ่ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ มภีำระงำนมำกและขำดอัตรำก ำลงั

จึงสำมำรถขอแต่งตั้งอำจำรยพ์ิเศษบำงเวลำ เพื่อมำช่วยสอนในรำยวิชำฝึกปฏิบัตงิำนใน

คลินิกได ้โดยใช้สดัส่วนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพศกึษำของมหำวิทยำลยั  คอื

สัดส่วนของอำจำรย์ : นักศึกษำ  เทำ่กับ  1 : 6   
 

(3)  อาจารย์พเิศษในรายวชิาฝึกปฏบิัติภาคสนาม  ในรำยวิชำฝึกปฏิบัติภำคสนำม

จ ำเป็นต้องแต่งตั้งทันตแพทยส์ังกัดโรงพยำบำลในกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งเป็น

โรงพยำบำลที่คณะฯ สง่นักศกึษำออกไปฝึกปฏิบัตงิำนภำคสนำมเป็นอำจำรย์พิเศษ โดยใช้

สัดส่วนตำมมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพศึกษำของมหำวทิยำลยั  คอืสดัส่วนของ

อำจำรย ์: นักศึกษำ  เท่ำกับ 1 : 6  ทั้งนีอ้ำจแต่งตัง้บุคลำกรอื่นที่เก่ียวข้องเปน็อำจำรย์ชว่ย

สอนได ้ และในกำรฝึกปฏิบัตภิำคสนำมของนักศึกษำ  อำจำรย์ของคณะฯ  จะเป็นผู้นิเทศ

งำน เพื่อดูแลตดิตำมกำรเรยีนกำรสอนภำคสนำม 
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       3.3.2   กระบวนกำรเลือกสรร  อำจำรย์พิเศษต้องเปน็ผู้ที่มีคุณวุฒิไม่น้อยกวำ่ระดับปรญิญำโท 

                           หรือเทยีบเทำ่ ในสำขำวิชำทนัตแพทยศำสตร ์หรือสำขำที่เกี่ยวข้อง 
 

       3.3.3  สัดส่วนภำระงำนของอำจำรย์พิเศษ ต่อภำระงำนของคณำจำรย์ทั้งหลักสูตร ไมม่ำกกว่ำ 

                          รอ้ยละ  2 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

 4.1  การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหนง่ 

มีกำรก ำหนดและแยกแยะภำระหน้ำทีต่่ำงๆ ของบุคลำกรสนับสนนุกำรเรียนกำรสอน จ ำแนก

ต ำแหนง่ของบุคลำกรสำยสนบัสนุนออกตำมหน้ำที่และรับผดิชอบ  จำกนั้นคณะกรรมกำรอัน

ประกอบด้วยรองคณบดีที่เก่ียวข้อง หัวหนำ้งำนบรกิำรวิชำกำรและวิจัยร่วมกันก ำหนด

คุณสมบัติเฉพำะและวุฒิกำรศึกษำที่เหมำะสมและสัมพนัธก์ับต ำแหน่งงำน เปิดรับสมัครและจัดสอบ  

โดยพิจำรณำคัดเลอืกจำกผลกำรสอบทั้งในข้อเขยีน  ปฏิบตัิ กำรใชภ้ำษำอังกฤษในกำรท ำงำน  และ

กำรสัมภำษณโ์ดยดูจำกประสบกำรณก์ำรท ำงำนในอดีตที่เกี่ยวข้องด้วย 

  

 4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน 

 มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีพัฒนำกำรเพิ่มพูนควำมรู้  สรำ้งเสรมิประสบกำรณใ์นภำระงำนที่

รับผดิชอบ  สำมำรถสนับสนนุบุคลำกรสำยวิชำกำร หรอืหน่วยงำนให้เกดิกำรพัฒนำอยำ่งต่อเนื่อง

 โดยกำรอบรม  ดงูำน  ทศันศกึษำ และกำรวิจยัสถำบนั 

 อีกทั้งมีกำรพัฒนำบุคลำกรภำยในใหม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถในงำนที่กว้ำงขึน้  โดย

มอบหมำยให้ปฏิบตัิงำนอืน่นอกเหนือจำกขอบข่ำยงำนเดิมที่ได้ท ำ  เพื่อพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำน

ได้ทัง้งำนบรกิำรวิชำกำรและวิจัย 

 

5.  การสนับสนนุและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 

 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอื่น ๆ แก่นักศึกษา 

 คณะมีกำรแต่งตัง้อำจำรย์ที่ปรกึษำทำงวิชำกำรให้แก่นักศึกษำทุกคน  โดยนักศึกษำสำมำรถ

 ปรกึษำกับอำจำรย์ที่ปรึกษำในกำรวำงแผนกำรเรยีน  กำรแนะน ำแผนกำรเรียนในหลักสตูร กำรเลือก

และวำงแผนส ำหรับอำชีพ  และกำรใช้ชีวติในมหำวิทยำลัย  โดยอำจำรย์ที่ปรกึษำต้องก ำหนดช่ัวโมง

ให้ค ำปรกึษำ (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษำเข้ำปรกึษำได้   นอกจำกนี ้ตอ้งมีที่ปรึกษำกจิกรรม

 เพื่อให้ค ำปรกึษำแนะน ำในกำรจัดท ำกจิกรรมแกน่ักศึกษำ 
 

 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 นักศึกษำที่ถูกลงโทษ  มีสิทธยิื่นอุทธรณต์่อคณะกรรมกำรอุทธรณ ์ภำยใน 30 วัน นับตัง้แต่

วันรับทรำบค ำสั่งลงโทษ  โดยค ำรอ้งต้องท ำเป็นหนังสือพรอ้มเหตุผลประกอบ และยื่นเรือ่งผ่ำนงำน

วินัยกองพัฒนำนักศึกษำ  และให้คณะกรรมกำรอุทธรณ ์ พิจำรณำให้แล้วเสร็จภำยใน  30  วัน

นับตั้งแต่วนัที่ได้รับหนังสืออุทธรณ ์โดยค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรอุทธรณถ์อืเป็นที่สิ้นสุด 
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6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรอืความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

    มีกำรติดตำมกำรเปลี่ยนแปลงของสถำนกำรณท์ำงด้ำนเศรษฐกจิ  สงัคม ของประเทศ และโลก 

      เพื่อศึกษำทิศทำงของตลำดแรงงำนทั้งในระดับท้องถิน่ และประเทศ 

    ให้มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนและควำมพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติกอ่นกำร 

                ปรับปรุงหลักสูตร 

7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ไม่น้อยกวำ่ 80% มี

ส่วนร่วมในกำรประชุมวำงแผน ตดิตำม และ

ทบทวนกำรด ำเนนิกำรของหลักสูตร 
      

 

 

2. มีกำรจัดท ำรำยละเอียดของหลักสตูร (มคอ. 2) 

ที่สอดคลอ้งกับมำตรฐำนคุณวุฒิสำขำวิชำในทุก

ประเด็น 
      

 

 

3. มีรำยละเอยีดของกระบวนวิชำ (มคอ. 3) และ

ของประสบกำรณภ์ำคสนำม (มคอ. 4) ตำม

แบบฟอร์มของ สกอ. กอ่นกำรเปิดสอน ครบทุก

กระบวนวิชำ 

      

 

 

 

4. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ

กระบวนวิชำ (มคอ. 5)  และของประสบกำรณ์

ภำคสนำม (มคอ. 6) ตำมแบบฟอรม์ของ สกอ. 

ภำยใน 30 วันหลังสิน้สุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอน 

ครบ 100% 

      

 

 

 

5. มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของ

หลักสูตร ตำมแบบ มคอ. 7 ภำยใน 60 วัน หลงั

สิน้สดุปีกำรศึกษำ 
      

 

 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษำตำม

มำตรฐำนผลกำรเรียนรูท้ี่ก ำหนดใน มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 (ถำ้มี) อยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 25  ของกระบวน

วิชำที่เปิดสอนในแต่ละปีกำรศกึษำ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 ปีท่ี 6 ปีท่ี 7 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

กลยุทธ์กำรสอน หรอืกำรประเมินผลกำรเรยีนรู้ 

จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนนิงำนใน มคอ. 7 ปทีี่

แล้ว 

      

 

 

 

8. อำจำรยใ์หม่ (ถำ้มี) ทุกคน ได้รับกำรปฐมนิเทศ

หรือค ำแนะน ำดำ้นกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 
      

 

 

9. อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง

วิชำกำรและ/หรอืวิชำชพี อยำ่งน้อยปีละ 1 คร้ัง 
      

 

 

10. จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 

(ถำ้มี) ได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรและ/หรือ

วิชำชีพ ไม่นอ้ยกวำ่รอ้ยละ  50  ต่อป ี
      

 

 

11. ระดับควำมพึงพอใจของนกัศึกษำปีสุดท้ำย/ 

บัณฑติใหม่ทีม่ีต่อคุณภำพของหลักสตูร เฉลีย่ไม่

น้อยกวำ่ 3.5 จำกคะแนนเตม็ 5.0 

      

 

 

 

12. ระดับควำมพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่มีต่อ 

บัณฑติใหม ่เฉลี่ยไมน่้อยกวำ่ 3.5 จำกคะแนน 

เต็ม 5.0 

       

 

 

 

  เกณฑ์ประเมิน    ต้องมีผลกำรประเมินอยูใ่นระดับดอียำ่งน้อย 2  ปีกำรศึกษำอย่ำงตอ่เนื่องกอ่น

ได้รับกำรเผยแพร ่  โดยผลกำรประเมินระดับดี  หมำยถึง ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ที่  1-5  ครบถว้น  และ     

ตัวบ่งชี้ที่  6-12 บรรลุเปำ้หมำยอย่ำงน้อยรอ้ยละ  80  ของตัวบ่งชี้ในปีที่ถูกประเมนิ 
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หมวดที่ 8.   กระบวนการการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

 

1.    การประเมนิประสิทธผิลของการสอน 

 1.1  กระบวนการประเมนิและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

  มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรยโ์ดยนักศึกษำ และน ำผลกำรประเมนิมำวิเครำะห์เพื่อหำ 

      จุดอ่อนและจดุแข็งในกำรสอนของอำจำรย์ผูส้อน  เพือ่ปรับกลยุทธ์กำรสอนให้เหมำะสม โดย 

       อำจำรย์แตล่ะท่ำน 

  มีกำรประเมินผลกำรเรียนรูข้องนักศึกษำโดยกำรสอบ  

  มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำโดยกำรปฏิบตัิงำนกลุ่ม 

  วิเครำะห์เพื่อหำจุดอ่อนและจุดแข็งในกำรเรียนรูข้องนักศึกษำ  เพือ่ปรับกลยุทธ์กำรสอนให้ 

        เหมำะสมกับนิสติแต่ละช้ันปี โดยอำจำรย์แตล่ะทำ่น 

 1.2  กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  ให้นักศึกษำได้ประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในทุกด้ำน ทั้งในดำ้นทักษะ  กลยุทธ์กำรสอน  

       และกำรใชส้ื่อในทุกกระบวนวิชำ 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

  ประเมินโดยนักศึกษำปสีดุท้ำย 

  ประเมินโดยบัณฑติที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ประเมินโดยผู้ใชบ้ัณฑติ/ผู้มีส่วนได้เสยีอืน่ ๆ 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำประจ ำปี ตำมดัชนีบง่ชีผ้ลกำรด ำเนินงำนที่ระบใุนหมวดที ่7 ข้อ 7 โดย 

คณะกรรมกำรประเมินอย่ำงน้อย  3  คน  ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิในสำขำวิชำอยำ่งน้อย  1  คน ที่ได้รับ

กำรแต่งตั้งจำกมหำวิทยำลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุ 

 ให้กรรมกำรวชิำกำรประจ ำสำขำวิชำ/ภำควิชำ  รวบรวมขอ้มูลจำกกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนของ 

อำจำรย ์ นักศึกษำ  บัณฑิต  และผู้ใชบ้ัณฑติ  และข้อมลูจำก  มคอ. 5, 6, 7  เพื่อทรำบปัญหำของกำร

บรหิำรหลักสตูรทัง้ในภำพรวมและในแตล่ะกระบวนวิชำ   และน ำไปสู่กำรด ำเนนิกำรปรับปรุงกระบวนวิชำและ

หลักสูตรต่อไป  ส ำหรับกำรปรับปรุงหลักสูตรนัน้จะกระท ำทุก ๆ  5   ป ี ทัง้นีเ้พื่อใหห้ลักสูตรมีควำมทนัสมัย 

และสอดคลอ้งกับควำมตอ้งกำรของผู้ใชบ้ัณฑติ 
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ภาคผนวก 
 

1. ค าอธบิายลักษณะกระบวนวิชา  (ท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ) 
(1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

ม.อ. 101 (001101) ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 1  3(3-0-6) 
ENGL 101  Fundamental  English 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 
                  การสือ่สารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพนัธ์ในชีวติประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อา่นและเขียน

ในระดับเบื้องตน้ ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ  

       Communication in English for everyday interactions. Basic listening, speaking, reading and 
writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 
 

ม.อ. 102  (001102) ภาษาองักฤษพืน้ฐาน 2   3(3-0-6) 
ENGL 102  Fundamental  English 2   
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ม.อ. 101 หรือตามความเห็นชอบของภาควิชา 

       การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจ าวัน ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในระดับที่ซับซอ้นขึน้ในบรบิททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ 

       Communication in English for everyday interactions. More advanced listening, speaking, 
reading and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.   
 

 ม.อ. 201  (001201) การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธผิล 3(3-0-6) 
 ENGL 201  Critical Reading and Effective Writing 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ม.อ. 102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควิชา 

         ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการอ่านเชิงวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลและสื่อต่างๆ และการเขียน
อย่างมีประสิทธิผล ในหัวข้อตามความสนใจของผู้เรยีน   

         English language skills for critical reading from different sources and media and effective 
writing on topics of students’ interests. 
 

 ม.อ. 226  (001226) ภาษาองักฤษในบรบิทวทิยาศาสตร์สุขภาพ 3(3-0-6) 
 ENGL 226  English in Health Sciences Context 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

         ทักษะ องค์ประกอบ และหน้าที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพใน
บรบิททางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
                    Specific language functions, components and skills for effective communication in health 
science contexts. 
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1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

ม.ปร. 269    (011269)  ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 3(3-0-6) 

  PHIL 269   Philosophy of Sufficiency Economy 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

          นิยาม  แนวคิด และหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง หลักการประยุกต์ใชป้รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

                     Definition, concept and principle of philosophy of sufficiency economy. Livelihood 

according to philosophy of sufficiency economy. Application of the principle philosophy of sufficiency 

economy. 

 

ม.จว. 110   (013110)  จิตวิทยากับชีวิตประจ าวนั 3(3-0-6) 

PSY 110     Psychology and Daily Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

 จิตวิทยากับชีวิตประจ าวัน ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล 

ปัจจัยด้านสังคม 

            Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 
 

ม.ศท. 100  (050100)  การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

HUGE 100   Usage of the Thai Language 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาไทย 

             A study of the usage of the Thai Language and practice in writing. 

 

ม.ศท. 106  (050106)  ศิลปะแห่งการเป็นมนุษย์ทีม่ีคุณค่า  3(3-0-6) 
HUGE 106   Humanistic Arts     
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 
             การศึกษาธรรมชาติและความหมายของความเปน็มนุษย์เพื่อความเข้าใจและรูจ้ักตนเองและผู้อืน่ 

มนุษยใ์นสภาพแวดล้อมปัจจบุัน เปา้หมายของมนุษย ์ แนวทางวธิีการหรอืศลิปะที่น าไปสู่เป้าหมายของมนุษย์ 

ความรู้เชิงข้อเท็จจรงิและเชิงคุณคา่ การใช้ชีวติและท างานรว่มกับผู้อื่นในสงัคมอยา่งสนัติ ด้วยมโนธรรมและ

ส านึกตอ่สงัคม 

             The study of nature and the meaning of humanity to understand oneself and others; humanity 

in today’s environment; the purpose of human life; paths to fulfillment through humanistic arts, factual 

knowledge and installation of values; living and working together peacefully and with a sense of social 

responsibility. 
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ม.ศท. 121 (050121) พลเมืองไทยในประชาคมอาเซียน 3(3-0-6) 
HUGE 121  Thai  People in the ASEAN Community 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 
             ก าเนิดและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาทของประเทศไทยกับ
พลเมืองไทยในประชาคมอาเซยีน แนวทางที่สร้างสรรคใ์นการปรับตัวให้อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนอย่าง
สันติสุข มุมมองต่ออนาคตของประชาคมอาเซยีน 
                      The origin and development of the ASEAN community, the status and position of 
Thailand and Thai people in the ASEAN community, creative approaches to adjust to peaceful living in 
the ASEAN community and the future prospect of the ASEAN community. 
 
ศ.สข. 100  (074100)  โภชนาการเพือ่การส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
EDHL  100     Nutriotion for Promotion of Health 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

        ความหมาย และความส าคัญของการส่งเสริมสุขภาพ และโภชนาการ ความต้องการอาหาร
ของบุคคลวัยต่างๆ การวางแผนด้านโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ การศึกษาบริโภคนิสัยของ
บุคคล และการวิเคราะห์ วิจารณ ์ภาวะที่เกดิจากการบริโภค 

        Meaning and importance of health promotion and nutrition. Food requirements at all stages 
of life. Planning of nutrition and evaluation of nutrition status. Study of consumer behavior. Analysis and 
synthesis of consumer status. 
 
วจ.ล. 271 (103271) สังคีตวิจักษ ์ 3(3-0-6) 
DART 271  Music Appreciation 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

       การฟังและการชื่นชมผลงานชิ้นเยี่ยมของดนตรีตะวันตกและไม่ใช่ตะวันตก  พื้ นฐาน
องค์ประกอบของดนตรี  บริบทของดนตรี  เครื่องดนตรี  นักประพันธ์และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก  
สุนทรยีภาพทางดนตร ีรูปแบบดนตร ีและประวัติของดนตรี 
                     Listening and appreciation of the masterpieces of Western and non-Western music; 
fundamental music elements; musical context; musical instruments; the world great composers and 
musicians; music aesthetics; musical forms and history of music.    
 
พย.ศท.151 (571151) ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสขุ 3(2-3-4) 
NGGE 151  Science and Art for Happiness Creation 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

          การรูจ้ักตัวเอง การเขา้ใจตนเองและผู้อื่น ความหมายความส าคัญและสาระที่แท้ของชีวติและ

การศึกษา ความหมายความส าคัญแนวคิดและแนวทางของจิตตปัญญาศึกษา สาระและความส าคัญแห่ง

ความสุข นิยามของความสุข ประเภทของความสุขและการสร้างความสุขด้วยตัวเอง ความเชื่อมโยงของสาระ

แห่งชีวิต การศึกษาจิตตปัญญาศึกษาและการสร้างความสุข เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือการมีชีวิตที่

สมบูรณ ์ด้วยการเข้าถงึความรู้ ความจริง และความดีงามของธรรมชาติและสรรพสิ่ง 
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                      Knowing of oneself; understanding of self and others; meaning, significance, and 

contexts of life and education; definition and concepts of contemplative education; contexts and 

significances of happiness; definition, type, and self-creation of happiness; linkage among life contexts-

education-contemplative education and happiness creation for perfect or quality of life through true 

knowledge and the beauty and goodness of natures and all things. 

 

บธ.กง.101 (702101)   การเงินในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
FINA 101   Finance for Daily Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

       ความรู้เบื้องต้นของการบรหิารการเงินในชีวติประจ าวนั  การสรา้งฐานะมั่นคงทางการเงิน    

การส ารวจสุขภาพทางการเงนิ  การวางแผนทางการเงิน  การบรหิารรายได้  รายจา่ย  และภาระหนีส้ิน้  

บรกิารของสถาบันการเงนิ  การออมเงนิ  การให้เงินท างาน  การวางแผนการเงินส าหรับเหตุการณข์องชีวติ 

การประกันความเสี่ยง  การวางแผนภาษีและการเตรยีมความพร้อมเพื่อความสุข    

        Basic knowledge of financial  management for daily life.  Wealth creation.  Financial health 

evaluation.  Financial planning.  Income, expenses and debt management. Financial institution services.  

Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance.  Tax planning.  

Preparing for happiness.                

 
ศศ.100 (751100) เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
ECON 100  Economics for Everyday Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

         แนวคิดทางเศรษฐศาสตรท์ี่น าไปใช้ในชีวติประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การบรโิภค ตลาด 

รายได้ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืด การจ้างงาน 

เศรษฐกจิการค้าและการเงินระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกจิและสิ่งแวดล้อม 

         Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, 

consumption, markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, 

employment, international trade and finance, and economic development and environment. 

 
น.ศท.100 (176100) กฎหมายและโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
LAGE 100  Law and Modern World 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

          แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคม
ระหว่างประเทศ กฎหมายกับปัญหาท้องถิ่น และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับท้องถิ่น 
ระดับสังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน์ ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ 
เก่ียวกับกฎหมายและโลกสมัยใหม่  
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                     Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international 
societies. Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban 
societies. Roles of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law 
and modern world. 
             
                1.3  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

 ว.วท. 116   (201116) วิทยาศาสตร์และภาวะโลกร้อน 3(3-0-6) 
   SC 116   Science and Global Warming  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

      บรรยากาศและโลก ฤดูกาลและดวงอาทิตย์ สภาพอากาศและภูมิอากาศ การถ่ายโอนความร้อน
ในอากาศและมหาสมุทร แกส๊เรือนกระจกและปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ เราจะ
ช่วยโลกได้อย่างไร 
              Atmosphere and earth, Seasons and the sun, Weather and climate, Heat transfer: in the air 
and ocean, Green house gases and effect, Global warming and its impact and how can we save the 
earth? 
 
ว.คม.192 (203192) พอลิเมอร์ในชีวติประจ าวัน 3(3-0-6) 
CHEM 192  Polymer in Everyday Life 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

         บทน าทั่วไปเก่ียวกับพอลิเมอรใ์นโลกของวัสดุ พอลิเมอร์มาจากไหน (วัตถุดิบ) การพัฒนาเชิง

ประวัติศาสตรข์องพอลิเมอร ์การจ าแนกประเภทของพอลิเมอร ์พอลิเมอร์ท าได้อย่างไร (ปฏิกิริยาการเกิดพอ

ลิเมอร์) พอลิเมอร์ชีวิตประจ าวัน การน าพอลิเมอร์มาแปรใช้ใหม่ พอลิเมอร์ที่สลายได้ในสิ่งแวดล้อม (ชีว

พลาสติก) พอลิเมอรเ์บลนด์และคอมพอสิท ทิศทางของพอลิเมอรใ์นอนาคต 

        General introduction to polymers in the world of materials, Where do polymers come from?   

(Raw materials), Historical development of polymers, Classification of polymers, How are polymers 

made? (Polymer-forming reactions), Polymers in everyday life, Polymer recycling, Environmentally 

degradable polymers (Bioplastics), Polymer blends and composites and Polymers in the future. 

 
ว.สถ. 101 (208101) สถิติส าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน 3(2-2-5) 
STAT 101  Statistics for Everyday Life and Work 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

         สถิติกับการด ารงชีวิตและการประกอบวิชาชีพในโลกปัจจุบันและอนาคต  กระบวนการเชิง

เหตุผลเพื่อแก้ไขปัญหาที่น าไปสู่พัฒนาการที่ยั่งยืน การใช้สถิติส าหรับอธิบายเหตุและผลของปรากฏการณ์

ต่างๆ การอธิบายปรากฏการณ์ที่ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นและสถิติศาสตร์ ระเบียบวิธี

สถติิขัน้พืน้ฐาน ความเชื่อถือได้ของข้อสรุปและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติิ การใชป้ระโยชน์จากข้อสรุป

ที่ได้จากระเบยีบวิธีทางสถติิ 



150 

 

 

       Statistics in everyday and professional life in the present and future world, Reasoning 
process in problem solving for sustained development, Explaining causes and outcomes of phenomena 
with statistics, Explaining stochastic phenomena with probability, Probability and statistics, Fundamental 
statistical methodologies, reliability of conclusions, and the use of statistical packages and Utilization of 
conclusions from statistical methodologies. 
 
วศ.คพ. 111 (261111) อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 3(3-0-6) 

CPE 111  Internet and Online Community 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

           ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ เทคโนโลยีกับโลกสมัยใหม่ การใช้

เสิรช์เอนจินอย่างมีประสิทธิภาพ บรกิารออนไลน์ และระบบประมวลผลกลุ่มเมฆ ผลกระทบของอินเทอร์เน็ต

และสังคมออนไลน์ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวัน พาณิชย์อิเลกทรอนิกส์ และการประชาสัมพันธ์ผ่าน

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ จริยธรรมและมารยาทของการเข้าสังคมออนไลน์ แนวคิดด้านสังคมของ

อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ แนวคิดด้านกฎหมายของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ ความปลอดภัยและ

ความเป็นส่วนตัวในอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ อนาคตของอินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

         Introduction to Internet and social networking, Emerging trends in technology, Efficient 

utilization of search engine, Online services and cloud computing, Impact of Internet and social 

networking in daily life, e-Commerce and advertising in Internet and social networking, Online social 

ethics and morals, Social aspects of Internet and online community, Legal aspects of Internet and online 

community, Security and privacy on Internet and social networking, Future trends of Internet and social 

networking. 
 

 

ภ.วภ. 100 (461100) สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 3(3-0-6) 

PHPS 100  Herbs for Health and Beauty 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

          พืชสมุนไพรที่ใช้เพื่อเสริมสุขภาพ กลุ่มที่ใช้รักษาโรคพื้นฐาน กลุ่มผักพื้นบ้าน รวมถึงพืชพิษ
ต่างๆ และการแก้พษิ สมุนไพรทั้งลักษณะพืชสดและพืชแห้ง พรอ้มทั้งยาเตรียมและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ 
สรรพคุณ ทั้งที่เป็นยา อาหาร และเครื่องส าอาง เน้นที่มีใช้ประจ าวัน ช่วยให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง 
ปลอดภัยตามหลักวชิา 
                     Herbs for health promotion, those used to treat common diseases, indigenous vegetables 

including some toxic plants. Medicinal plants, both in fresh and dry forms and their various products. 

Their uses as drugs, food and cosmetic emphasizing on daily usage for proper and safe use. 
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พย.ศท.111 (571111) การคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 

NGGE 111  Critical Thinking and Creative Thinking 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

          แนวคิดพืน้ฐานของการคิด ประเภทของการคิด ความหมายของการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิด

สรา้งสรรค ์หลักการและองคป์ระกอบของการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ประโยชน์ของการคิดเชิง

วิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่มีผลต่อการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาและการ

ส่งเสรมิการคิดเชงิวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรค ์และการน าการคิดเชิงวิพากษ์และการคิดสร้างสรรค์ไปใช้ใน

ชีวติประจ าวัน   

 
                     Fundamental principles of thinking, forms of thinking, definitions of critical thinking and 

creative thinking. Principles and components of critical thinking and creative thinking. Advantages of 

critical thinking and creative thinking. Factors related to critical thinking and creative thinking. 

Development and enhancement of critical thinking and creative thinking and use of critical thinking and 

creative thinking in daily life.   

 

สถ.ส.100 (801100) สถาปัตยกรรมในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

ARCT 100  Architecture in Everyday Life 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

            ความแตกต่างระหว่างอาคาร และสถาปัตยกรรม ศาสตร์และศิลป์พื้นฐานทาง

สถาปัตยกรรม สุนทรียะในงานสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมในชีวิตประจ าวัน รูปแบบสไตล์ แฟช่ัน และ

ศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบต่างๆ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของวิชาชีพสถาปนิก เริ่มต้นอย่างไรกับ

การท างานกับสถาปนิก สถาปนิกในอุดมคติของลูกค้า และลูกค้าในอุดมคติของสถาปนิก กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการก่อสร้างเบื้องต้น วัสดุที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรมเบื้องต้น การอ่านแบบและการท าความ เข้าใจแบบ

สถาปัตยกรรมเบื้องต้น ฮวงจุ้ย และความเชื่อในมุมมองของสถาปนิก อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของ

สถาปัตยกรรมไทย และสถาปัตยกรรมล้านนา สถาปัตยกรรมสีเขียวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 

           The difference between building and architecture, Basic sciences and arts of 

architecture, Aesthetics in architecture, Architecture in everyday life, Styles and fashions of architecture, 

Roles and responsibilities of architects, How to start working with architects, Ideal architects versus ideal 

clients, Basic building laws and regulations, Basic building materials, How to read and understand 

architectural drawings, Fung-Shi and belief system in the understanding of architect, Past, Present and 

future of Thai and Lanna architecture, Green architecture and its sustainability. 
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ศท.วว.111  (953111)  ซอฟต์แวร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SE 111      Software for Everyday Life  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

                    แนะน าลักษณะ องคป์ระกอบ และบทบาทของซอฟต์แวร์ในชีวติประจ าวัน การน าซอฟต์แวร์

มาประยุกตใ์ช้ในด้านต่างๆ อาทิ ดา้นส่วนบุคคลเพื่อเพิม่สมรรถภาพ และยกระดับคุณภาพของชีวติ ด้าน

องคก์รทางธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพและการบรหิารจัดการ และดา้นการค้นควา้วิจยั หัวข้อทีน่่าสนใจใน

อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ เช่น อาชีพตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ข้อควรระวัง และพึงปฏิบตัิในการใช้งานซอฟต์แวร์ 

ตลอดจนทิศทางของเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ในอนาคต 

                    The course will provide basic understanding of computer software: what it is and its role 
in improving our daily lives.  Major areas of software applications and products popularly used today will 
be introduced including software for personal use to improve productivity and quality of life, for 
organizational enterprises to support business operations and management, and for education and 
research activities.  Latest issues in today’s software industry such as career choices, ethics, future 
trends, and direction will also be surveyed to provide the overall picture of the field. 
                
               1.3  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม 
 

ท.ศป. 111  (428111)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 1  1(0-3-1) 
DSDA 111        Learning Through Activities 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

     การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยการเตรียมตนเองในการศึกษาและการด าเนินชีวิต การปรับตัว การควบคุมตนเอง 
ในการศึกษาและการด าเนินชีวติ การมีวินัยในตนเอง การสรา้งสัมพันธภาพ การท างานเป็นทีม ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมในสังคม   การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ (Unsatisfactory: U) 
                Concepts and application of concepts in holistic oral health care, integration of  dentistry 
related   knowledges   in  treatment  planning   and   delivery  of  comprehensive dental care.  Grading 
will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
 
ท.ศป. 112  (428112)   การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม  2       1(0-3-1) 
DSDA 112        Learning Through Activities 2 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

      การเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  เพื่อเสรอมทักษะและ
ประสบการณ์ชีวิตของการศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยการเตรียมตนเองในการศึกษาและการด าเนินชีวิต การ
ปรับตัว การควบคุมตนเองในการศึกษาและการด าเนินชีวิต การมีวินัยในตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ การ
ท างานเป็นทีม ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม  การให้ล าดับขั้นเป็นที่นา่พอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่
น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
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     This course is designated to develop student’s skill and experience of studying and living in 
the university by attending activities.  The activities encourage the students to be able to adapt and 
manage themselves to cope with new experiences and a new lifestyle in the university, by developing 
good discipline, relationships, effective team work experience and social responsibility.  Grading will be 
given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
 
ท.ศป. 113 (428113) การเรียนรู้ผา่นกิจกรรม 3 1(0-3-1) 
DSDA 113  Learning Through Activities 3 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

     การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา  เพื่อเสริมทักษะและประสบการณ์ชีวิตของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยการเตรียมตนเองในการศึกษาและการด าเนินชีวิต  การปรับตัว การควบคุม
ตนเองในการศึกษาและการด าเนินชีวิต  การมีวินัยในตนเอง การสร้างสัมพันธภาพ  การท างานเป็นทีม  
ตลอดจนการมีส่วนร่วมในสังคม  การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ 
(Unsatisfactory : U) 
                This course is designated to develop students’s skill and experience of studying and living in 
the university by attending activities.  The activities encourage the students to be able to adapt and 
manage themselves to cope with new experiences and a new lifestyle in the university, by developing 
good discipline, relationships, effective team work experience and social responsibility.  Grading will be 
given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
 

(2)   หมวดวิชาเฉพาะ 

            2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
 

ว.ชว. 145 (202145) ชีววิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 

BIOL 145  Biology for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

         เคมีของชีวิต โครงสร้างและการท างานของเซลล์ แบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม อณู

พันธุศาสตรแ์ละเทคโนโลยีชีวภาพ จุดก าเนิดความหลากหลายของสัตว์  การด ารงชวีิตของสัตว์และนิเวศวิทยา 

         Chemistry of life, cell structure and function, patterns of inheritances, molecular genetics 

and biotechnology, origin of animal diversity,  animal life and ecology. 

 

ว.ชว. 146 (202146) ปฏิบัติการชวีวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-0) 

BIOL 146  Biology Laboratory for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

        บทน ากล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ อณูพันธุศาสตร์เนื้อเยื่อ

สัตว์ ระบบอวัยวะภายในของสัตว์ การหายใจ เลือดและการหมุนเวียน สารอาหารและการย่อย  การสืบพันธุ์

ของสัตว์ การเจริญขั้นต้น  พฤติกรรมสัตว์ นิเวศวิทยา  และนิเวศวิทยาประชากร 
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        Introduction,  microscope,  cell structure and functions, genetics, molecular genetics,  

animal tissues, animal internal system,  respiration,  blood and circulation,  nutrition and digestion, animal 

reproduction, early embryonic development, animal behaviors, ecology and population ecology. 

 

ว.คม. 154 (203154) เคมีพื้นฐานส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2(2-0-4) 

CHEM 154  Basic Chemistry for Health Science Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

       เคมีเทอรโ์มไดนามิกส ์ สมดลุเคม ี จลนพลศาสตรเ์คมี  อะลิฟาติกไฮโดรคารบ์อน สารประกอบ 

อะโรมาติก  สเตอริโอเคม ี การแทนที่ด้วยนิวคลีโอไฟล ์ อนุมูลอิสระ  แอลกอฮอลอ์ีเทอรแ์ละฟีนอล   แอลดี

ไฮด์และคโีตน   กรดคารบ์อกซิลิกและอนุพันธ ์  เอมีน  คารโ์บไฮเดรต   กรดอะมิโน  เพปไทด์และโปรตีน  

ลิพดิ  วงวิวธิพันธ์และกรดนิวคลีอิก 

                  Chemical thermodynamics, chemical equilibrium, chemical kinetics, aliphatic hydrocarbons,  

aromatic compounds, stereochemistry, nucleophilic substitution,  free radicals, alcohols ethers and 

phenols,  aldehydes and ketones,  carboxylic acids and their derivatives,  amines, carbohydrates,  amino 

acids, peptides, and proteins, lipids,  heterocycles and nucleic acids. 
 

 

ว.คม. 159 (203159) ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 1(0-3-0) 

CHEM 159  Basic Chemistry Laboratory for Health Science Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ว.คม. 153 หรอื  

                                 ว.คม. 154 

         ปฏิบัติการเคมีพื้นฐานที่ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องต่างๆ  ต่อไปนี้ : ความร้อนของปฏิกิริยาเคมี  

เซลล์ไฟฟ้าเคมี  กรด-เบสอินดิเคเตอร์และไฮโดรลิซิสของเกลือ  สารละลายบัฟเฟอร์  การเตรียมและสมบัติ

ของบัฟเฟอร์  อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี  การกลั่นด้วยไอน้ า  การวินิจฉัยเอกลักษณ์ของไฮโดรคาร์บอน  

แอลกอฮอล์  ฟีนอล  แอลดีไฮด์และคโีตน  สเตอรโิอเคมี  ปฏิกริยิาสะพอนิฟิเคชันของลิพดิ  การแยกกรดอะมิ

โนด้วยทีแอลซี  การแยกและการวินิจฉัยเอกลักษณ์ของเคซีน  การแยกลิพิดจากไข่แดง  การแยกและการ

วินิจฉัยเอกลักษณ์ของดีเอ็นเอจากยีสต์ 

                   The basic chemical experiments related to the following topics : Heats of chemical 

reactions, electrochemical cells, acid-base indicators and hydrolysis of salts, buffer solutions : preparation 

and properties, rate of chemical reactions, steam distillation, identification of hydrocarbons, alcohols, 

phenols, aldehydes and ketones, stereochemistry, saponification of lipid, TLC separation of amino acids, 

isolation and identificaton of casein, isolation of lipids from egg yolk, isolation and identification of DNA 

from yeast. 
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ว.ฟส. 135 (207135) ฟิสกิส์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ์ 2(2-0-4) 

PHYS 135  Physics  for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

         แรงและสมดุลของแรง การเคลื่อนที่เชิงเส้นและการเคลื่อนที่แบบหมุน งาน พลังงานและการ

เปลี่ยนรูปของพลังงาน ของไหลและกลศาสตรข์องไหล  สภาพยืดหยุ่น ความร้อน การถ่ายโอนความร้อนและ

สมบัติทางความร้อนของสาร คลื่นกล เสียงและการได้ยิน ไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก แสงและทัศนศาสตร์  

ฟิสิกส์ของอะตอม นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี 

         Forces and forces in equilibrium,  rectilinear and rotational motion, work, energy and 

energy transformation, fluids and fluid mechanics, elasticity,  heat, transfer of heat and thermal 

properties of matter, mechanical waves, sound and hearing,  electricity and magnetism, light and optics, 

physics of atoms, nucleus and radioactivity. 

 

พ.กว. 252 (301252) จุลกายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 3(2-2-5) 

ANAT 252  Microscopic Anatomy for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.ชว. 145 และ ว.ชว. 146  หรอื 

                                  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

                     จลุกายวิภาคศาสตรข์องเซลล ์เนือ้เยื่อ และอวยัวะของระบบการท างานต่างๆ ของรา่งกาย

มนุษย ์เพื่อให้เขา้ใจถึงหนา้ที่และความสัมพันธ์ในการท างานของอวยัวะในภาวะปกติ 

                     Microscopic studies of cells, tissues and organization of systematic anatomy of the 

human body.  Their functional significances are also emphasized. 

 

พ.กว. 253 (301253) กายวิภาคระบบประสาทและวิทยาเอ็มบริโอพื้นฐาน 3(2-2-5) 

ANAT 253  Basic Neuroanatomy and Embryology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน พ.กว. 251 หรือ พ.กว. 221 หรอื พ.กว. 254 หรอื 

                                ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

                    การพัฒนาการและเจริญเติบโตของมนุษย์ช่วงเอ็มบรโิอ รูปรา่ง ลักษณะโครงสรา้ง 

ความสัมพนัธ์และหน้าที่ของสว่นต่างๆ ของระบบประสาทสว่นกลาง และส่วนทีต่่อออกไปจากส่วนกลาง 

ลักษณะอาการทางคลินิกทีม่คีวามสัมพนัธ์กับความรู้ทางประสาทกายวิภาคเบื้องต้น 

                    The development, growth and differentiation of the human embryo, the morphology, 

relationship and function, and associative structures of both central and peripheral nervous systems,    

the relation between the knowledge of neuroanatomy and the clinical problems. 
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พ.กว. 254 (301254) มหกายวิภาคศาสตร์ส าหรบันักศึกษาทันตแพทย์ 3(2-2-5) 

ANAT 254  Gross Anatomy for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.ชว. 145 และ ว.ชว. 146;  หรอื 

                                  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

         มหกายวิภาคศาสตรข์องมนุษย์ มหกายวิภาคศาสตรข์องส่วนหลงัและส่วนแขน มหกายวิภาค

ศาสตรข์องส่วนคอ มหกายวภิาคศาสตรข์องกะโหลกศีรษะ ใบหน้า จมูก และปาก มหกายวิภาคศาสตรข์อง

เส้นประสาทจากสมองและเยือ่หุ้มสมอง มหกายวิภาคศาสตรข์องทรวงอก และมหกายวภิาคศาสตรข์อง

อวัยวะในช่องทอ้ง อุ้งเชิงกรานและอวยัวะสืบพันธุ์ 

                    Human gross anatomy, gross anatomy of back and upper extremity, gross anatomy of 

neck, gross anatomy of skull, face, nose and mouth, gross anatomy of cranial nerves and cranial 

meninges, gross anatomy of thorax, gross anatomy of abdominopelvic and sex organs. 

 

พ.ชค. 252 (303252) ชีวเคมีทางการแพทย์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5(4-3-8) 

BCHM 252  Medical Biochemistry for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ว.ชว. 145 และ ว.ชว. 146 และ ว.ฟส. 135 และ 

                                 ว.คม. 154 และ ว.คม. 159  

           การศึกษาโครงสรา้ง หนา้ที่ และการเปลีย่นแปลงเชิงเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลใน

รา่งกายของมนุษย ์รวมทั้งโภชนศาสตร ์การสื่อสัญญาณของฮอรโ์มน เมมเบรนและการขนส่ง ชีวเคมีของ

เลือด โรคมะเร็งและสารพษิ 

          Study of structures, functions and metabolic alterations of biomolecules in the body of 

human, including nutrition, hormone signaling, membrane and transport, biochemistry of blood, cancer 

and toxins.  

 

พ.จช. 352 (311352) จุลชีววิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5(3-6-6) 

MICR 352  Microbiology for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.ชว. 145 และ ว.ชว. 146  หรอื 

                                 ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

                     ภูมิคุ้มกันวิทยาพืน้ฐาน   ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก  ไวรัสวิทยาพืน้ฐาน  ไวรสักอ่โรคในคน 

แบคทีเรยีวิทยาพืน้ฐาน   แบคทีเรยีกอ่โรคในคน  เชือ้ราทัว่ไป  โรคติดเชือ้ราในคน รากอ่โรคภูมิแพ้และ

สารพษิจากเชือ้รา 

          Basic immunology, clinical immunology, basic virology, virus that causes diseases in 

human, basic bacteriology, bacteria that causes diseases in human, general mycology, fungal infection in 

human, Fungi that causes allergy and fungal toxin. 
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พ.พย. 351 (318351) พยาธวิิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย ์ 4(2-6-4) 

PATH 351  Pathology for Dental Students 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  พ.กว. 252 และ พ.กว. 253, พ.ชค. 252 

                และ พ.สร. 251 หรอื ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

         พยาธิวทิยา ความรู้พื้นฐานระดับเซลล์ของการเกดิโรค การปรับตัวของเซลล์ การสะสมของ

สารในเซลล ์การอักเสบและการซอ่มแซม ความผิดปกติเกีย่วกับการไหลเวยีนโลหติและสารน้ าในรา่งกาย 

อิมมูโนพยาธิวทิยา เนือ้งอก โรคทางพันธุกรรม โรคของทารกและเด็ก โรคที่เก่ียวข้องกับสารอาหารและภาวะ

ทางโภชนาการ พยาธสิภาพของวัยชรา พยาธิวทิยาของโรคที่เกดิจากเชือ้แบคทีเรยี พยาธิวทิยาของโรคที่เกิด

จากเชือ้รา พยาธิวทิยาของโรคท่ีเกดิจากเชือ้ไวรัส พยาธิวทิยาของโรคที่เกิดจากเชือ้ริคเกตเซยี คลามีเดยีและ

ปรสิต โรคตดิต่อทางเพศสัมพันธ์ พยาธิวทิยาของโรคเอดส์ โรคของระบบหัวใจและหลอดเลอืด โรคของระบบ

ทางเดินหายใจ โรคของระบบประสาท โรคของระบบตอ่มไรท้่อ โรคของระบบเลือดและน้ าเหลอืง  

                     Pathology, Cellular Basis of Diseases, Cellular Adaptation, Intracellular Accumulation, 

Inflammation and Repair Hemodynamic Derangement, Diseases of Immunity, Neoplasia, Genetic 

Disorders, Diseases of Infancy and Childhood, Nutritional Diseases, Geriatric Pathology, Diseases Caused 

by Bacteria, Diseases Caused by Fungi, Diseases Caused by Viruses, Diseases Caused by Rickettsia, 

Chlamydia and Parasite, Sexually Transmitted Diseases, Pathology of AIDS, Diseases of Cardiovascular 

System, Diseases of Respiratory System, Diseases of Nervous System, Diseases of Endocrine System, 

Diseases of Hematopoietic System. 
 

 

พ.ภส. 351 (320351) เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย ์ 3(2-3-4) 
PHCO 351  Pharmacology for Dental Students 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   พ.ชค. 252  และ พ.สร. 251 
                    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเภสัชวิทยา ยาทีม่ีผลต่อระบบประสาทเสร ียาทีม่ีผลต่อระบบประสาท

ส่วนกลาง ยาทีใ่ช้รักษาการอักเสบ ยาทีม่ีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ฮอร์โมนและยาที่มผีลต่อระบบต่อไรท้อ่ 

ยาที่มีผลต่อระบบทางเดินอาหาร ยาที่มีผลต่อระบบทางเดนิหายใจ เคโมเทอราปิวติคส์ และหัวข้อพิเศษอื่นๆ 

                   Principles of pharmacology, drugs effecting on autonomic nervous system, drugs effecting 
on central nervous system, drugs used in inflammation, drugs effecting on cardiovascular system, drugs 
effecting on endocrine system, drugs effecting on gastrointestinal system, drugs effecting on respiratory 
system, chemotherapeutic drugs and special topics. 
 
พ.สร.  251 (321251) สรรีวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5(4-3-8) 
PHSO 251  Physiology for Dental Students 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ว.ฟส. 135 และ ว.ชว. 145 และ ว.ชว. 146  

        หน้าที่การท างานและกลไกต่าง ๆ ที่ควบคุมการท างานของอวัยวะ   ต่าง ๆ ทั้งในภาวะปกติ
และผิดปกต ิ นักศึกษาจะเรียนรูไ้ด้โดยการฟงัการบรรยาย, การปฏิบัติทดลอง, การแสดงสาธิต และการ
สัมมนา  กลุม่ย่อย 
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                   The basic functions including normal and abnormal mechanisms which regulate the human 
organs will be studied.  Knowledge, skill and attitude are gained by attending lecture, laboratory works, 
demonstrations and small group discussion. 
 
            2.2  กลุ่มวิชาชีพ 
 

ท.ปว. 281  (401281)  ปริทันตวิทยาพื้นฐาน  1(1-0-2) 
DPER  281   Basic Periodontology 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน  ท.จว. 281 และ ท.จว. 291  

         โครงสรา้งของอวัยวะปรทิันต์ การจ าแนกชนดิของโรคปรทิันต์ และปัจจยัต่างๆ ทีม่ีผลตอ่
กระบวนการเกิดโรคปรทิันต์ 
                    Anatomy of the periodontium, classification of periodontal diseases and etiology of 
periodontal diseases. 
 
ท.ปว. 382  (401382)  ปริทันตวิทยา     1(1-0-2) 
DPER 382      Periodontology 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ปว. 281  

          โรคปริทันต์ การตรวจวินิจฉัยทางปรทิันต์ ร่องลึกปรทิันต์ ลักษณะการท าลายของกระดูกเบ้า
ฟัน และลักษณะภาพรังสีของโรคปรทิันต์ 
                     Periodontal diseases, periodontal examination and diagnosis, periodontal pocket, patterns 
of bone destruction and radiographic feature of periodontal disease. 
 

ท.ปว. 383  (401383) ปริทันต์บ าบัด 1   1(1-0-2) 
DPER 383  Periodontal  Treatment 1  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ปว. 382  

       ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือพื้นฐานทางปริทันตวิทยา การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์  การพยากรณ์
โรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์  การรักษาทางปริทันต์ระยะเร่งด่วน ระยะระบบอวัยวะ และ
ระยะสุขลักษณะ 
                 The study of basic periodontal instruments used, charting, prognosis, and periodontal 
treatment plan. Emergency phase,  systemic phase and hygienic phase of periodontal treatment.        
 

ท.ปว. 391  (401391)  ปฏิบัติการปริทันตวิทยา                       1(0-3-0) 

DPER 391   Laboratory Practice in Periodontics 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปว. 383 

         ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟันในหุ่นจ าลอง และในช่องปากจริง  การลับ

เครื่องมือที่ใชขู้ดหินน้ าลายและฝึกปฏิบัติอนามัยช่องปาก 

                   Scaling and root planning practice in phantom head and in the real mouth , instrument 

sharpening and oral hygiene practice. 
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ท.ปว. 401 (401401) คลนิิกปริทันตวิทยา 1  2(0-6-0) 

DPER 401    Clinical Practice in Periodontics 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาโดยซักประวัติทางการแพทย์และทันตกรรม ตรวจและบันทึก

สภาวะปริทันต์และอนามัยช่องปากของผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ  ประเมินวิจัยก่อโรค  ให้การวินิจฉัย วาง

แผนการรักษาให้ความรู้และกระตุ้นเกี่ยวกับการดูแลอนามัยช่องปาก ขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน รวมถึง

ประเมินผลการรักษาเบือ้งต้นและวางแผนการรักษาในขั้นตอนต่อไป 

                Clinical study in the Department of Periodontics comprising patient’s medical and dental 

history taking, oral examination and charting, periodontal status and oral hygiene indices recording, 

evaluating of the etiologic factors, giving the diagnosis, treatment planning, patient educating and oral 

hygiene instructing, motivating, scaling and root planning, evaluating the results after initial treatment 

and giving further treatment plan. 

 

ท.ปว. 484  (401484)  ปริทันต์บ าบัด 2  2(2-0-4) 

DPER 484      Periodontal Treatment  2 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

       ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นแก้ไข การรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบสหสาขา 

การจัดการกับภาวะเสียวฟันและกลิ่นปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การหายของ

แผลหลังจากให้การรักษาทางปรทิันต์ ศัลยกรรมปรทิันต์ไฟฟ้าและเลเซอรใ์นการรักษาทางปรทิันต์ 

                   The study of corrective phase of periodontal treatment. Multidisciplinary treatment for 

periodontal patients. Management of tooth sensitivity, halitosis, and children with periodontal disease. 

Splinting, wound healing, electrosurgery and laser in periodontal treatment. 
 

ท.ปว. 502  (401502)  คลนิิกปริทันตวิทยา  2 2(0-6-0)  

DPER 502     Clinical Practice in Periodontics  2 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

                 การรักษาผู้ป่วยโรคปรทิันต์ในคลินิกปริทันตวทิยา โดยการตรวจ บนัทึก  วนิิจฉัย วางแผนการ

รักษา ให้ค าแนะน าและสอนวธิีดูแลรักษาอนามัยช่องปากทีเ่หมาะสมส าหรับผู้ปว่ยแต่ละราย จูงใจผู้ป่วยให้

รว่มมือในการรักษาอนามัยช่องปาก ขดูหนิน้ าลาย  เกลารากฟัน ให้การรักษาโรคปรทิันต์อักเสบที่ระดับความ

รุนแรงต่าง ๆ รวมทั้งโรคปริทันต์ที่มีภาวะฉุกเฉิน  เป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้งานศัลยกรรมปรทิันต์ ติดตามผล 

ประเมินผลการรักษาและวางแผนการรักษาภายหลังการประเมินผล  

                 Clinical practice in treating periodontal disease patients in the Department of Periodontics.  

The practice consists of examination, charting diagnosis treatment planning, giving patient education and 

oral hygiene instruction, motivation, scaling, root planing,  periodontal disease treatment in variety of 

severity treatment of periodontal emergencies, being an assistant for periodontal surgery, following up 

cases, evaluation of the results of treatment and plans for a maintenance care program.    
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ท.ปว. 601  (401601) เทคนิคขัน้ประยุกตใ์นการรกัษาทางปริทันต ์  1(0-2-0) 

DPER 601      Advanced Techniques in Periodontal Treatment 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

           เป็นวิชาที่จัดระบบการเรยีนการสอนโดยเนน้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางเฉพาะนักศึกษากลุ่มเล็ก

ไม่เกนิ 10 คน ทีม่ีความสนใจในวิชาปรทิันตวิทยา ซึ่งกระบวนวิชานีจ้ะเนน้ให้ความรู้และฝกึปฏิบัติการรักษา

ทางปรทิันต ์โดยใช้เครื่องมอืสมัยใหม ่การเรียนการสอนเป็นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย การสมัมนา

กลุ่มย่อย การสาธิตการฝึกปฏิบัติในโมเดล  การฝึกปฏิบัตใินหัวหม ูการฝึกให้การรักษาในผู้ปว่ย โดยมี

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด   การให้ล าดับขั้นเปน็ที่นา่พอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

(Unsatisfactory : U) 

                     This learner- centered course has been designed for small groups of students, less than 

10, who are interested in periodontology. Lecture, demonstration, group discussion, practice in model, pig 

jaws and patients are included in the course.  Students will attend this course will gain knowledge and 

experience in periodontal treatment using advanced instrument with close supervisor.  Grading will be 

given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.จฟ. 482 (402482)   การเจรญิและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหนา้           1(1-0-2) 

DORT 482      Craniofacial Growth and Development 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

            ความรู้เก่ียวกับการเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหนา้ตั้งแต่ระยะในครรภ์

จนถงึวัยผู้ใหญ่ พัฒนาการและการสบฟันชุดน้ านม ฟนัชุดผสม และชุดฟนัแท้  

      Basic knowledge of craniofacial growth and development in pre-natal through adult stage 

and the development of dentition and occlusion in primary, mixed and permanent dentition. 

 

ท.จฟ. 483 (402483)  ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 1                  1(1-0-2) 

DORT 483   Craniofacial  Deformities 1 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

        ความรู้เก่ียวกับลักษณะทั่วไปของความผิดปกติระดบัต่างๆ  ตั้งแต่ความผิดปกติของฟันและ 

การสบฟัน กระดูกขากรรไกร ไปจนถงึความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหนา้ ชนดิและสาเหตุของการสบ

ฟันผิดปกติ  การเก็บข้อมลูตั้งแต่การตรวจ การวิเคราะห์แบบจ าลองฟัน การวเิคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ 

เพื่อการวนิิจฉัยและวางแผนการรักษา การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน และการใชเ้ครื่องมือจดัฟันชนดิ

ถอดได ้

    Characteristic of deformities in occlusion jaws and craniofacial structure, types and  etiology 

of malocclusion, clinical examination, radiographic and model analysis, diagnosis and treatment planning, 

orthodontic tooth movement and removable orthodontic appliance. 



161 

 

 

 

ท.จฟ. 584  (402584) ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 2 2(2-0-4) 

DORT 584  Craniofacial  Deformities 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

         ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเคร่ืองมือจัดฟนัชนิดติดแนน่และเครื่องใช้กระตุ้นเพือ่การจดัฟัน การปอ้งกัน 

และแกไ้ขการสบฟันผดิปกติแบบต่าง ๆ  การคงสภาพฟัน ลักษณะของกลุ่มอาการที่มีความผิดปกติของ

กะโหลกศีรษะและใบหนา้ และการดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ 

   Basic knowledge of fixed orthodontic appliance and functional appliance, prevention and 

correction of malocclusion, orthodontic retention, characteristics of syndrome with craniofacial deformities 

and management of cleft lip and palate patient. 

 

ท.จฟ. 592  (402592)  ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟนัพื้นฐาน  1(0-3-1) 

DORT 592      Basic Laboratory Practice in Orthodontics 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

            ศึกษาถงึการวิเคราะห์แบบจ าลองฟนัทางทนัตกรรมจัดฟันการท าเคร่ืองมือแกไ้ขนิสัยผดิปกติ 

และการท าเคร่ืองมอืรักษาการสบฟันผิดปกติแบบงา่ย ๆ ทีส่ามารถแกไ้ขได้โดยการเคลือ่นฟันเพยีงเล็กน้อย 

        This course is a laboratory study about construction of orthodontic study model and model 

analysis and construction of simple removable orthodontic appliances for correcting abnormal habits and 

providing minor tooth movement for the interceptive treatment. 
 

 

ท.จฟ. 601  (402601)  คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน  2(0-6-2) 

DORT 601   Clinical Practice in Orthodontics 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

           การศึกษาในคลินิกโดยการสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจ การวิเคราะห์ การวินิจฉัย         

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และการฝึกปฏิบัติการแก้ไขนิสัยผิดปกติ และการรักษาการสบฟัน

ผิดปกติแบบง่าย ๆ ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการเคลื่อนฟันเพียงเล็กน้อย  ตลอดจนฝึกปฏิบัติการใส่เครื่องมือ  

จัดฟันชนิดติดแน่นบางส่วน และการอภิปรายกลุ่มย่อยทางคลินิก 

                     Clinical study course on clinical orthodontic case history and examination, orthodontic 

analysis, diagnosis, treatment of simple malocclusion by minor tooth movement including placement of 

partial fixed orthodontic appliance and clinical orthodontic seminars. 
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ท.จฟ. 671  (402671)  เส้นทางสู่การศึกษาทันตกรรมจัดฟัน   1(1-0-2) 

DORT 671  Crossroad to Orthodontic Education   

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

       การสัมมนาทางทันตกรรมจัดฟันเก่ียวกับการวเิคราะห์ข้อมลูของผู้ปว่ย  พรอ้มทัง้การค้นควา้หา

ความรู้เพิ่มเติม เพือ่การวนิิจฉัยและการวางแผนการรักษาส าหรับการรักษาทางทนัตกรรมจัดฟันรักษา เพือ่

เป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับหลังปรญิญา   การให้ล าดับขั้นเป็นที่นา่พอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็น

ทีน่่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

                 This course provides the students a knowledge on procedure and process related in the 

studying Orthodontics in postgraduate level, by means of orthodontic case analysis combined with 

extended self study, in order to make a proper diagnosis and treatment planning for an individual 

orthodontic patient. A case presentation, discussion and seminar are included. Grading will be given on 

satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
 

 

ท.ร. 281  (403281)  พื้นฐานทันตรังสีวิทยา 1  1(1-0-2) 
DROE 281   Basic Dental  Roentgenology 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ร. 281  

       ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับรงัสี หลักการของการเกิดรังสีเอ็กซ์ คุณสมบัติของรังสีเอ็กซแ์ละ
ปฏิกริยิาของรงัสีตอ่สสาร ผลทางชีววทิยาของรังสี  อันตรายและการป้องกันอนัตรายจากการใชร้ังสี  
หลักการของเครื่องเอ็กซเรย ์ หลักการสร้างภาพรังสี ฟลิ์มเอ็กซเรย์ทางทันตกรรม  ห้องมืดและการล้างฟิลม์  
คุณภาพของภาพรังส ี การถา่ยภาพรังสีในช่องปาก  การถา่ยภาพรังสีด้วยวิธีพิเศษ  สาเหตุและการแก้ไข  
ข้อผิดพลาดในการถา่ยภาพรงัสี  ลักษณะทางกายวิภาคปกติบนภาพรังสีในช่องปาก 

       Basic knowledge related to radiation and the production of X-radiation, properties of x-ray, 
interaction of x-ray with matter, radiation biology, radiation hazards and radiation protection, x-ray 
machines, image formation, dental film, dark room and image processing, image quality, intraoral 
techniques and special technique for dental radiography, causes and correction of radiographic errors, 
normal anatomical landmarks of the teeth and jaws. 
 
ท.ร. 382  (403382)  พื้นฐานทันตรังส ี2  1(1-0-2) 
DROE 382   Basic Dental  Roentgenology 2 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ร. 281  

       เทคนิคการถา่ยภาพรังสนีอกชอ่งปาก ภาพรังสีแพโนรามาและลักษณะทางกายวิภาคท่ีปรากฏ  
การถา่ยภาพรังสีทางทนัตกรรมแบบดิจิทัล  วิธีการสรา้งภาพเพื่อการวนิิจฉัยโรคแบบอืน่ๆ ที่ทนัสมัย  การ
ควบคุมการติดเชือ้ในคลินิกทนัตรังส ีหลักการในการสัง่ถา่ยภาพรังสีทางทนัตกรรม หลกัการพื้นฐานในการ
อ่านผลภาพรังส ี

       Techmiques of extraoral radiography.  Panoramic radiography and related normal 
anatomical landmarks.  Dental digital radiography.  Advanced imaging techniques for diagnosis.  infection 
control in the dental x-ray clinic.   Dental radiographic prescription.  Basic principles of radiolographic 
interpretation. 
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ท.ร. 383  (403383) การแปลผลภาพรังสขีองรอยโรคในชอ่งปากและใบหนา้  2(2-0-4) 
DROE 383  Radiographic Interpretation of Oral and Maxillofacial Diseases 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ร. 282 หรอื ท.ร. 382             

        หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการแปลผลภาพรังสี ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่ เกิดในฟันและ
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งโรคชนิดอื่นๆ ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า วิธีการถ่ายภาพรังสีและลกัษณะทางภาพรังสขีองรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ าลาย โพรงอากาศข้างจมูก 
และ หลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ปว่ยที่ได้รับรังสีรักษา 

        Basic principles of radiographic interpretation, radiographic features of oral and 
maxillofacial diseases, systemic diseases and other diseases that cause changes in jaw bones. 
radiographic techniques and radiographic features of salivary glands and maxillary sinuses, and principles 
of dental care and management for irradiated patients.  
 
ท.ร. 401  (403401)  คลนิิกทันตรังส ี1  1(0-3-0) 
DROE 401     Clinical Practice in Dental Roentgenology 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

      การฝึกปฏิบัติในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 
การเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพรังสีดิจิทัล การแปลผลภาพรังสีของภาวะความผิดปกติหรือรอยโรคที่
เก่ียวข้องกับฟันและอวัยวะข้างเคียง การเรียนรูด้้วยตัวเองจากกิจกรรมและสื่อการเรียนรูท้ี่เตรยีมไว้ให้  
                 Practice in Oral Radiology clinic by making intraoral and extraoral radiographs on patients; 
learning about digital radiographic systems; interpreting radiographic images that depict diseases of the 
teeth and their supporting structures; and working on assignments focusing on oral and maxillofacial 
radiology.  
 

ท.ร. 502  (403502) คลนิิกทันตรังส ี2 1(0-3-0)   
DROE 502    Clinical Practice in Dental  Roentgenology 2  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

        การฝึกปฏิบัติในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย         ทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก
ช่องปาก การถา่ยภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก กระดูกขอ้ต่อขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ 
และใบหน้า การน าเสนอผลการแปลผลภาพรังสีของรอยโรคที่มีความสลบัซับซอ้นที่ท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลง
ในกระดูกขากรรไกร โรคทางระบบอื่น ๆ ที่มีผลต่อกระดูกขากรรไกร และใบหน้า และการน าเสนอรายงาน
ผู้ปว่ยที่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ 
                   Practice in Oral Radiology clinic by making intraoral and extraoral radiographs on patients, 
including radiographs of the paranasal sinuses, TMJ and maxillofacial bones,  interpreting images 
depicting complex and systemic diseases that cause changes in facial and jaw bones; and performing an 
interesting case presentation.      
 
 
 
 



164 

 

 
ท.ร. 691  (403691) ภาพรังสสี าหรับงานทันตกรรมรากเทียม  1(1-0-2)   
DROE 691    Implant  Radiology  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ร. 401  และ ท.ร. 502    
                 ความส าคัญของภาพรังสีทางทนัตกรรมต่องานทันตกรรมรากเทยีม การเลือกใช้ภาพรังสีได้
เหมาะสมเพื่อน าไปวางแผนการรักษาทั้งขั้นกอ่นและหลังการฝังรากเทยีม การระบุข้อดแีละข้อด้อยของ
ภาพรังสใีนแตล่ะเทคนิค รวมทั้งการวิเคราะห์และการแปลผลภาพรังสีชนิดต่างๆในงานทันตกรรมรากเทยีม  
การให้ล าดับขั้นเปน็ที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
                 Importance of dental radiographs in implantology. Selection of proper dental radiograph on 
preoperative, intraoperative and postoperative implant treatment.  Advantages and disadvantages of 
each imaging modality.  Analysis and interpretation of dental imaging in implantology. Grading will be 
given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 
ท.คส. 482  (404482)  ครอบฟันและฟันเทียมชนดิติดแน่น 1  2(2-0-4) 
DCRB 482      Crown and Bridge 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

         การบูรณะฟันด้วยครอบฟันและฟนัเทยีมบางส่วนชนิดตดิแน่นระดับพื้นฐาน ค านยิาม 
ความหมายของศัพท์ที่เก่ียวขอ้ง หลักการส าหรับพิจารณาตรวจสภาพในช่องปากก่อนการสร้างครอบฟันและ
ฟันเทยีมบางส่วนชนิดติดแนน่ ชนิด การออกแบบ วธิีการกรอฟัน การเลอืกใช้ทันตวสัดุตา่งๆ การสรา้งครอบ
ฟัน และฟันเทยีมบางส่วนชนดิติดแน่น การบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว ตลอดจนการดูแลรักษาและ
ติดตามผลการรักษา   

                    Basic knowledge of crowns and fixed partial dentures: definition and terminology, 

principles of oral examination for crown and fixed partial denture construction, types, design, abutment 

preparation procedures, materials used in crown and fixed partial dentures crown and fixed partial 

denture construction, restoration of endodontically treated teeth and maintenance of crowns and fixed 

partial dentures. 

 

ท.คส. 491  (404491) ปฏิบัติการครอบฟันและฟนัเทียมชนิดติดแน่น 2(0-6-1) 

DCRB 491     Laboratory Practice in Crown and Bridge 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

         การฝึกปฏิบัติการสร้างถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล เดือยฟนัหนา้ ครอบฟันช่ัวคราวชนิด

อะคริลิกล้วน ครอบฟันชนิดโลหะเคลอืบพอร์ซเลน และฟนัเทยีมตดิแนน่ส าหรับฟันหลัง โดยฝึกปฏิบัติบน

แบบจ าลองฟนัพลาสติกและฟันธรรมชาติ 

                    Basic knowledge and practical construction of individual trays, post and core for anterior 

teeth, acrylic jacket crowns, porcelain-fused-to-metal crowns and posterior fixed-movable bridges in 

laboratory using dentoform models and non-vital teeth. 
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ท.คส. 582 (404582) ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 

DCRB 582  Crown and Bridge 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

        วัสดุพิมพ์ปากในงานครอบฟันและฟนัเทยีมติดแน่น การสื่อสารระหว่างทันตแพทยแ์ละช่าง   

ทันตกรรม  ปัจจยัทางชีวภาพและสภาวะปรทิันต์ที่เก่ียวข้องกับงานฟันเทยีมตดิแน่น การบูรณะด้วยครอบฟัน

และฟันเทยีมตดิแน่นรูปแบบตา่งๆ ระบบบดเค้ียวและความสวยงามที่เกี่ยวขอ้งกับการใสฟ่ันเทยีมตดิแนน่ 

ความล้มเหลวของเดือยฟัน ครอบฟันและฟันเทยีมติดแนน่ 

       Dental impressions in crowns and fixed partial dentures, dentist-laboratory communication,  

biological and periodontal aspects related to fixed partial dentures, use of crowns and fixed partial 

dentures in various conditions, occlusion and esthetics in fixed partial dentures, failures in post and core, 

crown and fixed partial dentures. 

 

ท.คส. 602 (404602)   คลนิิกครอบฟนัและฟนัเทียมชนิดติดแนน่ 1  1(0-3-0) 

 DCRB 602   Clinical Practice in Crown and Bridge 1 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

         การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก เพื่อเรยีนรูก้ารบูรณะฟันด้วยฟันเทยีมตดิแนน่ให้แก่ผูป้ว่ย 

                    Clinical practice of construction of fixed partial dentures in patients. 
 
ท.คส. 681 (404681)  วิทยาการสิ่งประดิษฐ์ทันตกรรมติดแน่นและทันตกรรม 

รากเทียม 
 1(1-0-2) 

 DCRB 681  Current Concept in Fixed Prosthesis and Dental 
Implants  

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 
                   การตรวจและวางแผนการรักษาผู้ปว่ยเพื่อรบัการรักษาด้วยฟันเทยีมตดิแน่น  และสิ่งประดิษฐ์
ทันตกรรมติดแนน่รว่มกับทันตกรรมรากเทยีม ขั้นตอนรักษาผู้ป่วยที่มีการใส่สิง่ประดิษฐท์ันตกรรมติดแนน่
รว่มกับทันตกรรมรากเทยีม และนวตักรรมทางทันตกรรมรากเทยีม   การให้ล าดับขัน้เปน็ที่น่าพอใจ 
(Satisfactory : S) หรือไม่เปน็ที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

       Oral examination and treatment planning for fixed partial dentures and fixed prosthodontics 
on dental implants.  The  procedures of fixed prosthodontics on dental implants and innovations.  Grading 
will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis.  
 
ท.วอ. 481 (405481) วิทยาเอ็นโดดอนต ์  2(2-0-4) 
DEND 481     Endodontics 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

      วิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานของเนือ้เยื่อในฟันและเนือ้เยือ่รอบปลายรากฟนั การเกิดโรคและพยาธิ
สภาพ การตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของเนือ้เยื่อในฟันและเนือ้เยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการ
และวิธีการรักษาคลองรากฟนั การประเมินผลการรักษา การรักษาคลองรากฟันซ้ า และศัลยกรรม 
เอ็นโดดอนต์ 
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               Basic sciences of pulp and periapical tissues. Diseases and pathology of pulp and periapical 
tissue. Examination, diagnosis and endodontic treatment planning. Principles and procedures of 
endodontic treatment. Evaluation of treatment outcome, retreatment and endodontic surgery. 
 

ท.วอ. 491 (405491)   ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 

DEND 491      Laboratory Practice in Endodontics 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

    การฝึกปฏิบัติในการรักษาคลองรากฟันในฟันมนุษย์ที่ถกูถอนออกมา ทั้งในฟันรากเดยีวและหลาย

รากซึ่งมีความโค้งงอของรากฟันไม่มากนัก 

               Endodontic laboratory practice in extracted human teeth; single-rooted and multi-rooted, 

with minimal root curvature. 

 

ท.วอ. 501 (405501) คลนิิกวิทยาเอน็โดดอนต ์ 3(0-9-0) 

DEND 501     Clinical Endodontics 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

      การฝึกปฏิบัติงานวิทยาเอ็นโดดอนตใ์นผู้ปว่ย ได้แก่ การวนิิจฉัยโรคของเนือ้เยือ่ในและเนือ้เยื่อ

รอบปลายรากฟัน การรักษาคลองรากฟันที่ไม่ซับซ้อนในฟนัหน้าและฟนักรามนอ้ย การประเมินผลการรักษา 

และการรักษาคลองรากฟนัซ้ า 

                Clinical practice in endodontics including making diagnosis of pulpal and periapical diseases,  

practicing uncomplicated root canal treatment in anterior and premolar teeth, evaluation of treatment 

outcome and retreatment of failed cases. 

 

ท.วอ. 681 (405681) เทคนิคขัน้ประยุกตใ์นงานรกัษาคลองรากฟัน   1(1-0-2) 

DEND 681     Advanced Techniques in Root Canal Treatment  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

                เป็นวิชาที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดระบบการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง

เจาะกลุ่มเฉพาะนักศึกษากลุ่มเล็กไม่เกิน 20 คน ที่มีความสนใจในวิชาเอ็นโดดอนติกส์ ซึ่งกระบวนวิชานี้จะ

เน้นให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในเรื่องการเตรยีมคลองรากฟันโดยใช้เคร่ืองมือสมยัใหม่นอกเหนอืไปจากการเรยีน

ในระบบปกติ การเรียนการสอนในกระบวนวิชานีจ้ะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนบรรยาย การสัมมนา

กลุ่มย่อย และการสาธิตการฝึกปฏิบัติในโมเดล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดแูลอยา่งใกล้ชิด การให้ล าดับขั้นเป็นที่

น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 
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                 This learner-centered course has been designed for small groups of students, less than 20, 

who are interested in Endodontics.  Lecture, practice and group discussion are included in the course. 

Students who attend this course will gain knowledge and experience in root canal preparation and 

obturation using advanced techniques with close supervision. Grading will be given on satisfactory (S) or 

Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.หถ. 284  (406284)  พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 4       1(1-0-2) 

DOPE 284      Basic Operative Dentistry 4 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา   

       ความรู้พื้นฐานตา่งๆ  ของงานทางด้านทันตกรรมหัตถการ ค านิยาม  และความหมายของศัพท์

ที่เกี่ยวข้อง  หลักเกณฑ์ส าหรบัพิจารณาตรวจจ าแนกรอยโรคฟันผุ  หลักการและวิธีการกรอแต่งโพรงฟันเพือ่

การบูรณะโดยการอุดฟัน ตลอดจนอุปกรณแ์ละเครื่องมอืหลักที่เกี่ยวข้องกับการอดุฟัน คุณสมบัติดา้นตา่งๆ

ของวัสดุบูรณะอมัลกัม  และการใช้อมัลกัมเพื่อบูรณะในโพรงฟันชนิดตา่งๆ  การจัดต าแหน่งและท่าทางของ

ทันตแพทย์และผู้ปว่ยให้เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 

                  Basic knowledge, definition and nomenclature in operative dentistry. Classification of cavity 

preparation.  Principles and methods in cavity preparation for operative dentistry.  Instruments and 

equipments used in restorative treatment. Properties and clinical usage of amalgam. Types of amalgam 

restoration. Position and posture for dentist and patient in operative treatment procedures. 
 

 

ท.หถ. 294 (406294)  ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 4    1(0-3-0)      

DOPE 294     Laboratory Practice in Operative Dentistry 4 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา  

                  การฝึกปฏิบัตใินแบบจ าลองแสดงการสบฟนัและหัวกะโหลกจ าลอง เพือ่ก าจัดรอยผุและเตรยีม 

โพรงฟันส าหรับบูรณะด้วยอมลักัมในโพรงฟันชนดิต่างๆ  การจัดต าแหน่งของทันตแพทยแ์ละผู้ปว่ยให้เหมาะสม 

กับการปฏิบัติงาน  ตลอดจนฝึกฝนการใช้เคร่ืองมือในงานทันตกรรมหัตถการ 

                  Practice on removing caries and preparing the cavity for amalgam. The amalgam cavity 

preparation in various cavity.  All of the practices are done in dentoform and pre-clinical training 

phantom head. The practice includes using operative instruments, setting position and posture for 

operative treatment. 
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ท.หถ. 385 (406385) พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 5  1(1-0-2) 

DOPE 385     Basic Operative Dentistry 5 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

                   ความรู้พื้นฐานในการบูรณะฟันโดยตรงด้วยวัสดุบูรณะชนดิสีเหมือนฟนัในโพรงฟันชนิดต่างๆ   

คุณสมบัติและวิธีการบูรณะฟนัด้วยวสัดุบูรณะสีเหมือนฟนัชนิดเรซนิคอมโพสิต  การใชร้ะบบสารยดึตดิ

ส าหรับการบูรณะฟันโดยตรงกับวัสดุบูรณะเรซินคอมโพสิต  ตลอดจนการจัดการกับรอยโรคบริเวณคอฟันที่

ไม่ใชส่าเหตุจากฟันผุ  การประยุกต์ใช้ความรูด้้านระบบบดเคี้ยวกับการท างานทางดา้นทนัตกรรมหัตถการ

และหลักการรักษาแบบ Minimal intervention 

                   Basic knowledge of direct tooth-color restorative materials. Properties and restorative 

technique for resin composite restorations.  Clinical usage of resin adhesive in operative dentistry.   

Non-carious cervical lesion and their management.  Occlusion system in operative dentistry.  The minimal 

intervention dentistry.  
 

 

ท.หถ. 386 (406386) พื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 6  1(1-0-2) 

DOPE 386     Basic Operative Dentistry 6 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

                  การบูรณะด้วยวัสดุบูรณะสีเหมอืนฟันชนดิเรซนิคอมโพสติในรายซับซอ้น คุณสมบัติและการใช้

งานกลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต ์และเรซนิโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซเีมนต ์วัสดุรองพืน้โพรงฟันชนิดตา่งๆ 

การใช้เคร่ืองมือและอุปกรณส์ าหรับการควบคุมความชื้นและการใช้แผ่นยางกันน้ าลายในงานทนัตกรรม

หัตถการ    การจดัการรอยโรคฟันผุที่มีความรุนแรงตา่งกัน  การวางแผนการให้การรักษาในผู้ปว่ยที่มีความ

ซับซอ้น และปัจจัยทางชีวภาพที่ส่งผลต่อการบูรณะฟัน 

       Advanced resin composite restorative treatment in complicated case. Properties and clinical 

usage of Glass Ionomer Cement (GIC) and Resin Modified Glass Ionomer Cement (RMGI).  Liners and 

bases.  Moisture control and rubber dam used in operative dentistry.  Management of various severity 

carious lesion.  Treatment planning in complicated patients,  and biological aspects in operative 

procedure. 
 

ท.หถ. 395 (406395) ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ 5 1(0-3-0) 

DOPE 395  Laboratory Practice in Operative Dentistry 5 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

     การฝึกกรอแต่งโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหนา้และฟนัหลงัด้วยวัสดุสีเหมือนฟนั การเตรยีม

โพรงฟันแบบอนุรักษ์นยิม ลักษณะของวสัดุบูรณะกลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต ์เรซนิคอมโพสิต และระบบการ

ยึดตดิในทางทนัตกรรม 
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                 The practice of cavity preparation and restorations for anterior and posterior direct single 

tooth with tooth-colored materials.  Principles of conservative tooth preparation.  The characteristics of 

glass ionomer cement,  dental resin composite and dental adhesive. 
 

ท.หถ. 396 (406396) ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 6 1(0-3-0) 

DOPE 396  Laboratory Practice in Operative Dentistry 6 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ตามความเห็นชอบของภาควิชา 

        การฝึกปฏิบัติการเตรยีมโพรงฟันส าหรับการบูรณะฟนัด้วยวสัดอุุดอมัลกมัและวสัดุอุดสี

เหมือนฟนัตามลักษณะการผุหรอืเนือ้ฟันที่ถูกท าลายไปคอ่นข้างมาก โดยมีการฝึกฝนทักษะในการเตรยีมโพรง

ฟัน การใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับงานทนัตกรรมหัตถการ  การฝึกฝนทักษะในการตกแตง่วัสดอุุดสีเหมอืนฟัน

เพื่อให้มลีักษณะถูกต้องตามรูปรา่งทางกายวิภาคของฟันและมีความสวยงามใกล้เคียงกับธรรมชาติ   การ 

ฝึกฝนการจัดต าแหน่งและท่าทางในการท างานที่เหมาะสมกอ่นที่จะปฏิบตัิงานกับผูป้่วย 

                  Practice on preparing the complex cavity for amalgam and resin composite. All of the 

practices are done in dentoform and natural tooth. The practice includes using operative instruments, 

applying restorative materials for proper esthetic and function,  setting position and posture for operative 

treatment. 

 

ท.หถ. 401  (406401)  คลนิิกทันตกรรมหัตถการ  2(0-6-0) 

DOPE 401     Clinical Operative Dentistry 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

        การฝึกปฏิบัติงานทางทนัตกรรมหัตถการที่ไม่ซับซอ้นในผู้ปว่ย  ได้แก่  การบูรณะฟนับรเิวณ

หลุมร่องฟัน ด้านประชิดของฟัน รวมทั้งการบูรณะคอฟนั  

                   Basic clinical practice in operative dentistry including restoration of pit and fissure, proximal 

surfaces and cervical lesions. 

 

ท.หถ. 485 (406485) วิทยาการทางทันตกรรมหัตถการ 1(1-0-2) 

DOPE 485  Current Concept in Operative Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

        ข้อมูลทนัสมยัของระบบยึดตดิทางทันตกรรมหตัถการ การบูรณะฟันหน้าและฟันหลังด้วยวสัดุ

ที่อาศัยการยึดติด  การฟอกสีฟันและการท าไมโครอเบรชันของเคลือบฟนั การบูรณะฟนัที่มีความซับซ้อนมาก

ขึน้ในกรณีที่มีเนือ้ฟันถูกท าลายไปมาก การบูรณะฟันโดยใชชิ้น้อุดฝังชิน้อุดครอบและความล้มเหลวในการ

บูรณะฟัน 
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        Contemporary concepts of dental adhesive system in operative dentistry,  Restorative 

treatment in anterior and posterior with adhesive material, tooth bleaching and enamel microabrasion, 

restorative treatment in complex badly broken down teeth, inlay onlay and failure in restorative 

treatment. 

 

ท.หถ. 691 (406691) ทันตกรรมหัตถการ รอยยิ้ม และแรงบันดาลใจ  1(0-3-0) 

DOPE 691  Operative Dentistry, Smile and Inspiration 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

                    การเรียนการสอนเก่ียวกับการบูรณะฟันเพือ่ความสวยงาม โดยพิจารณาลักษณะองคร์วม

ของผู้ปว่ย รว่มกับวิธีการรักษาในปัจจุบัน เพื่อบูรณะฟนัผู้ปว่ยให้เกดิความสวยงามสงูสดุ   การใหล้ าดับขัน้

เป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่า่พอใจ(Unsatisfactory : U) 

         The practice of cavity preparation and restorations for esthetic operative dentistry. Apply 

knowledge about dental esthetics to patient by using tooth and face analysis with modern operative 

restoration technique for the optimum functional and esthetics.  Grading will be given on satisfactory (S) 

or Unsatisfactory (U) basis. 

 

 

ท.บ. 501  (407501)  คลนิิกทันตกรรมบูรณะ   3(0-9-0) 

DRES 501     Clinical Restorative Dentistry 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

       การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมหัตถการที่ซับซอ้นขึน้ในผูป้่วย ได้แก่ การบูรณะฟันบรเิวณหลุมร่อง

ฟัน ดา้นประชดิของฟัน คอฟนั และการบูรณะด้านประชดิและครอบคลุมปลายฟนัตดัของฟันหน้า 

       การฝึกปฏิบัติงานคราวน์และบรดิจใ์นผู้ปว่ย ได้แก่ การบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้วด้วย

เดือยฟนัอยา่งง่าย หรอืการสรา้งครอบฟันส าหรับฟันมีชวีิต 

                 Clinical practice in complicated operative procedures including restoration of pit and fissure, 

proximal surfaces, cervical lesions and proximal surface involving incisal edge of anterior teeth 

       Clinical practice of either simple restoration of endodontically-treated tooth with post and 

core or crown construction for vital teeth in patients. 
 

 

ท.บป. 671 (407671) สัมมนาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดษิฐ์ 1(1-0-2) 

DRP 671  Seminar in Restorative Dentistry and Prosthodontics 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

         สัมมนาทางวิชาการ เน้นองคค์วามรูต้่างๆเก่ียวกับทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอนโดดอนท ์   

ฟันเทียมตดิแนน่ และฟันเทยีมแบบถอดได้  โดยจดักลุ่มนักศึกษาด าเนนิการสมัมนาแยกหัวข้อโดยมอีาจารย์

ผู้สอนเป็นผูใ้ห้ค าแนะน า 
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         Seminar in academic  matter of all sort of knowledge in operative dentistry, endodontics, 

fixed prosthodontics and removable prosthodontics, seminar in group under supervision. 

 

ท.ศช. 382  (408382) พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก  1  2(2-0-4) 

DOS 382      Basic Oral Surgery 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน พ.กว. 254 และ พ.สร. 251 และ พ.ภส. 351 

และ พ.จช. 352  

         หลักการทางศัลยศาสตร์ การอักเสบ การหายของแผล และกลไกการห้ามเลือด  เครื่องมือ

ทางศัลยศาสตรช่์องปากและวิธีการใช้  แผ่นเหงือกในงานผ่าตัดเล็กในช่องปาก  เทคนิคการเย็บและวัสดุเย็บ

แผล  การถอนฟัน และการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนหลังถอนฟัน  การผ่าตัดปลูกฟัน   ยาระงับปวดและยา

ปฏิชวีนะในทางทันตกรรม 

                     Principle of oral surgery, inflammation and wound healing,  hemostasis, armamentarium 

 in oral surgery, flap in oral surgery, suture techniques and suture materials, exodontia and management 

of complication, tooth transplantation, analgesic drugs and antibiotics in dentistry. 
 

 

ท.ศช. 402  (408402)  ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 1(0-3-0)  

DOS 402      Practice in Oral Surgery Clinic 1 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

       การฝึกปฏิบัติงานศลัยศาสตรช่์องปากด้วยการถอนฟนัที่ไม่ซับซอ้นในผู้ปว่ย การจดัการภาวะ 

แทรกซอ้นที่อาจเกิดขึ้นหลังการถอนฟัน การดูแลแผลถอนฟันและแผลผา่ตดัเล็กในช่องปาก และฝึกเป็นผู้ช่วย

ในงานผ่าตัดเล็กในช่องปาก 

                  Basic clinical practice in oral surgery including simple exodontia, management of post-

extraction complications and wound care, practice as dental assistant in minor oral surgery. 

 

ท.ศช. 483  (408483) พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  2(2-0-4) 

DOS 483    Basic Oral Surgery 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

       การผ่าตดัเล็กในช่องปาก ได้แก่ การผา่ตัดฟนัคุด และศัลยกรรมก่อนงานประดิษฐ ์ การตรวจ 

วินิจฉัย และการรักษาภาวะตดิเชือ้บริเวณช่องปากและใบหน้าที่มสีาเหตุจากฟัน  ภาวะแทรกซอ้นที่เกดิขึน้

หลังการท าศัลยกรรมช่องปาก  การรักษาถุงน้ า  เนือ้งอกที่ไม่ร้ายแรง และมะเร็งบรเิวณช่องปาก กระดูก

ขากรรไกรและใบหนา้  การรักษาโรคของต่อมน้ าลายที่พบบ่อย และการดูแลผู้ปว่ยทีไ่ด้รับการฉายรังสีบริเวณ

ศีรษะและล าคอ ภาวะกระดูกตายจากการฉายรังสี และจากการใชย้า 

                   Minor oral surgery including surgical removal of impacted tooth  and preprosthetic surgery, 

diagnosis and management of odontogenic infection, complications in oral and maxillofacial surgery, 

treatment of cystic lesion, benign and malignant lesion in oral and maxillofacial region, treatment of 
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common salivary gland diseases, management of irradiated patient in head and neck region, 

osteoradionecrosis and medication related osteonecrosis of the jaw. 

 

ท.ศช. 484 (408484) โรคทางระบบและการจัดการทางทันตกรรม  3(3-0-3) 

DOS484    Systemic Diseases and Dental  Management 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

     สัณญาณชีพและการตรวจรา่งกายเบื้องต้น โรคทางระบบที่ส าคัญและการจดัการทางทันตกรรม   

ได้แก่  โรคระบบหัวใจรว่มหลอดเลอืด   โรคระบบทางเดินหายใจ  โรคหลอดเลอืดสมอง  โรคระบบตอ่มไร้ท่อ 

โรคไต  โรคระบบทางเดนิอาหาร   โรคเหตภุูมิตา้นทานตนเอง โรคทางโลหิตวิทยา  โรคติดเชื้อ และโรคทาง 

จิตเวช  ทบทวนค่าทางหอ้งปฏิบัติการ   ศึกษาอาการแสดงในช่องปาก และการเปลีย่นแปลงทางภาพรังสีของ

กะโหลกศีรษะและขากรรไกรท่ีเป็นผลจากโรคทางระบบ 

                 Vital sign and basic physical examination, Systemic diseases and dental management 

including cardiovascular diseases, respiratory diseases, cerebrovascular diseases, diseases of endocrine 

system, renal diseases, gastrointestinal diseases, autoimmune diseases, hematologic diseases and 

oncology, infectious diseases and psychiatric disorders.  Reviews of laboratory investigation, oral 

manifestation and skull and jaws bone change due to systemic diseases. 

 

ท.ศช. 485 (408485)  ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ในคลนิิกทันตกรรม 1(1-0-2) 

DOS 485     Medical Emergencies in Dental Office 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

       ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรใ์นคลินิกทันตกรรมที่พบบอ่ยซึ่งได้แก่ ภาวะหมดสต ิการหายใจ

ล าบาก การเปลี่ยนแปลงของการมีสต ิภาวะเจ็บอก ภาวะชัก การได้รับยาเกินขนาด และการแพย้า   สาเหตุ 

อาการ การวินิจฉัยแยกโรค และการแก้ไข  การกูฟ้ื้นคนืชีพเบื้องตน้ หลักการปอ้งกันและการเตรยีมการ

ส าหรับภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตรใ์นคลินิกทนัตกรรม  การใช้ชุดเครื่องมือ อุปกรณแ์ละยาส าหรับภาวะ

ฉุกเฉิน   

                 Common medical emergencies in dental office: unconsciousness, respiratory distress, altered 

consciousness, chest pain, seizure, drug overdose and allergy. Etiology, signs and symptoms, differential 

diagnosis and management, basic cardiopulmonary resuscitation, principles of prevention and preparation 

for medical emergencies in dental office and used of emergency kits. 

 

ท.ศช. 503 (408503)   ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  3(0-9-0) 

DOS 503      Practice in Oral Surgery Clinic 2 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

       การฝึกปฏิบัติงานศลัยศาสตรช่์องปาก โดยการถอนฟนัที่ซับซอ้นขึน้ การผ่าตัดฟันกรามคุดล่าง

ซี่ที่สาม การจัดการทางทันตกรรมในผู้ปว่ยที่มโีรคทางระบบ  และการจัดการเบื้องต้นส าหรับภาวะแทรกซ้อน

ที่เกดิขึน้จากการท าศลัยกรรมชอ่งปาก  
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                  Clinical practice in oral surgery including complicated exodontia, surgical removal of 

impacted mandibular third molar, dental management in patients with systemic diseases and  

management of complications in  oral surgery. 

 

ท.ศช. 586 (408586) การบาดเจ็บบรเิวณช่องปาก ใบหน้า และกระดูก

ขากรรไกรเบื้องต้น  

1(1-0-2) 

DOS 586     Basic Oral and Maxillofacial Traumatology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  
         หลักวทิยาการบาดเจบ็บรเิวณช่องปาก ใบหน้าและกระดูกขากรรไกร การตรวจวินิจฉัยทาง

คลินิกและภาพถา่ยรังสี การให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของฟันและกระดูกเบ้าฟนัในชุดฟันแท้และฟัน

น้ านม   กระดูกขากรรไกรและใบหนา้หัก    การแก้ไขการสบฟันผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลงัการบาดเจ็บบริเวณ

กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ กระดูกติดผิดรูป และกระดูกต่อไมต่ิด 

                    Principle of oral and maxillofacial traumatology. Clinical and radiographic examination and 

diagnosis.  Management of dentoalveolar injury including both primary and permanent teeth and fracture 

of facial bone. Correction of posttraumatic malocclusion, malunion and nonunion. 

 

ท.ศช. 604  (408604) ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3  2(0-6-0) 

DOS 604     Practice in Oral Surgery Clinic 3 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  
         ฝึกปฏิบัติงานถอนฟันและผ่าตัดฟันกรามคุดล่างซี่ที่สามให้แกผู่้ปว่ยในรายที่ซับซอ้น การแก้ไข

และจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกดิขึน้จากการผา่ตัดศัลยกรรมชอ่งปาก  สังเกตการณ์การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยที่มี

การติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน  กระดูกขากรรไกรและใบหน้าหัก  มีพยาธิสภาพที่

เป็นถุงน้ าหรอืเนือ้งอกในบรเิวณกระดูกขากรรไกร มีความผิดปกติของการสบฟันและโครงสรา้งกระดูกใบหน้า

ที่ต้องได้รับการรักษาโดยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด  สังเกตการณ์การให้ยาระงับความรู้สึกทั่วร่างในการ

ผ่าตัดใหญ่ 

                   Clinical practice in complicated exodontia and surgical removal of impacted lower third 

molars , management of complication in oral surgery. Observation in surgical management of odontogenic 

infection, oral and maxillofacial fractures, cystic lesions or tumors of jaw bones, dentofacial deformity and 

general anesthesia procedure in operating theater. 

 

ท.ศช. 605  (408605) คลนิิกผ่าตัดเล็กในช่องปาก  1(0-3-0) 

DOS 605    Minor Oral Surgery Clinic 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6    

      การฝึกปฏิบัติงานศัลยศาสตรช่์องปากด้วยการผ่าตดัฟันกรามล่างคุดซี่ที่สามที่ซับซอ้น ฟันกราม

บนคุดอยา่งงา่ย  หรือฟันฝงัคุดซี่อื่นที่ไม่ซับซ้อน ศลัยกรรมกอ่นงานประดิษฐ ์การจัดการภาวะแทรกซ้อน 
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ภายหลังการท าศัลยกรรมช่องปาก  การใหล้ าดับขัน้เป็นทีน่่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่า่พอใจ      

(Unsatisfactory : U) 

                 Clinical practice in minor oral surgery including complicated lower third molar, uncomplicated 

upper third molar, other uncomplicated impacted tooth and  preprosthetic  surgery, management  of 

complications in oral surgery.  Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.วภ. 281  (409281) ทันตกายวิภาคศาสตร์  1(1-0-2)        

DANA 281    Dental Anatomy 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.วภ. 292 

         การศึกษาเก่ียวกับรูปร่าง จดุก าหนดบนตัวฟัน การเรยีกช่ือฟัน ต าแหน่ง หน้าที่ อายุการขึ้น 

และความแตกตา่งของฟันน้ านมและฟนัแท้  

         This course covers the morphology, coronal landmarks, nomenclature, position, function 

and chronology of deciduous and permanent teeth.  

 

ท.วภ. 292 (409292) ปฏิบัติการทางทันตกายวภิาคศาสตร์ 1(0-3-0) 

DANA 292  Laboratory in Dental Anatomy 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรยีนพร้อมกับ ท.วภ. 281  

            การขูดแต่งฟันแท้จากก้อนขีผ้ึง้ และการสรา้งตัวฟันของฟันแทโ้ดยวิธหียอดแตง่ขีผ้ึง้ การใช้

เครื่องมือขูดแตง่ของทันตแพทย์  ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการใชก้ล้ามเนือ้มอืและนิว้ 

           Carving of permanent teeth from wax blocks and constructing the crown of permanent 

teeth by a simple waxing technique, using dental carving instrument, practicing and developing the 

digital dexterity.   

 

ท.พ. 381 (410381) พิเคราะห์โรคช่องปาก 1  1(1-0-2) 

DDIA  381  Oral Diagnosis 1 

  เงื่อนไขทีต่้องผา่นก่อน พ.กว. 252 และ พ.กว. 253 และ พ.กว. 254 และ 

ท.วภ. 281 และ ท.วภ. 292   

         การศึกษาวิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผูป้่วยทั้งทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การ

ประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ปว่ย วิธีการตรวจรา่งกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบไดบ้รเิวณศีรษะ ใบหนา้ 

ล าคอ ทั้งเนือ้เยือ่แข็ง และเยือ่เมือกในช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะการตรวจเนือ้เยือ่อ่อนใน

ช่องปาก โดยจะกลา่วถงึลักษณะกายวิภาคท่ีพบได้ในช่องปาก ลักษณะ Normal variation ที่พบได้ในแต่ละ

บรเิวณของช่องปาก วธิีการตรวจเนือ้เยื่ออ่อนในแต่ละบรเิวณของช่องปาก รวมทั้งสิง่ที่พงึต้องสังเกตในแตล่ะ

บรเิวณ 

          Procedures for taking medical and dental history.   Health evaluation, clinical examination 

in and about the face, the neck including the oral cavity, teeth and supporting structure: soft and hard 
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tissues. The course will also cover the essentials of normal anatomy and normal variation in oral cavity: 

hard and soft tissue.    

 

ท.พ. 401 (410401)  คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1   2(0-6-0)  

DDIA 401      Clinical Practice in Oral Diagnosis 1 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

         การศึกษาในคลินิกพเิคราะห์ โรคช่องปากเบื้องต้น ประกอบด้วยการซักประวัติทางการแพทย์ 

และทางทันตกรรม การตรวจผู้ปว่ยในช่องปากและอวัยวะใกล้เคยีงโดยวิธีตรวจต่าง ๆ ในคลินิก ภาพถ่ายรังสี 

และการตรวจเพิ่มเติมในห้องทดลอง รวบรวมข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยโรค การท านายโรคเพื่อ

วางแผนการรักษาที่เหมาะสม มีการอภิปรายกลุ่มหรือการรายงานผู้ปว่ยรว่มกัน 

         Studying in the oral diagnosis clinic. Histories and complete oral and perioral examination 

are done using roentgeno-grams, pulp testing and other aids as indicated. Attention is directed toward 

clinical oral pathology, proper patient management,  recording information,  diagnosis as well as to the 

basic principle related to prognosis and treatment planning.  Each student in each group is scheduled and 

required to present and participate in the clinical conferences.      

 

ท.พ. 482  (410482) พิเคราะห์โรคช่องปาก 2  1(1-0-2) 

DDIA  482     Oral Diagnosis 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

  

          การตรวจร่างกายที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยเน้นการตรวจบริเวณศีรษะ ล าคอ และขากรรไกร 

วิธีการตรวจหารอยโรคหรือพยาธิสภาพภายในช่องปากทั้งเนื้อเยื่อแข็งและเนื้อเยื่ออ่อนอย่างละเอียด โดย

อาศัยวิธีการตรวจทางคลินิก ทางภาพถา่ยรังสี และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย การท านายโรค 

การวางแผนการรักษา รวมทั้งการขอค าปรกึษาและการส่งต่อผู้ป่วย 

         Complicated physical examination emphasized on examination of head, neck and jaws, 

examination of oral lesions and pathology including soft and hard tissues utilizing clinical and radiographic 

examination and laboratory aids related to diagnosis, prognosis, treatment planning, consultations and 

referral system.   

 

ท.พ. 503   (410503) ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2   1(0-3-0) 

DDIA  503      Practice in Oral Diagnosis Clinical 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

          การฝึกปฏิบัติงานพิเคราะห์โรคช่องปาก โดยการซักประวัติ ตรวจ ให้การวินิจฉัยโรค และ

วางแผนการรักษาแก่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ   ผู้ป่วยที่มีโรคของเยื่อเมือกช่องปาก และโรค

ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการปวดบรเิวณใบหน้าและช่องปาก  
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          Clinical practice in oral diagnosis including patient history taking, examination, diagnosis 

and treatment planning in general and systemic disease patients, patients with oral mucosal and jaw 

bone diseases and patients with orofacial pain.  

 

ท.จว. 281  (411281) จุลกายวิภาคศาสตรช์่องปาก  2(2-0-4)   

DHIS 281   Oral Histology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ว.ชว. 145 และ ว.ชว. 146 และ ว.คม. 154  

และลงทะเบยีนเรียนพร้อมกับ ท.จว. 291  

         พื้นฐานของลักษณะเซลล์และหน้าที่ของเซลล์ที่เป็นส่วนประกอบของฟัน เยื่อเมือกช่องปาก 

อวัยวะข้างเคียง รวมไปถงึการเจริญพัฒนาการของช่องปากและฟัน การขึน้ของฟันและการหลุดของฟันน้ านม 

และรวมทั้งศึกษาวิธีการเตรยีมชิน้เนือ้เพื่อการศึกษาทางจุลกายวิภาคศาสตร์ 

                    Basic knowledge of cell structures and functions of the dental tissue, oral mucous 

membrane and the paraoral structures with their  development. Tooth eruption and shedding of primary 

teeth and histologic tissue preparation in routine laboratory technique are included. 
 

ท.จว. 291  (411291) ปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก  1(0-3-1)   

DHIS 291  Laboratory Practice in Oral Histology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.จว. 281 

         กระบวนวิชานีว้่าด้วยการศึกษาลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตรท์ี่ปกติของเนือ้เยื่อในช่องปาก 

และการเตรยีมเนือ้เยื่อในช่องปากส าหรับการศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

                    The course consists of microscopic study of normal oral tissue and tissue preparation for 

histologic study. 

 

ท.วช. 582 (412582) รอยโรคของเยื่อเมอืกช่องปาก 1 (1-0-2) 

DMED 582  Oral Mucosal Lesions 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

       สาเหตุ พยาธิก าเนิด อุบัติการณ ์ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวทิยาของโรคของเยื่อ

เมือกชอ่งปาก วิธีการวนิิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก โดยเน้นการ

รักษาด้วยยา 

        Etiology, pathogenesis, incidence, clinical and histopathologic features of diseases of oral 

mucosa, diagnosis methods, differential diagnosis and medical management of oral mucosal lesions. 
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ท.วช. 601 (412601) คลนิิกเวชศาสตร์ชอ่งปากและทเีอ็มดี 1(0-3-0) 

DMED 601  Oral Medicine and TMD Clinics 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

                   การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผูป้่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก  ผู้ปว่ยที่เป็นโรคทางระบบ

ที่มีอาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก  รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี  โดย

เรียนจากการซักประวัติอย่างละเอียด  การตรวจอย่างสมบูรณ ์การให้การวนิิจฉัยโรค  การวางแผนการรักษา  

และการจัดการผู้ป่วย 

                  This course provides practical for clinical experience in examination diagnosis and 

management  of patients with oral mucosal lesions, oral manifestation of systemic diseases, orofacial pain 

including TMD with details of history taking, oral examination, laboratory examination, establishing 

differential diagnosis and final diagnosis, treatment planning and medical management. 

 

ท.สท. 681 (412681)  ระบบสารสนเทศประยุกต์ส าหรับทันตแพทยศาสตร์  1(1-0-2) 
DBIT 681     Applied  Information  System for Dentistry 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

          ความรู้เก่ียวกับแนวคดิ และระบบจัดการฐานขอ้มลู  เพือ่น าไปประยุกต์ใชร้ว่มกับโปรแกรม

ส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมลูทางทนัตแพทยศาสตรอ์ย่างง่ายได้  การใหล้ าดับขัน้เป็นที่น่าพอใจ 

(Satisfactory : S) หรือไม่เปน็ที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

                    Database management to be able to work with simple software packages in managing 

databases in dentistry. Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 
ท.วช. 682 (412682)   ชีวสารสนเทศศาสตร์ส าหรบัทันตแพทยศาสตร ์  1(1-0-2) 
DMED 682   Bioinformatics for Dentistry 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  
                   ชีวสารสนเทศศาสตร์เป็นการผสมผสานความรู้ระหว่างวิธีการจัดการข้อมูลทางชีวะภาพด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้ความรู้ทางชีวะภาพในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับชีววิทยา  รวมถึงโปรแกรมที่

จ าเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลทางชีววิทยา   การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่า

พอใจ (Unsatisfactory : U) 

                    Bioinformatics is the combination of biological problem solving and database management.  

This course explains the development of this new knowledge, and the tools used to manipulate the 

mountain of biological data.  Each topic covers the modern basic knowledge of genetics, proteomics and 

biology.  Students will be trained to utilize the tools available on the internet and other software to 

analyze biological data.  Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

 

 



178 

 

 

ท.พช. 383 (413383)   พยาธวิิทยาช่องปาก  3(3-0-6)   
DPAT 383      Oral  Pathology 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.วภ. 281 และ ท.วภ. 292 และ ท.จว. 281  

และ  ท.จว. 291  
                   การศึกษาเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่องปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อใน
ช่องปาก ภยันตรายต่างๆ  ที่มีผลต่อเนือ้เยื่อช่องปากและฟัน ปฏิกริยิาตอบสนองของเยื่อเมือกช่องปากต่อการ
บาดเจ็บ ขบวนการเกิดพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา รวมถึงการรักษาและการ
พยากรณ์โรคของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร รอยโรคบริเวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจาย
ของการติดเชือ้จากฟัน  โรค ถุงน้ า และเนื้องอกของขากรรไกร  เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ 
และต่อมน้ าลาย การติดเชือ้แบคทีเรยี  ไวรัส และเชือ้ราภายในช่องปาก  โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและระบบ
ประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชือ้ปรสิต  
 
                     The course deals with the classification of oral diseases, anomalies of the oral tissue, 

injuries to oral tissue, reaction of the oral mucosa to injuries, pathogenesis, clinical manifestation, 

histopathologic features, treatment and prognosis of the inflammatory lesions of the jaws and spread of 

dental infection. Diseases, cysts and tumors of jaws, oral soft tissue, oral floor, neck and salivary glands; 

Including bacterial, viral, fungal infection and the diseases of skin, connective tissue and nerves which 

involve the oral cavity. Parasitic infection is also included. 

 

ท.พช. 391 (413391) ปฏิบัติการพยาธวิิทยาช่องปาก 1(0-3-2) 

DPAT 391  Laboratory Practice in Oral Pathology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.พช. 383 

         การศึกษาทางห้องปฏิบัติการจากกล้องจุลทรรศน์ เพื่อศึกษาพยาธิสภาพของโรคต่าง ๆ 

ภายในช่องปาก และความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวทิยา 

                     The course concerns about laboratory study of the pathologic features of oral diseases by 

light microscope, and the relation of clinical and histopathologic features. 
 

ท.ด. 482  (414482)  พื้นฐานทันตกรรมส าหรับเด็ก  2(2-0-4) 

DPED 482     Fundmental in Pediatric Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

          พัฒนาการของเด็ก พฤติกรรมของเด็ก การปรับพฤติกรรมและการจัดการทางทันตกรรม  

แกเ่ด็กทั่วไปและเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ โรคฟันผุและการดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับเด็กทารกและ

เด็กเล็ก การวางแผนและการรักษาทางทันตกรรมในผู้ปว่ยเด็ก 
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          Child’s development, child’s behavior, behavior management and dental management 

for normal and special health care needs of children. Dental caries and oral health care in infant and 

young children.  Treatment planning and dental treatment in children.  

 

ท.ด. 501  (414501)  คลนิิกทันตกรรมส าหรับเดก็ 1  1(0-3-0) 
DPED 501     Clinical Practice in Pediatric Dentistry 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 
                       ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเด็กประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัย  ถ่ายภาพรังสี        

วางแผนการรักษาให้ค าแนะน าด้านทันตกรรมป้องกันและให้การรักษาอย่างง่าย ให้กับเด็กที่ให้ความร่วมมือดี 

ที่กลับมาติดตามผล และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อรับการรักษาทางทันตกรรม  

                       The course offers clinical practice in pediatric dentistry which includes oral examination, 
diagnosis, radiographic examination, treatment planning and preventive dentistry advice, it provides 
simple treatment for co-operative children who return for maintenance and appropriate child 
management for dental treatment. 
  

 

ท.ด. 602 (414602)   คลนิิกทันตกรรมส าหรับเดก็ 2  3(0-9-6) 
DPED 602   Clinical Practice in Pediatric Dentistry 2 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

         ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเด็กประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัย  ถ่ายภาพรังสี           

วางแผนการรักษา การปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กรับการรักษาทางทันตกรรม การบูรณะฟัน การ

รักษาเนือ้เยื่อในโพรงฟันในฟันน้ านม การใส่เคร่ืองมือรักษาช่องว่าง   การรักษาโรคเหงือกอักเสบ    การถอน

ฟัน   การรักษากรณฉีุกเฉิน   งานทันตกรรมป้องกัน การสรา้งทัศนคติที่ดีต่องานทันตกรรมเด็กให้แก่เด็กและ

ผู้ปกครอง รวมถงึการฝึกสัมมนาหรืออภิปรายกลุ่มย่อยขณะปฏิบัติงาน 

                   The course offers clinical practice in pediatric dentistry which includes oral examination, 

diagnosis, radiographic examination and treatment planning, appropriate child management, restorative 

and pulp treatments in primary teeth, use of space maintainer, periodontal treatment, tooth extraction, 

emergency treatment,  preventive dentistry, development of children’s and parents’ positive attitudes 

toward dentistry, seminar and case presentation. 

 
ท.ด. 603  (414603) บทน าสู่วิชาชีพทันตแพทย์ส าหรับเด็ก    1(0-3-2) 
DPED 603     Introduction to Pediatric Dental  Profession   
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 
                   การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก ประกอบด้วย การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ

ใช้ก๊าซไนตรัสออกไซด์  การทัศนศึกษาคลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กนอกสถานที่  การแนะแนวการศึกษาต่อ

ของสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กทั้งในและต่างประเทศ  การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในงานทันตกรรมส าหรับ

เด็ก  การฝึกปฏิบัติงานทางทันตกรรมส าหรับเด็ก  และการสัมมนากรณีผู้ป่วย   การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่า

พอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory : U) 
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                   Training in pediatric dentistry clinics  including lecture and practice training in using Nitrous 

Oxide,  educational trips in pediatric dental clinics, guidance for further studies in pediatric dentistry in 

own country and abroad,  training of communicating in English for pediatric dentistry,  clinical training in  

pediatric dentistry,  and seminars in pediatric dental patients.  Grading will be given on satisfactory (S) or 

Unsatisfactory (U) basis. 

 
ท.ช. 291 (415291)   แนวคิดพืน้ฐานทางทันตกรรมชุมชน 1   2(1-2-2) 
DCOM 291      Basic Principles of Community Dentistry 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 

  
         การน าเสนอแนวคิดและกระบวนการค้นคว้าหาความรู้โดยใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้

เนื้อหาเกี่ยวกับการเข้าใจชุมชนภายใต้บริบทของชุมชนเอง การมองชุมชนเชิงบวก  การเคารพความ

หลากหลายของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ 

และวิวัฒนาการของวิชาชีพทันตแพทย์ 

                   Basic concepts in socio cultural, via student-centered learning process, principles and 
methods for understanding others from their point of view, positive approach, cultural diversity, context 
sensitivity, effects of globalization and evalution in  dentistry.   
 

ท.ช. 383  (415383)  แนวคิดพืน้ฐานทางทันตกรรมชุมชน 2  1(1-0-2)  

DCOM 383      Basic Principles of Community Dentistry 2 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ช. 291  

         แนวคิดพืน้ฐานของการสาธารณสุข วิวัฒนาการของงานสาธารณสุขในสังคมไทย  การด าเนิน 

งานสาธารณสุขในยุคปัจจุบัน รวมถงึระบบบรกิารสุขภาพในประเทศไทย 

         Basic principles of public health, evolution of public health in Thailand,  current  strategies 

for public health process and health service system in Thailand.  

 

ท.ช. 393  (415393)  การส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก  2(1-3-0) 

DCOM 393   Oral Health Promotion 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ช. 383 

          ประวัติศาสตรแ์ละพฒันาการของการส่งเสรมิสุขภาพและสุขภาพชอ่งปาก  ปรชัญา และ

แนวคิดของการสง่เสริมสุขภาพและสุขภาพชอ่งปาก  กฎบตัรออตตาวา การวางแผนโครงการส่งเสรมิสุขภาพ

และสุขภาพชอ่งปาก  แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมสุขภาพ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสื่อสารเพื่อสุขภาพ

และทันตสุขศึกษา   

          Health promotion and oral health promotion in terms of its history, development, 

philosophy and concepts, strategies and actions of the Ottawa Charter for health promotion, planning and 

evaluation. This course also covers the theory and concept of health behavior, behavioral change, health 

communication and oral health education.    
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ท.ช. 484  (415484)  ทันตกรรมป้องกัน  1(1-0-2) 

DCOM 484      Preventive Dentistry 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

           ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันในระดับต่างๆ ทั้งในระดับบุคคลและชุมชน โดย

มุ่งเน้นถงึการปอ้งกันในระดับปฐมภูมิเป็นส าคัญ 

                     Theories and concepts of preventive dentistry in individual and community level focusing 

on primary prevention. 

 

ท.ช. 485  (415485)  ระบาดวิทยาช่องปากและชีวสถิติส าหรับทันตแพทย์  2(2-0-4) 

DCOM 485   Oral Epidemiology and Biostatistics for Dentist 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

                    แนวคิดและหลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยา และระบาดวิทยาช่องปาก  ธรรมชาติการเกิด

โรค  การวัดทางระบาดวิทยา,  เครื่องมือทางระบาดวิทยา,  ชนิดของการศึกษาทางระบาดวิทยา,  การส ารวจ

สภาวะทันตสุขภาพ,  และการใช้สถติิส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา 

                    Basic concepts and principles of epidemiology and oral epidemiology, natural history of 

disease, measurement in epidemiology, tools in epidemiology, type of epidemiology study, oral health 

survey, and biostatistics use for the analysis of epidemiologic data.  

 

ท.ช. 502  (415502)  ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชมุชน 1  3(0-9-0) 

DCOM 502      Community Dentistry Practice 1 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

           การฝึกปฏิบัติงานสง่เสริมสุขภาพและสุขภาพชอ่งปากในชุมชน งานส ารวจสุขภาพชอ่งปาก

ในกลุ่มเปา้หมายต่างๆ และงานทันตกรรมป้องกนัในคลนิิก 

          Clinical practice in community health promotion and oral health promotion, oral health 

survey and oral disease prevention in clinical setting. 

 

ท.ช. 603 (415603) การฝึกปฏิบัตงิานทันตกรรมชุมชน 2 3(0-9-0) 

DCOM 603  Community Dentistry Practice  2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

              การฝึกงานสง่เสรมิสุขภาพในชุมชน ทั้งในแงสุ่ขภาพองคร์วมและสุขภาพชอ่งปาก ใน

โรงพยาบาลชุมชน ระบบบรกิารสุขภาพในระดับต่าง ๆ ได้แก ่ส านักงานสาธารณสุขจงัหวัด โรงพยาบาลทั่วไป 

โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์สขุภาพชุมชน รวมถงึบทบาทหน้าที่ของทนัตแพทย์ในการปฏบิัติงานภายในระบบ

บรกิารสุขภาพ 
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                        Practice on health promotion both holistic health and oral health in the community 

hospital. Health care system in various levels: provincial health office, general hospital, community 

hospital and community medical unit.  Along with the role and job description of dentist and dental health 

personal under the health care system. 
 

 

ท.ช. 604 (415604) ทันตกรรมส าหรับบุคคลท่ีมคีวามต้องการพิเศษ  1 (0-3-0) 

DCOM 604  Dentistry for People with Special Needs  

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

                     การให้บริการทันตกรรมส าหรับบุคคลที่มคีวามต้องการพเิศษ  การใหล้ าดับขัน้เป็นที่นา่พอใจ 

(Satisfactory : S)  หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U)         

          Dental service for people with special needs. Grading will be given on satisfactory (S) or 

Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.ช. 686  (415686)  หลักการบริหารงานทันตสาธารณสุข 2  1(1-0-2) 

DCOM 686     Dental Public Health  Administration  2 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

          ทฤษฎีและแนวคิดการบริหารและการจัดการ  สถานการณ์สุขภาพช่องปาก และการ

บรหิารงานทันตสาธารณสุข ระบบบริการสุขภาพช่องปากและก าลังคนทางทันตสาธารณสุขของประเทศไทย  

การบริหารงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลภาครัฐ  และการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อจัดท าโครงการที่

สอดคล้องกับความต้องการ  และความจ าเป็นของประชาชนในชุมชน 

          Theory and concept in administration and management.  Oral health profile and situation 

of dental public. Oral health service system and health personnel in Thailand. Dental public health 

administration in government hospitals. Situation analysis for creating a dental public health project which 

serves needs of people in the community. 

 

ท.ช. 691 

 

(415691) สุนทรยีศาสตร์และศิลปะในการด ารงชีวิตส าหรับนักศึกษา

ทันตแพทย์ 

1(0-2-0) 

DCOM 691  Aesthetic and the Art of Living for Dental Student 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

                    การศึกษาแนวคิดและความหมายของสุนทรียศาสตร์ และศิลปะในการด ารงชีวิตส าหรับ

วิชาชีพทันตแพทย์  การชมภาพยนตร ์การฝึกปฏิบัติด้วยตนเองและการอภิปรายร่วมกัน  การให้ล าดับขั้นเป็น

ที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

          Studying the concepts and meaning of aesthetic and the art of living for dentists, 

including some movies watching, self practicing and discussion. Grading will be given on satisfactory (S) 

or Unsatisfactory (U) basis. 
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ท.ว. 281 (420281)  ทันตวัสด ุ1  1(1-0-2) 
DMAT 281       Dental Materials 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

          ความรู้พื้นฐาน การจ าแนกชนิด การก าหนดมาตรฐาน โครงสร้างและคุณสมบัติของโลหะ       
พอลิเมอร ์และเซรามิกทางทันตกรรม  คุณลักษณะที่ส าคัญ สี ลักษณะที่ปรากฏ รวมทั้งพื้นฐานทางด้านทันต
ชีววัสดุ  

          Basic knowledge, classification, standardization, structure and properties, color and 
appearance, characteristics of dental material. Including basic knowledge of dental biomaterials. 
 
ท.ว. 282 (420282) ทันตวัสดุ 2 1(1-0-2) 
DMAT 282  Dental Materials 2 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ว. 281    

          โครงสรา้ง ส่วนประกอบ คุณสมบัติ การประยุกต์ใชง้านของวัสดุพิมพ์ปากชนิดยืดหยุ่นและไม่

ยืดหยุ่น  วัสดุท าแบบจ าลองและแม่แบบ   วัสดุท าฐานฟันเทียมชนิดอะคริลิกและโลหะ  ขี้ผึ้งทางทันตกรรม 

ลวดโลหะและรากเทยีม วัสดุทนความร้อนท าเบ้าฝัง   สารขัดเรียบและขัดมัน สารยึดฟันเทยีม    สารท าความ

สะอาดฟันเทยีม และยาสีฟัน 

         Structure, compositions, properties and applications of elastic and non-elastic impression 
materials, model and die materials, acrylic and metallic denture base materials, dental waxes, dental 
wires and dental implant materials, dental investment materials, abrasive materials, denture adhesives, 
cleanser and dentifrices. 
 

ท.ปร.281  (421281) ฟันเทียมท้ังปากเบื้องตน้ 1    1(1-0-2) 
DPRO 281          Basic Complete Denture 1  
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน   ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 291  

       ทฤษฎีพื้นฐานเก่ียวกับฟันเทียมทั้งปาก ได้แก่  นิยามศัพท์ทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ฟันเทยีมทั้งปาก กายวิภาคศาสตร์ของใบหน้าและอวัยวะภายในช่องปาก ขั้นตอนในการสร้างฟันเทียมทั้งปาก
และความส าคัญของฟันเทียมทั้งปาก การพิมพ์ปากขั้นต้น และการสร้างแบบจ าลองศึกษา ถาดพิมพ์ปาก
เฉพาะบุคคล  รอยพิมพ์ขั้นสุดท้าย  การล้อมขอบ ชิ้นหล่อหลัก ส่วนกั้นด้านท้ายฟันเทียม  แผ่นฐานช่ัวคราว 
และแท่นกัด   
                 Basic theoretical knowledge of the complete denture, specifically glossary of Prosthodontic 
terms related to complete denture.  Anatomy of the face and the intraoral structures.  Steps in complete 
denture construction and the importance of the complete denture. Preliminary impression and the 
construction of the study model.  Individual tray. Final impression.  Boxing. Master cast. Posterior palatal 
seal.  Base plate and bite rims. 
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ท.ปร.282  (421282) ฟันเทียมท้ังปากเบื้องตน้ 2   1(1-0-2) 

DPRO 282         Basic Complete Denture 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ปร. 281 และ  ท.ปร. 291   

และลงทะเบยีนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 292    

        ทฤษฎีขัน้พืน้ฐานของการสรา้งฟันเทยีมทั้งปาก  ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง  และ 

การเคลื่อนที่ของขากรรไกร กลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองและการใช้งาน การเลือกซี่ฟันเทียม การสบฟัน   

การเรียงฟัน  การแต่งขี้ผึ้งเหงือกเทียม  กระบวนการสร้างฐานฟันเทียม  การติดตั้งซ้ าและการเลือกกรอ   

การขัดเรียบและการขัดมัน  การซอ่มเสริมฐาน และการเปลี่ยนฐานฟันเทยีม 

                   The basic theoretical knowledge of the complete denture.  The maxillomandibular 

relationship and mandibular movement.  Articulator and its use. Tooth selection, occlusion in complete 

dentures, teeth arrangement, waxing of the artificial gum.  The processing of the denture base.  

Remounting and selective grinding.  Finishing and polishing.  Repair, reline and rebase of the denture.  

 

ท.ปร. 291 (421291) ปฏิบัติการฟนัเทียมท้ังปากเบื้องต้น  1 1(0-3-0) 

DPRO 291  Laboratory Practice in Basic Complete Denture 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปร.281  

        การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพิมพ์ปากขั้นต้นในปากที่มีฟันธรรมชาติและการสร้างแบบจ าลอง

ศึกษา การสรา้งถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล  การสรา้งแผ่นฐานช่ัวคราว และส่วนกัน้ด้านท้ายฟันเทยีมและการ

สรา้งแท่นกัด   

                   The practice of taking the preliminary impressions in dentulous arches and the construction 

of the study model. The construction of individual trays, baseplates, posterior palatal seal and the bite 

rims. 

 

ท.ปร. 292 (421292) ปฏิบัติการฟนัเทียมท้ังปากเบือ้งต้น  2  2(0-6-0) 

DPRO 292       Laboratory Practice in Basic Complete Denture 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ปร. 281 และ ท.ปร. 291  
และลงทะเบยีนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 282   

      การฝึกปฏิบัติการเรยีงฟัน การแต่งขี้ผึ้งเหงือกเทียม การสร้างฐานฟันเทียม การปรับการสบฟัน 

การขัดเรียบและการขัดมัน และการซอ่มฟันเทยีม 

                The practice of the teeth arrangement, waxing the artificial gum, processing of the denture 

base, occlusal adjustment,  finishing and polishing of denture  and  reparation of denture. 
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ท.ปร. 385  (421385)   ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1    1(1-0-2) 
DPRO 385        Removable Partial Denture 1 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 395 

        ทฤษฎีขัน้พืน้ฐานของฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ทั้งชนิดช่ัวคราวและถาวร  การจ าแนกประเภท 

และรอยพิมพ์เบื้องต้นของขากรรไกรที่มีการสูญเสียฟันธรรมชาติไปบางส่วน เครื่องส ารวจความขนานและ

วิธีใช้ ส่วนประกอบของฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ ฟันเทยีมบางส่วนชั่วคราวฐานอะคริลิก และการซอ่มแซม 

                   Basic theoretical knowledge of both temporary and permanent removable partial dentures, 

classification of partially edentulous arches, and preliminary impression, the surveyor and its use, the 

components of the removable partial denture, acrylic partial denture and repairing process. 

 
ท.ปร. 386 (421386) ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1(1-0-2) 
DPRO 386  Removable Partial Denture 2 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ปร. 385 และ ท.ปร. 395 และ  

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 396  
         การตรวจผู้ป่วย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียฟันธรรมชาติไป

บางส่วน การเคลื่อนไหวของฟันเทียมบางส่วนถอดได้  และหลักการออกแบบ  การกรอแต่งฟันหลักส าหรับ

ฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรส าหรับฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ วิธีการเขียน

ใบสั่งงาน การลองโครงโลหะ การเลือกและ การเรียงซี่ฟันเทียม กระบวนการสร้างฟันเทียม การใส่ฟันเทียม

และค าแนะน าผู้ปว่ย ค าบ่นของผู้ปว่ยและการแก้ไขฟันเทยีม การซอ่มฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ 

                   Patient’s examination diagnosis and treatment planning, movement and principle of 

removable partial denture, tooth preparation for Removable partial denture, jaw relation record for 

removable partial denture, work authorization for removable partial dentures, trial fitting of the 

framework, the selection and arrangement of articulator teeth, the processing of removable partial 

dentures, insertion of removable partial dentures and patient’s instruction, complaints and removable 

partial denture adjustment; repairing of the removable partial denture. 

 
ท.ปร. 395 (421395) ปฏิบัติการฟนัเทียมบางส่วนถอดได้ 1 1(0-3-1) 
DPRO 395  Laboratory Practice in Removable Partial Denture 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 385  

          การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกชนิดมีลวดดัด และ   
ฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกใส่ทันที  
                      Laboratory practice for acrylic removable partial denture with wrought wire and 
immediate acrylic removable partial denture. 
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ท.ปร. 396 (421396) ปฏิบัติการฟนัเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1(0-3-1) 
DPRO 396  Laboratory Practice in Removable Partial Denture 2 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.ปร. 385 และ ท.ปร. 395 และ  

ลงทะเบียนเรียนพร้อมกับ ท.ปร. 386  
          การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ ฐานอะคริลิก การออกแบบฟันเทยีม 

บางส่วนถอดได้ และการกรอแต่งส่วนพักและแนวน าบนฟันหลัก เพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได ้
                  The laboratory practice for designing and repairing removable acrylic partial dentures.  
 
ท.ปร. 402 (421402) ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 2(0-6-0) 
DPRO 402  Practice in Prosthodontics Clinic 1 
  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

          การฝึกปฏิบัติงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วย ด้วยการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐาน
อะคริลิก และฟันเทยีมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะอย่างง่าย  
                     Basic clinical practice in prosthodontics including construction of acrylic partial denture 
and simple removable partial dentures. 
 
ท.ปร. 483 (421483)   ฟันเทียมท้ังปากเบื้องตน้ 3  1(1-0-2) 
DPRO 483        Basic Complete Denture 3 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

         หลักการตรวจ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาในการสรา้งฟันเทยีมทั้งปาก การเตรยีม

ช่องปากก่อนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์  การสร้างฟันเทียมทั้งปาก การเสริมแต่งขอบและการพิมพ์

ปากขั้นสุดท้าย  การหาความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่างส าหรับผู้ป่วยไร้ฟัน  การลองแท่นกัด  การ

บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและล่าง  และการบันทึกด้วยเครื่องเฟซโบว์  การลองฟันเทียมขี้ผึ้งลอง  

การใส่ฟันเทียมทั้งปากและการสอนผู้ปว่ย  ปัญหาและการแก้ไขภายหลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก 

                    The principles of examination, diagnosis and treatment planning in complete denture 

construction. Intra-oral preparation for prosthodontics treatment. Construction of complete denture.  

Border molding and final impression. Determination of maxillomandibular relationship in edentulous 

patients. Try in bite rim. Maxillomandibular relationship record and face-bow transfer record. Try in wax 

trial denture. Denture insertion and patient instruction. Post denture insertion problems and adjustment.  

 
ท.ปร. 503  (421503)  ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  2(0-6-0) 
DPRO  503        Practice in Prosthodontics Clinic 2 
   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

          การให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการใส่ฟนัเทยีมทัง้ปาก การใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐาน
หรือฟันเทยีมบางส่วนถอดไดท้ี่ซับซอ้น และการแก้ไขปัญหา  

         Patients treatment with complete denture and problems solving. 
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ท.ปร. 588 (421588)  วิทยาการทางทันตกรรมประดิษฐ์    1(1-0-2) 

DPRO 588       Current Concept in Prosthodontics 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

      ทฤษฎีทางทันตกรรมประดิษฐ์ที่เก่ียวขอ้งกับความสวยงามในทางทันตกรรม  ฟนัเทียมคร่อมราก  

ฟันเทยีมทั้งปากใส่ทนัที  ฟันเทียมเดีย่วและฟนัเทยีมเดี่ยวฐานโลหะ  รอยพิมพ์ขณะใช้งาน  ความลม้เหลวและ

การแก้ปัญหาของฟันเทยีมบางส่วนถอดได้และฟนัเทยีมทั้งปาก  สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร  ครอบฟัน

รองรับฟันเทียมบางส่วนถอดได้  สลักยึด  ฟนัเทียมถอดไดท้ี่รองรับด้วยสิ่งปลูกฝัง  และการฟื้นฟูสภาพ 

ช่องปาก 

                 Prosthodontic theory related to esthetics in dentistry, overdenture, immediate complete 

denture, single denture and single denture with metal reinforced base, functional impression, failures and 

problem solving of removable partial denture and complete denture, maxillofacial prosthesis, surveyed 

crown for removable partial denture, precision attachments, implant supported removable denture and 

oral rehabilitation. 
 

 

ท.ปร. 681 (421681) การสร้างฟันเทียมท้ังปากให้แล้วเสร็จใน  3  ครัง้ 1(1-0-2) 

DPRO 681  Complete Denture in 3 Visits 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

                  ทฤษฎีขัน้ตอนทางห้องปฏิบัติการและทางคลินิกส าหรับการสรา้งฟันเทยีมทั้งปากให้แล้วเสร็จใน 

3 ครั้ง  รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังใส่ฟันเทียม  การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) 

หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

                   Concepts, laboratory and clinical procedures for complete denture in 3 visits including 

problem solving of post delivery problems. Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) 

basis. 
 

ท.ปร. 687 (421687) รากฟันเทียมกับการรักษาทางทันตกรรมประดษิฐ์ 

ชนิดถอดได ้

1(1-0-2) 

DPRO 687  Dental Implant and Removable Prosthodontic Treatment 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

   การประยุกต์ใชร้ากฟันเทยีมส าหรับสิ่งประดิษฐ์ชนดิถอดได้ ขัน้ตอนทางคลินิกส าหรับฟันเทยีม

ทั้งปากที่ได้รับการรองรับ/ยึดอยู่ จากรากฟันเทียม ขั้นตอนทางคลินิกส าหรับฟันเทยีมบางส่วนชนดิถอดได้ที่

ได้รับการรองรับ/ยดึอยู่ จากรากฟันเทียม ขั้นตอนทางคลินกิส าหรับสิง่ประดิษฐใ์บหน้าและขากรรไกรที่ได้รับ

การรองรับ/ยึดอยู ่จากรากฟนัเทยีม  การให้ล าดับขั้นเปน็ทีน่่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่า่พอใจ 

(Unsatisfactory : U) 
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                    Application of dental implant for removable prostheses. Clinical steps for implant 

supported/retained complete denture. Clinical steps for implant supported/retained removable partial 

denture.  Clinical steps for implant supported/retained maxillofacial prostheses. Grading will be given on 

satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.ปร. 696 (421696) ครอบฟันเพือ่รองรับฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ 1(0-3-1) 

DPRO 696  Surveyed Crown 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

        การฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างครอบฟันเพื่ อรองรับฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้          

ในขั้นตอนการกรอเตรยีมฟัน  การสรา้งกระสวนขีผ้ึง้ในส่วนแอ่งรับ  และการตรวจสอบเส้นส ารวจบนกระบวน

ขีผ้ึง้  การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

                   Laboratory practice in fabrication of surveyed crown.  The procedures include crown 

preparation,  waxing and survey the wax pattern. Grading will be given on  satisfactory (S) or 

Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.ชช. 381 (422381) ชีววิทยาช่องปาก 1(1-0-2) 

DOB 381  Oral Biology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน พ.กว. 252 และ พ.กว. 253 และ พ.กว. 254 

และ ท.วภ. 281 และ ท.วภ. 292       

                  ความส าคัญของวิชาชีววทิยาช่องปาก  อณูชวีวิทยา  โกรว์ธแฟกเตอร ์ และการส่งสัญญาณ 

เข้าสู่เซลล ์สารระหวา่งเซลลแ์ละอินเทกรนิ  พัฒนาการของศีรษะและใบหน้า  อณูชีววทิยาของพัฒนาการของ

ฟัน  ภาวะภูมิตา้นทานตัวเองและโรคในช่องปาก   พนัธุศาสตรร์ะดับเซลล์  พันธุศาสตรร์ะดับอณู   

พันธุศาสตรร์ะดับคลินิก  ชีววทิยาของมะเร็งและพันธุศาสตรข์องมะเร็ง  ชีววทิยาของเนือ้เยื่อโพรงประสาทฟนั  

ไบโออนิฟอร์เมติกส ์

      Importance  of  oral  biology,  molecular  biology,  growth  factors  and  signal  transduction,   

extracellular matrix  and  integrins,  craniofacial  development, molecular  biology of tooth  development,  

autoimmunity  and  oral  diseases,  cytogenetics,  molecular  genetics,  clinical  genetics,  cancer  biology  

and  cancer  genetics,  pulp  biology,  bioinformatics. 
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ท.บค. 382 (423382) ระบบการบดเคีย้ว 1(1-0-2) 

DOCC 382  Occlusion 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.วภ. 281 และ ท.วภ. 292  

          องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ และหน้าที่การท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในระบบการบดเคี้ยว 

การเรียงตัวและลักษณะการสบฟันที่ปกติรวมถึงแนวคิดของการสบฟัน ขากรรไกรเชิงกล การเคลื่อน

ขากรรไกรในขอบ การเคลื่อนขากรรไกรตามหน้าที่และการควบคุม การตรวจและการบันทึกการสบฟัน กล

อุปกรณข์ากรรไกรจ าลองชนิดปรับได้ เฟซโบว์ และการวิเคราะห์การสบฟัน การบ าบัดการสบฟัน 

                    Components, relation and function of the masticatory system, alignments of dentition, 

normal occlusion and concepts of occlusion, border mechanics, jaw and its control movement and 

functions of jaw, examination and record of occlusion, articulator and face bow occlusal analysis,  occlusal 

treatments. 

 

ท.บค. 491 (423491) ปฏิบัติการระบบการบดเคี้ยว 1(0-3-3) 

DOCC 491  Laboratory Practice in Occlusion 

  เงือ่นไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

          การฝึกปฏิบัติการใช้กลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองชนิดกึ่งปรับได้ การวิเคราะห์การสบฟันใน

ทุกต าแหน่ง การตรวจ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาความผิดปกติของระบบการบดเค้ียว และท าเฝือกสบฟัน 

                     Use of semi-adjustable  articulator, occlusal analysis, examination, diagnosis and 

treatment planning in temporomandibular disorder patient and occlusal splint construction. 

 

ท.บค. 581 (423581) ความเจบ็ปวดบรเิวณใบหนา้และช่องปาก 2(2-0-4) 

DOCC 581  Orofacial  Pain 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

       สรีรวิทยา ทฤษฎี วิถี ประสาทชีววิทยาและโรคเส้นประสาทของความเจ็บปวดบริเวณใบหน้า

และช่องปาก สาเหตุ ระบาดวิทยา อาการและอาการแสดง การจ าแนก การวินิจฉัยและการจัดการ บทบาท

ของทันตแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากรวมถึงความผิดปกติบริเวณ

ขมับ-ขากรรไกร 

                  Physiology, theory, pathway, neurobiology and neuropathy of orofacial pain. Etiology, 

epidemiology,  signs and symptoms, classification, diagnosis, management and role of the dentist in 

treatment of orofacial pain including temporomandibular disorder patient. 
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ท.รพ. 582 (424582) ทันตกรรมโรงพยาบาลและวิสัญญีวิทยาเบื้องตน้ 1(1-0-2) 

DHOS 582  Hospital Dentistry and Basic  Anesthesiology 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5 

      ระบบงานทนัตกรรมในโรงพยาบาล  การเตรยีมและการบริหารยา การใหส้ารน้ าและ 

อิเล็กโทรไลต ์ งานทันตกรรมในห้องผ่าตัดใหญ่และวิสัญญวีิทยาเบื้องต้นส าหรับทนัตแพทย์      

                 Hospital dentistry, drug preparation and administration, fluid and electrolyte administration, 

dental procedure in operating room and basic anesthesiology for dentist.   

 

ท.รพ. 602 (424602)    ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล  1(0-3-0) 

DHOS 602        Practice in Hospital Dentistry 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

     ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมในระบบโรงพยาบาล  การดูแลผู้ปว่ยใน และ การปฏิบัติงาน   ทันตกรรม

ในห้องผ่าตัดใหญ ่ การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

     Clinical practice in hospital setting , in patient care and dental treatment in the operating 

room.  Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.วส. 481 (425481) ความรู้พื้นฐานทางการวิจัยส าหรับทันตแพทย์ 1(1-0-2) 

DRS 481  Research Methodology for Dentistry 

  เงื่อนไขทีต่้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

     ทฤษฎีเกี่ยวกับระเบยีบวิธวีิจัยด้านสุขภาพชอ่งปาก และสาขาที่เกี่ยวขอ้ง การก าหนดค าถามการ

วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การออกแบบการวจิัยชนิดตา่งๆ  ครอบคลุมทั้งงานวิจัยเชงิปรมิาณและงานวิจยั

เชิงคุณภาพ การเขยีนโครงร่างการวิจัย การเก็บขอ้มลู การวเิคราะห์ข้อมลู และการเขยีนรายงานการวิจัย 

               Theory of research methodology in oral health and related areas, establishing a research 

question, literature review and research design including quantitative and qualitative study,  

preparing research proposal, data collection, data analysis and writing research report. 

 

ท.วส. 491 (425491) การวางแผนโครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-1) 

DRS 491  Research Project Planning in Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  

      ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงร่างงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์ โดยนักศึกษาจัดแบ่งเป็นกลุ่ม และมี

คณาจารย์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย     จัดท าโครงรา่งงานวิจัยโดยผ่านความ

เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  น าเสนอโครงร่างงานวิจัยในการประชุมรวมของกระบวนวิชาก่อนปิดภาค

การศึกษา   การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory : U) 
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                Practice in writing dental research proposal carried out by a group of students under 

supervision of related field instructors.  Project proposal must be approved by instructors and presented 

at a course research meeting before the end of the semester.   Grading will be given satisfactory (S) or 

Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.วส. 501 (425501)  ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ์ 1(0-3-0) 

DRS 501       Practice in Dental Research 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

       การฝึกปฏิบัติการเขียนและน าเสนอโครงรา่งงานวิจยั การท าวิจยั การเขยีนรายงานและน าเสนอ

ผลการวิจัย  การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

        Practice in doing research following the protocol, writing and presentation the research 

report. Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.ทป. 602 (426602)   คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล 6(0-18-0) 

DGEN 602       Practice in Comprehensive Clinic 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

          ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจในช่องปากเพื่อวินิจฉัย 

พยากรณ์โรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยค านึงถึงปัจจัยทางร่างกาย 

จิตใจ สภาพเศรษฐกจิ และสภาพแวดล้อมของผู้ปว่ย การให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพ

ที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ปว่ยที่ได้รับการรักษาแบบ 

ทันตกรรมพร้อมมูลไปแล้วอย่างต่อเนื่อง   การให้ล าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นที่น่า

พอใจ (Unsatisfactory : U) 

            Clinical practice in comprehensive dentistry including oral examination to conduct 

diagnosis, prognosis, treatment plan and to provide treatment considering the patient’s physical, 

psychological, economical and environmental factors, providing primary preventive program to ensure the 

patient’s oral self care, follow-up and re-evaluation of comprehensively treated cases. Grading will be 

given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.ทป. 603 (426603) คลนิิกการจัดการปญัหาเรง่ด่วนทางทันตกรรม 1(0-3-0 ) 

DPDE 603  Practice in Dental Emergency Clinic 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

        ฝึกปฏิบัตงิานบ าบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมในคลนิิกทันตกรรม โดยการตรวจ วินิจฉัย 

ประเมินและให้การรักษาแบบเร่งด่วน เพือ่บรรเทาอาการและลดความเสี่ยงต่อการเกดิภยันตรายที่รุนแรงตอ่

ฟัน อวยัวะปรทิันต์ กระดูกขากรรไกรและเนือ้เยื่อในช่องปาก รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยเพือ่การรักษาที่สมบูรณ์

ได้อย่างเหมาะสม  การให้ล าดับขั้นเป็นที่นา่พอใจ (Satisfactory: S) หรือไม่เป็นที่นา่พอใจ (Unsatisfactory: U) 
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                   Clinical practice in dental emergency including conducting oral examination, diagnosis and 

professional evaluation, providing emergency dental treatment to relieve symptoms and minimize severe 

damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues and making referral for definitive treatment.   

Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 

 

ท.วส. 671  (426671) สัมมนาการจัดการปญัหาเรง่ด่วนทางทันตกรรม    1(1-0-2) 

DSDE 671        Seminar in Dental Emergency 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6 

         สัมมนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมในลักษณะต่างๆ เพื่อบรรเทาอาการ ความ

เจ็บปวด ลดอาการแทรกซ้อนที่ต้องการการรักษาที่ยุ่งยากในภายหลัง และเพื่อป้องกันการสูญเสียฟัน รวมทั้ง

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาทางทันตกรรมที่เหมาะสม 

                    Seminar in management of dental emergencies emphasizing relief of pain, minimizing 

complications that may require complicated treatment and preventing tooth loss, and also making the 

referral of the patient for proper dental treatment. 

 

ท.ทป. 681 (426681) ทันตกรรมพร้อมมูล 1(1-0-2) 

DGEN 681  Comprehensive  Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

         แนวคิด และการประยุกต์แนวคิดในการดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวม  การบูรณาการ

องค์ความรู้สาขาต่างๆ ทางทันตแพทยศาสตร์ในการวางแผนการรักษา และการจัดบริการทางทันตกรรม

พรอ้มมูล   

                    Concepts and application of concepts in holistic oral health care, integration of  dentistry 

related  knowledges  in treatment planning  and  delivery of comprehensive dental care.   

ท.พท. 191 (428191)   การพัฒนาความเป็นวิชาชพีทันตแพทย์ 1 1(0-3-0) 

DPD 191        Dental  Professionalism  Development 1 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

                 การท าความรูจ้กัและเข้าใจตนเอง  รูจ้ักและเรยีนรูใ้นการแสวงหาเปา้หมายหรือความหมาย

ให้กับชีวติ  การมองเห็นความสัมพันธ์ของตนเองกับคนอื่นหรอืสังคมผ่านการท าความเขา้ใจชีวติในแงมุ่ม 

ต่าง ๆ  อาทิ   อารมณ ์ความรูส้ึก ความรัก ความงาม จินตนาการ  เน้นการเรียนรูผ้่านประสบการณข์อง

ตนเองและเรียนรูผ้่านประสบการณชี์วติของผู้คนในสังคม  ส่งเสรมิให้เกดิความตระหนักถงึความส าคัญของ

เปา้หมายการศึกษาในวิชาชีพทันตแพทย์ การให้ล าดับขั้นเปน็ที่น่าผู้พอใจ (Satisfactory : s) หรือไม่เป็นทีน่่า

พอใจ (Unsatisfactory : U) 

                  A practical course focusing on personal experience and concerning with self-introspection, 

exploration meanings of life and recognition of individual and society interconnectedness, the 

understanding the various life conditions such as emotion, human feeling, loves, pleasing, imagination. 

The course mainly focuses on learning through self-experience and experiences of the others. This 

course promotes student to realize the ambition in dentistry. Grading will be given on satisfactory or 

unsatisfactory basis. 
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ท.วฟ. 281 (428281) วิทยาโรคฟันผ ุ1 1(1-0-2) 

DCAR 281  Cariology 1 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

-----         ความรู้พืน้ฐาน แนวคดิเกี่ยวกับโรคฟันผุ ทฤษฎกีารเกิดโรค ระบาดวิทยา รวมถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเกิดโรคฟนัผุ การแบ่งชนดิของโรคฟันผุ การจัดการรอยโรคฟันผุที่จ ากัดอยู่ในช้ันเคลือบฟันและเนื้อฟัน 

                Basic knowledge, concepts, theory and epidemiology of dental caries, including factors related to 

pathogenesis of dental caries, classification of dental caries and management of enamel and dentin caries.- 

 

ท.จพ. 282 (428282) จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์ 1(1-0-2) 

DPB 282  Psychology and Behavioral Sciences for Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี 
          แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ที่สัมพันธ์กับวิชาชีพทันตแพทย์ 

การประยุกต์แนวคิดจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ในคลินิกและฟัน   ความเข้าใจเกี่ยวกับความเครียดและ

การจัดการความเครียด  ทั้งใน         ทันตแพทย์และผู้ปว่ย  รวมทั้งปัจจัยทางสังคมจิตวิทยาที่สัมพันธ์กับโรค

ในช่องปากและสุขภาพ   

          Basic concepts in psychology and human behavior related to dentistry. Application of 

psychological and behavioral concepts  in clinical and field settings. Understanding of stress and stress 

management in both dentist and patients. Sociological and psychological factors affecting oral disease 

and oral health. 

 

ท.กส. 381  (428381)  การยศาสตรแ์ละการจัดการความเสี่ยงในคลนิิกทันตกรรม            1(1-0-2) 

DESM 381        Ergonomics and Risk Management in Dental Clinic 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ไม่มี  

       หลักการใชอ้วัยวะต่างๆ  ในการท างานในคลินิกทางทันตกรรม  อันตราย  และโรคที่อาจเกิด 

จากการท างาน  การป้องกันอันตรายจากการประกอบวิชาชีพ   การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม  

วิธีการดูแลรักษาเก้าอี้ทันตกรรม  เครื่องมือทางทันตกรรม  และการจัดการทางกายภาพของคลินิก          

ทันตกรรม 

       Principles of working ergonomically in the dental clinic, occupational hazards and disorders 

related to work, prevention of occupational hazards, infection control in the dental clinic, maintenance 

and care of the dental unit and dental equipment, physical management in the dental clinic. 
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ท.วฟ. 382 (428382) วิทยาโรคฟันผุ 2 1(1–0-2) 

DCAR 382  Cariology 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.วฟ. 281  

    -  ผลของโรคฟันผุตอ่เนือ้เยื่อในโพรงประสาทฟัน และเนือ้ฟัน ลักษณะทางคลินิกของโรคฟันผุ 

การตรวจทางคลินิก การซักประวัติ ลักษณะทางภาพรังสี และจุลพยาธิวทิยาของโรคในโพรงประสาทฟัน และ

โรคในบรเิวณปลายรากฟัน ทัง้ในผู้ใหญ่และเด็ก รวมทัง้มาตรการควบคุมฟันผุทั้งส่วนบคุคลและชุมชน 

อุปกรณส์มัยใหมใ่นการวินิจฉัยโรคฟันผุ และแนวคิดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการป้องกันฟันผุ— 
                  Effect of caries on pulp-dentin complex, clinical findings, clinical and oral examinations, 

radiographic findings and histology of pulp and periapical diseases in adult and children. Including 

strategy in caries prevention both individual and community aspect. advance method and equipment in 

diagnosis of caries, update concept and technology in caries prevention. 

 

ท.จป. 383 (428383) การจัดการความเจ็บปวดและความกงัวลทางทันตกรรม 2(2-0-4) 

DPAC 383  Pain and Anxiety Management in Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน พ.กว. 254 และ พ.สร. 251 และ พ.ภส. 351 

และ พ.จช. 352       

                 ความเจ็บปวด ความกลัวและความวิตกกังวลทางทนัตกรรมในแง่มุมของสังคมวิทยาและ

จิตวิทยา  การสื่อสารกับความกังวล ความกลัว และความเจ็บปวดทางทนัตรรม  สรรีวทิยาของความเจ็บปวด  

เภสัชวิทยาของยาชาเฉพาะที ่เทคนิคการฉดียาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม  การจัดการความกลัว  ความวติก

กังวล และความเจ็บปวดทางทันตกรรม 
                 Pain, fear and anxiety in dentistry: Sociology and psychology perspectives. Communications 

and dental fear, anxiety and pain,  Pain physiology,  Pharmacology of local anesthetic drugs,  Local 

anesthetic drug injection technique in dentistry, Management of fear, anxiety and dental pain in 

dentistry.  

 

ท.พท. 392 (428392) การพัฒนาความเป็นวิชาชพีทันตแพทย์ 2 1(0-3-0) 

DPD 392  Dental  Professionalism  Development 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน ท.พท. 191  

                 การพัฒนาความสามารถในการอยู่ร่วมกับผูอ้ื่นในสังคม ในฐานะของการเป็นสมาชิกในสงัคมที่

ต้องอยู่ร่วมกับผูอ้ืน่ในบรบิทตา่งๆ และในบรบิทของวิชาชีพทันตแพทย์   การใหล้ าดับขั้นเป็นที่น่าผู้พอใจ  

(Satisfactory : s)  หรือไม่เป็นที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

   A practical course promoting interpersonal competency in everyday life, as a member of 

society and professional contexts. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) basis. 
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ท.กจ. 581 

 

 (428581) กฎหมาย จรรยาบรรณ ส าหรับวิชาชีพทันตแพทย์และ 

นิติทันตวิทยา   

 1(1-0-2) 

DJF 581       Dental Jurisprudence and Forensic Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

          ศึกษาเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ข้อบังคับ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับวชิาชีพ และ 

ความรู้พื้นฐานทางนิติทันตวิทยา 

           A lecture course concerned with law , code of conduct, regulation in dental profession 

and basic knowledge in forensic dentistry. 
 

ท.รท. 582 

 

(428582) พื้นฐานทันตกรรมรากเทียม และนวัตกรรมในงาน 

ทันตกรรมบูรณะ 

1(1–0-2) 

DBN 582  Basic Implant Dentistry and Innovation in Restorative Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

        บทน าสู่ทนัตกรรมรากเทยีม  การเลือกผู้ปว่ยส าหรับทันตกรรมรากเทยีม  ชนิดและการเลือกใช้

ภาพรังสสี าหรับทนัตกรรมรากเทียม  ส่วนประกอบของรากเทียมชนิดฝังในกระดูก  ขัน้ตอนทางศลัยกรรมและ

ทันตกรรมประดิษฐ ์  ความส าเร็จและความล้มเหลวของงานทันตกรรมรากเทยีมและการจัดการ   และ

นวัตกรรมในงานทนัตกรรมบรูณะ 

                  Introduction to implant dentistry, case selection for dental implant treatment, dental implant 

radiology, basic components of endosteal dental implant, surgical and prosthodontic procedures and 

complications, success and failure of dental implant and management and innovation in restorative 

dentistry. 

 
ท.วบ. 591 (428591) วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 1 1(0-3-0) 

DMTP 591  Multidisciplinary Treatment Planning 1     

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 5  

      ฝึกปฏิบัติการวางแผนการรักษาในผู้ปว่ย  โดยบูรณาการความรู้ในดา้นการตรวจและวินิจฉัยโรค 

ช่องปากศัลยศาสตรช่์องปาก  ทันตกรรมบูรณะ  ปริทันตวทิยา  ทันตกรรมประดิษฐ ์ ทนัตกรรมจัดฟันและ   

ทันตกรรมป้องกัน  การให้ล าดับขั้นเป็นที่นา่พอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ       

(Unsatisfactory : U) 

                Practice in dental treatment planning by integrating knowledge in oral diagnostic sciences, 

oral surgery, restorative dentistry, periodontology, prosthodontics, orthodontics and preventive dentistry.   

Grading will be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis 
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ท.ทส. 681 (428681) ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุ 1(1-0-2) 

DGD 681  Geriatric Dentistry 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

                 ศึกษาเกี่ยวกับทันตกรรมผู้สูงอายุ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ช่องปาก จิตใจ สังคม 

และอารมณ์ที่สัมพันธ์กับการสงูอายุ ผลของการสูงอายุที่มีตอ่ความยากล าบากของการด ารงชวีิต การประเมิน

สุขภาพ การประเมินสุขภาพชอ่งปาก การประเมินด้านสังคมวัฒนธรรมของผู้สูงอายุ ผลการรักษาทาง 

ทันตกรรมต่อผู้ป่วยสูงอายุ การวางแผนการรักษาแบบองค์รวม แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับความเป็น

ผู้สูงอายุ 

      Study of dentistry in elderly people including physical, oral, psychological, social, emotional 

changes related to aging, the effect of aging on difficulties in daily living, assessment in health, oral 

health, social and cultural, the impact of dental treatment in elderly people, appropriate integrated and 

holistic dental treatment plan in elderly people 

 

ท.วบ. 692 (428692) วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ  2 1(0-3-0) 

DMTP 692  Multidisciplinary Treatment Planning 2 

  เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  
      ฝึกปฏิบัติการวางแผนการรักษาในผู้ปว่ยที่มีความซับซ้อน  โดยบูรณาการความรูใ้นด้านการ

ตรวจและวินิจฉัยโรคในช่องปาก  ศลัยศาสตรช่์องปาก  ทันตกรรมบูรณะ  ปรทิันตวิทยา  ทันตกรรมประดิษฐ์   

ทันตกรรมจัดฟัน  ทนัตกรรมส าหรับเด็ก และทนัตกรรมปอ้งกัน   การให้ล าดับขัน้เป็นทีน่่าพอใจ 

(Satisfactory : S) หรือไม่เปน็ที่น่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

                Practice in dental treatment planning for complicated cases by integrating knowledge on oral 

diagnostic science, diagnosis, oral surgery, restorative dentistry, periodontology, prosthetics, orthodontics, 

pediatric dentistry and preventive dentistry. Grading will be given on satisfactory (S) or unsatisfactory (U) 

basis. 
  

 

ท.อ. 693  (428693) สนทนาภาษาอังกฤษในคลนิิกทันตกรรม                     1(0-3-0) 

 DEC 693   English Conversation for Dental Clinic 

   เงื่อนไขที่ต้องผา่นก่อน นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  

      การใช้ภาษาองักฤษในการสนทนาระหว่างทันตแพทย์และผู้ปว่ย  เพือ่การให้การรักษาทางทันต 

กรรมในคลินิก  การใหล้ าดับขั้นเป็นที่น่าพอใจ (Satisfactory : S) หรือไม่เป็นทีน่่าพอใจ (Unsatisfactory : U) 

     The use of English in conversation between dentist and patient in a dental clinic. Grading will 

be given on satisfactory (S) or Unsatisfactory (U) basis. 
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2. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า หรอืการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า 

 

อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครอื 

สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ,  ชนธรี์  ชิณเครอื, จิรัฎฐ์ เมธพันธุ์, ณัชพล จมูศร,ี สุรวุฒิ – 

พงษ์ศิริเวทย์.เนือ้งอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก: เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  

2558; 36(1): 88-97. 

 

ผศ.ทพญ.สิรพร  ไชยมะโน 

ชวิสา  ตั้งจิตติพร, ณัฎฐา  จ านง,  ณัฐฐิตา  พนมฤทธิ์,  แสงระวี  อินแหลง,  อรทัย  อ้วนแกว้, สริพิร 

 ไชยมะโน.  การศึกษาเปรยีบเทียบความเครยีดในผู้ป่วยทเีอ็มดแีละผู้ป่วยทางทันตกรรมอื่นๆ,  

2555 

 

ผศ.ทพญ.วิกันดา  เขมาลลีากุล 

พีริยา รัตนวงศ์ไพบูลย์, ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร, วิกันดา เขมาลีลากุล, สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน, จรรยา        

อภิสริยะกุล. ก าลังยึดติดแบบเืือนของระบบยึดติดชนิดการกัดด้วยกรดในตัวเองแบบ   

ขั้นตอนและแบบ 2 ขั้นตอน ส าหรับการยึดแบร็กเกตเซรามิค. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร .   

2554; 32(1):59-68. 

ชลฎา รัตนาวิวัฒน์พงศ์, ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร, วิกันดา เขมาลีลากุล, สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน, จรรยา        

อภิสริยะกุล. การเปรียบเทียบก าลังยึดติดแบบเืือนท่ีระยะเวลาการบ่มท่ีต่างกันด้วยเครื่อง

ืายแสงไดโอดเปล่งแสงก าลังสูงส าหรับการยึดแบร็กเกตทางทันตกรรมจัดฟัน.  

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร .  2554; 32(1):69-76. 

วิกันดา เขมาลลีากุล. การจัดการภาวะฟันตัดซ่ีกลางบนคุด. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร.์   

2554; 61(2):141-149. 

 

อ.ทพญ.ชนิกา  แมนมนตรี 

Childers N.K, Osgood R.C, Hsu K.-L., et al. Real-time quantitative polymerase chain reaction for 

enumeration of Streptococcus mutans from oral samples. European Journal of Oral 

Sciences.  2011; 119(6):447-454 . 
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ศ.ทพ.ดร.อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ 

สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ,  ชนธีร์  ชิณเครือ, จิรัฎฐ์ เมธพันธุ์, ณัชพล จมูศรี, สุรวุฒิ พงษ์ศิริ

เวทย์. 

 เนือ้งอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก: รายงานผู้ปว่ย. 2558; 36(1): 88-97. 

Krisanaprakornkit S, Iamaroon A. Epithelial-mesenchymal transition in oral squamous cell  

carcinoma ISRN Oncol.  2012; :681469. 

Kantaputra PN, Kaewgahya M, Khemaleelakul U, et al. Enamel-renal-gingival syndrome and 

FAM20A mutations. Am J Med Genet A.  2014; 164(1):1-9. 

Kantaputra PN, Kaewgahya M, Wiwatwongwana A, et al. Cutis laxa with pulmonary emphysema, 

conjunctivochalasis, nasolacrimal duct obstruction, abnormal hair, and a novel 

FBLN5 mutation. Am J Med Genet A..  2014; 164(9):2370-7. 

รศ.ทพ.ดร.สิทธชิัย วนจันทรรักษ์ 

Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B. Electrophysiological observations on the effects 

of potassium ions on the response of intradental nerves to dentinal tubular flow in 

the cat Archives of Oral Biology.  2011; 56(3):294-305. 

ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, สิทธชัย วนจันทรรักษ์, นพคุณ วงษ์สวรรษ์. ผลของด้ายแยกเหงือกต่อ

สัญญาณการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์: ในสิ่งมีชีวิต.  

วิทยาสารทันตแพทยศาสตรม์หิดล.  2556; 33(1):1-7.   [no abtract available] 

ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์ , สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ . ผลของการืีดยายับยั้งเส้นประสาทขากรรไกร

ล่างด้วยยาชาอาติเคน 4 เปอร์เซ็นต์ผสมอิพิเนฟริน  : 00,000 ต่อสัญญาณการไหลเวียน

โลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์.  เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556 ; 

34(2):131-137. 

 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. 

 

ศ.ทพ.ดร.สุทธชิัย  กฤษณะประกรกิจ 

Intachai I, Krisanaprakornkit S, Kongtawelert P, et al. Chondroitin sulphate (WF6 epitope) levels 

in peri-miniscrew implant crevicular fluid during orthodontic loading. European journal 

of Orthodontics.  2010; 32(1):60-65. 

Chotjumlong P, Khongkhunthain S, Ongchai S, Reutrakul V, Krisanaprakornkit S. Human beta-

defensin-3 up-regulates cyclooxygenase-2 expression and prostaglandin E 

synthesis in human gingival fibroblasts. J Periodontal Res.  2010; 45(4):464-470. 
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สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน. The Role of Antimicrobial Peptides in 

Periodontal Disease (Part I): an Overview of Human Defensin and Cathelicidin. 

วารสารปริทันตวิทยา.  2553; 1(1):33-44.    

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ, ชยารพ สุพรรณชาติ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน. The Role of Antimicrobial 

Peptides in Periodontal Diasease(Part II): Biological Action and Clinical Significance. 

วารสารปริทันตวิทยา.  2553; 1(1):45-57.    

Montreekachon P, Chotjumlong P, Bolscher JG, Nazmi K, Reutrakul V, Krisanaprakornkit S. 

Involvement of P2X(7) purinergic receptor and MEK /2 in interleukin-8 up-

regulation by LL-37 in human gingival fibroblasts. J Periodontal Res.  2011; 46(3):327-

337. 

Krisanaprakornkit S, Iamaroon A. Epithelial-mesenchymal transition in oral squamous cell 

carcinoma. ISRN Oncol.  2012; :681469. 

Supanchart C, Thawanaphong S, Makeudom A, et al. The Antimicrobial Peptide, LL-37, Inhibits in 

vitro Osteoclastogenesis. J Dent Res.  2012; 91(11):1071-1077. 

Khongkhunthain S, Techasatian P, Supanchart C, et al. Elevated Levels of A Disintegrin and 

Metalloproteinase 8 in Gingival Crevicular Fluid of Patients With Periodontal 

Diseases.  J Periodontal.  2013; 84(4):520-528. 

Krisanaprakornkit S, Chotjumlong P, Pata S, Chruewkamlow N, Reutrakul V, Kasinrerk W. CD99 

ligation induces intercellular cell adhesion molecule-  expression and secretion in 

human gingival fibroblasts.  Archives of Oral Biology.  2013; 58(1):82-93. 

Chotjumlong P, Bolscher JG, Nazmi K, et al. Involvement of the P2X(7) Purinergic Receptor and c-

Jun N-Terminal and Extracellular Signal-Regulated Kinases in Cyclooxygenase-2 

and Prostaglandin E(2) Induction by LL-37. J Innate Immun.  2013; 5(1):72-83. 

Insee K, Pothacharoen P, Kongtawelert P, Ongchai S, Jotikasthira D, Krisanaprakornkit S. 

Comparisons of the chondroitin sulphate levels in orthodontically moved canines 

and the clinical outcomes between two different force magnitudes. Eur J Orthod.  

2014; 36(1):39-46. 

Makeudom A, Kulpawaropas S, Montreekachon P, et al. Positive Correlations between HCAP 8/LL-

37 and Chondroitin Sulphate Levels in Chronic Periodontitis. J Clin Periodontol.  2014; 

41(3):252-261. 

Khongkhunthian S, Kongtawelert P, Ongchai S, et al. Comparisons between two biochemical 

markers in evaluating periodontal disease severity: a cross-sectional study. BMC 

Oral Health.  2014; 14(1):107. 
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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. 

 

รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร  

สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ , ธีรยุทธ กุณทรนีรานันต์, วัชราภรณ์ ทศพร. ดิสคอยด์ ลูปัส อีริทีมาโตซัส ในช่อง

ปาก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2553; 31(1):21-31. 

Dhanuthai, K, Chantarangsu S, Rojanawatsirivej S, et al. Ameloblastoma: A multicentric study. Oral 

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol.  2012; 113(6):782-788. 3 

 

รศ.ทพ.สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์ 

สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอี่ยมอรุณ,  ชนธีร์  ชิณเครือ, จิรัฎฐ์ เมธพันธุ์, ณัชพล จมูศร,ี สุรวุฒิ  

พงษ์ศิริเวทย์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาท่ีพบในกระดูก: รายงานผู้ปว่ย. 2558; 36(1): 88-97. 

สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์ , ธีรยุทธ กุณทรนีรานันต์, วัชราภรณ์ ทศพร. ดิสคอยด์ ลูปัส อีริทีมาโตซัส ในช่อง

ปาก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2553; 31(1):21-31. 

Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Pongsiriwet S, Verochana K. Diagnostic performance of 

cone-beam computed tomography on detection of mechanically-created artificial 

secondary caries. Imaging Sci Dent.  2011; 41(4):143-150. 

Kambungton J, Janhom A, Prapayasatok S, Pongsiriwet S. Assessment of vertical root fractures 

using three imaging modalities: cone beam CT, intraoral digital radiography and 

film. Dentomaxillofac Radiol.  2012; 41(2):91-95.  

 

รศ.ทพญ.ดร.สิริพร  ืัตรทิพากร 

Prachayasakul W, Pongchaidecha A, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Reversible 

acetylcholinesterase inhibitory effect of Tabernaemontana divaricata extract on 

synaptic transmission in rat CA  hippocampus. Indian J Med Res.  2010; 131:411-417. 

Kanlop N, Shinlapawittayatorn K, Sungnoon R, Weerateerangkul P, Chattipakorn SC, Chattipakorn N. 

Cilostazol attenuates ventricular arrhythmia induction and improves defibrillation 

efficacy in swine. Can J Physiol Pharmacol.  2010; 88(4):422-8. 

Phrommintikul A, Sivasinprasasn S, Lailerd N, Chattipakorn S, Kuanprasert S, Chattipakorn N. Plasma 

urocortin in acute myocardial infarction patients. Eur J Clin Invest.  2010; 40(10):874-

882.  

Chattipakorn S, Surinkaew S, Chattipakorn N. Roles of mitochondrial benzodiazepine receptor in 

the heart. Can J Cardiol.  2011; 27(2):262e3-e13.  
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Pratchayasakul W, Kerdphoo S, Petsophonsakul P, Pongchaidecha A, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. 

Effects of high-fat diet on insulin receptor function in rat hippocampus and the level 

of neuronal corticosterone. Life Sci..  2011; 88(13):619-627. 

Thummasorn S, Kumfu S, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Granulocyte-colony stimulating factor 

attenuates mitochondrial dysfunction induced by oxidative stress in cardiac 

mitochondria. Mitochondrion. 2011; 11(3):457-466. 

Weerateerangkul P, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Roles of the nitric oxide signaling pathway 

in cardiac ischemic preconditioning against myocardial ischemia-reperfusion injury. 

Med Sci Monit.  2011; 17(2):RA44-52. 

Kanlop N, Thommasorn S, Palee S, et al. Granulocyte colony-stimulating factor stabilizes cardiac 

electrophysiology and decreases infarct size during cardiac ischaemic/reperfusion in 

swine.        Acta Physiol (Oxf).  2011; 202(1):11-20. 

Kanlop N, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Effects of cilostazol in the heart. J Cardiovasc Med 

(Hagerstown). 2011; 12(2):88-95. 

Kumfu S, Chattipakorn S, Srichairatanakool S, Settakorn J, Fucharoen S, Chattipakorn N. T-type 

calcium channel as a portal of iron uptake into cardiomyocytes of beta-thalassemic 

mice. Eur J Haematol.  2011; 86(2):156-166. 

Palee S, Weerateerangkul P, Surinkeaw S, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Effect of rosiglitazone 

on cardiac electrophysiology, infarct size and mitochondrial function in ischemia 

and reperfusion of swine and rat heart. Exp Physiol.  2011; 96(8):778-789. 

Chattipakorn N, Kumfu S, Fucharoen S, Chattipakorn S. Calcium channels and iron uptake into 

the heart. World J Cardiol.  2011; 3(7):215-218. 

Palee S, Chattipakorn S, Phrommintikul A, Chattipakorn N. PPARy activator, rosiglitazone: Is it 

beneficial or harmful to the cardiovascular system?. World J Cardiol.  2011; 3(5):144-

152. 

Prachayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Effects of estrogen in preventing neuronal 

insulin resistance in hippocampus of obese rats are different between genders. Life 

Sci. 2011; 89(20):702-707. 

Kumfu S, Chattipakorn S, Fucharoen S, Chattipakorn N.  CIRCULATION.  2011; 124(21):9422.    

Chattipakorn S, Ittichaicharoen J, Rangdaeng S, Chattipakorn N. Changes in peripheral innervation 

and nociception in reticular type and erosive type of oral lichen planus. Indian J Dent 

Res.  2011; 22(5):678-683. 
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Pramojanee SN, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Low-dose dental irradiation 

decreases oxidative stress in osteoblastic MC3T3-E  cells without any changes in 

cell viability, cellular proliferation and cellular apoptosis. Arch Oral biol.  2012; 

57(3):252-256. 

Suwanchai A, Theerapiboon U, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Na(V)  .8, but not Na(V)  .9, is 

upregulated in the inflamed dental pulp tissue of human primary teeth. Int Endod J.  

2012; 45(4):372-378. 

Pipatpiboon N, Pratchayasakul W, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. PPARy Agonist Improves 

Neuronal Insulin Receptor Function in Hippocampus and Brain Mitochondria Function 

in Rats with Insulin Resistance Induced by Long Term High-Fat Diets. Endocrinology.  

2012; 153(1):329-338. 

Kumphune S, Chattipakorn S, Chattipakorn N. Role of p38 inhibition in cardiac 

ischemia/reperfusion injury. Eur J Clin Pharmacol.  2012; 68(5):513-524. 

Kumfu S, Chattipakorn S, Chinda K, Fucharoen S, Chattipakorn N. T-type calcium channel 
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สิทธิเดช นิลเจริญ , พีรานุช ประหยัดทรัพย์ , แมนสรวง อักษรนุกิจ , พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์ . ผลของ

ปริมาณสารอัดแทรกอลูมนิาท่ีแตกต่างกันเสรมิในฐานฟันเทียมอะครลิกิต่อความแข็งแรงยึด

ดงึระหว่างซี่ฟันเทียมกับฐานฟันเทียม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556; 34(2):71-80. 

 

อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์ 

Silthampitag P, Klineberg I, Jones A.S, et al. Ultramicroscopy of bone at oral implant sites: a 

comparison of ED and control patients. Part  -defining the protocol. The International 

journal of prosthodontics.  2011; 24(2):147-154. 
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Silthampitag, P, Klineberg I, Austin B, Jones A.S. Bone microarchitecture at oral implant sites in 

ectodermal dysplasia (ED): A comparison between males and females. Clinical Oral 

Implants Research.  2012; 23(11):1275-1282. 

พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, สรชนินท์ ชินสวนานนท์, พิมพ์เดือน รังสิยากุล, พัชราวรรณ           

ศีลธรรมพทัิกษ์, ธีรวรรณ บุญญวรรณ. การเปรยีบเทียบประสทิธิภาพการยึดติดระหว่างคอม

โพสิตแกนฟันชนิดเหลวกับเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยท่ีปรับสภาพพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซ

เลนและเจ็ทพลาสมา. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556; 34(1):91-106. 

 

อ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์  บัณฑิตคุณานนต์ 

ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์, สิทธชัย วนจันทรรักษ์, นพคุณ วงษ์สวรรษ์. ผลของด้ายแยกเหงือกต่อ

สัญญาณการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์: ในสิ่งมีชีวิต . 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตรม์หิดล.  2556; 33(1):1-7.   

ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์ , สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ . ผลของการืีดยายับยั้งเส้นประสาทขากรรไกร

ล่างด้วยยาชาอาติเคน 4 เปอร์เซ็นต์ผสมอิพิเนฟริน  : 00,000 ต่อสัญญาณการไหลเวียน

โลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเครื่องมือเลเซอร์ดอปเปลอร์ . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2556 ; 

34(2):131-137. 

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. 
 

ผศ.ทพ.สุกิจ  เกษรศรี 

สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมิน

ระดับกระดูกเบ้าฟันทางภาพรังสรีอบรากฟันเทียม “ฟันยิ้ม” ท่ีใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมราก

ฟันเทียมขากรรไกรล่าง ในโครงการรากฟันเทียมพระราชทาน . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  

2556; 34(1):77-90. 

 

อ.ทพ.ดร.ชยารพ  สุพรรณชาติ 

Weinert S, Jabs S, Supanchart C, et al. Lysosomal Pathology and Osteopetrosis upon Loss of 

H+-Driven Lysosomal Cl- Accumulation. Science.  2010; 328(598):1401-1403. 

Neutzsky-Wulff AV, Sims NA, Supanchart C, et al. Severe developmental bone phenotype in 

ClC-7 deficient mice. Dev Biol.  2010; 334(2):1001-1010. 

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ, ชยารพ สุพรรณชาติ, สาครรัตน์ คงขุนเทียน.  The Role of Antimicrobial 

Peptides in Periodontal Diasease(Part II): Biological Action and Clinical Significance. 

วารสารปริทันตวิทยา.  2553; 1(1):45-57.    
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Kantaputra PN, Thawanaphong S, Issarangporn W, et al. Long-term survival in infantile malignant 
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Supanchart C, Thawanaphong S, Makeudom A,, et al. The Antimicrobial Peptide, LL-37, Inhibits 

in vitro Osteoclastogenesis. J Dent Res.  2012; 91(11):1071-1077. 

 Khongkhunthain S, Techasatian P, Supanchart C, et al. Elevated Levels of A Disintegrin and 

Metalloproteinase 8 in Gingival Crevicular Fluid of Patients With Periodontal 

Diseases.  J Periodontal.  2013; 84(4):520-528. 

Chotjumlong P, Bolscher JG, Nazmi K, et al. Involvement of the P2X(7) Purinergic Receptor and c-

Jun N-Terminal and Extracellular Signal-Regulated Kinases in Cyclooxygenase-2 

and Prostaglandin E(2) Induction by LL-37. J Innate Immun.  2013; 5(1):72-83. 

Supanchart C, Wartosch L, Schlack C, et al. ClC-7 expression levels critically regulate bone 

turnover, but not gastric acid secretion. Bone.  2014; 58(1):92-102. 

 

รศ.ทพ.ดร.ปฐวี  คงขุนเทียน 

ออนอง มั่งคั่ง, ปฐวี คงขุนเทียน, พนารัตน์ ขอดแก้ว, วิจิตร ธรานนท์, ปิยวัฒน์ พันธุ์โกศล. การศึกษามิติ

ของกระดูกเบ้าตาส าหรับรองรับสิ่งปลูกฝังบริเวณขากรรไกร-ใบหน้าจากภาพรังสีส่วนตัด

อาศัยคอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2554; 32(2):23-31. 
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3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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5.  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดมิและโครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับแก้ไข 
 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                          30      หน่วยกติ 

    1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    12      หน่วยกิต 

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  
(Fundamental  English 1) 

3 หนว่ยกิต 

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 
(Fundamental  English 2)  

3 หนว่ยกิต 

001201 ม.อ. 201 การอา่นเชงิวเิคราะห์และ 
การเขียนอยา่งมีประสิทธิผล 
(Critical Reading and Effective 
Writing) 

3 หนว่ยกิต 

001226 ม.อ. 226 ภาษาอังกฤษในบริบท 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 
(English in Health Sciences 
Context) 

3 หนว่ยกิต 

 

  

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                          30      หน่วยกิต 

    1.1   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                    12      หน่วยกิต 

 

 

 

 

            เหมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2   กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์         9       หน่วยกิต 
       โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้
 

011269 ม.ปร. 269 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
(Philosophy of Sufficiency 
Economy) 

3 หนว่ยกิต 

013110 ม.จว. 110 จิตวทิยากับชวีติประจ าวัน 
(Psychology and Daily Life) 

3 หนว่ยกิต 

050100 ม.ศท. 100 การใช้ภาษาไทย 
(Usage of the Thai Language) 

3 หนว่ยกิต 
 

 
1.2   กลุ่มวิชามนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์         9       หน่วยกิต 
       โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้
 

 

 

               

                  เหมือนเดิม                   
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

050106 ม.ศท. 106 ศลิปะแห่งการเป็นมนุษยท่ี์มีคุณค่า 
(Humanistic arts) 

3 หนว่ยกิต 

050121 ม.ศท. 121 พลเมอืงไทยในประชาคมอาเซียน 
(Thai People in the ASEAN 
Community) 

3 หนว่ยกิต 

074100 ศ.สข. 100 โภชนาการเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ 
(Nutriotion for Promotion of 
Health) 

3 หนว่ยกิต 

103271 วจ.ล. 271 สังคีตวจิักษ์ 
(Music Appreciation) 

3 หนว่ยกิต 

571151 พย.ศท. 151 ศาสตร์และศลิป์ในการสร้างความสุข 
(Science and Art for Happiness 
Creation) 

3 หนว่ยกิต 

702101 บธ.กง. 101 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
(Finance for Daily Life) 

3 หนว่ยกิต 

751100 ศศ. 100 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
(Economics for Everyday Life) 

3 หนว่ยกิต 

176100 น.ศท. 100 กฎหมายและโลกสมัยใหม ่

(Law and Modern World) 
3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               เหมือนเดมิ   

 

 

 



 233 

 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

1.3   กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6      หน่วยกิต 

       โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปนี ้
 

201116 ว.วท. 116 วทิยาศาสตร์และภาวะโลกรอ้น 

(Science and Global Warming) 

3 หนว่ยกิต 

203192 ว.คม. 192 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 

(Polymer in Everyday Life) 

3 หนว่ยกิต 

208101 ว.สถ. 101 สถิตสิ าหรับการด ารงชีวิตและการท างาน 

(Statistics for Everyday Life and Work) 

3 หนว่ยกิต 

261111 วศ.คพ. 111 อนิเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ 

(Internet and Online Community) 

3 หนว่ยกิต 

461100 ภ.วภ. 100 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 

(Herbs for Health and Beauty) 

3 หนว่ยกิต 

571111 พย.ศท. 111 การคิดเชงิวพิากษแ์ละการคิดสร้างสรรค์ 

(Critical Thinking and Creative 

Thinking) 

3 หนว่ยกิต 

801100 สถ.ส. 100 สถาปัตยกรรมในชวีติประจ าวัน 

(Architecture in Everyday Life) 

3 หนว่ยกิต 

953111 ศท.วว. 111 ซอฟตแ์วร์ส าหรับชวีติประจ าวัน 

(Software for Everyday Life) 

3 หนว่ยกิต 

 

 

1.3   กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์         6      หน่วยกิต 

          โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

1.4   กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม                 3       หน่วยกิต 

 

428111 ท.ศป. 111 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1 

(Learning  Through Activities 1) 

1 หนว่ยกิต 

428112 ท.ศป. 112 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2 

(Learning  Through Activities 2)  

1 หนว่ยกิต 

428113 ท.ศป. 113 การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 3 

(Learning  Through Activities 3) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

1.4   กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกจิกรรม      3      หน่วยกิต 

 

       
 

         

      เหมอืนเดิม 

 

                

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า      189     หน่วยกติ 

     2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี  ไม่น้อยกว่า       41      หน่วยกิต 
 

202145 ว.ชว. 145 ชวีวทิยาส าหรับนักศกึษา 

ทันตแพทยศาตร์ 

(Biology for Dental Students) 

2 หนว่ยกิต 

202146 ว.ชว. 146 ปฏบัิตกิารชีววทิยาส าหรับนักศึกษา 

ทันตแพทยศาสตร์ 

(Biology Laboratory for Dental 

Students) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ           ไม่น้อยกว่า      189   หน่วยกติ 

     2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชพี ไม่น้อยกวา่      41  หน่วยกิต 
 

 

 

 

 

 

                   เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

203154 ว.คม. 154 เคมีพืน้ฐานส าหรับนักศกึษา 

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(Basic Chemistry for Health 

Science Students) 

2 หนว่ยกิต 

203159 ว.คม. 159 ปฏบัิตกิารเคมีพืน้ฐานส าหรับ 

นักศกึษาวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(Basic Chemistry Laboratory for 

Health Science  Students) 

1 หนว่ยกิต 

207135 ว.ฟส. 135 ฟิสิกสส์ าหรับนักศกึษา 

ทันตแพทยศาสตร์ 

(Physics  for Dental  Students) 

2 หนว่ยกิต 

301252 พ.กว. 252 จุลกายวิภาคศาสตร์ส าหรับ 

นักศกึษาทันตแพทยศาสตร์ 

(Microscopic Anatomy for Dental 

Students) 

3 หนว่ยกิต 

301253 พ.กว. 253 กายวิภาคระบบประสาทและวทิยา

เอ็มบริโอพื้นฐาน 

(Basic neuroanatomy and 

embryology) 

3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 
301254 พ.กว. 254 มหกายวภิาคศาสตร์ส าหรับนักศกึษา 

ทันตแพทย์ 

(Gross Anatomy for Dental 

Students) 

3 หนว่ยกิต 

303252 พ.ชค. 252 ชวีเคมีทางการแพทยส์ าหรับนักศกึษา 

ทันตแพทย์ 

(Biochemistry for Dental Students) 

5 หนว่ยกิต 

311352 พ.จช. 352 จุลชวีวทิยาส าหรับนักศกึษาทันตแพทย ์

(Microbiology for Dental Students) 

5 หนว่ยกิต 

318351 พ.พย. 351 พยาธวิทิยาส าหรับ 

นักศกึษาทันตแพทย ์

(Pathology for Dental  Students) 

4 หนว่ยกิต 

320351 พ.ภส. 351 เภสัชวทิยาส าหรับ 

นักศกึษาทันตแพทย ์

(Pharmacology for Dental Students) 

3 หนว่ยกิต 

321251 พ.สร. 251 สรีรวทิยาส าหรับ 

นักศกึษาทันตแพทย ์

(Physiology for Dental Students) 

5 หนว่ยกิต 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

428191 ท.พท. 191 การพัฒนาความเป็นวชิา 
ชพีทันตแพทย ์1 
(Dental  Professionalism 
Development 1) 

1 หนว่ยกิต 

428392 ท.ทพ. 392 การพัฒนาความเป็นวชิา 
ชพีทันตแพทย ์2 
(Dental  Professionalism 
Development 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

                    
            
 
              เหมอืนเดิม 

 
 
 
 
 

 

2.2  กลุ่มวิชาชพี     ไม่น้อยกว่า         148     หน่วยกิต       

       2.2.1   วิชาชพีบังคบั   ไม่น้อยกว่า         147     หน่วยกติ 
 

401281 ท.ปว. 281 ปริทันตวทิยาพื้นฐาน 
(Basic Periodontology) 

1 หนว่ยกิต 

401382 ท.ปว. 382 ปริทันตวทิยา 
(Periodontology) 

1 หนว่ยกิต 

401383 ท.ปว. 383 ปริทันต์บ าบัด 1 
(Periodontal Treatment 1) 

1 หนว่ยกิต 

401391 ท.ปว. 391 ปฏบัิตกิารปริทันตวิทยา 
(Laboratory Practice in 
Periodontics) 

1 หนว่ยกิต 

401401 ท.ปว. 401 คลินิกปริทันตวทิยา 1 
(Clinical  Practice in 
Periodontics 1) 

2 หนว่ยกิต 

 

 

2.2  กลุ่มวิชาชพี     ไม่น้อยกว่า         148     หน่วยกิต    

       2.2.1   วิชาชพีบังคบั   ไม่น้อยกว่า         147     หน่วยกติ 
 

 

 

 

 

 

    

 

                     เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 
401484 ท.ปว. 484 ปริทันต์บ าบัด 2 

(Periodontal Treatment 2) 
2 หนว่ยกิต 

401502 ท.ปว. 502 คลินิกปริทันตวทิยา 2 
(Clinical Practice in 
Periodontics  2) 

2 หนว่ยกิต 

402482 ท.จฟ. 482 การเจรญิและพัฒนาการของ 
กะโหลกศรีษะและใบหนา้ 
(Craniofacial Growth and 
Development) 

1 หนว่ยกิต 

402483 ท.จฟ. 483 ความผิดปกติของกะโหลกศรีษะ
และใบหนา้ 1 
(Craniofacial Deformities 1) 

1 หนว่ยกิต 

402584 ท.จฟ. 584 ความผิดปกติของกะโหลกศรีษะ
และใบหนา้  2 
(Craniofacial Deformities 2) 

2 หนว่ยกิต 

402592 ท.จฟ. 592 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน

พื้นฐาน 

(Basic Laboratory Practice in 

Orthodontics) 

1 หนว่ยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)  หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

402601 ท.จฟ. 601 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 

(Clinical  Practice in 

Orthodontics) 

2 หนว่ยกิต 

403281 ท.ร. 281 พื้นฐานทันตรังสีวิทยา 1 

(Basic Dental Roentgenology 1) 

1 หนว่ยกิต 

403282 ท.ร. 282 ทันตรังสีวิทยา 2 

(Dental Roentgenology 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

 
 

     

403383 ท.ร. 383 การแปลผลภาพรังสีของ 

รอยโรคในช่องปากและใบหนา้ 

(Radiographic Interpretation of 

Oral and Maxillofacial 

Diseases) 

2 หนว่ยกิต 

403401 ท.ร. 401 คลินิกทันตรังสี 1 

(Clinical Practice in Dental 

Roentgenology 1) 

1 หนว่ยกิต 

403502 ท.ร. 502 คลินิกทันตรังสี 2 

(Clinical Practice in Dental 

Roentgenology 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

        

         

              เหมอืนเดิม 

 

 

 

 
403382 ท.ร. 382 พื้นฐานทันตรังส ี2   

(Basic Dental Roentgenology 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

            
  
          เหมอืนเดิม 

 

 

 

  

 

-เปลี่ยนช่ือกระบวนวิชา 

 403281 ให้สอดคลอ้งกับ 

วชิาเปิดใหม่ (403382)   

และเปลี่ยนเวลาเรียนจาก  

ภาคเรียนท่ี 1 ไปเรียนใน 

ภาคเรียนท่ี 2 

- ยกเลิกกระบวนวชิา 

403282 

- เปิดกระบวนวชิาใหม ่ 

(403382) โดยมี 

เนื้อหาที่นักศกึษา 

สามารถน าไปใชเ้ป็น 

พื้นฐานในการศึกษา 

ในช้ันปีท่ีสูงขึ้น 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)     หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เหตุผลในการปรับปรงุ 

404482 ท.คส. 482 ครอบฟันและฟันเทียมชนดิ 

ตดิแนน่  1 

(Crown and Bridge 1) 

2 หนว่ยกิต 

404491 ท.คส. 491 ปฏบัิตกิารครอบฟันและฟันเทียม

ชนิดติดแนน่   

(Laboratory Practice in Crown 

and Bridge) 

2 หนว่ยกิต 

404582 ท.คส. 582 ครอบฟันและฟันเทียมชนดิ 

ตดิแนน่  2 

(Crown and Bridge 2) 

1 หนว่ยกิต 

404602 ท.คส. 602 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมชนิด

ตดิแนน่  

(Clinical Practice in Crown and 

Bridge 1) 

1 หนว่ยกิต 

405481 ท.วอ. 481 วทิยาเอ็นโดดอนต์ 

(Endodontics) 

2 หนว่ยกิต 

405491 ท.วอ. 491 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

(Laboratory Practice in 

Endodontics) 

1 หนว่ยกิต 

405501 ท.วอ. 501 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

(Clinical Endodontics) 

3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)     หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

406282 ท.หถ. 282 พื้นฐานทางทันตกรรม 

หัตถการ 1 

(Basic Operative Dentistry 1) 

2 หนว่ยกิต 

406291 ท.หถ. 291 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

(Laboratory for Operative 

Dentistry 1) 

2 หนว่ยกิต 

406384 ท.หถ. 384 พื้นฐานทางทันตกรรม 

หัตถการ 2 

(Basic Operative Dentistry 2) 

1 หนว่ยกิต 

406392 ท.หถ. 392 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ  2 

(Laboratory Operative 

Dentistry 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

406284 ท.หถ. 284 พื้นฐานทางทันตกรรม 

หัตถการ 4 

(Basic Operative Dentistry  4) 

1 หนว่ยกิต 

406294 ท.หถ. 294 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 4 

(Laboratory Practice in 

Operative Dentistry 4) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

- ยกเลิกกระบวนวชิา  

406282, 406291,  

406384, 406392 

-เปิดกระบวนวชิาใหม่ โดย 

ให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม และ 

อยู่ในล าดับการเรียนรู้ท่ี 

สัมพันธ์กับกระบวนวิชา 

อื่นๆ ทัง้ในระดับภาคการ 

ศกึษาและปีการศึกษาและ

กระจายทักษะในห้อง 

ปฏบัิตกิารขึน้อยูใ่นช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศกึษาท่ี 2 เพือ่ให้

นักศกึษาสามารถเช่ือมโยง

ทักษะทางในหอ้งปฏบัิตกิาร 

เข้ากับทางคลินกิในช้ันปีท่ี 4 

ได้อยา่งต่อเนื่อง 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)     หลักสูตรปรับปรุงใหม่ (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406385 ท.หถ. 385 พื้นฐานทางทันตกรรม 

หัตถการ 5 

(Basic Operative Dentistry 5) 

1 หนว่ยกิต 

406386 ท.หถ. 386 พื้นฐานทางทันตกรรม 

หัตถการ 6 

(Basic Operative Dentistry  6) 

1 หนว่ยกิต 

406395 ท.หถ. 395 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ  5 

(Laboratory Practice in 

Operative Dentistry 5) 

1 หนว่ยกิต 

406396 ท.หถ. 396 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ  6 

(Laboratory Practice in 

Operative Dentistry 6) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

406401 ท.หถ. 401 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 

(Clinical Operative Dentistry) 

2 หนว่ยกิต 

406485 ท.หถ. 485 วทิยาการทางทันตกรรมหัตถการ 

(Current Concept in Operative 

Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 
 

                เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

407501 ท.บ 501 คลินิกทันตกรรมบูรณะ 

(Clinical Restorative Dentistry) 

3 หนว่ยกิต 

407671 ท.บป. 671 สัมมนาทันตกรรมบูรณะและ 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

(Seminar in Restorative 

Dentistry and Prosthodontics) 

1 หนว่ยกิต 

408382 ท.ศช. 382 พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

(Basic Oral Surgery 1) 

2 หนว่ยกิต 

408402 ท.ศช. 402 ฝึกปฏิบัตคิลินิกศัลยศาสตร์ 

ชอ่งปาก 1 

(Practice in Oral Surgery 

Clinic 1) 

1 หนว่ยกิต 

408483 ท.ศช. 483 พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

(Basic Oral Surgery 2) 

2 หนว่ยกิต 

408484 ท.ศช. 484 โรคทางระบบและการจัด 

การทางทันตกรรม 

(Systemic Diseases and 

Dental Management) 

3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

408485 ท.ศช. 485 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ใน

คลินิกทันตกรรม 

(Medical Emergencies in 

Dental Office) 

1 หนว่ยกิต 

408486 ท.ศช. 486 การบาดเจ็บบริเวณใบหน้าและ

กระดูกขากรรไกรเบือ้งต้น 

(Basic Oral and  Maxillofacial 

Traumatology) 

1 หนว่ยกิต 

408503 ท.ศช. 503 ฝึกปฏบัิตคิลินิกศัลยศาสตร์ 

ชอ่งปาก 2 

(Practice in Oral Surgery  

Clinic 2) 

3 หนว่ยกิต 

 

 

 

 
 

 

408604 ท.ศช. 604 ฝึกปฏบัิตคิลินิกศัลยศาสตร์ 

ชอ่งปาก 3 

(Practice in Oral Surgery  

Clinic 3) 

2 หนว่ยกิต 

 

 

 

      เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

      เหมอืนเดิม 

 

 
 

408586 ท.ศช. 586 การบาดเจ็บบริเวณชอ่งปาก

กระดูกขากรรไกร  และใบหนา้

เบือ้งต้น 

(Basic Oral and Maxillofacial 

Traumatology) 

1 หนว่ยกิต 

 

      เหมอืนเดิม 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

- ยกเลิกกระบวนวชิา 

 408486 

 

-เปิดกระบวนวิชาใหม ่ 

(408586) โดยมเีนื้อหาที่

เหมาะสม และอยูใ่นล าดับ 

การเรียนรู้ท่ีสัมพันธ์กับ 

กระบวนวิชาอื่นๆ ทัง้ใน 

ระดับภาคการศึกษาและ 

ปีการศึกษา 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 
409281 ท.วภ. 281 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 

(Dental Anatomy) 
1 หนว่ยกิต 

409292 ท.วภ. 292 ปฏบัิตกิารทางทันตกายวภิาค
ศาสตร์ 
(Laboratory in Dental 
Anatomy) 

1 หนว่ยกิต 

410381 ท.พ. 381 พเิคราะห์โรคช่องปาก 1 
(Oral Diagnosis 1) 

1 หนว่ยกิต 

410401 ท.พ. 401 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1 
(Clinical Practice in Oral 
Diagnosis 1) 

2 หนว่ยกิต 

410482 ท.พ. 482 พเิคราะห์โรคช่องปาก 2 
(Oral Diagnosis 2) 

 หนว่ยกิต 

410503 ท.พ. 503 ฝึกปฏิบัตคิลินิกพเิคราะห์โรค 
ชอ่งปาก 2 
(Practice in Oral Diagnosis 
Clinical 2) 

1 หนว่ยกิต 

411281 ท.จว. 281 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 
(Oral Histology) 

2 หนว่ยกิต 

411291 ท.จว. 291 ปฏบัิตกิารจุลกายวิภาคศาสตร์
ชอ่งปาก 
(Laboratory Practice in Oral 
Histology) 

1 หนว่ยกิต 

412582 ท.วช. 582 รอยโรคของเยื่อเมอืกในชอ่งปาก 
(Oral Mucosal Lesions) 

1 หนว่ยกิต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
               
              เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 
412601 ท.วช. 601 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและ

ทีเอ็มดี 
(Oral Medicine and TMD 
Clinics) 

1 หนว่ยกิต 

413383 ท.พช. 383 พยาธวิทิยาช่องปาก 
(Oral Pathology) 

3 หนว่ยกิต 

413391 ท.พช. 391 ปฏบัิตกิารพยาธวิทิยาช่องปาก 
(Laboratory Practice in Oral 
Pathology) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

414501 ท.ด. 501 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 
(Clinical Practice in Pediatric 
Dentistry 1) 

1 หนว่ยกิต 

 

414581 ท.ด. 581 ทันตกรรมส าหรับเดก็ 
(Pediatric Dentistry)  
 

2 หนว่ยกิต 

 
414602 ท.ด. 602 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

(Clinical Practice in Pediatric 
Dentistry 2) 

3 หนว่ยกิต 

 

 
 
 
 
 

          เหมอืนเดิม  
 
 
 
 
 

414482 ท.ด. 482 พื้นฐานทันตกรรมส าหรับเด็ก 
(Fundamental in Pediatric 
Dentistry) 

2 หนว่ยกิต 

 

 
        เหมอืนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 

         เหมอืนเดิม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปิดกระบวนวิชา 
ใหม ่(414482) โดยมี 
เนื้อหาที่เหมาะสม และ 
รองรับตอ่การปฏบัิตงิาน 
ในคลนิกิในช้ันปีท่ี 5 ใน 
กระบวนวชิา 414501 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวชิา  
414581 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 
415291 ท.ช. 291 แนวคิดพืน้ฐานทางทันตกรรม

ชุมชน 1 
(Basic Principles of Community 
Dentistry 1) 

2 หนว่ยกิต 

415383 ท.ช. 383 แนวคิดพืน้ฐานทางทันตกรรม
ชุมชน 2 
(Basic Principles of Community 
Dentistry 2) 

1 หนว่ยกิต 

415393 ท.ช. 393 การสง่เสริมสุขภาพช่องปาก 
(Oral Health Promotion) 

2 หนว่ยกิต 

415484 ท.ช
 

484 ทันตกรรมป้องกัน 
(Preventive Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

415485 ท.ช. 485 ระบาดวทิยาช่องปากและชวีสถติิ
ส าหรับทันตแพทย์ 
(Oral Epidemiology and 
Biostatistics for Dentist) 

2 หนว่ยกิต 

415502 ท.ช. 502 ฝึกปฏบัิตงิานทันตกรรมชุมชน 1 
(Community Dentistry  
Practice 1) 

3 หนว่ยกิต 

 

415586 ท.ช. 586 หลักการบริหารงานทันต
สาธารณสุข 
(Dental Public Health 
Administration 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

415603 ท.ช. 603 ฝึกปฏบัิตงิานทันตกรรมชุมชน 2 
(Community Dentistry  
Practice  2) 

3 หนว่ยกิต 

 

 
 

 
 
 
 
 

           
 
               

           เหมอืนเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เหมอืนเดิม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ยกเลิกกระบวนวชิา   
  415586 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

 
 

 

 

420281 ท.ว. 281 ทันตวัสดุ 1 
(Dental Materials 1) 

1 หนว่ยกิต 

420282 ท.ว. 282 ทันตวัสดุ 2 
(Dental Materials 2) 

1 หนว่ยกิต 

420291 ท.ว. 291 ปฏบัิตกิารทันตวัสดุ 
(Laboratory Practice in Dental 
Materials) 

1 หนว่ยกิต 

 

         

415686 ท.ช. 686 หลักการบริหารงาน 
ทันตสาธารณสุข 2 
(Dental Public Health 
Administration 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

        เหมอืนเดิม 
 
 
 
 
 

 

421281 ท.ปร. 281 ฟันเทียมท้ังปากเบ้ืองต้น 1 

(Basic Complete Denture 1) 

1 หนว่ยกิต 

421282 ท.ปร. 282 ฟันเทียมท้ังปากเบ้ืองต้น 2 

(Basic Complete Denture 2) 

1 หนว่ยกิต 

421291 ท.ปร. 291 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก 1 

(Laboratory Practice in Basic 

Complete Denture 1) 

1 หนว่ยกิต 

421292 ท.ปร. 292 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก 2 

(Laboratory Practice in Basic 

Complete Denture 2) 

2 หนว่ยกิต 

 

- เปิดกระบวนวชิาใหม่ 
(415686) โดยตัดเนื้อหา 
ท่ีมีความซ้ าซ้อนออก  
และเพิ่มเนื้อหาที่สามารถ 
เรียนรู้ได้จากการบรรยาย 
 
 
 
 
- ยกเลิกกระบวนวชิา  
   420291 

 

- เปิดกระบวนวิชาใหม ่ 

(421281, 421282, 421291, 

421292, 421483)  โดยม ี

เนื้อหาที่เหมาะสม และอยู ่

ในล าดับการเรียนรู้ท่ี 

สัมพันธ์กับกระบวนวิชา 

อื่นๆ ทัง้ในระดับภาคการ- 

ศกึษาและปีการศึกษาและ 
กระจายทักษะในห้อง 

ปฏบัิตกิารให้อยู่ในช้ัน 

พรีคลนิกิมากขึน้  เพื่อให ้

นักศกึษาได้เพิ่มทักษะใน 

การใช้มือเพื่อท าหัตถการ  
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

421385 ท.ปร. 385 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้  1 

(Removable Partial Denture 1) 

1 หนว่ยกิต 

421386 ท.ปร. 386 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้  2 

(Removable Partial Denture 2) 

1 หนว่ยกิต 

421395 ท.ปร. 395 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 

(Laboratory Practice in Removable 

Partial Denture 1) 

1 หนว่ยกิต 

421396 ท.ปร. 396 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 

(Laboratory Practice in Removable 

Partial Denture 2)  

1 หนว่ยกิต 

421402 ท.ปร. 402 ฝึกปฏบัิตคิลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 

(Practice in Prosthodontics Clinic 1) 

2 หนว่ยกิต 

 

421487 ท.ปร. 487 ฟันเทียมท้ังปากเบ้ืองต้น 

(Basic Complete Denture) 

2 หนว่ยกิต 

421497 ท.ปร. 497 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก 

(Laboratory Practice in Complete 

Denture) 

2 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 
           

            เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

421483 ท.ปร. 483 ฟันเทียมท้ังปากเบ้ืองต้น 3 

(Basic Complete Denture 3) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- ยกเลิกกระบวนวชิา 

   421487, 421497 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

421503 ท.ปร. 503 ฝึกปฏบัิตคิลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 

(Practice in Prosthodontics Clinic 2) 

2 หนว่ยกิต 

421588 ท.ปร. 588 วทิยาการทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

(Current Concept in Prosthodontics) 

1 หนว่ยกิต 

422381 ท.ชช. 381 ชวีวทิยาช่องปาก 

(Oral Biology) 

1 หนว่ยกิต 

423382 ท.บค. 382 ระบบการบดเคีย้ว 

(Occlusion) 

1 หนว่ยกิต 

423491 ท.บค. 491 ปฏบัิตกิารระบบการบดเคีย้ว 

(Laboratory Practice in Occlusion) 

1 หนว่ยกิต 

423581 ท.บค. 581 ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและ 

ชอ่งปาก 

(Orofacial Pain) 

2 หนว่ยกิต 

424582 ท.รพ. 582 ทันตกรรมโรงพยาบาลและวสิัญญี

วทิยาเบือ้งต้น 

(Hospital Dentistry and Basic 

Anesthesiology) 

1 หนว่ยกิต 

424602 ท.รพ. 602 ฝึกปฏบัิตงิานทันตกรรมโรงพยาบาล 

(Practice in Hospital Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
                

               เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

425481 ท.วส. 481 ความรู้พืน้ฐานทางการวิจัยส าหรับ 

ทันตแพทย์ 

(Research Methodology for Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

425491 ท.วส. 491 การวางแผนโครงงานวจิัยทาง 

ทันตแพทยศาสตร์ 

(Research Project Planning in 

Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

425501 ท.วส. 501 ฝึกปฏบัิตงิานวจิัยทาง 

ทันตแพทยศาสตร์ 

(Practice in Dental Research) 

1 หนว่ยกิต 

426602 ท.ทป. 602 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 

(Practice in Comprehensive Clinic) 

6 หนว่ยกิต 

426603 ท.ทป. 603 คลินิกการจัดการปัญหาเร่งดว่น 

ทางทันตกรรม 

(Practice in Dental  Emergency  Clinic) 

1 หนว่ยกิต 

426671 ท.วส. 671 สัมมนาการจัดการปัญหาเร่งดว่น 

ทางทันตกรรม 

(Seminar in Dental Emergency) 

1 หนว่ยกิต 

426681 ท.ทป. 681 ทันตกรรมพร้อมมูล 

(Comprehensive Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

               เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

428281 ท.วฟ. 281 วทิยาโรคฟันผุ 1 

(Cariology 1) 

1 หนว่ยกิต 

428282 ท.จพ. 282 จิตวทิยาและพฤตกิรรมศาสตร์ส าหรับ

ทันตแพทย์ 

(Psychology and Behavioral 

Sciences for Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

428381 ท.กส. 381 การยศาสตร์และการจัดการความเสี่ยง

ในคลนิกิทันตกรรม 

(Ergonomics and Risk Management 

in Dental Clinic)  

1 หนว่ยกิต 

428382 ท.วฟ. 382 วทิยาโรคฟันผุ 2 

(Cariology 2) 

1

 

หนว่ยกิต 

428383 ท.จป. 383 การจัดการความเจ็บปวดและความ

กังวลทางทันตกรรม 

(Pain and Anxiety Management in 

Dentistry) 

2 หนว่ยกิต 

 

428391 ท.ปท. 391 ปฏบัิตกิารพื้นฐานส าหรับทันตแพทย์ 

(Basic Practice for Dentist) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           เหมอืนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ยกเลิกกระบวนวชิา 

428391  

 
 



 253 

 

 

 

หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)  หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

428581 ท.กจ. 581 กฎหมายจรรยาบรรณส าหรับวชิาชีพ

ทันตแพทยแ์ละนติทัินตวทิยา 

(Dental  Jurisprudence  and  Forensic 

Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

428582 

 

ท.รท. 

 

582 

 

พื้นฐานทันตกรรมรากเทียมและ 

นวัตกรรมในงานทันตกรรมบูรณะ 

(Basic Implant Dentistry and 

Innovation in Restorative Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

428591 ท.วบ. 591 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 1 

(Multidisciplinary Treatment  

Planning 1) 

1 หนว่ยกิต 

428681 ท.ทส. 681 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอาย ุ

(Geriatric Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

428692 ท.วบ. 692 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 2 

(Multidisciplinary Treatment 

Panning 2) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

                  

     

           เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)  หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

2.2.2    วิชาชพีเลือก  ไม่น้อยกว่า       1     หน่วยกิต 

  โดยเลือกจากกระบวนวิชาดงัต่อไปนี ้
 

401601 ท.ปร. 601 เทคนิคขัน้ประยุกตใ์นการรักษาทางปริทันต์ 

(Advanced Techniques  in Periodontal 

Treatment) 

1 หนว่ยกิต 

402671 ท.จฟ. 671 เส้นทางสู่การศึกษาทันตกรรมจัดฟัน 

(Crossroad to Orthodontic Education) 

1 หนว่ยกิต 

403691 ท.ร. 691 ภาพรังสีส าหรับงานทันตกรรมรากเทียม 

(Implant Radiology) 

1 หนว่ยกิต 

404681 ท.คส. 681 วทิยาการสิ่งประดิษฐ์ทันตกรรม 

ตดิแนน่และทันตกรรมรากเทียม 

(Current Concept in Fixed Prosthesis 

and Dental Implants) 

1 หนว่ยกิต 

405681 ท.วอ. 681 เทคนคิขั้นประยุกตใ์นงานรักษาคลอง 

รากฟัน 

(Advanced Techniques in Root Canal 

Treatment) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

2.2.2    วิชาชพีเลือก  ไม่น้อยกว่า       1     หน่วยกิต 

  โดยเลือกจากกระบวนวิชาดงัต่อไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหมือนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

406691 ท.หถ. 691 ทันตกรรมหัตถการ รอยย้ิมและ 

แรงบันดาลใจ 

(Operative Dentistry, Smile and 

Inspiration) 

1 หนว่ยกิต 

408605 ท.ศช. 605 คลินิกผ่าตัดเล็กในช่องปาก 

(Minor oral Surgery Clinic) 

1 หนว่ยกิต 

412681 ท.สท. 681 ระบบสารสนเทศประยุกตส์ าหรับ 

ทันตแพทยศาสตร์ 

(Applied Information System for 

Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

412682 ท.สท. 682 ชวีสารสนเทศศาสตร์ส าหรับ 

ทันตแพทยศาสตร์ 

(Bioinformatics for Dentistry) 

1 หนว่ยกิต 

414603 ท.ด. 603 บทน าสู่วิชาชพีทันตแพทยส์ าหรับเด็ก 

(Introduction to Pediatric Dental 

Profession) 

1 หนว่ยกิต 

415604 ท.ช. 604 ทันตกรรมส าหรับบุคคลที่มคีวาม

ตอ้งการพเิศษ 

(Dentistry for People with Specail 

Needs) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            เหมอืนเดิม 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2553)   หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 
 

 

 

415691 

 

ท.ช. 

 

691 

 

สุนทรียศาสตร์และศลิปะในการด ารงชีวิต

ส าหรับนักศกึษาทันตแพทย ์

(Aesthetic and the Art of Living for 

Dental  Student) 

1 หนว่ยกิต 

421681 ท.ปร. 681 การสร้างฟันเทียมท้ังปากให้แล้วเสร็จ

ภายใน 3  ครัง้ 

(Complete Denture in 3 Visits) 

1 หนว่ยกิต 

421687 ท.ปร. 687 รากฟันเทียมกับการรักษาทาง 

ทันตกรรมประดิษฐ์ชนิดถอดได้ 

(Dental Implant and Removable  

Prosthodontic Treatment) 

1 หนว่ยกิต 

421696 ท.ปร. 696 ครอบฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วน

แบบถอดได้ 

(Surveyed Crown) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           
                เหมอืนเดิม  
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  หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2553) หลักสูตรปรับปรงุใหม ่(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)   เหตุผลในการปรับปรงุ 

 

 

428693 ท.อ. 693 สนทนาภาษาอังกฤษในคลินิก 

ทันตกรรม 

(English Conversation for Dental 

Clinic) 

1 หนว่ยกิต 

 

 

 

 

             เหมอืนเดิม 

 

 

 

2.3   วิชาโท  (ไม่มี) 

        3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                    ไม่น้อยกว่า       6      หน่วยกิต 

             รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร       ไม่น้อยกว่า    225     หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

2.3   วิชาโท  (ไม่มี) 

      3.   หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า                6     หนว่ยกติ 

          รวมหน่วยกติตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกวา่    225     หน่วยกิต 
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21.3  ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งแผนก าหนดการศกึษาเดิมกับแผนก าหนดการศกึษาใหม่ 
 

แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558) 
 

ชั้นปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

หน่วยกติ 

001101 ม.อ. 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1      3 

001102 ม.อ. 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2      3 

207135 ว.ฟส. 135 ฟิสกิสส์ าหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 2 

202145 ว.ชว. 145 ชีววิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2 

202146 ว.ชว. 146 ปฏบัิติการชีววิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1 

428111 ท.ศป. 111 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 1    1 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6 

........... ......... ....... วิชาเลอืกเสรี 3 

     

 รวม 21 
 

 

 

ชั้นปีท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

 

 

 

 

           เหมอืนเดิม 

  รวม 21 
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แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558) 
 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

หน่วยกติ 

001201 ม.อ. 201 การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3 

001226 ม.อ. 226 ภาษาอังกฤษในบริบทวิทยาศาสตรส์ุขภาพ    3 

203154 ว.คม. 154 เคมพีืน้ฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 

203159 ว.คม. 159 ปฏบัิติการเคมีพื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 

428191 ท.พท. 191 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์ 1    1 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   9 

………  ……. ……  วิชาเลอืกเสรี  3  

     

 รวม 22 
 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

หน่วยกติ  

 

 
            
               

            เหมอืนเดมิ 

 

 

 รวม 22 
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แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558) 

 

ชั้นปีท่ี  2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

หน่วยกติ 

301254 พ.กว. 254 มหกายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันต

แพทยศาสตร์ 

3 

321251 พ.สร. 251 สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5 

403281 ท.ร. 281 ทันตรังสวีิทยา 1 1 

409281 ท.วภ. 281 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 1 

409292 ท.วภ. 292 ปฏบัิติการทางทันตกายวิภาคศาสตร์ 1 

411281 ท.จว. 281 จุลกายวิภาคศาสตรช์่องปาก 2 

411291 ท.จว. 291 ปฏบัิติการจุลกายวิภาคศาสตรช์่องปาก 1 

415291 ท.ช. 291 แนวคิดพื้นฐานทางทันตกรรมชุมชน 1 2 

420281 ท.ว. 281 ทันตวัสดุ 1 1 

     

     

     

 รวม 17 

 

 

 

ชั้นปีท่ี  2 
 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

 หน่วยกติ 

 

         เหมอืนเดมิ 

     

     

 
          
         เหมอืนเดมิ 

 

421281 ท.ปร 281 ฟันเทยีมท้ังปากเบื้องต้น  1  1 

421291 ท.ปร. 291 ปฏบัิติการฟันเทียมท้ังปากเบื้องต้น  1 1 

     

 รวม 18  
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แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  

ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

หน่วยกติ 

301252 พ.กว. 252 จุลกายวิภาคศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 3 

301253 พ.กว. 253 กายวิภาคระบบประสาทของมนุษย์และการเจรญิช่วง

เอ็มบริโอ 

3 

303252 พ.ชค. 252 ชีวเคมทีางการแพทย์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5 

401281 ท.ปว. 281 ปรทัินตวิทยาพืน้ฐาน 1 

403282 ท.ร. 282 ทันตรังสวีิทยา 1 

     

406282 ท.หถ. 282 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 1 2 

406291 ท.หถ. 291 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 1 2 

     

     

420282 ท.ว. 282 ทันตวัสดุ 2 1 

420291 ท.ว. 291 ปฏบัิติการทันตวัสดุ 1 

     

     

428281 ท.วฟ. 281 วิทยาโรคฟันผุ  1 1 

428282 ท.จพ. 282 จติวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ส าหรับทันตแพทย์ 1 

   รวม 21 

 

 

ชั้นปีท่ี  2 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

หน่วยกติ 

 

 
                

            เหมอืนเดมิ 

 

 

403281 ท.ร. 281 พืน้ฐานทันตรังสีวิทยา 1 1 

     

     

406284 ท.หถ. 284 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 4 1 

406294 ท.หถ. 294 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 4 1 

          เหมอืนเดมิ  

     

421282 ท.ปร 282 ฟันเทยีมท้ังปากเบื้องต้น  2 1 

421292 ท.ปร. 292 ปฏบัิติการฟันเทียมท้ังปากเบื้องต้น  2 2 
            
          เหมอืนเดมิ 

   รวม 21  
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 แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรัปบรงุ พ.ศ. 2553) แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  
 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

หน่วยกติ 

311352 พ.จช. 352 จุลชีววิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 5 

318351 พ.พย. 351 พยาธิวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 4 

320351 พ.ภส. 351 เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 3 

401382 ท.ปว. 382 ปรทัินตวิทยา 1 

     

406384 ท.หถ. 384 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 2 1 

406392 ท.หถ. 392 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 2 1 

     

     

415382 ท.ช. 382 แนวคิดพื้นฐานทางทันตกรรมชุมชน 2 1 

421385 ท.ปร. 385 ฟันเทยีมบางสว่นถอดได้ 1 1 

421395 ท.ปร. 395 ปฏบัิติการฟันเทียมบางส่วนถอดได ้1 1 

423382 ท.บค. 382 ระบบการบดเคี้ยว  1 

428382 ท.วฟ. 382 วิทยาโรคฟันผุ 2 1 

428391 ท.ปท. 391 ปฏบัิติการพื้นฐานส าหรับทันตแพทย์ 1 

     

 รวม 21 

 

 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
 

หน่วยกติ 

 
             
             เหมอืนเดมิ 

403382 ท.ร. 382 พืน้ฐานทันตรังสี 2 1 

     

     

406385 ท.หถ. 385 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 5 1 

406395 ท.หถ. 395 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 5 1 

 
          
            

           เหมอืนเดมิ 

 รวม 21  

 



 263 

 แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553) แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  

ชั้นปีที่  3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

หน่วยกติ 

401383  ท.ปว. 383  ปรทัินต์บ าบัด 1 1  

401391 ท.ปว. 391 ปฏบัิติการปริทันตวิทยา  1 

403383 ท.ร. 383 การแปลผลภาพรังสีของรอยโรคในช่องปาก 2 

     

     

408382 ท.ศช. 382 พืน้ฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก   2 

410381 ท.พ. 381 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1 

413383 ท.พช. 383 พยาธิวิทยาช่องปาก 3 

413391 ท.พช. 391 ปฏบัิติการพยาธิวิทยาช่องปาก 1 

415393 ท.ช. 393 การสง่เสริมสุขภาพช่องปาก 2 

421386 ท.ปร. 386 ฟันเทยีมบางสว่นถอดได้ 2  1 

421396 ท.ปร. 396 ปฏบัิติการฟันเทียมบางส่วนถอดได ้2 1 

422381 ท.ชช. 381 ชีววิทยาช่องปาก 1 

428381 ท.กส. 381 การยศาสตรแ์ละการจัดการความเสี่ยงในคลินิก 

ทันตกรรม 

1 

428383  ท.จป. 381 การจัดการความเจ็บปวดและความกังวลทาง 

ทันตกรรม 

2 

428392 ท.พท. 392 การพัฒนาความเป็นวิชาชีพทันตแพทย์ 2 1 

 รวม 20  

ชั้นปีที่  3 

 

ภาคการศึกษาท่ี 2  
 

หน่วยกติ 

 

             เหมอืนเดมิ 

406386 ท.หถ. 386 พืน้ฐานทางทันตกรรมหัตถการ 6   1 

406396 ท.หถ. 396 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 6   1 

 

 

 

 

 

 

             เหมอืนเดิม 

 

 

 

 
 

 

 

 รวม 22  
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แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  
 

ชั้นปีที่  4 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

หน่วยกติ 

401401 ท.ปว. 401 คลนิิกปริทันตวิทยา 1 2 
401484 ท.ปว. 484 ปรทัินต์บ าบัด 2 2   
402482 ท.จฟ. 482 การเจริญและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า 
1 

402483 ท.จฟ. 483 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 1 1 
403401 ท.ร. 401 คลนิิกทันตรังส ี1 1 
404482 ท.คส. 482 ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 2 
404491 ท.คส. 491 ปฏบัิติการครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแนน่ 1 2 
405481 ท.วอ. 481 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 
405491 ท.วอ. 491 ปฏบัิติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
406401 ท.หถ. 401 คลนิิกทันตกรรมหัตถการ 2 
406485 ท.หถ. 485 วิทยาการทางทันตกรรมหัตถการ 1 
408402 ท.ศช. 402 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช์่องปาก 1 1 
408483 ท.ศช. 483 พืน้ฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก  2 2 
408484 ท.ศช. 484 โรคทางระบบและการจัดการทางทันตกรรม 3 
408485 ท.ศช. 485 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ในคลนิิกทันตกรรม 1 
408486 ท.ศช. 486 การบาดเจ็บบรเิวณใบหน้าและกระดูกขากรรไกร

เบือ้งต้น 
1 

410401 ท.พ. 401 คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปาก  1 2 
410482 ท.พ. 482 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1 
      

 

ชั้นปีที่  4 

 

ตลอดปีการศึกษา  
 

หน่วยกติ 

 
 
 

 
 
 
 

                    เหมอืนเดมิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

                 เหมอืนเดิม 
 
414482 ท.ด. 482 พืน้ฐานทันตกรรมส าหรับเด็ก    2  
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แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  
 

415484 ท.ช. 484 ทันตกรรมป้องกัน 1 

415485 ท.ช. 485 ระบาดวิทยาช่องปากและชีวสถติิส าหรับทันตแพทย์ 2 

421402 ท.ปร. 402 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดษิฐ ์1 2 

     

421487 ท.ปร. 487 ฟันเทยีมท้ังปากเบื้องต้น 2 

421497 ท.ปร. 497 ปฏบัิติการฟันเทียมท้ังปาก 2 

423491 ท.บค. 491 ปฏบัิติการระบบการบดเคี้ยว 1 

425481 ท.วส. 481 ความรู้พื้นฐานทางการวจิัยส าหรับทันตแพทย์  1 

425491 ท.วส. 491 การวางแผนโครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 

428112 ท.ศป. 112 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 2 1 

     

 รวม     41 

 

 

 

 

           เหมอืนเดิม 

421483 ท.ปร. 483 ฟันเทยีมท้ังปากเบื้องต้น 3 1 

     

     

 
            
           เหมอืนเดมิ 

     

 รวม     39  
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 แผนก าหนดการศึกษาเดิม (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2553)  แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558) 
 

ชั้นปีท่ี 5 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

หน่วยกติ 

401502 ท.ปว. 502 คลนิิกปริทันตวิทยา 2 2 

402584 ท.จฟ. 584 ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 2 2 

402592 ท.จฟ. 592 ปฏบัิติการทันตกรรมจัดฟันพื้นฐาน 1 

403502 ท.ร. 502 คลนิิกทันตรังส ี2   1 

404582 ท.คส. 582 ครอบฟันและฟันปลอมชนิดติดแน่น 2 1 

405501 ท.วอ. 501 คลนิิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 3 

407501 ท.บ. 501 คลนิิกทันตกรรมบูรณะ 3 

408503 ท.ศช. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช์่องปาก 2 3 

    
  

 

 

410503 ท.พ. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1 

412582 ท.วช.  582 รอยโรคของเยื่อเมือกในช่องปาก 1 

414501 ท.ด. 501 คลนิิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 1 

415502 ท.ช. 502 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 1 3 
 

414581 
 

ท.ด. 
 

581 
 

ทันตกรรมส าหรับเด็ก  
 

2 

 

415586 
 

ท.ช. 
 

586 
 

หลักการบรหิารงานทันตสาธารณสุข 
 

1   

 

ชั้นปีท่ี 5 
 

ตลอดปีการศึกษา  
 

หน่วยกติ 

 

     

 
            

            เหมอืนเดมิ 

408586 ท.ศช. 586 การบาดเจ็บบรเิวณช่องปาก กระดูกขากรรไกร 

และใบหน้าเบือ้งต้น 

1 

 
        
           เหมอืนเดมิ 
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แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  
 
 

421503 ท.ปร. 503 ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดษิฐ ์2 2 

421588 ท.ปร. 588 วิทยาการทางทันตกรรมประดษิฐ์ 1 

423581 ท.บค. 581 ความเจ็บปวดบรเิวณใบหน้าและช่องปาก 2 

424582 ท.รพ. 582 ทันตกรรมโรงพยาบาลและวิสัญญีวิทยาเบือ้งต้น 1 

425501 ท.วส. 501 ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 

428581 ท.กจ. 581 กฎหมายจรรยาบรรณส าหรับวิชาชีพทันตแพทย์ 

และนติิทันตวิทยา 

1 

428582 ท.รท. 582 พืน้ฐานทันตกรรมรากเทียมและนวัตกรรมใน 

งานทันตกรรมบูรณะ 

1 

428591 ท.วส. 591 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 1 1 

     

 รวม     35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             เหมอืนเดมิ 

 

 

 

 

 

 รวม     33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 268 

 

 

แผนก าหนดการศกึษาเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)  แผนก าหนดการศกึษาใหม่ (หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2558)  
ชั้นปีท่ี  6 

ตลอดปีการศึกษา  
 

หน่วยกติ 

402601 ท.จฟ. 601 คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 2 
404602 ท.คส. 602 คลนิิกครอบฟันและฟันปลอมชนดิติดแน่น 1 1 
407671 ท.บป. 671 สัมมนาทันตกรรมบูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
408604 ท.ศช. 604 ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตรช์่องปาก 3 2 
412601 ท.วช. 601 คลนิิกเวชศาสตรช์่องปากและทเีอ็มดี 1 
414602 ท.ด. 602 คลนิิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 3 
415603 ท.ชป. 603 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 3 
     
424602 ท.รพ. 602 ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมโรงพยาบาล 1 
426602 ท.ทป. 602 คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล 6 
426603 ท.ทป. 603 คลนิิกการจัดการปัญหาเรง่ด่วนทางทันตกรรม 1 
426671 ท.ทป. 671 สัมมนาการจัดการปัญหาเรง่ด่วนทันตกรรม 1 
426681 ท.ทป. 681 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 
428113 ท.ศป. 113 การเรยีนรูผ้่านกิจกรรม 3 1 
428692 ท.ทป. 692 วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ 2 1 
428681 ท.ทส. 681 ทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 1 
............. ......... ..... วิชาชีพเลอืก 1 

   รวม 27  

ชั้นปีท่ี  6 
ตลอดปีการศึกษา  

 

หน่วยกติ 

 
 
 
             เหมอืนเดมิ 

415686 ท.ชป. 686 หลักการบรหิารงานทันตสาธารณสุข 2 1 
 
 
             
             เหมอืนเดมิ 

............. ......... ..... วิชาชีพเลอืก 1 
   รวม 28  
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  ตารางแสดงความสัมพันธ์ของเนื้อหารายวิชากับเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 

 

 
 

                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

ENGL 101  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1       √                                    

ENGL 102  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2       √                                    

ENGL 201  การอา่นเชิงวิเคราะห ์
               และการเขียนอยา่งมี 
               ประสิทธิผล 

       
√ 

 
√ 

                                  

ENGL 226  ภาษาอังกฤษในบริบท 
               วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

      √ √                                   

PHIL 269  ปรัชญาเศรษฐกิจ 
              พอเพยีง 

            √                             

PSY 110   จิตวิทยากบั 
              ชีวิตประจ าวัน 

      √            √                    √ √  

HUGE 100   การใช้ภาษาไทย       √                                   

HUGE 106   ศิลปะแห่งการเป็น 
                มนษุย์ที่มีคุณค่า 

√   √    √                                  

HUGE 121  พลเมืองไทยใน 
                ประชาคมอาเซียน 

         √                                

EDHL 100   โภชนาการเพื่อการ 
                ส่งเสริมสุขภาพ 

                                      √ √  

DART 271  สังคีตวิจักษ์                                          

NGGE 151  ศาสตร์และศิลป์ใน 
                การสร้างความสุข 

   √                                      
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

FINA 101 การเงินในชีวิตประจ าวัน                                          

ECON 100  เศรษฐศาสตร์ใน 
                ชวีิตประจ าวัน 

                                         

LAGE 100   กฎหมายและ 
                โลกสมัยใหม ่

                                         

SC  1116   วิทยาศาสตร์และ 
               ภาวะโลกร้อน 

                                         

CHEM 192   พอลิเมอร์ในชีวิต 
                 ประจ าวัน 

              √                              

STAT 101  สถิติส าหรับการด ารง 
              ชีวิตและการท างาน 

              √                            √ √ 

CPE 111   อินเทอร์เน็ตและ 
              สังคมออนไลน์ 

        √                                 

PHPS 100  สมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
               และความงาม 

                                         

NGGE 111  การคิดเชิงวิพากษ์และ 
                การคิดสร้างสรรค์ 

       √ √                                 

ARCT 100  สถาปัตยกรรมใน 
               ชีวิตประจ าวัน 

                                       √ √ 

SE 111     ซอฟต์แวร์ส าหรับ 
              ชีวิตประจ าวัน 
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DSDA 111  การเรียนรู้ผ่าน 
               กจิกรรม 1 

√      √                                   

DSDA 112  การเรียนรู้ผ่าน 
               กจิกรรม 2 

√   √                                      

DSDA 113  การเรียนรู้ผ่าน 
                กิจกรรม 3 

      √ √   √                               

BIOL 145   ชีววิทยาส าหรับ 
         นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 

              √                              

BIOL 146  ปฏิบัติการชีววิทยา 
              ส าหรับนกัศึกษา 
              ทันตแพทยศาสตร์ 

              √                              

CHEM 154  เคมีพื้นฐานส าหรับ 
       นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

              √                              

CHEM 159  ปฏิบัติการเคมี 
            พื้นฐานส าหรับนักศึกษา 
            วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

              √                              

PHYS 135  ฟิสิกส์ส าหรับ 
          นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 

              √                              

ANAT 252  จุลกายวิภาคศาสตร์ 
                ส าหรับนักศึกษา 
                ทันตแพทยศาสตร์ 

              √                              

ANAT 253  กายวภิาคระบบ 
               ประสาทและวิทยา 
               เอ็มบริโอพื้นฐาน 

              √                              
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

ANAT 254  มหกายวิภาคศาสตร์ 
         ส าหรับนกัศึกษาทันตแพทย ์

              √                              

BCHM 252  ชีวเคมีทางการแพทย ์
         ส าหรับนกัศึกษาทันตแพทย ์

              √                              

MICR 352  จุลชีววิทยาส าหรับ 
               นักศึกษาทันตแพทย ์

              √         √                     

PATH 351  พยาธวิิทยาส าหรับ 
               นักศึกษาทันตแพทย ์

              √    √          √                

PHCO 351  เภสัชวิทยาส าหรับ 
               นักศึกษาทันตแพทย ์

               √                              

PHSO 251  สรีรวิทยาส าหรับ 
               นักศึกษาทันตแพทย ์

               √                              

DPD 191   การพัฒนาความเป็น 
              วิชาชพีทันตแพทย์ 1 

√     √ √   √                                

DPD 392  การพัฒนาความเป็น 
              วิชาชีพทันตแพทย์ 2 

√     √ √  √ √                                

DPER 281  ปริทันตวิทยาพื้นฐาน               √      √                        

DPER 382  ปริทันตวิทยา               √     √ √                        

DPER 383  ปริทันต์บ าบัด 1               √                              

DPER 391  ปฏบิัติการปริทันตวิทยา               √         √                     

DPER 401  คลินิกปริทันตวิทยา 1 √ √  √  √        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √   √           √ √   

DPER 484  ปริทันต์บ าบัด 2              √                              

DPER 502  คลินิกปริทันตวิทยา 2 √ √  √ √ √        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ √ √   √           √ √   

DPER 601 เทคนิคขั้นประยุกต์ใน 
              การรักษาทางปริทันต ์

              
  √ 

 

√ 
 

√ 
     

√ 

  

√ 
        

√ 
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DORT 482 การเจริญและพัฒนา 
               การของกะโหลกศีรษะ 
               และใบหน้า 

              

   √ 

                    
√ 

         

DORT 483  ความผิดปกติของ 
        กะโหลกศีรษะและใบหน้า 1 

              √                    √          

DORT 584   ความผิดปกตขิอง 
        กะโหลกศีรษะและใบหน้า 2 

              √                    √          

DORT 592  ปฏิบัติการทันตกรรม 
                จัดฟันพื้นฐาน 

              √    √                √          

DORT 601 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน √ √  √ √ √ √ √ √      √ √ √ √ √ √ √ √ √ √           √        √    

DORT 671 เส้นทางสู่การศึกษา 
               ทันตกรรมจัดฟัน 

       √ √      √    √ √ √ √             √          

DROE 281  พื้นฐานทันตรังสี 
                วิทยา 1 

              √                              

DROE 382  พื้นฐานทันตรังสี 2             √                             

DROE 383 การแปลผลภาพรังส ี
               ของรอยโรคในช่องปาก 
               และใบหน้า 

             
√ 

   

√ 

                         

DROE 401  คลินิกทันตรังสี 1 √ √ √             √   √     √                     

DROE 502  คลินิกทันตรังสี 2 √ √ √             √   √     √                     

DROE 691  ภาพรังสีส าหรับงาน 
               ทันตกรรมรากเทียม 

             

√ 
   

√ 
                    

√ 
     

 

 
 



278 
 

 
 

                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DCRB 482  ครอบฟันและฟันเทียม 
               ชนิดติดแน่น 1 

               √ √ √ √                √         

DCRB 491  ปฏิบัติการครอบฟัน 
           และฟันเทียมชนิดติดแน่น 

 √                             √    √       

DCRB 582  ครอบฟันและฟันเทียม 
               ชนิดติดแน่น 2 

               √ √ √ √            √    √         

DCRB 602  คลินิกครอบฟันและ 
              ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 

√ √ √             √ √ √ √ √ √          √    √     √    

DCRB 681 วิทยาการส่ิงประดิษฐ์ 
             ทันตกรรมติดแน่นและ 
             ทันตกรรมรากเทียม 

                               
√ 

    
√ 

 
√ 

     

DEND 481  วิทยาเอ็นโดดอนต ์                √ √ √ √           √              

DEND 491  ปฏิบัติการวิทยา 
                เอ็นโดดอนต ์

  

√ 
                            

√ 
           

DEND 501  คลินิกวิทยา 
                เอ็นโดดอนต ์

√ √ √             √ √ √ √ √ √         √          √    

DEND 681  เทคนิคขั้นประยุกต ์
            ในงานรักษาคลองรากฟัน 

                             √            

DOPE 284  พื้นฐานทางทันตกรรม 
                หัตถการ  4 

                √ √             √              

DOPE 294  ปฏิบัติการทันตกรรม 
                หัตถการ 4 

 √                             √           

DOPE 385 พื้นฐานทางทันตกรรม 
               หัตถการ  5 

                √ √             √            

DOPE 386 พื้นฐานทางทันตกรรม 
               หัตถการ 6 

                √ √             √             
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DOPE 395  ปฏิบัติการทันตกรรม 
                หัตถการ  5 

 √                 √            √           

DOPE 396  ปฏิบัติการทันตกรรม 
                หัตถการ  6 

 √                 √            √           

DOPE 401  คลินิกทันตกรรม 
                หัตถการ 

√ √ √             √ √ √ √ √ √          √         √    

DOPE 485  วิทยาการทาง 
                ทันตกรรมหัตถการ 

          √       √             √         √    

DOPE 691 ทันตกรรมหัตถการ 
          รอยยิ้ม และแรงบันดาลใจ 

          √     √ √ √             √           

DRES 501  คลินิกทันตกรรมบูรณะ √ √ √             √ √ √  √ √          √     √    √    

DRP 671   สัมมนาทันตกรรม 
       บูรณะและทันตกรรมประดิษฐ์ 

          √    √                  √ √     √      

DOS 382  พื้นฐานศัลยศาสตร์ 
              ช่องปาก 1 

                         √ √               

DOS 402  ฝึกปฏิบัติคลินิก 
              ศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

√ √ √           √ √  √    √    √ √ √ √              

DOS 483  พื้นฐานศัลยศาสตร์ 
              ช่องปาก 2 

               √ √ √      √  √ √               

DOS 484  โรคทางระบบและ 
            การจัดการทางทันตกรรม 

             √      √  √                    

DOS 485  ภาวะฉุกเฉินทาง 
             อายุรศาสตร์ในคลินิก 
             ทันตกรรม 

                      
√ 

 
√ 

                  



280 
 

 
 
 

                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DOS 503  ฝึกปฏิบัติคลินิก 
              ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

√ √ √           √ √  √    √  √  √ √ √ √              

DOS 586  การบาดเจ็บบริเวณ 
             ช่องปาก ใบหน้า และ 
            กระดกูขากรรไกรเบื้องต้น   

                       √  √ √ √              

DOS 604   ฝึกปฏิบัติคลินิก 
               ศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 

√ √ √           √ √  √    √  √  √ √ √ √              

DOS 605  คลินิกผ่าตัดเล็กใน 
              ช่องปาก 

√ √ √           √ √  √    √  √  √ √ √ √              

DANA 281  ทันตกายวภิาคศาสตร์               √                              

DANA 292  ปฏิบัตกิารทางทันต 
                กายวภิาคศาสตร์ 

              √                              

DDIA 381 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1             √  √ √                          

DDIA 401  คลินิกพิเคราะห์โรค 
               ช่องปาก 1 

            √ √ √ √ √     √                    

DDIA 482  พิเคราะห์โรคช่องปาก 2             √  √ √                          

DDIA 503  ฝึกปฏิบัติคลินิก 
            พิเคราะหโ์รคช่องปาก 2 

√ √ √          √ √ √ √ √     √                    

DHIS 281  จุลกายวภิาคศาสตร์ 
               ช่องปาก 

              √                              

DHIS 291  ปฏิบัตกิารจุลกาย 
              วภิาคศาสตร์ช่องปาก 

              √                              

DMED 582  รอยโรคของเยื่อเมือก 
               ช่องปาก 

                 √               √         
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DMED 601  คลินิกเวชศาสตร์ 
               ช่องปากและทีเอ็มด ี

√ √ √          √ √ √ √ √ √               √ √        

DBIT 681  ระบบสารสนเทศ 
               ประยุกต์ส าหรับ 
               ทันตแพทยศาสตร์ 

        √  √     √                              

DMED 682  ชีวสารสนเทศศาสตร์ 
            ส าหรับทันตแพทยศาสตร์ 

        √  √     √                              

DPAT 383  พยาธวิิทยาช่องปาก               √     √                         

DPAT 391  ปฏิบัติการพยาธ ิ
                วิทยาช่องปาก 

              √                              

DPED 482  พื้นฐานทันตกรรม 
                ส าหรับเด็ก 

              √                              

DPED 501  คลินิกทันตกรรม 
                ส าหรับเด็ก 1 

√ √  √ √ √ √        √ √ √ √ √ √ √ √ √ √           √        √    

DPED 602  คลินิกทันตกรรม 
                ส าหรับเด็ก 2 

√ √  √ √ √ √   √       √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √     √         √ √   

DPED 603  บทน าสู่วิชาชีพทันต 
                แพทย์ส าหรับเด็ก 

√ √  √ √ √ √   √       √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √     √         √ √   

DCOM 291 แนวคิดพื้นฐานทาง 
               ทันตกรรมชุมชน 1 

         √                             √ √  

DCOM 383  แนวคิดพื้นฐานทาง 
                ทันตกรรมชุมชน 2 

         √                              √ √ 

DCOM 393  การส่งเสริมสุขภาพ 
                ชอ่งปาก 

                                      √ √ √ 

DCOM 484  ทันตกรรมป้องกัน                 √                      √ √  
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DCOM 485  ระบาดวิทยาชอ่งปาก 
     และชวีสถิติส าหรับทันตแพทย ์

          √    √                            √ √ 

DCOM 502  ฝึกปฏบิัติงานทันต- 
                กรรมชุมชน 1 

      √                                √ √ √ 

DCOM 603  ฝึกปฏบิัติงานทันต 
                กรรมชุมชน 2 

      √                                 √ √ 

DCOM 604  ทันตกรรมส าหรับ 
       บุคคลที่มีความต้องการพิเศษ   

      √                                √ √ √ 

DCOM 686  หลักการบริหาร 
             งานทันตสาธารณสุข 2 

         √                              √ √ 

DCOM 691  สุนทรียศาสตร์และ 
        ศิลปะในการด ารงชีวิต 
        ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย ์

      
√ 

 
√ 

                                
√ 
 

 
√ 

 

DMAT 281   ทันตวัสดุ 1               √                              

DMAT 282   ทันตวัสดุ 2               √                              

DPRO 281  ฟันเทียมทั้งปาก 
                เบือ้งต้น 1 

              √                              

DPRO 282  ฟันเทียมทั้งปาก 
                เบือ้งต้น 2 

              √                              

DPRO 291  ปฏิบัติการฟันเทียม 
                ทั้งปากเบื้องต้น 1 

              √                              

DPRO 292  ปฏิบัติการฟันเทียม 
                ทั้งปากเบื้องต้น 2 

              √                              

DPRO 385  ฟันเทียมบางส่วน 
                ถอดได้ 1 

              √                              
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DPRO 386  ฟันเทียมบางส่วน 
                ถอดได้ 2 

              √                              

DPRO 395  ปฏิบัติการฟันเทียม 
                บางส่วนถอดได้ 1 

              √                              

DPRO 396  ปฏิบัติการฟันเทียม 
                บางส่วนถอดได้ 2 

              √                              

DPRO 402   ฝึกปฏิบัติคลินิก 
               ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 

√ √ √ √ √ √ √        √ √ √ √ √     √ √             √     √    

DPRO 483  ฟันเทียมทั้งปาก 
                เบือ้งต้น 3 

              √                              

DPRO 503  ฝึกปฏิบัติคลินิก 
                ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 

√ √ √ √ √ √         √ √ √ √ √     √ √             √     √    

DPRO 588   วิทยาการทาง 
                ทันตกรรมประดิษฐ์ 

              √                              

DPRO 681 การสร้างฟันเทียม 
      ทั้งปากให้แลว้เสร็จใน  3 คร้ัง 

              √                              

DPRO 687  รากฟันเทียม 
           กับการรักษาทาง 
           ทันตกรรมประดิษฐ์ 
           ชนิดถอดได้   

               
 
   √ 

                        
 
√ 

     

DPRO 696  ครอบฟันเพื่อรองรับ 
               ฟันเทียมบางส่วน 
               แบบถอดได้ 

            
   √ 
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DOB 381  ชีววิทยาช่องปาก               √                              

DOCC 382  ระบบการบดเค้ียว               √                     √         

DOCC 491  ปฏบิัติการระบบ 
                การบดเค้ียว 

               
   √ 

                     

√ 
        

DOCC 581  ความเจ็บปวดบริเวณ  
              ใบหน้าและช่องปาก 

                 

√ 
 

√ 
       

√ 
        

√ 
        

DHOS 582  ทันตกรรม 
             โรงพยาบาลและวิสัญญ ี
             วิทยาเบื้องต้น 

                         
√ 

            
√ 

    

DHOS 602  ฝึกปฏิบัติงาน 
              ทันตกรรมโรงพยาบาล 

                                       √    

DRS 481  ความรู้พื้นฐานทางการ 
              วิจยัส าหรับทันตแพทย ์

       √   √                               

DRS 491  การวางแผนโครงงาน 
          วจิัยทางทันตแพทยศาสตร์ 

       √   √                               

DRS 501  ฝึกปฏบิัติงานวิจยั 
             ทางทันตแพทยศาสตร์ 

       √   √                               

DGEN 602   คลินิกทันตกรรม 
                พร้อมมูล 

√   √   √       √ √  √ √ √  √                   √ √   

DPDE 603   คลินิกการจัดการ 
       ปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม 

√   √   √       √ √     √ √   √ √                 

DSDE 671   สัมมนาการจัดการ  
       ปัญหาเร่งด่วนทางทันตกรรม 

        √      √            √                  

DGEN  681  ทันตกรรมพร้อมมูล    √           √       √ √                      
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                   รายวิชา 

                        
                         ด้านที่ 1 

                  ความเป็นวิชาชีพ 

ด้านที่ 2  
ความรู ้
พื้นฐาน 

                                                                          ด้านที่ 3 ทักษะทางคลินิก   ด้านที่ 4 

    การ 

รวบรวม 

  ข้อมูล 

การวินิจ 

   ฉัย 

  การ 
  วาง 
  แผน 

                
               การดูแลรักษาและการพื้นฟูสุขภาพช่องปาก 

การ 
ประ 
เมิน 
ผลฯ 

ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ 
ช่องปาก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 298 30 31 32 33 34 35 36 37   38 39 40 41 

DCAR  281  วิทยาโรคฟันผุ 1               √      √                        

DPB  282  จิตวิทยาและพฤติกรรม 
           ศาสตร์ส าหรับทันตแพทย ์

   √   √                                   

DESM 381  การยศาสตร์และการ 
          จัดการความเส่ียงในคลินิก 
          ทันตกรรม 

      
√ 

 
√ 

        
   √ 

         
√ 

                    

DCAR  382   วิทยาโรคฟันผ ุ2               √      √                        

DPAC  383   การจัดการความ 
          เจ็บปวดและความกังวล 
          ทางทันตกรรม 

       
√ 

 
√ 

                 
√ 

                

DJF 581  กฎหมาย  จรรยาบรรณ  
           ส าหรับวิชาชีพทันตแพทย ์
           และนิติทันตวิทยา 

 
√ 

  
√ 

                                      

DBN 582  พื้นฐานทันตกรรม 
        รากเทียม  และนวัตกรรม 
        ในงานทันตกรรมบูรณะ 

                                    
√ 

    
  √ 

   

DMTP 591  วางแผนการรักษา 
                แบบบูรณาการ 1 

       √ √  √    √   √ √ √ √ √ √                      

DGD  681  ทันตกรรมส าหรับ 
               ผู้สูงอาย ุ

      

√ 
        

  √ 
       

√ 
                    

√ 
  

DMTP 692  วางแผนการรักษา 
                แบบบูรณาการ 2 

       √ √  √    √   √ √ √ √ √ √                      

DEC 693   สนทนาภาษาอังกฤษ 
              ในคลินิกทันตกรรม 

       

√ 
                                  

ความหมายของตารางแสดงความสัมพนัธ์ของเน้ือหารายวชิาในแต่ละดา้นตามตาราง  เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา ในหนา้ท่ี  269  ถึงหนา้ 272 
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ข้อมูลแสดงจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติงำนคลนิิกในผู้ป่วยจริง 

หลักสูตรทันตแพทยศำสตรบัณฑิต  ปีกำรศกึษำ 2558 

 

นักศึกษาปฏิบัติงานในคลินิกชั้นปีที่ 4-6  ตามตารางคลินกิชั้นปีที่ 4-6 (ตามเอกสารแนบ) 

 

นักศกึษำชั้นปีที่ 4 

ท าการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทั้งสิน้   36     สัปดาห์ 

 1 อาทิตย์ฝึกปฏิบัติงาน  5  ครั้ง  คิดเป็น  36 x 5  =  180  ครั้ง 

 ตรงกับวันหยุด           15  ครั้ง 

 คิดเป็นการฝึกปฏิบัติงาน      165  ครั้ง 

 การฝึกปฏิบัติงานครั้งละ  3 ช่ัวโมง  คิดเป็น 165 x 3 =  495  ช่ัวโมง 

 

 กำรฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกชั้นปีท่ี 4 รวมทั้งสิ้น  495   ชั่วโมง 

 

นักศกึษำชั้นปีที่ 5 

ท าการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทั้งสิน้   42     สัปดาห์ 

 1 อาทิตย์ฝึกปฏิบัติงาน  9  ครั้ง  คิดเป็น  42 x 9  =  378  ครั้ง 

 ตรงกับวันหยุด           31  ครั้ง 

 คิดเป็นการฝึกปฏิบัติงาน      347  ครั้ง 

 การฝึกปฏิบัติงานครั้งละ  3 ช่ัวโมง  คิดเป็น 347 x 3 =          1041  ช่ัวโมง 

 เป็นการฝึกในหอ้งปฏิบัติการ       60  ช่ัวโมง 

 เป็นการฝึกปฏิบัติงานในผูป้่วยจริง  1041-60 =  981  ช่ัวโมง 

 

 กำรฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกชั้นปีท่ี 5 รวมทั้งสิ้น  981   ชั่วโมง 
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นักศกึษำชั้นปีที่ 6 

ท าการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทั้งสิน้   32     สัปดาห์ 

 1 อาทิตย์ฝึกปฏิบัติงาน  9  ครั้ง  คิดเป็น  32 x 9  =  288  ครั้ง 

 ตรงกับวันหยุด           20  ครั้ง 

 คิดเป็นการฝึกปฏิบัติงาน      268  ครั้ง 

 การฝึกปฏิบัติงานครั้งละ  3 ช่ัวโมง  คิดเป็น 268 x 3 =           804  ช่ัวโมง 

  

ท าการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

 วิชาทันตกรรมโรงพยาบาล     5     วัน

 วิชาทันตกรรมชุมชน    24     วัน 

  รวม     29     วัน 

 การฝึกปฏิบัติงานวันละ  7 ช่ัวโมง  คิดเป็น 29 x 7 =           203  ช่ัวโมง 

 เป็นการฝึกปฏิบัติงานในผูป้่วยจริง  804+ 203 =          1007  ช่ัวโมง 

  

 กำรฝึกปฏิบัติงำนในคลินิกชั้นปีท่ี 6 รวมทั้งสิ้น  1007   ชั่วโมง 

 

ตำรำงรวมจ ำนวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงำนในผู้ป่วยจริง 

ชั้นปีที่ 4 495   ชั่วโมง 

ชั้นปีที่ 5 981   ชั่วโมง 

ชั้นปีที่ 6 1007     ชั่วโมง 

รวมตลอดหลักสูตร 2483     ชั่วโมง 
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