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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย  

และคณะทันตแพทยศาสตร์       
                         

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาทนัตแพทยศาสตร ์
ภาษาอังกฤษ  :     Master of Science Program in Dentistry 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย  : ชื่อเต็ม    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทนัตแพทยศาสตร์) 
             :    ชื่อย่อ      วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ :   ชื่อเต็ม Master of Science (Dentistry) 
 :   ชื่อย่อ M.S. (Dentistry) 
 

3. วิชาเอก   ประกอบด้วยแขนงวิชา 9 แขนงวิชา ดังต่อไปนี้ 
1.  ทันตกรรมบูรณะ 2.  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
3.  ทันตกรรมส าหรับเด็ก 4.  ทันตกรรมประดิษฐ์ 
5.  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 6.  ทันตกรรมรากเทียม 
7.  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 8.  ทันตสาธารณสุข  
9. ทันตกรรมทั่วไป 

 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 แบบ  1  (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     36  หน่วยกิต 

 แบบ  2  (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสตูร 
5.1  รูปแบบ  
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา  
 
 

 



2 

5.2  ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย  
  ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................ 
5.3  การรับเข้าศึกษา  
  นักศึกษาไทย  
  นักศึกษาต่างชาติ (สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้) 
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
   เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ีน 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

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

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2561 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่  8/2561 

เมื่อวันที่  10  เดือน  กรกรฎาคม  พ.ศ.  2561 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่  7/2561 

เมื่อวันที่  21  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 

2562 
 
8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 
2562 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
  ทันตแพทย์ในระบบราชการ 
  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
  ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
  นักวิจัย 
  ที่ปรึกษาบริษทัผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม 
  ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทันตกรรม 

 
10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ผศ.ทพญ.ดร.วริศรา  ศิริมหาราช 
 

-  Ph.D. (Physiology), University of  
   Bristrol, UK., 2004 
-  M.S. (Pediatric Dentistry), University 

of Melbourne, Australia, 2000 
-  Dip. In Clinical Dentistry (Pediatric 
   Dentistry, University of  Melbourne,  

Australia,  1997 
-  ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์),  
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2537 

3 5099 01328 03 9 

ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกุล 
 

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

- วท.ด.(ทันตชีววัสดุศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2554 

- วท.ม.(วิทยาเอ็นโดดอนต์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2549 

-  ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 

3 1001 00874 73 1 

ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์  คอวนชิ 
 

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

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์) (นานานาชาต)ิ, 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2007 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2542 

3 5404 00740 30 3 
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ชื่อ-สกุล 
(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขา),  สถาบัน, 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ผศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย์  พิสิฐอนุสรณ์ 
 

- วท.ด. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2550  

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2547  

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดษิฐ์), 
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ 2542  

- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 2536 

5 5099 00007 88 0 

 
11. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตัง้  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
   การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และนโยบาย

ศูนย์กลางทางการแพทย์ของรัฐบาล ท าให้ความต้องการการรักษาทางทันตกรรมของผู้ป่วยทั้งที่เป็นชาวไทยและ                
ชาวต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีดิจิตัลท าให้วิทยาการทางทันตแพทยศาสตร์
เปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ทันตแพทย์ในปัจจุบันต้องมีความรู้และความช านาญทั้งในงานทางทันตกรรมเฉพาะทาง
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในคลินิก รวมถึงวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ในช่องปาก รวมทั้ง
การบูรณาการความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูงและความรู้วิทยาศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องมาอธิบาย
สาเหตุของการเกิดโรคในช่องปาก หรือพัฒนาแนวทางและวิธีการบ าบัดรักษาและการป้องกันโรคในช่องปากอย่างมี
เหตุมีผลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน ซึ่งจะท าให้ทันตแพทย์มีศักยภาพในการบ าบัดรักษาและป้องกันโรคใน
ช่องปากได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
12.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   การที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมีผลอย่างยิ่งต่อรูปแบบ และระบาดวิทยาของโรคในช่องปากของ
ประชาชน ซึ่งนอกจากผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุจะเพิ่มจ านวนมากข้ึนแล้ว รูปแบบและเทคนิคการรักษาทางทันตกรรมก็ถูก
กระทบด้วยพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อ
การศึกษาทางคลินิก วิทยาการระบาดและวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบูรณาการปัจจัยทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างงานวิจัยที่ให้ผลลัพธ์ต่อการปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในสายงานต่าง  ๆ ทั้งใน
ระดับปัจเจกบุคคลและระดับชุมชนที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่ เปลี่ยนไป  ประกอบกับ
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี หลักสูตร
การศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ทุกระดับจ าเป็นต้องมีทั้งความรู้ ทักษะทางคลินิก และทักษะการเรียนรู้ในศควรรษที่ 
21 เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพเท่าทันต่อความคาดหวังผู้ป่วย ผู้ใช้บัณฑิต และสังคม เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะท าให้ผู้ป่วย
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มีความมั่นคงในการด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
13.  ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

 13.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

พ.ศ. 2561 จึงได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ 

 เน้นการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้สูงขึ้นจากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ซึ่งจะน าไปสู่ 
การผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องต่อนโยบายการน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เป็นการสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศ  

 เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมได้อย่างมี
มาตรฐานและเป็นองค์รวม    

 เน้นประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความรู้ทางด้านคลินิกน ามาตัดสินใจในการ
เลือกวิธีดูแลผู้ป่วยทันตกรรมได้เหมาะสม มีหลักเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้และได้มาตรฐาน ค านึงถึงความต้องการ
และสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย 

 เน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิกเพื่อการดูแลผู้ป่วย 

 เน้นการดูแลทันตสุขภาพของผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวมและครบถ้วนทุกมิติ ทั้งการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ และสามารถให้บริการสุขภาพด้านช่องปากที่มีความ
เคารพต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งของผู้รับบริการและชุมชน 

 เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อกระแสการไหลบ่าของค่านิยม มีความสมดุล
ระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวที
โลก 

 
13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาบัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และรอบรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อแนวคิดค่านิยม
และพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งให้ความส าคัญด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข 
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14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน    
 14.1  ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

หมวดวิชา กระบวนวิชา 
(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

  
สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้ 

  
  

กระบวนวิชาบังคับ 1. 426701      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 
  
 หลักสูตรสารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

 2. 426702 
 3. 426761 
 4. 426762 
 5. 676702 
 6. 676703 
 7. 676707 
  
วิชาเลือกใน 422713      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชาเฉพาะ  
 

วิชาเลือกนอก  ไม่มี  
สาขาวิชาเฉพาะ   
   

 
14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

หมวดวิชา กระบวนวิชา 
(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

  
สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้ 

   
วิชาบังคับ 1. 405712       

 
 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

 2. 405781   
 3. 405782 
 4. 408704  
 5. 408707 
 6. 414896 
 7. 414897 
 8. 415711 
 9. 422711 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 10. 423702 ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ  

สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์
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หมวดวิชา กระบวนวิชา 
(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

  
สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้ 

   
วิชาเลือกใน 1. 403701      หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  

  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชาเฉพาะ 2. 410791 
 

วิชาเลือกนอก 1.  ไม่มี  
สาขาวิชาเฉพาะ   
   
   

  
 14.3  การบริหารจัดการ   

 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นแบบสาขาวิชาร่วมภายในคณะ (Interdisciplinary) ก าหนดให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งได้ระบุกระบวนวิชาแต่ละหมวดวิชาไว้ชัดเจน และก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

1.1  ปรัชญา  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่               

ต่อยอดความรู้ทางทันตกรรมโดยอ้างอิงความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากข้ึน เพื่อให้เกิดการวิจัยที่มีประโยชน์
น ามาประกอบการขยายความสามารถในการให้การรักษาทางคลินิกและป้องกันโรค โดยมีการเพิ่มความลึกซึ้งของ
ศาสตร์ที่หลากหลายสาขาในทางทันตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าน ามาประยุกต์และต่อยอด ความรู้              
ในสาขาวิชาทันตแพทย์มีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเอ้ือให้ทันตแพทย์
สามารถติดตามความก้าวหน้าของความรู้ทางทันตกรรมโดยอ้างอิงพื้นฐานของจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ 
น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืนเพื่อน าสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน 

 

1.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่: 
       1. มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะทางวิชาชีพใน

การรักษาและส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และทักษะในการดูแล
รักษาสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยการผสมผสานและประยุกต์ความรู้สหวิทยาการ เพื่อให้
การรักษาเกิดประโยชน์สูงสุด 

        2. สามารถพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้สูงขึ้นจากผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและทันสมัย ซึ่งจะน าไปสู่การ
ผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องต่อนโยบายการน ามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็น
การสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาประเทศ 

        3. สามารถค้นคว้าหาความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือเทคโนโลยี เพื่อน าไปประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม 

   4. มีคุณธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับ
บุคลากรอ่ืนได้เป็นอย่างดี โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 
QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ี 
ในด้านความพึงพอใจ  
และภาวะการได้งานของ 
บัณฑิต 

 ร้อยละของมหาบัณฑิต ทีไ่ด้งานท า
หรือการประกอบอาชีพอิสระภายใน 
1 ป ี

 ร้อยละความพึงพอใจของมหาบณัฑิตที่
มีต่อหลักสูตร 

 ระดับความพงึพอใจของนายจา้ง 
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้มหาบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา  

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

1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
 มีภาคการศึกษาพิเศษ       
  ไม่มีภาคการศึกษาพิเศษ       

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
- ไม่มี - 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ระบบการศึกษาตลอดป ี
  ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
ระบบทวิภาค 
  ในเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม 
    ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 
ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
  ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 1.  ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ืองการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา 
 2.  ส าเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
 3.  ได้ขึ้นทะเบียนและได้รบัอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีทันตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว 
 4.  มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี  นับถึงวันเปิดเรียน 
 5. เป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
 6.  ส าหรับผู้สม  คร แบบ 1 ต้องมีประสบการณ์ดา้นงานวิจัย 
 7.  คุณสมบัติอ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามข้อ 3 - 6 ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ า

สาขาวิชา 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร/์วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
   การปรับตัวในการเรียนระดบัทีสู่งขึ้น  
 นักศึกษาไมป่ระสงค์จะเรียนในสาขาวชิาทีส่อบคัดเลือกได้  (พจิารณา) 
 อ่ืนๆ ..................................... 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน 
   จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน 
       มหาวิทยาลยั และการแบ่งเวลา 
   มอบหมายหน้าที่อาจารย์ทีป่รึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล  

ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการท าวิจัย 
   จดัโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษให้นักศึกษา 

 
      2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดวา่จะรับ 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคปกติ 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ           

 แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ    8 - 8 - 8 - 8 - 8 - 

 แขนงวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 

3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

 แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

 แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์ 6 - 8 - 8 - 8 - 8 - 

 แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 

 แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 

 แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

 แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 

 แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป - - 6 - 6 - 6 - 6 - 
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ปีการศึกษา 2561 2562 2563 2564 2565 
ภาคการศึกษาที่ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

จ านวนนักศึกษาที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ภาคปกติ - -  - 10 - 10 - 10 - 10 
แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ภาคปกติ - - -        

 แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ    - - - 8 - 8 - 8 - 8 

 แขนงวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 

- - - 3 - 3 - 3 - 3 

 แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก - - - 3 - 3 - 3 - 3 

 แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์ - - - 6 - 8 - 8 - 8 

 แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ - - - 7 - 7 - 7 - 7 

 แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม - - - 4 - 4 - 4 - 4 

 แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก - - - 3 - 3 - 3 - 3 

 แขนงวิชาทันตสาธารณสุข - - - 2 - 2 - 2 - 2 

 แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป - - - - - 6 - 6 - 6 

 
2.6 งบประมาณตามแผน  

1.  รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปีข้างหนา้ โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณ 

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2561 2562 2563 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

การเรียนการสอน 165,978,400 20,221,500 165,678,400 20,221,500 165,378,400 20,221,500 

วิจัย 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700 3,000,000 933,700 

บริการวิชาการแก่สังคม 1,924,000 - 1,924,000 - 1,924,000 - 

การศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
และสิ่งแวดล้อม 

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

สนับสนุนวิชาการ 339,000 160,000 339,000 160,000 339,000 160,000 

บริหารมหาวิทยาลัย 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 33,460,300 4,984,800 

รวม 204,701,700 26,700,000 204,401,700 26,700,000 204,101,700 26,700,000 

รวมทั้งสิ้น 231,401,700 231,101,700 230,801,700 

หมายเหตุ งบประมาณดังกลา่วข้างต้นเปน็ข้อมูลงบประมาณที่ใชส้ าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตร 
  ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร และระดับบัณฑติศึกษา 5 หลักสตูร 
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     2. ค่าใช้จา่ยต่อหัวในการผลิตบัณฑติตามหลักสูตร (ตัวเลขจากการแผนงาน) 
         แบบ  1 392,320 บาท/คน 
  แบบ  2 382,440   บาท/คน 
 

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

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา
และการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  
 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   36  หน่วยกิต 
 หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  42  หน่วยกิต 
 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   

3.1.2.1 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
                          จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร    36 หน่วยกิต 
ก. ปริญญานิพนธ์     

  427799 ท.บศ. 799   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท  36    หน่วยกิต  
      ข.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 

1.  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง เป็นจ านวนไม่
น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับ
ให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 และเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรก
อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

3.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบของ
ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวมส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกติ 
   ค. กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา กรณีที่คณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาเห็นว่า นักศึกษาควรลงทะเบียนบาง

กระบวนวิชาเพิ่มเติม เพื่อเสริมความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์ 
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    3.1.2.2 หลักสูตร แบบ 2  (แผน ก แบบ ก2) 
                   หลักสูตร แบบ 2 กลุ่มที่ 1 
           1) แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ         

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   29 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      22 หน่วยกิต 
407713 ท.บ 713 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 3 2 หน่วยกิต 
407714 ท.บ 714 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 4 2 หน่วยกิต 
407723 ท.บ 723 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 1 หน่วยกิต 
407724 ท.บ 724 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 1 หน่วยกิต 
407731 ท.บ 731 ปฏิบัติการทนัตกรรมบูรณะ 1 1 หน่วยกิต 
407753 ท.บ 753 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 3 3 หน่วยกิต 
407754 ท.บ 754 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 4 5 หน่วยกิต 
407755 ท.บ 755 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 5 5 หน่วยกิต 
407782 ท.บ 782 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2 1 หน่วยกิต 
407783 ท.บ 783 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 1 หน่วยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        1 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
407777 ท.บ 777 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตวสัดุศาสตร์                      1 หน่วยกิต 
407778 ท.บ 778 การฝึกสอนทางทันตกรรมบูรณะ                        1 หน่วยกิต 
407781 ท.บ. 781 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1 1 หน่วยกิต 
407785 ท.บ 785 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมหัตถการข้ันสูง 1 หน่วยกิต 
407786 ท.บ 786 สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ขัน้สูง 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
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ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธต์้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่             
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
            2. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   27 หน่วยกิต 

ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      20 หน่วยกิต 
408701 ท.ศป. 701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1 2 หน่วยกิต 
408702 ท.ศป. 702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2 2 หน่วยกิต 
408703 ท.ศป. 703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3 1 หน่วยกิต 
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1 หน่วยกิต 
408707 ท.ศป. 707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชียล 
1 หน่วยกิต 

408761 ท.ศป. 761 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  1 2 หน่วยกิต 
408762 ท.ศป. 762 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  2 3 หน่วยกิต 
408763 ท.ศป. 763 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  3 4 หน่วยกิต 
408781 ท.ศป. 781 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  1 หน่วยกิต 
408797 ท.ศป. 797 บทความปัจจุบนัทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 1 หน่วยกิต 
413701 ท.พช. 701   พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 2 หน่วยกิต 
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1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         3 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
405721 ท.วอ. 721 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร ์ 1 หน่วยกิต 
408708 ท.ศป. 708 การบูรณะกระดูกขากรรไกรส าหรับทันตกรรมรากเทียม 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 12 หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

 2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่             
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
3. แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก  

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   27 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

 
 
 

2 หน่วยกิต 
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ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      20 หน่วยกิต 
414815 ท.ด. 815 การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1 หน่วยกิต 
414855 ท.ด. 855 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1 2 หน่วยกิต 
414856 ท.ด. 856 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 2 2 หน่วยกิต 
414857 ท.ด. 857 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3 2 หน่วยกิต 
414858 ท.ด. 858 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 4 2 หน่วยกิต 
414859 ท.ด. 859 คลินิกการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 หน่วยกิต 
414866 ท.ด. 866 คลินิกทันตกรรมส าหรับส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 1 1 หน่วยกิต 
414867 ท.ด. 867 คลินิกทันตกรรมส าหรับส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 1 หน่วยกิต 
414868 ท.ด. 868 คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไขเบื้องตน้ 1 1 หน่วยกิต  
414869 ท.ด. 869 คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไขเบื้องตน้ 2 1 หน่วยกิต  
414896 ท.ด. 896 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 2 หน่วยกิต 
414897 ท.ด. 897 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 2 หน่วยกิต 
414898 ท.ด. 898 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3 1 หน่วยกิต 
414899 ท.ด. 899 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4 1 หน่วยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี –  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

  2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธต์้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่             
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
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              4. แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ ์    
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   28 หน่วยกิต 

ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      21 หน่วยกิต 
421811 ท.ปร. 811 ฟันเทียมติดแนน่ขั้นสงู 1 หน่วยกิต 
421812 ท.ปร. 812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขัน้สูง 1 หน่วยกิต 
421813 ท.ปร. 813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 
421814 ท.ปร. 814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1 หน่วยกิต 
421815 ท.ปร. 815 ทันตกรรมรากเทียม 1 หน่วยกิต 
421816 ท.ปร. 816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า 1 หน่วยกิต 
421827 ท.ปร. 827 ชีววัสดสุ าหรับการประยุกต์ในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 1 หน่วยกิต 
421828 ท.ปร. 828 การสบฟันขัน้สูง 1 หน่วยกิต 
421831 ท.ปร. 831 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1 หน่วยกิต 
421861 ท.ปร. 861 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 3 4 หน่วยกิต 
421862 ท.ปร. 862 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 4 4 หน่วยกิต 
421863 ท.ปร. 863 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 5 3 หน่วยกิต 
421891 ท.ปร. 891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1 หน่วยกิต 

   1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า      2  หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
421892   ท.ปร. 892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท             12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 
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            ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

  2)   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานพินธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่             
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
    5.  แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์               

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   29 หน่วยกิต 

ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      22 หน่วยกิต 
405712 ท.วอ. 712 วิทยาเอ็นโดดอนต์  2 หน่วยกิต 
405732 ท.วอ. 732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง  1 หน่วยกิต 
405761 ท.วอ. 761 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4 3 หน่วยกิต 
405762 ท.วอ. 762 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5 6 หน่วยกิต 
405763 ท.วอ. 763 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6 4 หน่วยกิต 
405781 ท.วอ. 781 สัมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1 หน่วยกิต 
405782 ท.วอ. 782 สัมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1 หน่วยกิต 
405783 ท.วอ. 783 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 2 หน่วยกิต 
405784 ท.วอ. 784 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 2 หน่วยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า   1 หน่วยกิต 
405713 ท.วอ. 713 การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 1 หน่วยกิต 
405721 ท.วอ. 721 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร ์ 1 หน่วยกิต 
405722 ท.วอ. 722 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทนัตแพทยศาสตร ์ 1 หน่วยกิต  
405723 ท.วอ. 723 อณูชีววิทยาทางทันตแพทยศาสตร์  1 หน่วยกิต 
405724 ท.วอ. 724 ชีววัสดุในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 หน่วยกิต 
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405733 ท.วอ. 733 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หน่วยกิต  
405895 ท.วอ. 895 ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร ์ 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท           12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่อนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร 

 
               6.  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม               

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   27 หน่วยกิต 

ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      20 หน่วยกิต 
403701  ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
429711 ท.รท. 711 ทันตกรรมรากเทียม 1 1 หน่วยกิต 
429712 ท.รท. 712 ทันตกรรมรากเทียม 2 1 หน่วยกิต 
429781 ท.รท. 781 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  1 1 หน่วยกิต 
429782 ท.รท. 782 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  2 1 หน่วยกิต 



21 

429801 ท.รท. 801 การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม 2 หน่วยกิต 
429811 ท.รท. 811 ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 1 หน่วยกิต 
429851 ท.รท. 851 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 3 หน่วยกิต 
429852 ท.รท. 852 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2 5 หน่วยกิต 
429853 ท.รท. 853 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3 4 หน่วยกิต 

1.1.2  กระบวนวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า     3 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 
429731 ท.รท. 731 ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม 1 1 หน่วยกิต 

429831 ท.รท. 831 ปฏิบัติการการใช้ดิจทิัลทางทนัตกรรมในงานทนัตกรรมรากเทียม 1 1 หน่วยกิต 
1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 

  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  
ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท     12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง            
เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

  2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
7. แขนงวิชาทันตสาธารณสุข                                          

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   25 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
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422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
 

2 หน่วยกิต 

       ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวชิา      18 หน่วยกิต 
415701 ท.ป. 701 ทันตกรรมป้องกันขั้นสงูและปัจจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก 3 หน่วยกิต 
415702 ท.ป. 702 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 2 หน่วยกิต 
415703 ท.ป. 703 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 2 หน่วยกิต 
415704 ท.ป. 704 ระบาดวทิยาช่องปาก 3 หน่วยกิต 
415706 ท.ป. 706 สัมมนาทันตกรรมป้องกัน 3 หน่วยกิต 
415707 ท.ป. 707 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทางทนัตสาธารณสุข 2 หน่วยกิต 
415751 ท.ป. 751 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 3 หน่วยกิต 

        1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       5  หน่วยกิต 
415708 ท.ป. 708 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3  หน่วยกิต 
415709 ท.ป. 709 การประเมินผลโครงการ 3  หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 
676702 สธ. 702 หลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

ในการสาธารณสุข 
3  หน่วยกิต 

676703 สธ. 703 หลักการบริหารงานสาธารณสุข  2  หน่วยกิต 
676707 สธ. 707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 2  หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท       12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกคร้ังตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่อนุสิทธิบัตร
หรือสิทธิบัตร 
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 8.  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป  
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ   26 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      19 หน่วยกิต 
426701 ท.ทป. 701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 3 หน่วยกิต 
426702 ท.ทป. 702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2 3 หน่วยกิต 
426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 4 หน่วยกิต 
426762 ท.ทป. 762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 4 หน่วยกิต 
426765 ท.ทป. 765 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3 4 หน่วยกิต 
426792 ท.ทป. 792 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 1 1 หน่วยกิต 

 1.1.2  กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         4  หน่วยกิต 
412720 ท.วช. 720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 
426703 ท.ทป. 703 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง  1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท              12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 
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 2)  ผลงานวิทยานพินธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยานพินธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชมุวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับ เลขที่อนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
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       หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) กลุ่มที่ 2  
          แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
           1. หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชยีล 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาในระดบับัณฑติศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ  26 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา    19 หน่วยกิต 
403711 ท.รว. 711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 หน่วยกิต 
403712 ท.รว. 712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 2 หน่วยกิต 
410701 ท.วฉ. 701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 หน่วยกิต 
410702 ท.วฉ. 702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 หน่วยกิต 
410761 ท.วฉ. 761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 หน่วยกิต 
410762 ท.วฉ. 762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 หน่วยกิต 
413702 ท.พช. 702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  1 หน่วยกิต 
413703 ท.พช. 703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 หน่วยกิต 
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 2 หน่วยกิต 
403713 ท.รว. 713 รังสีฟิสิกส ์ 1 หน่วยกิต 
403714 ท.รว. 714 รังสีชีววิทยา 1 หน่วยกิต 
403751 ท.รว. 751 คลินิกทันตรังสีวิทยา 2 หน่วยกิต 
403781 ท.รว. 781 สัมมนาการแปลผลภาพรังสี 2 หน่วยกิต 

1.1.2     กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า         4  หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิก รังสีวทิยา พยาธวิิทยา 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
 

       12   หน่วยกิต 
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ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  
1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

  2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
          2. หน่วยวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก   

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ  26 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา    19 หน่วยกิต 
403711 ท.รว. 711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 หน่วยกิต 
403712 ท.รว. 712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 2 หน่วยกิต 
408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1  หน่วยกิต 
410701 ท.วฉ. 701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 หน่วยกิต 
410702 ท.วฉ. 702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 หน่วยกิต 
410761 ท.วฉ. 761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 หน่วยกิต 
410762 ท.วฉ. 762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 หน่วยกิต 
413702 ท.พช. 702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  1 หน่วยกิต 
413703 ท.พช. 703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 หน่วยกิต 
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 2 หน่วยกิต 
412718 ท.วช. 718 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง 1 1 หน่วยกิต 
412720 ท.วช. 720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 1 หน่วยกิต 
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412761 ท.วช. 761 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 1 2 หน่วยกิต 
412791 ท.วช. 791 สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1 หน่วยกิต 

1.1.2     กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิก รังสีวทิยา พยาธวิิทยา 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท           12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)   การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

  2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชมุวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่อนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
          3. หน่วยวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ  26 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 

 
 

2 หน่วยกิต 
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ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา    19 หน่วยกิต 
403711 ท.รว. 711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 หน่วยกิต 
403712 ท.รว. 712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 2 หน่วยกิต 
410701 ท.วฉ. 701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2  หน่วยกิต 
410702 ท.วฉ. 702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 หน่วยกิต 
410761 ท.วฉ. 761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 หน่วยกิต 
410762 ท.วฉ. 762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 หน่วยกิต 
413702 ท.พช. 702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  1 หน่วยกิต 
413703 ท.พช. 703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 หน่วยกิต 
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 2 หน่วยกิต 
413791 ท.พช. 791 สัมมนาจลุพยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 2 หน่วยกิต 
413792 ท.พช. 792 สัมมนาพยาธิวทิยาช่องปาก 2 หน่วยกิต 
413741 ท.พช. 741 ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1 2 หน่วยกิต 

1.1.2     กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า        4 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิก รังสีวทิยา พยาธวิิทยา 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี -  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธปริญญาโท            12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 

ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
 1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

  2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับ
การตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์
หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เร่ือง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขที่
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
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         4. หน่วยวิชาทันตกรรมบดเค้ียว  

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
ก.  กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.  กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1  กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1.1  กระบวนวิชาบงัคับ  26 หน่วยกิต 
ก)  กระบวนวชิาบังคับร่วม  7 หน่วยกิต 

415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต 
415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 หน่วยกิต 
422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 หน่วยกิต 

ข) กระบวนวชิาบังคับเฉพาะแขนงวิชา    19 หน่วยกิต 
403711 ท.รว. 711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 หน่วยกิต 
403712 ท.รว. 712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 2 หน่วยกิต 
410701 ท.วฉ. 701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 หน่วยกิต 
410702 ท.วฉ. 702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 หน่วยกิต 
410761 ท.วฉ. 761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 หน่วยกิต 
410762 ท.วฉ. 762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 หน่วยกิต 
413702 ท.พช. 702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  1 หน่วยกิต 
413703 ท.พช. 703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 หน่วยกิต 
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 2 หน่วยกิต 
423703 ท.บค. 703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 2 หน่วยกิต 
423750 ท.บค. 750 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว  2 หน่วยกิต 
423781 ท.บค. 781 สัมมนาทันตกรรมบดเค้ียว 2 หน่วยกิต 

1.1.2     กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า       4 หน่วยกิต 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
410791 ท.วฉ. 791 สัมมนาคลินิก รังสีวทิยา พยาธวิิทยา 2 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ - ไม่มี - 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง - ไม่มี –  

ข.  ปริญญานิพนธ ์                            
     427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท         12   หน่วยกิต 
ค.  กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม  

1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาตา่งประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา -  ไม่มี  - 
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ง.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย    
1)  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เป็น

จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลา
การศึกษา 

2)  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชมุวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและ ได้รับเลขที่อนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
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1. Type 1 (Type A Plan A1) 

        Degree Requirements 

   Course work :    None 
   Thesis  :  36   credits 
   Total    36   credits 

Curriculum  Structure 
1. For student with Master’s degree: Type 1 

 A. Thesis        36   credits  
  427799 DPG 799      Master’s Thesis   36   credits 
  B. Academic activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once every semester for at least  four semesters and students have to attend seminar every 
semester that the  
course is offered. 

2)  A sudent must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 and present 
at least one scientific/technical paper at an national academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 

3)  A student has to report thesis progression to the Graduate School every  semester, for 
approval by  the Chairman of the Graduate Study Committee. 
          C. Non-credit courses 
 1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
 2.  Program requirement : In the case that a student lacks sufficient academic knowledge 
in key areas concerning his/her research subject.  
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 3.1.2.2 Type 2 (Type A Plan A2) (Group 1) 
     1. Track of Restorative Dentistry   
       Degree requirements     a minimum of  42  Credits 
 A.  Coursework       a minimum of      30  Credits 
  1. Graduate courses     a minimum of  30  Credits 
       1.1 Field of specialization courses       30  Credits 
    1.1.1 Required courses       29  Credits 
  A) Required courses        7  Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

         B) Field of concentration courses   22 Credits 
407713 DRES 713 Advanced Restorative Dentistry 3 2 Credits 
407714 DRES 714 Advanced Restorative Dentistry 4  2 Credits 
407723 DRES 723 Dental Material in Advanced Restorative Dentistry 3 1 Credit 
407724 DRES 724 Dental  Material in Advanced Restorative Dentistry 4 1 Credit 
407731 DRES 731 Laboratory Practices in Restorative Dentistry 1 1 Credit 
407753 DRES 753 Advanced Clinical Restorative Dentistry 3 3 Credits 
407754 DRES 754 Advanced Clinical Restorative Dentistry 4 5 Credits 
407755 DRES 755 Advanced Clinical Restorative Dentistry 5  5 Credits 
407782 DRES 782 Seminars in Advanced Restorative Dentistry 2 1 Credit 
407783 DRES 783 Seminars in Advanced Restorative Dentistry 3 1 Credit 
    1.1.2  Elective  courses a minimum of             1 Credit 
403701 DROE  701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
407777 DRES 777 Research Methodology for Dental Materials Science 1 Credit 
407778 DRES 778 Practice Teaching in Restorative Dentistry  1 Credit 
407781 DRES  781 Seminars in Advanced Restorative Dentistry 1 1 Credit 
407785 DRES  785 Treatment Planning Seminar  in Advanced Operative 

Dentistry         
1 Credit 

407786 DRES  786 Treatment Planning Seminar in Advanced Crown  
and Bridge       

1 Credit 

422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 

   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 
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B.  Thesis 
 427798 DPG 798 Master’s Thesis          12    Credits   

C.  Non-credit course 
1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
2.  Program requirement                        none 

 D.  Academic activities 
1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 

once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 

 
     2.  Track of Oral  and Maxillofacial Surgery   
       Degree requirements      a minimum of 42  Credits 
 A.  Coursework        a minimum of     30  Credits 
  1. Graduate courses      a minimum of 30  Credits 
       1.1 Field of specialization courses       30  Credits 
    1.1.1 Required courses       27  Credits 
     A) Required courses         7  Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

             B) Field of concentration courses 20 Credits 
408701 DOS 701 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 1   2 Credits 
408702 DOS 702 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 2 2 Credits 
408703 DOS 703 Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 3  1 Credit 
408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry  1 Credit 
408707 DOS 707 Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery 1 Credit 
408761 DOS 761 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 1 2 Credits 
408762 DOS 762 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 2  3 Credits 
408763   DOS 763 Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 4 4 Credits 
408781 DOS 781 Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery   1 Credit 
408797 DOS 797 Current Literature in Oral and Maxillofacilal Surgery 1  1 Credit 
413701 DPAT 701 Advanced Oral Pathology  2 Credits 
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    1.1.2  Elective  courses a minimum of            3 Credits 
403701 DROE  701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credits 
405721 DEND  721 Instrumentation for Dental Research 1 Credits 
408708 DOS 708 Jaw bone reconstruction for dental implant  1 Credit 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 

   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 

B.  Thesis 
 427798 DPG 798  Master’s Thesis         12    Credits   
C. Non-credit course 

 1.  Graduate School requirement:   a foreign language      
 2.  Program requirement                        none 
      D.  Academic activities 

1) A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2) A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
 
     3. Track of Pediatric Dentistry   
       Degree requirements     a minimum of  42  Credits 
 A. Coursework       a minimum of      30  Credits 
 1. Graduate courses      a minimum of  30  Credits 
       1.1 Field of specialization courses       30  Credits 
    1.1.1 Required courses       27  Credits 
     A) Required courses          7   Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  

 
 
 

2 Credits 
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           B) Field of concentration courses 20 Credits 
414815 DPED 815 Pharmacologic Behavior Management in Pediatric 

dentistry 
1 Credit 

414855 DPED 855 Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1 2 Credits 
414856 DPED 856 Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2 2 Credits 
414857 DPED 857 Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 3 2 Credits 
414858 DPED 858 Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 4 2 Credits 
414859 DPED 859 Clinical Pharmacologic Behavior 1 Credit 
414866 DPED 866 Clinical dentistry for pediatric patients with special 

health care needs 1 
1 Credit 

414867 DPED 867 Clinical dentistry for pediatric patients with special 
health care needs 2 

1 Credit 

414868 DPED 868 Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 1 1 Credit 
414869 DPED 869 Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 2 1 Credit 
414896 DPED 896 Seminar in Pediatric Dentistry 1 2 Credits 
414897 DPED 897 Seminar in Pediatric Dentistry 2 2 Credits 
414898 DPED 898 Seminar in Pediatric Dentistry 3 1 Credit 
414899 DPED 899 Seminar in Pediatric Dentistry 4 1 Credit 

1.1.2  Elective  courses a minimum of       3 Credits 
403701 DROE 701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
422712 DOB 712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB 713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 
   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 
        B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis      12  Credits   
 C. Non-credit course 

1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
2.  Program requirement                        none 

      D.  Academic activities 
1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 

once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
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         4. Track of Prosthodontics    
       Degree requirements     a minimum of   42  Credits  
 A.  Coursework       a minimum of        30  Credits  
  1. Graduate courses     a minimum of   30  Cedits 
       1.1 Field of specialization courses   a minimum of   28  Credits 
    1.1.1 Required courses   
     A) Required courses          7  Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

           B) Field of concentration courses 21 Credits 
421811 DPRO 811 Advanced Fixed Prosthodontics 1 Credit  
421812 DPRO 812 Advanced Removable  Prosthodontics 1 Credit  
421813 DPRO 813 Advanced Complete denture 1 Credit 
421814 DPRO 814 Advanced Perio-Prosthodontics 1 Credit 
421815 DPRO 815 Prosthodontic Implantology 1 Credit 
421816 DPRO 816 Maxillofaical Prosthodontics 1 Credit 
421827 DPRO 827 Biomaterials for Prosthodontic applications 1 Credit 
421828 DPRO 828 Advanced Dental Occlusion 1 Credit 
421831 DPRO 831 Advanced Laboratory Practice in Prosthodontics 1 Credits 
421861 DPRO 861 Advanced Clinical  Prosthodontic 3 4 Credits 
421862 DPRO 862 Advanced Clinical Prosthodontic  4 4 Credits 
421863 DPRO 863 Advanced Clinical Prosthodontic  5 3 Credits 
421891 DPRO 891 Seminar in Prosthodontic 1 1 Credit 
                       1.1.2  Elective  courses             a minimum of    2 Credit 
403701 DROE 701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
421892 DPRO 892 Seminars in Prosthodontic 2 1 Credit 
422712 DOB 712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB 713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 

   1.2   Other courses   none 
  2.  Advanced undergraduate courses  none 
 B. Thesis 

 427798 DPG 798  Master’s Thesis          12  Credits  
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 C. Non-credit course 
 1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
 2.  Program requirement                        none 
 D.  Academic activities 

1) A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2) A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
 
     5. Track of Endodontics   
       Degree requirements     a minimum of 42  Credits  
 A.  Coursework       a minimum of     30  Credits  
  1. Graduate courses     a minimum of 30  Credits 
       1.1 Field of specialization courses      29  Credits 
    1.1.1 Required courses   
     A) Required courses        7  Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

             B) Field of concentration courses 22  Credits 
405712 DEND 712 Endodontics  2 Credits 
405732 DEND 732 Advanced Laboratory Endodontics   1 Credit 
405761 DEND 761 Advanced Clinical Endodontics 4 3 Credits 
405762 DEND 762 Advanced Clinical Endodontics 5 6 Credits 
405763 DEND 763 Advanced Clinical Endodontics 6 4 Credits 
405781 DEND 781 Seminar in Endodontics Case Analysis 1 1 Credits 
405782 DEND 782 Seminar in Endodontic Case Analysis 2 1 Credits 
405783 DEND 783 Advanced Seminar in Endodontics 1 2 Credits 
405784 DEND 784 Advanced Seminar in Endodontics 2 2 Credits 
                       1.1.2  Elective  courses  a minimum of             1  Credit 
405713 DEND 713 Research report presentation and publication 1 Credit 
405721 DEND  721 Instrumentation for Dental Research 1 Credit 
405722 DEND  722 Tissue Culture in Dentistry 1 Credit 
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405723 DEND  723 Molecular Biology in Dentistry 1 Credit 
405724 DEND  724 Biomaterials in Endodontics 1 Credit 
405733 DEND  733 Laboratory Tissue Culture in Dentistry  1 Credit 
405895 DEND  895 Special Problem of Cell and Tissues in Dentistry 1 Credit 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 
   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 
   B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis      12  Credits  
 C. Non-credit course 

1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
2.  Program requirement                        none 

D.  Academic activities 
1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 

once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 

 
    6. Track of Dental Implantology  
       Degree requirements     a minimum of 42 Credits 
 A.  Coursework       a minimum of     30 Credits 
 1. Graduate courses     a minimum of 30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses      30 Credits 
    1.1.1 Required courses      27 Credits 
     A) Required courses        7 Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

             B) Field of concentration courses  20 Credits 
403701 DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
429711 DDI 711 Dental Implantology 1 1 Credit 
429712 DDI 712 Dental Implantology 2  1 Credit 
429781 DDI 781 Seminar in Dental Implantology 1 1  Credit 
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429782 DDI 782 Seminar in Dental Implantology 2 1  Credit 
429801 DDI 801 Occlusion in Dental Implantology 2  Credits 
429811 DDI 811 Advanced Dental Implantology 1  1  Credit 
429851 DDI 851 Advanced Clinical  Dental Implantology 1 3  Credits 
429852 DDI 852 Advanced Clinical  Dental Implantology 2 5  Credits 
429853 DDI 853 Advanced Clinical  Dental Implantology 3 4  Credits 
                       1.1.2  Elective  courses            a minimum of    3  Credits 
422712 DOB 712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB 713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 

429731 DDI 731 Laboratory Dental Implantology 1 1 Credit 
429831 DDI 831 Laboratory Digital Dental Implantology 1 1 Credit 
   1.2   Other courses    none 

  2.  Advanced undergraduate courses  none 
B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis   12  Credits   
C. Non-credit course 
 1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
 2.  Program requirement                        none 
D.  Academic activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once  every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 

 
7. Track of Dental Public Health 

       Degree requirements              a minimum of 42 Credits  
 A.  Coursework       a minimum of     30 Credits 
  1. Graduate courses                             a minimum of 30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses      30 Credits 
    1.1.1 Required courses      25 Credits 
     A) Required courses                7 Credits 
 
 



40 

415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 
     B) Field of concentration courses      18 Credits 
415701 DPRE 701 Advanced Preventive Dentistry and Oral Health 

Determinants 
3 Credits 

415702 DPRE 702 Oral  Health Promotion 1 2 Credits 
415703 DPRE 703 Oral  Health Promotion 2 2 Credits 
415704 DPRE 704 Oral Epidemiology 3 Credits 
415706 DPRE 706 Seminar  in Preventive Dentistry 3 Credits 
415707 DPRE 707 Seminar in Research Methodology And Biostatistics  

in Dental Public Health 
2 Credits 

415751 DPRE 751 Health Promotion Practice  3 Credits 
    1.1.2  Elective  courses           a minimum of     5 Credits 
415708 DPRE 708 Qualitative Research 3 Credits 
415709 DPRE 709 Project Evaluation 3 Credits 
422712 DOB 712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 
676702 PH 702 Principle of Social and Behavioral Science  

in Public Health 
3 Credits 

676703 PH 703 Principle of Public Health Administration 2 Credits 
676707 PH 707 Public Health Economics 2 Credits 
   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 
    B. Thesis 

 427798 DPG 798  Master’s Thesis  12  Credits   
 C. Non-credit course 
  1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
  2.  Program requirement                        none 
     D.  Academic activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once every semester for at least two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=901709
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2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
 
8. Track of General Dentistry 
       Degree requirements     a minimum of 42 Credits 
 A.  Coursework       a minimum of     30 Credits 
  1. Graduate courses     a minimum of 30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses      30 Credits 
    1.1.1 Required courses      26 Credits 
     A) Required courses        7 Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

            B) Field of concentration courses 19 Credits 
426701 DGEN 701 Comprehensive Dentistry 1 3 Credits 
426702 DGEN 702 Comprehensive Dentistry 2 3 Credits 
426761 DGEN 761 Clinical Comprehensive Dentistry 1 4 Credits 
426762 DGEN 762 Clinical Comprehensive Dentistry 2 4 Credits 
426765 DGEN 765 Clinical  Comprehensive  Dentistry  3 4 Credits 
426792 DGEN 792 Selected Topic in Comprehensive Dentistry 1 1 Credits 
                       1.1.2  Elective  courses                a minimum of     4 Credits 
412720 DMED   720 Pharmacology for Oral Medicine 1 Credit 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 

426703 DGEN   703 Advanced Multidisciplinary Treatment Planning 1 Credit 

   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 
    B. Thesis 

 427798 DPG 798  Master’s Thesis      12  Credits   
 C. Non-credit course 
  1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
  2.  Program requirement                        none 
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    D.  Academic activities 
1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 

once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
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3.1.2.2 Type 2 (Type A Plan A2) (Group 2) 
Track of Oral Diagnostic Sciences 

     1. Oral and Maxillofacial Radiology 
       Degree requirements     a minimum of 42 Credits 
 A.  Coursework       a minimum of     30 Credits 
  1. Graduate courses     a minimum of 30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses      30 Credits 
    1.1.1 Required courses      26 Credits 
     A) Required courses                     7 Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 

B) Field of concentration courses      19 Credits 
403711 DROE 711 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 1 credit 
403712 DROE 712 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 2 Credits 
410701 DDIA 701 Basic Oral Diagnosis 1 2 Credits 
410702 DDIA 702 Basic Oral Diagnosis 2 1 Credit 
410761 DDIA 761 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 1 Credit 
410762 DDIA 762 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 1 Credit 
413702 DPAT 702 Basic Oral Pathology 1  1 Credit 
413703 DPAT 703 Basic Oral Pathology 2 2 Credits 
423702 DOCC 702 Basic Occlusion 2 Credits 
403713 DROE 713 Radiation Physics 1 Credit 
403714 DROE 714 Radiation Biology 1 Credit 
403751 DROE 751 Clinical Dental Radiology 2 Credits 
403781 DROE 781 Seminar in Radiographic Interpretation 2 Credits 

1.1.2  Elective  courses a minimum of          4 Credits 
403701 DROE  701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
410791 DDIA  791 Seminar in Clinico-Radio-Pathology 2 Credits 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 

   1.2   Other courses   none 
  2.  Advanced undergraduate courses  none 
  B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis             12  Credits   
 C. Non-credit course 
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 1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
 2.  Program requirement                        none 
 D.  Academic activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2) A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
 
     2. Oral Medicine   
       Degree requirements     a minimum of 42 Credits 
 A.  Coursework       a minimum of     30 Credits 
  1. Graduate courses     a minimum of 30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses      30 Credits 
    1.1.1 Required courses      26 Credits 
     A) Required courses                    7 Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 
     B) Field of concentration courses      19 Credits 
403711 DROE 711 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 1 Credit 
403712 DROE 712 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 2 Credits 
408704 DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry 1 Credit 
410701 DDIA 701 Basic Oral Diagnosis 1 2 Credits 
410702 DDIA 702 Basic Oral Diagnosis 2 1 Credit 
410761 DDIA 761 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 1 Credit 
410762 DDIA 762 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 1 Credit 
413702 DPAT 702 Basic Oral Pathology 1  1 Credit 
413703 DPAT 703 Basic Oral Pathology 2 2 Credits 
423702 DOCC 702 Basic Occlusion 2 Credits 
412718 DMED 718 Advanced Oral Medicine11 1 credit 
412720 DMED 720 Pharmacology for Oral Medicine 1 Credit 
412761 DMED 761 Clinical  Oral Medicine 1 2 Credits 
412791 DMED 791 Seminar in Oral Medicine-Diagnosis 1 1 Credit 
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   1.1.2  Elective  courses a minimum of        4 Credit 
403701 DROE  701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
410791 DDIA  791 Seminar in Clinico-Radio-Pathology 2 Credits 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 
   1.2   Other courses   none 
  2.  Advanced undergraduate courses  none 
        B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis           12  Credits   
 C. Non-credit course 

1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
2.  Program requirement                        none 

 D.  Academic activities 
1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 

once every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 

 
 3. Oral Pathology        
       Degree requirements     a minimum of   42 Credits 
 A.  Coursework       a minimum of       30 Credits 
  1. Graduate courses     a minimum of   30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses        30 Credits 
    1.1.1 Required courses        26 Credits 
     A) Required courses                    7  Credits 
415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 
    B) Field of concentration courses                        19 Credits 
403711 DROE 711 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 1 Credit 
403712 DROE 712 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 2 Credits 
410701 DDIA 701 Basic Oral Diagnosis 1 2 Credits 
410702 DDIA 702 Basic Oral Diagnosis 2 1 Credit 
410761 DDIA 761 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 1 Credit 
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410762 DDIA 762 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 1 Credit 
413702 DPAT 702 Basic Oral Pathology 1  1 Credit 
413703 DPAT 703 Basic Oral Pathology 2 2 Credits 
423702 DOCC 702 Basic Occlusion 2 Credits 
413791 DPAT 791 Seminar in Advanced Oral Histopathology  2 Credits 
413792 DPAT 792 Seminar in Oral Pathology  2 Credits 
413741 DPAT 741 Advanced Laboratory in Oral Pathology 1 2 Credits 
    1.1.2  Elective  courses a minimum of       4 Credit 
403701 DROE  701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
410791 DDIA  791 Seminar in Clinico-Radio-Pathology 2 Credits 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 
   1.2   Other courses    none 
  2.  Advanced undergraduate courses   none 
    B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis               12 Credits  
C. Non-credit course 

1. Graduate School requirement:  a foreign language      
2. Program requirement                        none 

      D.  Academic activities 
1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 

once  every semester for at least  two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 

2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 

 
     4. Dental Occlusion  
      Degree requirements      a minimum of 42 Credits  
 A.  Coursework       a minimum of     30 Credits  
  1. Graduate courses     a minimum of 30 Credits 
       1.1 Field of specialization courses      30 Credits 
    1.1.1 Required courses      26 Credits 
     A) Required courses          7  Credits 
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415711 DBEH 711 Behavioral Science and Ethics for Dentists 1 Credit 
415712 DPRE 712 Research Methodology in Dentistry 2 Credits 
415713 DPRE 713 Biostatistics in Dentistry 2 Credits 
422711 DBM 711 Biomedical Science for Dentists  2 Credits 
     B) Field of concentration courses                    19 credits 
403711 DROE 711 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 1 Credit 
403712 DROE 712 Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 2 Credits 
410701 DDIA 701 Basic Oral Diagnosis 1 2 Credits 
410702 DDIA 702 Basic Oral Diagnosis 2 1 Credit 
410761 DDIA 761 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 1 Credit 
410762 DDIA 762 Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 1 Credit 
413702 DPAT 702 Basic Oral Pathology 1  1 Credit 
413703 DPAT 703 Basic Oral Pathology 2 2 Credits 
423702 DOCC 702 Basic Occlusion 2 Credits 
423703 DOCC 703 Functional Disturbances of the Masticatory System 2 Credits 
423750 DOCC 750 Clinical  Occlusion  2 Credits 
423781 DOCC 781 Seminar in Occlusion 2 Credits 
    1.1.2  Elective  courses a minimum of      4 Credits 
403701 DROE  701 Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 1 Credit 
410791 DDIA  791 Seminar in Clinico-Radio-Pathology 2 Credits 
422712 DOB  712 Advanced  Oral  Biology 2 Credits 
422713 DOB  713 Advanced Oral Sciences 1 Credit 
   1.2   Other courses   none 
  2.  Advanced undergraduate courses  none 
        B. Thesis 

 427798 DPG 798 Master’s Thesis      12 Credits   
 C. Non-credit course 
 1.  Graduate School requirement:  a foreign language      
 2.  Program requirement                        none 
    D.  Academic activities 

1)  A student has to organize and present a seminar on the topic related to his/her thesis 
once every semester for at least two semesters and students have to attend seminar every 
semester that the course is offered. 
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2)  A student must have at least one peer-reviewed scientific/technical papers with the 
student at the  first author accepted or published for national publication in TCI Tier 1 or present 
at least one scientific/technical paper at an international academic meeting on any topic related to 
his/her dissertation or have patent or petty patent with registration number 
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 3.1.3 กระบวนวิชา 
 หมวดวิชาบังคับร่วม                                                                           หน่วยกิต 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
Behavioral Science and Ethics for Dentists 

1(1-0-2) 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2(2-0-4) 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
Biostatistics in Dentistry 

2(2-0-4) 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
Biomedical Science for Dentists 

2(2-0-4) 

 
1) แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ                                                          

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
407713 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 3 

Advanced Restorative Dentistry 3 
2(2-0-4) 

407714 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 4  
Advanced Restorative Dentistry 4 

2(2-0-4) 

407723 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 
Dental Material in Advanced Restorative Dentistry 3 

1(1-0-2) 

407724 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 
Dental  Material in Advanced Restorative Dentistry 4 

1(1-0-2) 

407731 ปฏิบัติการทนัตกรรมบูรณะ 1  
Laboratory Practices in Restorative Dentistry 1 

1(0-3-1) 

407753 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 3 
Advanced Clinical Restorative Dentistry 3 

3(0-18-0) 

407754 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 4 
Advanced Clinical Restorative Dentistry 4 

5(0-15-0) 

407755 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 5 
Advanced Clinical Restorative Dentistry 5  

5(0-15-0) 

407782 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2 
Seminars in Advanced Restorative Dentistry 2 

1(1-0-2) 

407783 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง  
Seminars in Advanced Restorative Dentistry 3 

1 (1-0-2) 
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หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ หน่วยกิต    
403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 
1(1-0-2) 

407777 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตวสัดุศาสตร์   
Research Methodology for Dental Materials Science                       

1(1-0-2) 

407778 การฝึกสอนทางทันตกรรมบูรณะ                                  
Practice Teaching in Restorative Dentistry  

1(0-3-0)        

407781 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1  
Seminars in Advanced Restorative Dentistry 1 

1(1-0-2) 

407785 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมหัตถการข้ันสูง  
Treatment Planning Seminar  in Advanced Operative 
Dentistry          

1(1-0-2) 

407786 สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ขัน้สูง                    
Treatment Planning Seminar in Advanced Crown and Bridge         

1(1-0-2) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

 
 2) แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                             

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
408701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1 

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 1  
2(2-0-4) 

408702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2 
Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 2 

2(2-0-4) 

408703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3 
Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 3 

1(1-0-2) 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
Applied General Medicine in Dentistry   

1(1-0-2) 

408707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery  

1(1-0-2) 

408761 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1 
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 1 

2(0-12-0) 

408762 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2 
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 2 

3(0-18-0) 

408763 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3 
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 3 

4(0-24-0) 

408781 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery   

1(1-0-2) 
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408797 บทความปัจจุบนัทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1  
Current Literature in Oral and Maxillofacilal Surgery 1  

1(1-0-2) 

413701   พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง  
Advanced Oral Pathology 

2(2-0-4) 

หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ         หน่วยกิต    
403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 
1(1-0-2) 

405721 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร์      
Instumentation for Dental Research    

1(1-0-2) 

408708 การบูรณะกระดูกขากรรไกรส าหรับทันตกรรมรากเทียม              
Jaw bone reconstruction for dental implant  

1(1-0-2) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

 

3) แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก                                                          
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
414815   การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทนัตกรรมส าหรับเด็ก

Pharmacologic Behavior Management in Pediatric dentistry 
1(1-0-2) 

414855   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1 

2(0-6-0) 

414856   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2 

2(0-6-0) 
 

414857   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 3 

2(0-6-0) 

414858   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 4  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 4 

2(0-6-0) 

414859   คลินิกการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก  
Clinical Pharmacologic Behavior 

1(0-3-0) 

414866   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 1  
Clinical dentistry for pediatric patients with special  
health care needs 1 

1(0-3-0) 

414867   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 2  
Clinical dentistry for pediatric patients with special  
health care needs 2 

1(0-3-0) 

414868   คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไขเบื้องตน้ 1  
Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 1 

1(0-3-0) 
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414869   คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไขเบื้องตน้ 2  
Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 2 

1(0-3-0) 

414896   สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  
Seminar in Pediatric Dentistry 1  

2(2-0-4) 

414897   สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  
Seminar in Pediatric Dentistry 2  

2(2-0-4) 

414898   สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3  
Seminar in Pediatric Dentistry 3  

1(1-0-2) 

414899   สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4  
Seminar in Pediatric Dentistry 4 

1(1-0-2) 

  
 หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ         หน่วยกิต    

403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 
Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 

1(1-0-2) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

 
 4) แขนงวชิาทันตกรรมประดษิฐ์                                                              

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
421811 ฟันเทียมติดแนน่ขั้นสงู 

Advanced Fixed Prosthodontics 
1(1-0-2) 

421812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขัน้สูง 
Advanced Removable  Prosthodontics 

1(1-0-2) 

421813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสงู 
Advanced Complete Denture 

1(1-0-2) 

421814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  
Advanced Perio-Prosthodontics 

1(1-0-2) 

421815 ทันตกรรมรากเทียม 
Prosthodontic Implantology 

1(1-0-2) 

421816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า 
Maxillofacial Prosthodontics 

1(1-0-2) 

421827 ชีววัสดสุ าหรับการประยุกต์ในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ 
Biomaterials for Prosthodontic Applications 

1(1-0-2) 

421828 การสบฟันขัน้สูง 
Advanced Dental Occlusion 

1(1-0-2) 



53 

421831 ปฏิบัติการทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  
Advanced Laboratory Practice in Prosthodontics 

1(0-3-0) 
 

421861 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 3 
Advanced Clinical  Prosthodontics 3 

4(0-12-0) 

421862 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 4 
Advanced Clinical  Prosthodontics 4 

4(0-12-0) 

421863 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 5  
Advanced Clinical  Prosthodontics 5 

3(0-9-0) 

421891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
Seminars in Prosthodontics 1 

1(1-0-2) 

 
หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ หน่วยกิต    
403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 
1(1-0-2) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

421892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
Seminars in Prosthodontics 2 

1(1-0-2) 

 
 5) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์                                                             

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
405712 วิทยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontics 
2(2-0-4) 

405732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง  
Advanced Laboratory Endodontics   

1(0-3-2)     

405761 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4 
Advanced Clinical Endodontics 4 

3(0-18-0) 

405762 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5 
Advanced Clinical Endodontics 5 

6(0-36-0) 

405763 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6 
Advanced Clinical Endodontics 6 

4(0-24-0) 

405781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
Seminar in Endodontics Case Analysis 1 

1(1-0-2) 

405782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  2  
Seminar in Endodontic Case Analysis 2 

1(1-0-2) 



54 

405783 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
Advanced Seminar in Endodontics 1 

2(2-0-4) 

405784 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 
Advanced Seminar in Endodontics 2 

2(2-0-4)       

 
หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ หน่วยกิต    
405713 การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

Research report presentation and publication 
1(1-0-2) 

405721 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทนัตแพทยศาสตร ์
Instrumentation for Dental Research 

1(1-0-2) 

405722 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทนัตแพทยศาสตร์ 
Tissue Culture in Dentistry 

1(1-0-2) 

405723 อณูชีววิทยาทางทันตแพทยศาสตร์  
Molecular Biology in Dentistry 

1(1-0-2) 

405724 ชีววัสดุในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
Biomaterials in Endodontics 

1(1-0-2) 
 

405733 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 
Laboratory Tissue Culture in Dentistry 

1(0-3-2) 

405895 ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 
Special Problem of Cell and Tissues in Dentistry 

1(0-3-0) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

 
6)  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม                                                              

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
403701  ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 
1(1-0-2) 

429711   ทันตกรรมรากเทียม 1 
Dental Implantology 1 

1(1-0-2) 

429712  ทันตกรรมรากเทียม 2 
Dental Implantology 2 

1(1-0-2) 

429781  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 1 
Seminar in Dental Implantology 1 

1(1-0-2) 

429782  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2 
Seminar in Dental Implantology 2 

1(1-0-2) 
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429801 การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม  
Occlusion in Dental Implantology 

2(2-0-4) 

429811  ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 
Advanced Dental Implantology 1 

1(1-0-2) 

429851  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 
Advanced Clinical Dental Implantology 1 

3(0-18-0) 

429852  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2 
Advanced Clinical Dental Implantology 2 

5(0-30-0) 

429853 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3 
Advanced Clinical Dental Implantology 3 

4(0-24-0) 

 
หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ หน่วยกิต    
422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 

Advance Oral Biology 
2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

429731 ปฏิบัติการทนัตกรรมรากเทียม 1 
Laboratory Dental Implantology 1 

1(0-3-0) 

429831  ปฏิบัติการการใช้ดิจทิัลทางทนัตกรรมในงานทนัตกรรมรากเทียม1 
Laboratory Digital Dental Implantology 1 

1(0-3-0) 

 
7)  แขนงวิชาทันตสาธารณสุข                                                                   

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
415701 ทันตกรรมป้องกันขั้นสงูและปัจจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก 

Advanced Preventive Dentistry and Oral Health 
Determinants 

3(3-0-6) 

415702 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 
Oral  Health Promotion 1 

2(2-0-4)  

415703 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 
Oral  Health Promotion 2 

2(2-0-4)  

415704 ระบาดวทิยาช่องปาก 
Oral Epidemiology 

3(3-0-6)  

415706 สัมมนาทันตกรรมป้องกัน 
Seminar  in Preventive Dentistry 

3(3-0-6)  

415707 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทางทนัตสาธารณสุข 
Seminar in Research Methodology And Biostatistics in  
Dental Public Health 

2(2-0-4)  
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415751 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Practice 

3(0-18-0)  

 
หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ  หน่วยกิต    
415708 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

Qualitative Research 
3(3-0-6) 

415709 การประเมินผลโครงการ 
Project Evaluation 

3(3-0-6) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

676702 หลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในการสาธารณสุข  
Principle of Social and Behavioral Science in Public Health       

3(3-0-6) 

676703 หลักการบริหารงานสาธารณสุข               
Principle of Public Health Administration       

2(2-0-4) 

676707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      
Public Health Economics 

2(2-0-4) 

 
8) แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป   

หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา  หน่วยกิต    
426701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1       

Comprehensive Dentistry 1 
3(3-0-6) 

426702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2     
Comprehensive Dentistry 2 

3(3-0-6) 

426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1       
Clinical Comprehensive Dentistry 1  

4(0-12-0) 

426762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2   
Clinical Comprehensive Dentistry 2     

4(0-12-0) 

426765 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3 
Clinical  Comprehensive  Dentistry 3 

4(0-12-0) 

426792 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 1 
Selected Topic in Comprehensive Dentistry 1 

1(1-0-2) 

 
 
 
 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=901709
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หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ หน่วยกิต   
412720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 

Pharmacology  for Oral  Medicine 
1(1-0-2) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

426703 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง 
Advanced Multidisciplinary Treatment Planning 

1(1-0-2) 

 
9) แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก                                                      

9.1) หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล     
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา หน่วยกิต    
403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 

Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 
1(1-0-2) 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2(2-0-4) 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2(2-0-4)   

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1(1-0-2) 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1(0-6-0) 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1(0-6-0) 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  
Basic Oral Pathology 1  

1(1-0-2) 

413703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 
Basic Oral Pathology 2 

2(2-0-4) 

423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 
Basic Occlusion 

2(2-0-4) 

403713 รังสีฟิสิกส ์
Radiation Physicis 

1(1-0-2) 

403714 รังสีชีววิทยา 
Radiation Biology 

1(1-0-2) 

403751 
 

คลินิกทันตรังสีวิทยา 
Clinical Dental Radiology 

2(0-12-0) 

403781  สัมมนาการแปลผลภาพรังสี 
Seminar in Radiographic Interpretation 

2(2-0-4) 
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9.2) หน่วยวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก  
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา   หน่วยกิต   
403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 

Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 
1(1-0-2) 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2(2-0-4) 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2(2-0-4)   

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1(1-0-2) 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1(0-6-0) 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1(0-6-0) 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  
Basic Oral Pathology 1  

1(1-0-2) 

413703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 
Basic Oral Pathology 2 

2(2-0-4) 

423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 
Basic Occlusion 

2(2-0-4) 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
Applied General medicine in Dentistry 

1(1-0-2) 

412718 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง1 
Advanced Oral Medicine 1 

1(1-0-2) 

412720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 
Pharmacology for Oral Medicine 

1(1-0-2) 

412761 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 1 
Clinical  Oral Medicine 1 

2(0-12-0) 

412791 สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 
Seminar in Oral Medicine-Diagnosis 1 

1(1-0-2) 

 
9.3) หน่วยวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก  
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา   หน่วยกิต  
403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 

Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 
1(1-0-2) 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2(2-0-4) 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2(2-0-4)   
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410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1(1-0-2) 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1(0-6-0) 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1(0-6-0) 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  
Basic Oral Pathology 1  

1(1-0-2) 

413703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 
Basic Oral Pathology 2 

2(2-0-4) 

423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 
Basic Occlusion 

2(2-0-4) 

413741 ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1 
Advanced Laboratory in Oral Pathology 1 

2(0-6-4)   

413791 สัมมนาจลุพยาธิวิทยาช่องปาก  
Seminar in Advanced Oral Histopathology 

2(2-0-4)   

413792 สัมมนาพยาธิวทิยาช่องปาก 
Seminar in Oral Pathology 

2(2-0-4)   

 
9.4) หน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 
หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา   หน่วยกิต   
403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 

Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 
1(1-0-2) 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2(2-0-4) 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2(2-0-4)   

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1(1-0-2) 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1(0-6-0) 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1(0-6-0) 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1  
Basic Oral Pathology 1  

1(1-0-2) 

413703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 
Basic Oral Pathology 2 

2(2-0-4) 
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423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน 
Basic Occlusion 

2(2-0-4) 

423703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 
Functional Disturbances of the Masticatory System 

2(2-0-4)   

423750 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว 
Clinical  Occlusion  

2(0-12-0)   

423781 สัมนาทันตกรรมบดเค้ียว 
Seminar in Occlusion 

2(2-0-4)  

 
หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ   หน่วยกิต   
403701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 
1(1-0-2) 

410791 สัมมนาคลินิกรังสีวทิยา พยาธิวทิยา 
Seminar in Clinico-Radio-Pathology 

2(2-0-4) 

412720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 
Pharmacology for Oral Medicine 

1(1-0-2) 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 
Advance Oral Biology 

2(2-0-4) 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  
Advanced Oral Sciences 

1(1-0-2) 

 
(4) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ - ไม่มี – 
 
(5) กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์  

427798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

12  หน่วยกิต 

427799 วิทยานพินธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

36  หน่วยกิต 
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หมายเหตุ    
1.  ความหมายของรหัสและเลขประจ ากระบวนวิชา  
        รหัสวิชาของคณะทนัตแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นระบบตวัเลข  6  หลัก  ดังนี้ 

1.1 ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชา/แขนงวิชาที่เปิดสอนวิชานั้น จะมีรหัสตั้งแต่ 403 -
429 และ 901 ภาควิชา/แขนงวิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ของคณะที่กล่าวอ้างอิงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ 

 403 หมายถึง  ภาควิชาทันตรังสีวิทยา 
 405 หมายถึง  แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
 407 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 
 408 หมายถึง  ภาควิชาศลัยศาสตร์ช่องปาก 
 410 หมายถึง  แขนงวิชาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 412 หมายถึง  แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
 413 หมายถึง  แขนงวิชาพยาธิวทิยาช่องปาก 
 414 หมายถึง  ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 415 หมายถึง  ภาควิชาทันตกรรมชุมชน 
 421 หมายถึง  ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ ์
 422 หมายถึง  แขนงวิชาชีววิทยาช่องปาก 
 423 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมบดเค้ียว 
 426 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 

427 หมายถึง  หน่วยบัณฑิตศึกษา 
 429 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม 

  676 หมายถึง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 

1.2  ตัวเลขที่  4 - 6  มีความหมายดังนี ้
   ตัวเลขตัวที่  4   หมายถึง   ระดับการจัดการศึกษา 

           “7”  “8”  “9”   หมายถึง กระบวนวชิาระดบับัณฑิตศึกษา  
   ตัวเลขตัวที่  5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา  

  “0” , “1”, “2” หมายถึง กระบวนวชิาบรรยาย 
  “3”   หมายถึง กระบวนวชิาปฏิบัติในห้องปฏบิตัิการ 
  “5” , “6”  หมายถึง กระบวนวชิาปฏิบัติในคลินิก 
  “8” , “9”  หมายถึง กระบวนวชิาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
       กระบวนวชิาค้นควา้แบบอิสระ และวิทยานิพนธ์ 

   ตัวเลขตัวที่  6  หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
         3.1.4.1 แผน ก แบบ ก1 
 

ชั้นปีที่  1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั  เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานพินธ์  
สัมมนาทางวชิาการ  427799   วิทยานพินธป์ริญญาโท 

 Master’s Thesis 
12 

สัมมนาทางวชิาการ  
รวม  รวม 12   

 

ชั้นปีที่  2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 
427799   วิทยานพินธป์ริญญาโท 
 Master’s Thesis 

12 427799   วิทยานพินธป์ริญญาโท 
 Master’s Thesis 

12   

สัมมนาทางวชิาการ  สัมมนาทางวชิาการ  
สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

    
รวม 12   รวม 12   
 

รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
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 3.1.4.2  แบบ 2  
1) แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 

ชั้นปีที่ 1 
 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                                                                                                   
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

407713 ทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 3   
Advanced Restorative Dentistry 3 

2 

407723 ทันตวัสดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 
Dental Material in Advanced Restorative Dentistry  3 

1 

407753 คลินิกทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 3 
Advanced Clinical Restorative Dentistry  3 

3 

407731 ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1  
Laboratory Practices in Restorative Dentistry I 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 14 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                             
407714 ทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 4 

Advanced Restorative Dentistry 4  
2 

407724 ทันตวัสดสุ าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 
Dental Material in Advanced Restorative Dentistry 4 

1 

407754 คลินิกทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 4 
Advanced Clinical Restorative Dentistry  4 

5 

407782 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2 
Seminars in Advanced Restorative Dentistry 2 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าปรญิญานิพนธ ์  
   
 รวม 9 
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ชั้นปีที่ 2 

 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                              
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

407755 คลินิกทันตกรรมบรูณะขั้นสูง 5 
Advanced Clinical Restorative Dentistry  5 

5 

407783 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 
Seminars in Advanced Restorative Dentistry 3 

1 

427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

3 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 10 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                              
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9  

 สัมมนาทางวชิาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 รวม 9 
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2) แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                                          
415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์

Research Methodology in Dentistry 
2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์
Biomedical  Science for Dentist 

2 

408701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง  1 
Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 1 

2 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม 
Applied General Medicine in Dentistry 

1 

408761 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  1  
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 1 

2 

413701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 
Advanced Oral Pathology    

2 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 15 

 
ภาคเรียนที่ 2                                                                                                                              
408702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง   2 

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 2 
2 

408707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 
Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery  

1 

408762 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง   2  
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 2 

3 

408781 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคเรียนที่ 1                                                                                                                            
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

408703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียลขั้นสูง   3 
Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 3 

1 

408763 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง   3 
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 3 

4 

408797 บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 1 
Current Literature in Oral and Maxillofacilal Surgery 1 

1 

427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

3 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 10 
 
ภาคเรียนที่ 2                                                                                                                        
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวชิาการ  

 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

   
 รวม 9 
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3) แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก    
ชั้นปีที่ 1 

 

ภาคการศึกษาที่ 1                  
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  

Biomedical Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์  
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์  
(Biostatistics in Dentistry 

2 

414855 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 1 

2 

414896 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  
Seminar in Pediatric Dentistry 1  

2 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 12 
 

ภาคการศึกษาที่ 2           
414856 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2  

Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 2 
2 
 

414866 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 1  
Clinical dentistry for pediatric patients with special health care needs 1 

1 

414868 คลินิกทันตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกันและการแกไ้ขเบื้องต้น 1  
Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 1 

1 

414897 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  
Seminar in Pediatric Dentistry 2  

2 

414815 การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก  
Pharmacologic Behavior Management in Pediatric dentistry 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์  
 รวม 7 
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 ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1          

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์  
Behavioral Science and Ethics 

1 

414857 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 3 

2   

414898 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3  
Seminar in Pediatric Dentistry 3  

1  

 วิชาเลือก 
Elective Course 

1  

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

6 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 11 
   

  

ภาคการศึกษาที่ 2        

414858 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 4  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 4 

2 

414867 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ 2   
Clinical dentistry for pediatric patients with special health care needs 2 

1  

414869 คลินิกทันตกรรมจดัฟันเพื่อการป้องกันและการแกไ้ขเบื้องต้น 2  
Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 2 

1  

414899 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4 
Seminar in Pediatric Dentistry 4 

1 

414859 คลินิกการจดัการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรบัเด็ก  
Clinical Pharmacologic Behavior 

1  

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

6 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 12 

 
 
 
 
 
 



69 

4) แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ ์  
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

421811 ฟันเทียมติดแน่นข้ันสูง 
Advanced Fixed Prosthodontics 

1 

421812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสงู 
Advanced Removable Prosthodontics 

1 

421813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสูง 
Advanced Complete denture 

1 

421861 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ขั้นสูง 3 
Advanced Clinical Prosthodontics 3 

4 

421831 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง  
Advanced Laboratory Practice in Prosthodontics 

1 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 14 

 
ภาคการศึกษาที่ 2       
421814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง  

Advanced Perio-Prosthodontics 
1 

421815 ทันตกรรมรากเทียม 
Prosthodontic Implantology 

1 

421816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหนา้ 
Maxillofaical Prosthodontics 

1 

421862 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 4 
Advanced Clinical  Prosthodontic 4 

4 

421891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
Seminars in Prosthodontic 1 

1 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

421827 ชีววัสดุส าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรมประดิษฐ์  
Biomaterials for Prosthodontic applications  

1 

421828 การสบฟันข้ันสูง  
Advanced Dental Occlusion 

1 

421863 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 5 
Advanced Clinical Prosthodontics 5 

3 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

3   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 11 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวชิาการ  

 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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5) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
ชั้นปีที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์

Research Methodology in Dentistry 
2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์
Biomedical  Science for Dentist 

2 

405712 วิทยาเอ็นโดดอนต์  
Endodontics 

2 

405732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสงู 
Advanced Laboratory Endodontics 

1 

405761 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4 
Advanced Clinical Endodontics 4 

3 

405781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณผีู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  1 
Seminar in Endodontic Case Analysis 1 

1 

405783 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
Advanced Seminar  in Endodontics 1 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 15 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
405762 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5 

Advanced Clinical Endodontics 5 
6 

405782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณผีู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์  2  
Seminar in Endodontic Case Analysis  

1 

405784 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 
Advanced Seminar in Endodontics 2 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 9 
 



72 

ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

405763 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6 
Advanced Clinical Endodontics 6 

4 

427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

3 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 9 
  
ภาคการศึกษาที่ 2     
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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6) แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์
Biomedical  Science for Dentist 

2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

429711 ทันตกรรมรากเทียม 1 
Dental Implantology 1 

1 

429801 การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม  
Occlusion in Dental Implantology 

2 

429781 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  1 
Seminar in Dental Implantology 1 

1 

429851 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 
Advanced Dental Implantology 1 

3  

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 15 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
429712 ทันตกรรมรากเทียม 2 

Dental Implantology 2 
1 

429782 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2 
Seminar in Dental Implantology 2 

1 

429852 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2 
Advanced Clinical Dental Implantology 2 

5 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 7 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

403701 ทันตรังสีวิทยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 
Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 

1 

429811 ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 
Advanced Detal Implantology 

1 

429853 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3 
Advanced Clinical Dental Implantology 3 

4 

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

3   

 วิชาเลือก 
Elective Course 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 11 
 
  
ภาคการศึกษาที่ 2     
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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7) แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์
Biomedical  Science for Dentist 

2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

415701 ทันตกรรมป้องกันข้ันสูงและปัจจยัก าหนดสุขภาพช่องปาก 
Advanced Preventive Dentistry and Oral Health Determinants 

3 

415702 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 
Oral  Health Promotion I 

2 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 13 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
415703 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 

Oral  Health Promotion 2 
2 

415704 ระบาดวิทยาช่องปาก 
Oral Epidemiology 

3 

415707 สัมมนาระเบยีบวิธีวิจัยและชีวสถิตทิางทันตสาธารณสุข 
Seminar in Research Methodology And Biostatistics in  
Dental Public Health 

2 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

1 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
Behavioral  Science and Ethics 

1 

415706 สัมมนาทันตกรรมป้องกัน 
Seminar  in Preventive Dentistry 

3 

415751 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 
Health Promotion Practice 

3 

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

3   

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 12 

 
ภาคการศึกษาที่ 2      
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวชิาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 รวม 9 
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8) แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

426701 ทันตกรรมพร้อมมลู 1      
Comprehensive Dentistry 1 

3 

426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1       
Clinical Comprehensive Dentistry 1  

4 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 15 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
426702 ทันตกรรมพร้อมมลู 2     

Comprehensive Dentistry 2 
3 

426762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2   
Clinical Comprehensive Dentistry 2     

4 

426792 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพรอ้มมูล  
Selected Topic in Comprehensive Dentistry  

1 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

426765 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3 
Clinical  Comprehensive  Dentistry 3 

4 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

3   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 10 

 
ภาคการศึกษาที่ 2     
427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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9) แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคในช่องปาก  
9.1 หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

413702 พยาธวิิทยาช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Pathology 1  

1 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2 

403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน1 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 

1 

423702 ทันตกรรมบดเคีย้วพ้ืนฐาน  
Basic Occlusion  

2 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 15 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                        
413703 พยาธิวิทยาช่องปากพ้ืนฐาน 2 

Basic Oral Pathology 2 
2 

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1              
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

403713 รังสีฟิสิกส ์  
Radiation Physics 

1 

403714 รังสีชีววิทยา 
Radiation Biology 

1 

403781 สัมนาการแปลผลภาพรังส ี
Clinical Dental Radiology 

2 

403751 คลินิกทันตรังสีวิทยา  
Seminar in Radiographic Interpretation 

2 

427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 
Master’s Thesis 

3   

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 10 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                    
427798 วิทยานิพนธป์ริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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  9.2 หน่วยวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Pathology 1  

1 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2 

403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน1 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology I 

1 

423702 ทันตกรรมบดเคีย้วพ้ืนฐาน  
Basic Occlusion 

2 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 15 

 
ภาคการศึกษาที่ 2           
413703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 

Basic Oral Pathology 2 
2 

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานพินธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทนัตกรรม 
Applied General Medicine in Dentistry 

1 

412718 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง 1 
Advanced Oral Medicine 1 

1 

412720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก 
Pharmacology for Oral Medicine 

1 

412761 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก1 
Clinical  Oral Medicine 1 

2 

412791 สมัมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคชอ่งปาก 1 
Seminar in Oral Medicine-Diagnosis 1 

1 

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

3  

 สัมมนาทางวชิาการ  

 รวม 10 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                    
427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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9.3 หน่วยวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Pathology 1  

1 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2 

403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน1 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 

1 

423702 ทันตกรรมบดเคีย้วพ้ืนฐาน  
Basic Occlusion 

2 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 15 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                      
413703 พยาธิวิทยาช่องปากพ้ืนฐาน 2 

Basic Oral Pathology 2 
2 

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 2 
Basic Oral Diagnosis 2 

1 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1                      
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจรยิธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

413791 สัมมนาจุลพยาธิวิทยาช่องปากช้ันสูง 
Seminar in Advanced Oral Histopathology 

2 

413792 สัมมนาพยาธิวิทยาช่องปาก 
Seminar in Oral Pathology 

2 

413741 ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 1 
Advanced Laboratory in Oral Pathology  1 

2 

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

3  

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 10 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                    
427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวิชาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  

 รวม 9 
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9.4  หน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 
 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

Biomedical  Science for Dentist 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจยัส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Biostatistics in Dentistry 

2 

413702 พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1 
Basic Oral Pathology 1  

1 

410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 1 
Basic Oral Diagnosis 1 

2 

403711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1 

1 

423702 ทันตกรรมบดเคีย้วพ้ืนฐาน  
Basic Occlusion 

2 

410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 1 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 1 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 15 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                      
413703 พยาธิวิทยาช่องปากพ้ืนฐาน 2 

Basic Oral Pathology 2 
2 

410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 2 
Basic Oral Diagnosis  

1 

403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2 

410762 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปากข้ันสูง 2 
Advanced Clinical Oral Diagnostic Science 2 

1 

 วิชาเลือก 
Elective Course 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานิพนธ์  
 รวม 8 
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ชั้นปีที่ 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1                      
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

Behavioral  Science and Ethics 
1 

423703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 
Functional Disturbances of the Masticatory System 

2 

423750 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว  
Clinical Occlusion  

2 

423781 สัมนาทันตกรรมบดเค้ียว 
Seminar in Occlusion 

2 

427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
Master’s Thesis 

3   

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 10 

 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                    
427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
9   

 สัมมนาทางวชิาการ  
 สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
 รวม 9 

 
รวมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต 

 
        3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
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3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร / อาจารย์ประจ าหลกัสตูร / อาจาร์ประจ า 
 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1 ผศ.ทพญ. ดร.วริศรา   
ศิริมหาราช 
3 5099 01328 xxx 
 

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

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

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

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2537 

6.00 9.00 6.00 9.00 14(6) 

2 ผศ.ทพ.ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกุล 
3 1001 00874 xxx 

-  อ.ท.(วิทยาเอ็นโดดอนท์),  
 ทันตแพทยสภา, 2555 
- วท.ด.(ทันตชีววัสดุศาสตร์), 

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

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

9.00 9.00 9.00 9.00 11(6) 

3 ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์   
คอวนิช 
3 5404 00740 xxx 
 

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข),  
 ทันตแพทยสภา, 2560 
-  ท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์)  
 (นานานาชาติ), 2550

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2007 
- วท.ม.(ทันตกรรมป้องกัน), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545     
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 3(3) 

4 ผศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย์   
พิสิฐอนุสรณ์ 
5 5099 00007 xxx 

- วท.ด. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550  

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547  

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 2542  

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2536 

9.00 12.00 9.00 12.00 10(3) 

5 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.
สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ 
3 1002 01881 xxx 

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

                                

3.00 3.00 12.00 9.00 53(17) 



88 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2534 
6 ศ.ทพญ.ดร.สิริพร  

ฉัตรทิพากร 
3 8399 00411 xxx 
 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2535 

5.00 3.00 12.00 9.00 174(106) 

7 ศ.ทพ.พีรนิธ กันตะบุตร 
3 5099 01313 xxx 

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

- ป.บัณฑิตชั้นสูง (Pediatric 
Dentistry), University of 
Minnesota U.S.A., 1990 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

9.00 9.00 9.00 9.00 37(19) 

8 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.
อะนัฆ เอี่ยมอรุณ 
3 1005 03014 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 
(นิติทันตวิทยา), 

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

ทันตแพทยสภา, 2545 
- Ph.D (Oral Biology), University of 

British Columbia, Canada, 1996 
- M.SD.(Oral Pathology), University 

of Minnesota, USA. , 1992 
- ท.บ.,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 

8.00 2.00 15.00 7.00 53(11) 

9 รศ.ทพญ.ดร. พัชราวรรณ           
ศรีศิลปนันทน์ 
3 5099 00782 xxx 

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

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

Environmental Health), 
University of Iowa, U.S.A., 1984                             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 

7.00 6.00 18.00 5.00 41(3) 

10 รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย   
วนจันทรรักษ์ 
3 5001 90007 xxx 

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

-  บธ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552  
 

10.00 15.00 2.00 3.00 29(6) 



89 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544      

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 
11 รศ.ทพญ.สั่งสม  

ประภายสาธก 
3 5001 00180 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียล),  ทันตแพทยสภา, 2557               

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

9.00 3.00 9.00 3.00 29(8) 

12 รศ.ทพ.ดร.ปฐวี คงขุนเทียน 
3 5099 01372 xxx 

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

- 12.00 - 12.00 44(20) 

13 รศ.ทพ.สุรวุฒน์  
พงษ์ศิริเวทย์ 
3 1022 00944 xxx 

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

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

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 

8.00 4.00 15.00 7.00 35(5) 

14 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ   
จาติเกตุ 
3 13201 01827 xxx 

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

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

มหาวิทยาลัยมหิดล. 2532    
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นิเทศศาสตร

พัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2544                    

- ศศ.บ. (การวัดและประเมินผล)., 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2541                

9.00 9.00 18.00 4.50 14(7) 



90 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- นิติศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533                                

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 
15 ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน   

รังสิยากูล 

3 5099 00317 xxx 

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

9.00 12.00 9.00 12.00 13(8) 

16 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิศุทธิ   
แก่นจันทร์ 
3 2499 90001 xxx 
  

- อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทย
สภา, 2557 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

15.00 6.00 15.00 6.00 16(5) 

17 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา    
จิตติเดชารักษ์ 
3 5099 01465 xxx 

- อ.ท. (ทันตกรรมหัตการ, ทันตแพทย
สภา, 2556)      

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527                             
- วท.บ., มหาวิทยาลัย เชียงใหม่, 2525 

15.00 3.00 15.00 3.00 14(6) 

18 ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ  ยาวิราช 
3 5001 00029 xxx 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552                             
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2541                             
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 

9.00 12.00 9.00 12.00 15(7) 

19 ผศ.ทพญ.ดร. เกษรา   
ปัทมพันธุ์ 
3 6599 00084 xxx 

- อ.ท.(วิทยาเอ็นโดดอนต์),    
 ทันตแพทยสภา, 2555       
- วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2545 
- วท.ม.(ชีววิทยาช่องปาก) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2541 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2532 

9.00 9.00 9.00 9.00 18(9) 

20 ผศ.ทพญ.ดร.อภิรุม   
จันทน์หอม 
3 5099 00135 xxx 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 
นิติทันตวิทยา),  

 ทันตแพทยสภา, 2556 
 

- - 12.00 3.00 25(4) 
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ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 
21 ผศ.ทพญ.ดร.สการัตห์   

ณ ล าปาง 
3 5099 00144 xxx 

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 
- วท.ม., รังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า, 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551 
- ป.บัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและ

ใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2542 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540 

9.00 3.00 9.00 3.00 10(4) 

22 ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา สุขพัทธี 
3 5001 00030 xxx 

- ปร.ด. (ทันตแพทยศาสตร์),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 

- อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทย
สภา, 2556 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

9.00 12.00 9.00 12.00 7(5) 

23 ผศ.ทพญ.ดร.ธนิดา  
ศรีสุวรรณ 
3 5099 01163 xxx 

- Ph.D (Tissue Engineering: Pulp 
stem cell), University of 
Melbourne, 2008 

- Diploma in Clinical Dentistry, 
University of Melbourne, 2005 

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

12.00 6.00 12.00 6.00 11(4) 

24 ผศ.ทพ.ดร.ทวีศักดิ์   
ประสานสุทธิพร 
3 7499 00036 xxx 

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

18.00 6.00 18.00 6.00 15(6) 



92 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
25 ผศ.ทพ.ดร.คธาวุธ   

เตชะสุทธิรัฐ  
3 6099 00606 xxx 
 

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

- ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 

18.00 9 18.00 9 5(3) 

26 ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส  คอวนิช 
3 1006 03187 xxx 

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

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

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533 

9.50 2.00 18.00 3.00 17(3) 

27 ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ   
สุพรรณชาติ 
3 5001 00126 xxx 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

15.00 - 15.00 - 17(5) 

28 ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์ 
คงขุนเทียน 
3 1006 03335 xxx  
 

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

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2531 

12.00 6.00 12.00 6.00 28(10) 

29 ผศ.ทพญ.ดร.พัทนินทร์  
มนตรีขจร 
5 5299 90002 xxx 

- ท.ด., (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552 

- วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

6.00 9.00 6.00 9.00 8(4) 

30 ผศ.ทพญ.ภาพิมล  
ชมภูอินไหว 
3 2099 00326 xxx 

- The American Board of Pediatric 
Dentistry, 2552 

- M.Sc. (Pediatric Dentistry), 
University of Alabama at 
Bermingham, U.S.A. 2003 

- ท.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

9.00 9.00 9.00 9.00 7(5) 

31 ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์ 
อิทธิเจริญชัยเจริญ 
3 6099 00397 xxx 
 

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

 

- - 15.00 5.00 7(4) 



93 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

- อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, 
เวชศาสตร์ช่องปาก) ทันตแพทยสภา, 
2556 

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

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

- ป.บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก, เวชศาสตร์ช่องปาก, เวช
ศาสตร์ช่องปาก/Oral medicine), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 
32 ผศ.ทพ.ศิริพงศ์ 

ศิริมงคลวัฒนะ 
3 2001 00533 xxx 
 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทย
สภา, 2556 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

- ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

15.00 6.00 15.00 6.00 18(7) 

33 ผศ.ทพญ.วีรนุช ทองงาม 
3 5014 00696 xxx 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

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

15.00 6.00 15.00 6.00 9(5) 

34 ผศ.ทพญ.สุวรรณี  
ตวงรัตนพันธ์ 
3 5099 00731 xxx 

-  อ.ท. (ทันตกรรมท่ัวไป), ทันตแพทย
สภา, 2541 

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

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

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2528 

9.00 9.00 9.00 9.00 20(7) 

35 ผศ.ทพ.การุณ  เวโรจน์ 
3 5099 00199 xxx 

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

- ป.บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก.(รังสีวิทยา), 

12.00 3.00 12.00 3.00 18(4) 



94 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2532 
- ทบ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 

 
- วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 
36 ผศ.ทพญ.ภัทรานันท์   

มหาสันติปิยะ 
3 5001 00003 xxx 

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

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

-  ป.บัณฑิต รังสีวิทยาช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 
2543 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2539 

12.00 3.00 12.00 3.00 14(8) 

37 ผศ.ทพ.อานนท์  จารุอัคระ 
3 5009 00249 xxx 

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

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

9.00 3.00 9.00 3.00 5(3) 

38 ผศ.ทพ.กุลภพ  สุทธิอาจ  
3 9401 00284 xxx 
 

- ว.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทย
สภา, 2557 

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 

9.00 12.00 9.00 12.00 8(5) 

39 ผศ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฏฐ์   
บัณฑิตคุณานนต์ 
3 5099 01356 xxx 

-  ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 
-  ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์การแพทย์

คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 5(5) 

40 อ.พทญ.ดร.อารีรัตน์  
นิรันต์สิทธิรัชต์ 
3 5106 00016 xxx 

-  ปร.ด. (สาธารณสุขศาสตร์) (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559 

-  M.Med. (Medical Education),  
 University of Dundee, U.K. 2005 
-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
 2542 

10.00 1.00 18.00 3.00 3(3) 

41 อ.ทพ.ดร.ธีระพงษ์  ม้ามณี 
1 5099 00199 xxx 

-  Ph.D. (Cariology and Operative 
Dentistry), Tokyo Medical 

18.00 6.00 18.00 6.00 4(4) 



95 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

 Dental University, Japan, 2015 
-  ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 
42 อ.ทพ.ดร.พิสัยศิษฎ์   

ชัยจรีนนท์  
3 1020 00650 xxx 
 

-  วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555 

-  วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 16(9) 

43 อ.ทพ.ดร.วีระพันธ์ 
อุ่นเมืองทอง 
3 5099 01066 xxx 

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

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

-  ป.บัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก), 2551 

-  ท.บ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 

- 12.00 - 12.00 6(6) 

44 อ.ทพญ.ภัทริกา อังกสิทธิ์ 
1 5099 00008 xxx 
 

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 6.00 15.00 6.00 3(3) 

45 อ.ทพญ.ชนิกา  แมนมนตรี 
3 5099 01068 xxx 
 

- The American Board of Pediatric 
Dentistry, 2012 

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

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

9.00 9.00 9.00 9.00 4(3) 

46 อ.ทพญ.อรนิดา  วัฒนรัตน์ 
3 5001 00343 xxx 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

7.00 15.00 7.00 15.00 3(3) 

47 รศ.ทพญ.วัชราภรณ์ ทศพร 
3 1020 01297 xxx 

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

                               

6.00 9.00 12.00 3.00 12(2) 



96 

 
 

ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2524 
48 รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์   

ขอดแก้ว 
3 5014 00552 xxx 

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

- วท.ด.(ทันตชีววัสดุศาสตร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552                         

- ป.บัณฑิตชั้นสูง (บูรณะช่องปากและ
ใบหน้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2546                           

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544                            

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

9.00 12.00 9.00 12.00 12(1) 

49 รศ.ทพ.มนตรี จันทรมังกร 
3 5099 00335 xxx 
 

- อ.ท.(ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทย
สภา, 2543 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2523 
- วท.บ. (วิทยาการแพทย์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2521 

- 21 - 21 1(1) 

50 ผศ.ทพญ.ดร.ศศิธร  
ไชยประสิทธิ์ 
3 5014 00713 xxx 

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

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2530 

11.00 7.00 18.00 4.00 4(2) 

51 ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ   
ตวงรัตนพันธ์ 
3 1013 00181 xxx 

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

- อ.ท. (ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทย
สภา, 2541 

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

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

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524 
 

9.00 9.00 18.00 5.00 11(2) 
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ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

52 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช  
เพิ่มพานิช  
3 1006 03111 xxx 

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

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

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

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

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535 

9.00 6.50 9.00 9.00 4(1) 

53 ผศ.ทพ.ดร.สิทธิกร คุณวโรตม์ 
3 7205 00036 xxx 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

18.00 6.00 18.00 6.00 7(2) 

54 ผศ.ทพญ.สุพัตรา แสงอินทร์ 
3 5701 00995 xxx  
 
 

-  อ.ท.(ปริทันตวิทยา),       
 ทันตแพทยสภา, 2552 
-  วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2544 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 

3.00 12.00 3.00 12.00 4(2) 

55 ผศ.ทพญ.พรรณวดี  พันธัย 
3 5199 00093 xxx 
 

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

-  วท.ม.(ปริทันตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550 

-  ป.บัณฑิต (ปริทันตวิทยา) , 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537 

12.00 9.00 12.00 9.00 7(1) 

56 ผศ.ทพญ.พัชนี  ชูวีระ 
3 5099 00731 xxx 

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

-  ป.บัณฑิต (วิทยาเอ็นโดดอนต์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 

-  ป.บัณฑิต (ทันตกรรมท่ัวไป), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 

9.00 9.00 9.00 9.00 6(2) 

57 ผศ.ทพญ.สาวิตรี วะสีนนท์ 
3 1005 00397 xxx 

- American Board of Operative 
Dentistry, U.S.A.,  2011 

 

18.00 6.00 18.00 6.00 4(2) 
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ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมท่ัวไป), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 

- ท.บ.,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
58 ผศ.ทพ.อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี 

3 1012 02078 xxx 
- อ.ท.(ทันตสาธารณสุข), ทันตแพทย 
 สภา, 2556 
- ศศ.ม.(การพัฒนาสังคม), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

11.00 4.00 18.00 3.00 8(2) 

59 ผศ.ทพ.พิริยะ  เชิดสถิรกุล 
3 5099 00771 xxx 

- อ.ท.(ทันตกรรมหัตถการ), ทันตแพทย
สภา, 2556 

- วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2546 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 

- บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2544 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538 

12.00 3.00 12.00 3.00 4(1) 

60 ผศ.ทพ.บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์ 
3 6004 00477 xxx 

-  วท.ม (ทันตกรรมประดิษฐ์),
จุฬาลงกรณ์วิทยาลัย, 2540 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

9.00 12.00 9.00 12.00 3(1) 

61 อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  
 ศีลธรรมพิทักษ์  
3 5099 01427 xxx 
 

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

 Australia, 2555 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์) , 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544 

18.00 6.00 18.00 6.00 5(2) 

62 อ.ทพ.ณัฐวรรธน์   
ปล้ืมส าราญ  
3 5014 00437 xxx 

- วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534 

9.00 12.00 9.00 12.00 4(2) 

63 อ.ทพญ.ดรุณี โอวิทยากุล 
3 5099 01382 xxx 

- ว.ท. (ทันตกรรมท่ัวไป) 
 ทันตแพทยสภา, 2555 
 

9.00 9.00 9.00 9.00 2(2) 
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ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550 
64 อ.ทพ.ชนธีร์  ชิณเครือ 

3 1005 00338 xxx 
- ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล), ทันตแพทยสภา, 2545 
- ป.บัณฑิต(ศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 

- ท.บ.,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540 

9.00 9.00 9.00 9.00 2(2) 

65 อ.ทพ.ตรีภพ ปิติวรรณ 
3 5099 00511 xxx 

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

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมท่ัวไป), มหา
วิทยาบัยมหิดล, 2535 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533 

9.00 9.00 9.00 9.00 1(1) 

66 ผศ.ทพญ.ภัทริยาภรณ์ 
บุญญวงศ์ 
3 9001 00094 xxx 

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

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546 

15.00 5.00 15.00 5.00 4(1) 

67 อ.ทพญ.สุฤดี ฉินทกานันท์ 
1 1002 00024 xxxx 

- ว.ท.(ทันตกรรมบดเค้ียวและความ
เจ็บปวดช่องปาก), ทันตแพทยสภา, 
2556 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมบดเค้ียว), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 5.00 15.00 5.00 3(1) 

68 อ.ทพ.ณัชพล จมูศรี 
1 5099 00021 xxx 

- ว.ท.(วิทยาการวินิวฉัยโรคช่องปาก, 
พยาธิวิทยาช่องปาก),  

 ทันตแพทยสภา, 2556 
- ป.บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร

การแพทย์คลินิก (พยาธิวิทยาช่อง
ปาก), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 

- ท.บ., มหวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551 

15.00 2.00 15.00 3.00 3(2) 

69 อ.ทพ.อาณัติ  เดวี 
1 6399 00076 xxx 
 

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

    1(1) 

70 อ.ทพ.วัชรพงศ์   
อริยเกรียงไกร 
1 7099 00346 xxx 

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

- - 15.00 6.00 1(1) 
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ล าดับ 
ที ่

 
 

ชื่อ-นามสกุล 

 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 

สถาบัน, ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชั่วโมง/สัปดาห์ จ านวนผลงาน 
วิจัยรวม                           

(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

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

 
* ผลงานทางวชิาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 
อาจารย์ล าดับที่ 1-4  คือ  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ล าดับที่ 1-46  คือ  เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ล าดับที่ 47-70 คือ  เป็นอาจารย์ประจ า 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง/สังกัด ผลงานวิจัย 
(ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 
1 อ.ดร.กฤษณ์ไกรพ์  

สิทธิเสรีประทีป 
-  D.Eng(Manufacturing Systems 

Engneering), Asian Institute of 
Technology, Thailand, 2003. 

-  M.Eng(Biomedical and Clinical 
Engneering), Katholieke 
Universiteit Leuven,Belgium, 
2000.  

-  M.Eng(Manufacturing Systems 
Engneering), King Mongkut’s 
University of Technology, 
Thailand, 1997. 

-  B.Eng(Production Engneering), 
King Mongkut’s Institute of 
Technology, Thailand, 1993. 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห่งชาติ 

1 

2 ทพ.วรพงษ์  ปัญญายงค์   -  อ.ท.(สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์, 
ทันตแพทย์สภา, 2546 

-  Diplomate, American Board of 
Prosthodontics, USA, 2000  

-  M.S.D.( Prosthodontics), Indiana  
University, USA, 2000 

- ท.บ.,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2528 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

1 

3 อ.ดร.เสาวภาคย์    
ธงวิจิตรมณี     

-  Ph.D.(Eletrical Engneering: 
Systems), University of Michigan, 
USA, 2003 

-  M.S (Eletrical Engneering: 
Systems), University of Michigan, 
USA, 1999 

-  B.S. (Eletrical Engneering), 
Cornell University, USA, 1997 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

1 

4 ผศ.ดร.ทพญ. จีรภัทร  
จันทรัตน์ 

-  Diplomat Thai Board of 
Endodontics, 2007 

-  Ph.D.( Dental Science ) , The 
University of Melbourne, 
Australia, 2000 

-  MDSc. (Endodontics) School of 
Dental Science, The University of 
Melbourne, Australia, 1996 

ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและ
วิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

1 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่ง/สังกัด ผลงานวิจัย 
(ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 
5 ผศ.ทพ.สุวิทย์   

วิมลจิตต์      
-  อ.ท. (วิทยาเอ็นโดดอนต์), ทันตแพทย

สภา 
-  วท.ม.(วิทยาเอ็นโดดอนต์) , 

มหาวิทยาลัยมหิดล   
-  ท.บ., มหาวิทยาลัยมหิดล    

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 

6 รศ.ทพ.ทองนารถ  ค าใจ - ว.ท.( ศัลยศาสตร์ช่องปาก 
 และแม็กซิลโลเฟเชียล), จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2532 

ข้าราชการบ านาญ 1 

7 ทพญ.เบญจพร     
มีหลีสวัสด์ิ 

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

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยชเชียงใหม่, 2553 

- 1 

8 ทพ.ปริญญา    
อมรเศรษฐชัย   

-  วท.ม.( ทันตกรรมประดิษฐ์ ) , 
มหาวิทยาลัยมหิดล      

ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปขั้นสูง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2 

9 อ.ทพ.ศุภชัย สุพรรณกุล - ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟชียล), ทันตแพทยสภา, 2551 

-  ท.บ.,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546 

ภาควิชาทันตกรรมท่ัวไปขั้นสูง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 

10 ศ.(คลินิก) ทพ.อิศราวัลย์  
บุญศิริ 

-  อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์), ทันตแพทย
สภา, 2560 

-  Certificated in Fixed 
prosthodontics, University of 
California, Sanfrancisco, 
Prosthodontic, USA, 1980 

-  ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 

-  ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517 

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต 

1 

11 ทพญ.ปาจรีย์  กุลรัตนา
ภรณ์ 

-  Diplomate of the American board 
of Endodontics, USA, 2016 

ข้าราชการบ านาญ 1 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม   

4.1  ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ฝึกปฏิบัตงิาน/ฝึกภาคสนาม 
   - ไม่มี - 

4.2  ช่วงเวลา  
   - ไม่มี – 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
   - ไม่มี  
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดในการท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ โดยมีทิศทางในการท าวิจัยทั้งทางด้านคลินิก
และทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางทันตแพทย์ การศึกษาวิจัยทางพันธุศาสตร์ Oral Biology, Forensic 
Dentistry การศึกษาวิจัยมะเร็งช่องปาก การศึกษาวิจัยทางด้านทันตสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปาก การ
ศึกษาวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์รวมถึงการพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในวงการ
วิชาชีพทันตแพทย์ 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 นักศึกษาทุกคนต้องท าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เก่ียวกับทันตแพทย์ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับศาสตร์ทางทันตแพทย์ตามที่นักศึกษาสนใจ โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีก าหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาของการน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ การขออนุมัติทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ การสอบและการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1. ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
3. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของทันตแพทย์กับความรู้ในศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4. คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
5. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมี

ทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในด้านสารเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม  
6. มีความรู้ ความสามารถในห้องปฏิบัติการทันตกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะทางวิชาชีพในการรักษาและ

ส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วย
เป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเคารพต่อ
ความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
 5.3  ช่วงเวลา 
 แบบ 1  ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และปทีี่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
 แบบ 2  ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
 5.4  จ านวน 
 แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)  จ านวน  36    หน่วยกิต 
 แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)   จ านวน  12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 

 มีก าหนดแผนในปีการศึกษาที่ 1 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจ สาขาวิชาก าหนดคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มีการให้ค าปรึกษา มีเอกสารก าหนดขั้นตอนการท าวิทยานิพนธ์ ก าหนดวันเสนอหัวข้อโครงร่างเพื่อท า
วิทยานิพนธ์ และน าเสนอวิทยานิพนธ์ และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกคนตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัย 
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5.6  กระบวนการประเมินผล 
 มีการเสนอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์เพื่อรับการประเมินผลจากคณะกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ โดยการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
- หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 และเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

- หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. การเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจบุัน 
ด้วยตนเอง  
 

1.  มีกระบวนการเรียน การสอนที่เน้นให้นักศึกษา คิด วิเคราะห์  
 และสร้างสมมติฐาน รวมถึงการแก้ปัญหา โดยเปิดกวา้งให้มี 
 การพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อที่หลากหลายที่

นักศึกษาสนใจโดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการ ผ่านการสัมมนา  
 การเรียนการสอน งานที่มอบหมาย  

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพและความเป็นไป 
ในสังคมและโลกแวดล้อม 

1. มีกระบวนเรียนการสอนทีส่อดแทรกจรรยาบรรณวิชาชีพ   
 และผลกระทบต่อสังคมโลกเพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึง 
 ปัญหาดังกลา่ว 
2. มีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมในการ 
 เรียนการสอนและผา่นกิจกรรมนักศึกษา 

3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท างาน 
เป็นทีมได ้

1.  เป็นการวางแผน และให้การรักษาร่วมกันในระหว่างสาขา  
 จากการน าเสนอรายงานผูป้่วย 
2.  มีกระบวนวชิาทีส่่งเสริมให้นักศึกษาได้ท าความเข้าใจตนเอง 
 และผู้อื่นโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพนัธ์และการ 
 ท างานร่วมกับผู้อืน่ 
3. มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการท างานเปน็ทีม  
 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้แก่นักศึกษา 
4. สนบัสนุนการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับหน่วยงาน 
 อ่ืน ๆ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

-   ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

-   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
 -  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งละล าดับ
ความส าคัญ 

-  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-  มีการเชื่อมโยงโจทยป์ัญหาทางวชิาชพีกับการแก้ปัญหาทางสังคม ในเชิงคุณธรรม 
-  สอดแทรกเนื้อหาในทางด้านคณุธรรม จริยธรรมในการสอนทุกระบวนวชิา 
-  มีกระบวนวชิาที่มีเนื้อหาเก่ียวขอ้งกับจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-  มีการปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน โดยเคารพในคุณคา่และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ใน

กระบวนวชิาที่มีภาคปฏิบตัิทุกกระบวนวชิา 
-  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อื่นในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย เชน่ การดูแล

รักษาเครื่องมือ การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นตน้ 
-  มีกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
-  มีการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ท าความดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  และเสียสละแก่สงัคม 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-  ประเมินจากพฤติกรรมของการตรงต่อเวลาในการเข้าชัน้เรียนและการเข้าฟังการน าเสนอผลงาน

ต่างๆ  
-  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการเรียน  การปฏิบัติ  และการสอบ 
-  ประเมินจากความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
-  ประเมินจากการมีสว่นร่วมของนักศึกษาในการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรที่จัดขึ้น 
-  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ได้แก่  ต้นสังกัดต่างๆ ที่บัณฑิตท างานอยู่ในระหว่างการศึกษาต่อ และ

เมื่อส าเร็จการศึกษา 
-  ประเมินจากการมีสว่นร่วมในการสร้างสรรค์ และชว่ยแก้ปัญหาทางวชิาชีพ และปัญหาสงัคม 

 
2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
-  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
-  สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
-  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวชิาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
-  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
 จัดการเรียนการสอนโดยจดัล าดบัการเรียนรู้  มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้กับโจทย์ที่เปน็
ปัญหาจริงในสงัคม โดยใชส้ื่อการสอน และเทคโนโลยทีางการศึกษา มีการเรียนการสอนในหลายรูปแบบดงันี้ 

-  การบรรยาย 
-  การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก 
-  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
-  การสัมมนากลุ่มย่อยและการสัมมนาทางวชิาการ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ ความวัดคุณสมบัติ การสอบผ่านภาษาอังกฤษ การสอบกลางภาค

การศึกษา การสอบปลายภาคการศึกษา และการประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติต่างๆ ของนักศึกษา  โดยมีวิธีการ
ประเมินในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

 -  การสอบภาคทฤษฎ ี
 -  การสอบภาคปฏบิัต ิ

 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
-  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
-  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
-  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
-  การใช้กรณีศึกษาที่เป็นปัญหาจริงที่พบบ่อยในทางวิชาชีพเป็นโจทย์ในการเรียนรู้  โดยใช้การ

พูดคุยซักถาม 
-  การเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปญัหาขณะฝึกปฏิบัติจริง 
-  การเรียนรู้ผ่านการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและการสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลการ

ค้นคว้า 
-  การเรียนรู้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
-  ประเมินจากการวัดความรู้ โดยการสอบที่ใช้ข้อสอบที่มีการออกแบบข้อสอบที่ดี 
-  ประเมินจากการวางแผนการรักษาผูป้่วยก่อนท าการรักษา 
-  ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การประเมินจากการน าเสนองาน

สัมมนางานวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  

-  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

-  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

-  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
-  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ก าหนดให้มีการท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่

ต้องการ 
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-  ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ท าให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น 
 -  สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน     

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
-  ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการท ากิจกรรมกลุ่มและการน าเสนอ

ผลการปฏิบัติงานหน้าชั้นเรียน 
-  ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ในขณะฝึกปฏิบัติงานจากการสังเกต

อย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน 
 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
-  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
-  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน  เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  มีกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถิติเพื่อใช้ในการค้นคว้าความรู้

และในการแก้ปัญหา 
-  มีการจัดการเรียนรู้ในหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาต้องฝึกทักษะสื่อสารในหลายรูปแบบ 

ตั้งแต่การน าเสนอปากเปล่า  การเขียน และการน าเสนอโดยใช้สื่อผสม การซักประวัติผู้ป่วย การให้ค าพยากรณ์โรค  
และค าแนะน าในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

-  ประเมินผา่นกระบวนการประเมินผลของกระบวนวิชาในกรณทีี่เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหา
เก่ียวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางสถิติ 

-  ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอในหลายรูปแบบ 
 

2.6  ทักษะพิสัย 
 2.6.1  ความสามารถทางวิชาชีพ 

-  ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทนัตกรรม  และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
-  ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม  โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนักใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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2.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
-   ฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างาน ในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยการท างานใน

ห้องปฏิบัติการและในแบบจ าลองผู้ป่วย 
-   ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการให้การรักษาผู้ป่วยในคลินิกและการท างาน

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
-   ฝึกทักษะในการท างานในวชิาชพีทันตแพทยผ์่านการท างานในคลินิก และโรงพยาบาล 

2.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
-   ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึก

ปฏิบัติงานชนิดต่าง ๆ  ในแต่ละสถานที่ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)   
 
 
 

รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะพิสัย 

1. กระบวนวิชาบังคับร่วม 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.พจ.711 (415711)   พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์                    
ท.วจ. 712 (415712)  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์                    
ท.สต.713 (415713)   ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์                    
ท.ชว. 711 (422711)  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                    
2. กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ                    

2.1 แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ                    
ท.บ. 713 (407713)   ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                    
ท.บ. 714 (407714) ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4                    
ท.บ. 723 (407723) ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                    
ท.บ. 724 (407724) ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4                    
ท.บ. 731 (407731)  ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1                      
ท.บ. 753 (407753) คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                      
ท.บ. 754 (407754) คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4                     
ท.บ. 755 (407755)  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5                      
ท.บ. 777 (407777) ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์                    

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.บ. 778 (407778)   การฝึกสอนทางทันตกรรมบูรณะ                     
ท.บ. 781 (407781)  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1                      
ท.บ. 782 (407782) สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2                    
ท.บ. 783 (407783)  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                      
ท.บ. 785 (407785) สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ 
 ขั้นสูง 

                   

ท.บ. 786 (407786) สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ 
 ขั้นสูง 

                   

2.2 แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                    
ท.ศป. 701 (408701)  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1                    
ท.ศป.702 (408702) ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2                    
ท.ศป. 703 (408703)  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3                    
ท.วป. 704 (408704)  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม                    
ท.ศป. 707 (408707)  ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล 
                   

ท.ศป. 708 (408708)  การบูรณะกระดูกขากรรไกรส าหรับทันตกรรมราก
เทียม 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.ศป. 761 (408761) คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 ขั้นสูง 1 

                   

ท.ศป. 762 (408762)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ขั้นสูง 2 

                   

ท.ศป. 763 (408763)  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 ขั้นสูง 3 

                   

ท.ศป. 781 (408781)  สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                    
ท.ศป. 797 (408797)  บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ  
 แม็กซิลโลเฟเชียล 1 

                   

2.3 แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก                    
ท.ด.815 (414815) การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรม 
 ส าหรับเด็ก  

                   

ท.ด.855 (414855) คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1                      
ท.ด.856 (414856) คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2                     
ท.ด.857 (414857)  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3                    
ท.ด.858 (414858) คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 4                     
ท.ด.859 (414859) คลินิกการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาใน 
 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.ด.866 (414866) คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการ

พิเศษ 1 
                   

ท.ด.867 (414867) คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการ
พิเศษ 2 

                   

ท.ด.868 (414868) คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและ 
 การแก้ไขเบื้องต้น 1 

   
 
                

ท.ด.869 (414869) คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและ 
 การแก้ไขเบื้องต้น 2 

   
 
                

ท.ด.896 (414896) สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1                    
ท.ด.897 (414897) สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2                    
ท.ด.898 (414898) สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3                    
ท.ด.899 (414899) สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
2.4 แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์                    

ท.ปร. 811 (421811)  ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง                    
ท.ปร. 812 (421812)  ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสูง                    
ท.ปร. 813 (421813)  ฟันเทียมท้ังปากขั้นสูง                    
ท.ปร. 814 (421814)  ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง                    
ท.ปร. 815 (421815)  ทันตกรรมรากเทียม                    
ท.ปร. 816 (421816) วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า                    
ท.ปร. 827 (421827)  ชีววัสดุส าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรม

ประดิษฐ์ 
                   

ท.ปร. 828 (421828)  การสบฟันขั้นสูง                    
ท.ปร. 831 (421831)  ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง                    
ท.ปร. 861 (421861)  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 3                    
ท.ปร. 862 (421862)  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 4                    
ท.ปร. 863 (421863)  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 5                    
ท.ปร.891 (421891)  สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1                    
ท.ปร.892 (421892)  สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
   2.5 แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์                    
ท.วอ.712 (405712)  วิทยาเอ็นโดดอนต์                     
ท.วอ.713 (405713)  การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ                    
ท.วอ.721 (405721)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์                    
ท.วอ.722 (405722)  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์                    
ท.วอ.723 (405723)  อณูชีววิทยาทางทันตแพทยศาสตร์                     
ท.วอ. 724 (405724)  ชีววัสดุในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์                    
ท.วอ.732 (405732)  ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง                     
ท.วอ.733 (405733)  ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์                    
ท.วอ.761 (405761)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4                     
ท.วอ.762 (405762)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5                    
ท.วอ.763 (405763)  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6                    
ท.วอ.781 (405781)  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง 
 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

                   

ท.วอ. 781 (405782)  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง 
 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

                   

ท.วอ.794 (405783)  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1                    
ท.วอ.796 (405784)  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2                    
ท.วอ.895 (405895)  ปัญหาพิเศษของเซลล์และเน้ือเยื่อทางทันต

แพทยศาสตร์ 
                   

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

    1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
2.6  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม                    

ท.รว. 701 (403701)   ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก                    
ท.บค. 701 (423701)  ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง                    
ท.รท. 711 (429711) ทันตกรรมรากเทียม 1                    
ท.รท. 712 (429712)  ทันตกรรมรากเทียม 2                    
ท.รท. 731 (429731)  ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม 1                    
ท.รท. 781 (429781)  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 1                    
ท.รท. 782 (429782)   สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2                    
ท.รท. 801 (429801)   การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม                    
ท.รท. 811 (429811)  ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1                    
ท.รท. 831 (429831)  ปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลทางทันตกรรมในงาน

ทันตกรรมรากเทียม1 
                   

ท.รท. 851 (429851)   คลนิิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1                    
ท.รท. 852 (429852)   คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2                    
ท.รท. 853 (429853)   คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3                    
 ความรับผิดชอบหลัก    O ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะพิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
   2.7  แขนงวิชาทันตสาธารณสุข                    
ท.ป. 701 (415701)  ทันตกรรมป้องกันขั้นสูงและปัจจัยก าหนด

สุขภาพช่องปาก 
                   

ท.ป.702 (415702)  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1                    
ท.ป.703 (415703)  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2                    
ท.ป.704 (415704)  ระบาดวิทยาช่องปาก                    
ท.ป.706 (415706)  สัมมนาทันตกรรมป้องกัน                    
ท.ป.707 (415707)  สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทาง

ทันตสาธารณสุข 
                   

ท.ป.708 (415708)  การวิจัยเชิงคุณภาพ                    
ท.ป. 709 (415709)  การประเมินผลโครงการ                    
ท.ป. 751 (415751)  การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ                    
สธ. 702 (676702)  หลักการสังคมศาสตร์และพฤติกรรม

ศาสตร์ในการสาธารณสุข                  
  

สธ.703 (676703)  หลักการบริหารงาน                    

สธ.707 (676707)  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                    

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะพิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
2.8  แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป                    

ท.ทป.701 (426701)   ทันตกรรมพร้อมมูล 1     ⚫ ⚫              
ท.ทป.702 (426702)   ทันตกรรมพร้อมมูล 2     ⚫ ⚫              
ท.ทป.703 (426703)   การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง     ⚫ ⚫              

ท.ทป.761 (426761)   คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1     ⚫ ⚫           ⚫ ⚫ ⚫ 
ท.ทป.762 (426762)   คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2     ⚫ ⚫           ⚫ ⚫ ⚫ 
ท.ทป.765 (426765)   คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3     ⚫ ⚫           ⚫ ⚫ ⚫ 
ท.ทป.792 (426792)   หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 1     ⚫ ⚫              

   2.9 แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก                    
ท.รว.701 (403701)  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่อง

ปาก 
                   

ท.รว.711 (403711) รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
พื้นฐาน 1 

                   

ท.รว.712 (403712)  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
พื้นฐาน2 

                   

ท.รว. 713 (403713)  รังสีฟิสิกส์                    
ท.รว.714 (403714)   รังสีชีววิทยา                      
ท.รว. 751 (403751)  คลินิกทันตรังสีวิทยา                    

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะพิสัย 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.รว. 781 (403781)  สัมมนาการแปลผลภาพรังสี                        
ท.วฉ.701 (410701)  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1                    
ท.วฉ.702 (410702)  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2                    
ท.วฉ.761 (410761)  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1                    
ท.วฉ.762 (410762)  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2                    
ท.วฉ.791 (410791)  สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา                        
ท.วช. 718 (412718)  เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1                    
ท.วช.720 (412720)  เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก                    
ท.วช.761 (412761)  คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 1                    
ท.วช.791 (412791)  สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1                     
ท.พช. 701 (413701)  พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง                    
ท.พช.702 (413702)  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1                    
ท.พช.703 (413703)  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2                    
ท.พช.741 (413741)  ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1                    
ท.พช.791 (413791)  สัมมนาจุลพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง                    
ท.พช.792 (413792)  สัมมนาพยาธิวิทยาช่องปาก                    
ท.บค.702 (423702)  ทันตกรรมบดเค้ียวพ้ืนฐาน                    
ท.บค.703 (423703)  การท าหน้าท่ีผิดปกติของระบบบดเค้ียว                    

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง   
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

 
ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 
 
 

ทักษะ
พิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ท.บค.750 (423750)  คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว                    
ท.บค. 781 (423781)  สัมมนาทันตกรรมบดเค้ียว                    
3. กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                    
ท.บศ. 798 (427798) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                    
ท.บศ. 799 (427799) วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                    
                    
                    
                    

 
  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง   
 
หมายเหตุ    กระบวนวชิาบรรยายไมส่ามารถก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในด้านทักษะพสิัยได้ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถในห้องปฏิบัติการและ 
   ความสามารถเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วย ซึ่งใช้ส าหรับกระบวนวชิาปฏิบัติการและกระบวนวชิาฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเท่านั้น 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
(1.1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
(1.2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
(1.3)  มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม  สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญ 
(1.4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  
 
ความรู ้
(2.1)   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2)   สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข 

ปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้ 

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4)  สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
ทักษะทางปัญญา 
(3.1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2)  สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
(3.3)   สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(4.1)   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
(4.2)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(4.3)   มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2)  สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่

เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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(5.3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

 
ทักษะพิสัย 
(6.1)   ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทนัตกรรม และเป็นพืน้ฐานเพื่อทักษะทางวชิาชีพ 
(6.2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ           

ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความ เห็นอกเห็นใจ ตระหนักใน
คุณค่าความเป็นมนุษย์บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา  โดยแบ่งการ
ก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับขั้น  และอักษร
ล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล  
  1.1 อักษรล าดับขั้นที่มีคา่ล าดับขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น ความหมาย   ค่าล าดบัขั้น 
    A  ดีเยี่ยม (excellent)  4.00 
    B+  ดีมาก (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  อ่อนมาก (very poor) 1.00 
    F  ตก (failed)  0.00 
 1.2 อักษรล าดับขั้นทีไ่ม่มีค่าล าดบัขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ  (unsatisfactory) 
   V เข้าร่วมศึกษา  (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา  (withdrawn) 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยงัไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์ (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด (in progress) 
   T วิทยานพินธ์ยงัอยู่ในระหว่างด าเนินการ (thesis study in progress) 

กระบวนวชิาบังคับของสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดบัขั้นไม่ต่ ากวา่ C หรือ S 
มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 

กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดผลและประเมินผลด้วยอักษร S หรือ U ได้แก่ กระบวนวิชา ท.บ.731 
(407731) ท.บ. 777 (40777) ท.บ. 778 (407778) ท.บ.785 (407785) ท.บ. 786 (407786) ท.บศ. 798 (427798) 
และ ท.บศ. 799 (427799)  
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กระบวนวิชาที่สามารถก าหนดอักษร P (IN PROGRESS) ได้แก่กระบวนวิชา ท.วอ. 761 (405761),               
ท.วอ. 762 (405762), ท.วอ. 763 (405763), ท.บ. 731 (407731), ท.บ. 753 (407753), ท.บ. 754 (407754), ท.บ.
755(407755), ท.บ. 777 (407777), ท.บ. 778 (407778), ท.บ. 781 (407781), ท.บ. 782 (407782), ท.บ.783 
(407783), ท.บ. 785 (407785), ท.บ. 786 (407786), ท.วอ.761 (405761) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการ
สอน การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ

เรียนการสอนและหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2. การทวนสอบจากผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อประเมินความพงึพอใจในบัณฑติที่จบ

การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เป็นไปตามข้อบังคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 กล่าวคือ 

หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 
1.  สอบผ่านภาษาตา่งประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย 
2.  ปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการการน าเสนอ

ผลหารท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือซักถามได้ 
4.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการ

ตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อ
แรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

5.  เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศกัดิ์
ของนักศึกษา พ.ศ.2550 
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หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) 
1.  สอบผ่านภาษาต่างประเทศตามเงื่อนไขของบัณฑติวิทยาลัย 
2.  ศึกษากระบวนวชิา และปฏิบัตคิรบตามเงื่อนไขของสาขาวิชา 
3.  มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยใน

สาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
4.  สอบผ่านการสอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการการน าเสนอ

ผลหารท าปริญญานิพนธ์ และ/หรือซักถามได้ 
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบ

รับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษา
เป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  

6. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย การพิจารณาเกียรติและศักดิ์
ของนักศึกษา พ.ศ. 2550 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง  
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวชิาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 
5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร  

 มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มีส่วน
ได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณา 
  
2.  บัณฑิต 

 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน 
คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปญัญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะวิชาชีพ 

 การเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์และเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  
หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ

เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 และเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการ
เผยแพร่ หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติที่เป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร  
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3.  นักศึกษา  

 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการ
เรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน โดย
อาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้  

 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการรับ
และการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน  
 
4.  อาจารย์  

 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า  

 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 

 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน และมี
ความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 

 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์ เพื่อประเมิน
แนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 มีระบบและกลไกการพิจารณาอนุมัติหัวข้อปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ 

 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญใน
กระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

 มีระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ เพื่อช่วยเหลือ 
ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงาน 
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 มีการประเมินผู้ เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย                     
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร
อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 และมีการบันทึกการประชุมทุกคร้ัง 

   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา  

   

3. มีรายละเอียดของกระบวนวชิา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม     
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

   

4. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของกระบวนวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวน
วิชาที่เปดิสอนในหลักสตูร ภายใน 30 วัน หลังวันปิดภาคการศึกษา  

   

5. จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน     
หลังสิ้นสดุปีการศึกษา  

   

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

   

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ                           
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานทีร่ายงาน                      
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

   

8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ได้รับค าแนะน า                          
ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 

   

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบัการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี   

   

11. ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   

12. ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   

รวมตัวบ่งชี ้(ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 
ตัวบ่งชีบ้ังคบั (ข้อที่) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
ตัวบ่งชีต้้องผ่านรวม (ข้อ) 8 9 10 
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หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและ

จุดแข็งในการสอนของอาจารยผ์ู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  
   มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุม่ 
   วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับ

นิสิตแต่ละชัน้ปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่อ

ในทุกรายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
  ประเมินโดยนักศึกษาปสีุดทา้ย 
  ประเมินโดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินโดยผู้ใช้บณัฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
มหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ 
นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสตูรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
นั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 
 
 



132 
 

 

ภาคผนวก 
 

1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 

 
403701 ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 

Oral  Radiology  and  Oral Lesion Diagnosis 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 เทคนิคการถ่ายภาพรังสีและหลักการพื้นฐานส าหรับการอ่านภาพรังสี ภาพรังสีของโรคที่เก่ียวข้องกับเนื้อเยื่อ
ฟันที่พบได้บ่อย ภาพรังสีของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้าและรอยโรคที่พบ การวินิจฉัยแยกโรคทางภาพรังสีของ
รอยโรคในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ภาพรังสีของทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพรังสีและภาพชนิดต่าง ๆ ของ
กระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยวิธีการที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเท็ตโทโมกราฟฟี่ แม็กเนติกเรโซแนนซ์   
อัลทราซาวน์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และภาพรังสีดิจิตอล รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนที่พบบ่อยในช่องปาก การตรวจ
วินิจฉัยและการจัดการรักษาอาการแสดงในช่องปากของผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ 
 Radiographic technique and basic principle of film interpretation, radiography of common  
dental diseases; radiography of skull and facial bones and their lesions; radiographic differential  
diagnosis of intra-osseous lesion; implant  radiology and advanced imaging modalities for oral  and 
maxillofacial lesions such as computed tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound,  
nuclear medicine, digital radiography. Common oral soft tissue lesions: diagnosis and  management;  
oral manifestrations of  systemic  diseases 
 
403711  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 

Basic Oral and Maxillofacial Radiology 1                              
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของรังสี หลักการสร้างภาพ การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีของ
กระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ ในปัจจุบัน ได้แก่ คอมพิวเท็ตโทโมกราฟฟี แม็กเนติกเรโซแนนซ์ 
อัลทราซาวน์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาพรังสีดิจิตอล และลักษณะทางกายวิภาคปกติที่ปรากฏในภาพรังสีดังกล่าว 
หลักการในการสั่งถ่ายภาพรังสีให้เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละราย และหลักการเบื้องต้นในการแปลผลภาพรังสี 
 Study of basic characteristics of radiation, image production, intra and extra oral radiography, 
contemporary radiographic techniques of jaw and facial structures including computed 
tomography, magnetic resonance imaging, ultrasound, nuclear medicine and digital imaging, and 
normal radiographic anatomy, principles of radiographic prescription and interpretation 
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403712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 2 
Basic Oral and Maxillofacial Radiology 2 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :           ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
 ศึกษาการแปลผลภาพรังสีของรอยโรคในช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของฟัน 
กระดูกรอบรากฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้า การติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร ถุงน้ าและรอยโรคที่เก่ียวข้อง เนื้อ
งอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง และรอยโรคอ่ีน ๆ ที่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การ
แตกหักของฟันและกระดูกขากรรไกร ภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกร โพรงอากาศแม๊กซิลลารี และต่อมน้ าลาย ภาพรังสี
ทันตกรรมรากเทียม การใช้รังสีรักษาเนื้องอกในช่องปากและการดูแลรักษารวมถึงภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบ
ในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา  
 Study of radiographic interpretation of diseases in oral and maxillofacial structures including 
teeth, alveolar bone, jaw and facial bones; infection of jaw bone; cyst, benign and malignant 
tumors; diseases that cause changes in jaw and facial bones; teeth and jaw fracture; radiography of 
temporomandibular joint, maxillary sinus, and salivary gland; implant radiography;  radiation 
oncology and management of  irradiated patients 
 
403713 รังสีฟิสิกส์ 

Radiation Physics                
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:          ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
 ศึกษาหลักพื้นฐานทางรังสีฟิสิกส์ ได้แก่ การเกิดรังสีเอ็กซ์ ปฎิกริยาของรังสีเอ็กซ์เมื่อกระทบวัตถุ เครื่อง
เอ็กซเรย์ คุณภาพภาพรังสี คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพชนิดต่าง ๆ ในปัจจุบัน หลักการทาง
ฟิสิกส์ที่ประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์และทันตแพทย์เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค 
 Study of basic principle of radiation physics including x-ray production, x-ray interaction with 
matter, x-ray machine, radiographic quality, physical properties of film and other image receptors, 
principle of applied physics in medicine and dentistry for diagnosis 
 
403714 รังสีชีววิทยา 

Radiation Biology 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :       ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
 ศึกษาผลทางชีววิทยาของรังสีเอ็กซ์ที่ใช้ทั้งในด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา ศึกษาการบริหารและการจัดการ
คลินิกรังสีวิทยา การค านึงถึงความปลอดภัยจากการใช้รังสีที่มีต่อตัวบุคคล สังคมและชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม 
ศึกษาหน่วยวัดรังสี วิธีการวัดปริมาณรังสี และหลักการทางรังสีรักษา ตลอดจนการควบคุมการติดเชื้อจากการถ่ายภาพ
รังสี 
 Study of  radiobiological effect of x-ray used in both diagnosis and therapy; management of 
the radiology clinic; radiation safty for patient, operators and society and community including 
environmental effect; units and methods of radiobiology measurement; fundamental radiation 
therapy and infection control in radiology clinic 
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 403751 คลินิกทันตรังสีวิทยา 
Clinical Dental Radiology   

2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :         ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
 ฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพรังสีทั้งในและนอกช่องปาก ภาพรังสีกะโหลกศีรษะและภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกร 
ภาพรังสีโพรงอากาศข้างจมูก และภาพรังสีส าหรับทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพรังสีเทคนิกพิเศษได้แก่ การหา
ต าแหน่งฟันฝังคุดหรือวัตถุแปลกปลอม และการสร้างภาพดิจิตอลทางทันตกรรม และการใช้ภาพอัลทราซาวน์ส าหรับ
รอยโรคในกระดูกขาไกรรและใบหน้า 
 Clinical practice in radiology clinic, including making intra and extraoral radiographs; 
radiographs of skull, temporomandibular joint, maxillary sinus and radiographs for dental implants; 
special radiographic techniques, such as localization of embedded tooth and foreign bodies, dental 
digital radiography and ultrasound of oral and maxillofacial diseases 
 
403781 สัมมนาการแปลผลภาพรังสี  

Seminar in Radiographic Interpretation 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน       : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 สัมมนาการแปลผลภาพรังสีและการประยุกต์ใช้ภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ในการแปลผลรอยโรคที่เกิดในช่องปาก 
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงการให้การวินิจฉัยแยกโรคจากภาพรังสี  การแปลผลภาพรังสีของข้อต่อขากรรไกร 
โพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ าลาย ภาพรังสีของทันตกรรมรากเทียม และการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับรอยโรค
ดังกล่าว รวมทั้งทบทวนและวิเคราะห์บทความเพื่อติดตามให้ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับด้านทันตรังสี 
 Seminar in radiographic interpretation and the use of various types of radiographs for 
radiographic interpretation of oral and maxillofacial diseases, including developing a differential 
diagnosis, radiographic interpretation of diseases of the temporomandibular joint, maxillary sinus 
and salivary glands; implant radiography; and review of the literature on the diseases mentioned 
above; reading and reviewing articles related to current developments in oral and maxillofacial 
radiology 
 
405712 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

Endodontics 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการรักษาคลองรากฟัน โรคและพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบ
ปลายรากฟัน หลักการและวิธีการตลอดจนขั้นตอนต่างๆ ในการรักษาคลองรากฟัน การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ และ
การรักษาฟันที่มีปัญหาซับซ้อน 
 Basic sciences of Endodontics, disease of pulp and periapical tissue, methodology of root 
canal treatment, problem-solving in complicated endodontic problems and treatment of 
traumatized teeth. 
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405713 การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
Research Report Presentation and Publication 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานวชิาการ โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการและวิธีปฏิบัติการน าเสนอผลงานและ

เตรียมบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ในวารสาร 
Research and knowledge formation in endodontics, literature review, techniques for public 

presentation, manuscript preparation and publication 

 
405721 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์      

Instumentation for Dental Research    
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
บรรยายวิธีการและชนิดของเครื่องมือ รวมถึงข้อบ่งใช้ และลักษณะการใช้งานของเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ใน

การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
Lecture of methods, specificities and indication of various instruments using in dental 

research 
 
405722 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์  

Tissue Culture in Dentistry                           
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
        บรรยายความรู้พื้นฐานในการเพาะเลี้ยงเซลล์ ได้แก่ ชีววิทยาของเซลล์ในปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ หลักการ 
ขั้นตอนและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล์  คุณสมบัติที่ส าคัญของอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเซลล์ วิธีการในการน า
เซลล์ที่เพาะเลี้ยงมาใช้ในการศึกษาทดลอง 
     Lecture of basic knowledge of cell and tissue culture including of biology of cell in 
laboratory cell culturing principle and methodology in cell culture. The importance of nutrients for 
cell culturing. Methodology for using cell culture in study research 
 
405723 อณูชีววิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ 

Molecular Biology in Dentistry 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 บรรยายให้ความรู้พื้นฐานเซลล์ในระดับชีวโมเลกุล ในระดับโครงสร้างโมเลกลุ เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคนิค
การตรวจ การพิเคราะห์โรค นวตักรรมใหม่ทางด้านยาและวิธีการรักษาแบบใหม่ โดยอาศัยองคค์วามรู้ทางอณูชวีวิทยา
ศึกษา ระดับพนัธุกรรม ดีเอ็นเอ ยีน นบัเป็นองค์ความรู้ทีส่อดแทรกเข้าไปในทุกสาขาวชิา โดยเฉพาะอย่างยิง่ทาง
วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ที่ความรู้ความเข้าใจในกลไกของกระบวนการต่างๆ ได้แก่ การเกิดโรคบางชนิดที่มีตน้
ก าเนิดจากความผิดปกติของดีเอ็นเอ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคต่างด้วยเทคนิคและวิธีการ
ทางอณูชีววทิยา 
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 Lecture the basic knowledge of  molecular cell biology structure of molecules. Learning of 
the development of examination techniques and diagnosis. New innovation in drugs and reatments 
base on basic knowledge of molecular biology of DNA and Gene which integrate into all fields of 
studies especially medical science. Knowledge and understanding in mechanism of many processes 
such as disease from the aberration DNA. Also the analysis of pathogenic microorganism in 
infectious diseases by techniques in molecular biology 
 
405724 ชีววัสดุในงานวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

Biomaterials in Endodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 
 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอะตอม โมเลกุล  หน่วยเซลล์  โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโลหะ 
เซรามิก พอลิเมอร์ คอมโพสิต โดยเฉพาะชีววัสดุชนิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะและเอ็นโดดอน
ติกส์  สมบัติทางกล การตอบสนองต่อแรงกระท า ความเครียด ความเค้น การแตกหักของวัสดุ การกัดกร่อนในสภาวะ
การใช้งาน การน าไปใช้งาน เทคโนโลยีอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับชีววัสดุศาสตร์ กลไกการตอบสนองของเนื้อเยื่อในร่างกายต่อ
ชีววัสดุ ความเป็นพิษ การเข้ากันได้กับเนื้อเยื่อของชีววัสดุ กรรมวิธีในการทดสอบชีววัสดุและการทดสอบความเข้ากัน
ได้กับเนื้อเยื่อของทันตชีววัสดุตามมาตรฐานสากล 

Knowledge in atom, molecule, unit cell; structure and physical properties of metals, 
ceramics, polymers, composites, especially biomaterials used in Restorative dentistry and 
Endodontics; mechanical properties, stress, strain, fracture; corrosion process; toxicity; applications; 
other technology related to biomaterial sciences; mechanism of tissue response to biomaterials; 
toxicity; biocompatibility; standard methodology in biomaterial testing and biocompatibility testing 
of dental biomaterials 
 
405732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนตข์ัน้สูง   

Advanced Laboratory Endodontics   
1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :    ตามความเห็นชอบของผูส้อน 
 การฝึกหัดรักษาคลองรากฟันมนุษย์ที่มีความโค้งของรากฟันระดับต่างๆในห้องปฏิบัติการ การฝึกใช้เครื่องมือ
ขยายคลองรากฟันและการอุดคลองรากฟันแบบต่างๆ และการฝึกใช้กล้องจุลทรรศน์ร่วมในงานรักษาคลองรากฟัน 
 Endodontic laboratory practice in extracted human teeth with any curved roots using various 
endodontic instrumentation and obturation techniques, accompanied by dental operating 
microscope  
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405733 ปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ทางทันตแพทยศาสตร์  

Laboratory Tissue Culture in Dentistry               
1(0-3-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :      ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์ หลักการ ขั้นตอนและวิธีการในการเพาะเลี้ยงเซลล์ วิธีการในการแยกเซลล์และ
เนื้อเยื่อ เพื่อน าเซลล์เพาะเลี้ยงมาใช้ในการศึกษาทดลอง 
 Laboratory of  basic methodology for cell and tissue culture including of cell and tissue 
isolation and using cell culture in laboratory for experiment in study research 
 
405761 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4 

Advanced Clinical Endodontics 4 
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การวินิจฉัยแยกโรคต่างๆ ทางคลินิก การรักษาคลองรากฟัน ใน

หลายราก การบ าบัดฉุกเฉินในผู้ป่วยที่มีอาการเนื่องจากโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบรากฟัน และการ
รักษาคลองรากฟันซ้ า 

clinical pulp and periapical disease diagnosis, root canal treatment in multiple-root teeth, 
retreatment of failure cases and emergency treatment of acute pulpal and periapical diseases 

 
405762 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5 

Advanced Clinical Endodontics 5 
6(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนในด้านรูปร่างของฟันและการด าเนินโรค การรักษาคลองราก

ฟันในผู้ป่วยมีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคปริทันต์ร่วมด้วย การบ าบัดฉุกเฉินฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือ                
มีอาการปวดบวมอย่างรุนแรง การท าศัลยกรรมปลายราก 

Practicing root canal treatment in complicated cases, including root anatomical difficulties, 
periodontal diseases related teeth, and patients with systematic diseases. Emergency treatment in 
acute pulpal and periapical diseases with severe pain and swelling. Decision making and practicing 
surgical endodontics in simple cases required surgery 

 
405763 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6 

Advanced Clinical Endodontics  6 
4(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การรักษาคลองรากฟันในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน การรักษาคลองรากฟันซ้ าในกรณีเคร่ืองมือหักติดค้างในคลอง
รากฟัน การมีรอยทะลุของฟัน การใช้กล้องก าลังขยายสูงในการรักษาคลองรากฟัน การรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาโรค
ทางระบบ หรือวางแผนการรักษาที่ซับซ้อนมาก รวมถึงการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างหลายๆ การท าศัลยกรรมปลาย
รากในกรณีที่มีรอยโรคขนาดใหญ่กว่าปกติ 
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Practicing root canal treatment in more complicated cases, Root canal retreatment in cases 
with broken instruments or multiple perforation sites. Multidisciplinary treatment planning in cases 
required various treatments. Surgical endodontics in patients with large periapical lesion 

 
405781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การน าเสนอ และอภิปรายการรักษาผู้ป่วยงานรักษาคลองรากฟันที่รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ และ /หรือร่วมกับวิธี
ศัลยกรรมปลายราก โดยการใช้ทันตกรรมฐานเหตุประจักษ์สนับสนุน วิเคราะห์และวิจารณ์ถึงการรักษาที่ให้กับผู้ป่วย  
 Presentation and discussion on non-surgical or surgical endodontic-treated cases based on 
evidence-based dentistry to support a given endodontic treatment plan 
 
405782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน   :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การน าเสนอ และอภิปรายการรักษาผู้ป่วยงานรักษาคลองรากฟันที่มีความซับซ้อนที่รักษาด้วยวิธีอนุรักษ์ และ/

หรือ ร่วมกับวิธีศัลยกรรมปลายราก โดยการใช้ทันตกรรมฐานเหตุประจักษ์สนับสนุน วิเคราะห์และวิจารณ์ถึงการรักษา
ที่ให้กับผู้ป่วย 

Presentation and discussion on non-surgical or surgical endodontic-treated cases based on 
evidence-based dentistry to support a given endodontic treatment plan. 
 
405783 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ฝึกกระบวนการอ่าน สรุป และวิเคราห์บทความทางวิชาการ หรือ งานวิจัยที่มีความส าคัญ หรือเป็นพื้นฐานใน
การรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ 
 Practicing how to read, summarize and criticize endodontic related articles, including classic 
and current literature 
 
405784 สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ฝึกกระบวนการเลือกและอ่านวิเคราะห์บทความทางวิชาการในสาขาเอ็นโดดอนติกส์และเก่ียวข้อง เพื่อน ามา

ประมวลและเรียบเรียงตามหลักวิชาการได้ อีกทั้งกระตุ้นการฝึกเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
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Practicing how to select and criticize the endodontic articles and related, in order to create a 
scientific comprehensive review. Stimulate scientific presentation skill using both Thai and English 
languages 
 
405895 ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์ 

Special Problem of Cells and Tissues in Dentistry 
1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ให้ความรู้พื้นฐานของเซลล์และเนื้อเยื่อ หน้าที่และคุณสมบัติของเซลล์แต่ชนิด โดยมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนของ
เนื้อเยื่อของเซลล์และเนื้อเยื่อในโพรงฟัน รวมถึง กระดูกและเนื้อเยื่อที่อยู่รอบปลายรากฟัน ทั้งในสภาวะที่ปกติและใน
สภาวะที่ มีพยาธิสภาพ วัดและประเมินผลโดยการรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า ในหัวข้อที่สนใจศึกษา 
 Basic knowledge in cells and tissues, characteristic and function of each type of cells. 
Particularly the remodeling of cells and tissues in dental pulp and also periapical tissue and bone 
in situation of normal and pathosis. Out come assessment by report writing and presentation the 
interested topics 
 
407713 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 

Advanced Restorative Dentistry 3 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
วิทยาโรคฟันผุ ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง การบูรณะฟันโดยใช้วัสดุบูรณะสีไม่เหมือนฟัน 

ทั้งวิธีตรงและวิธีอ้อม รวมไปถึงการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว ความล้มเหลว การแก้ไขและทันตกรรมราก
เทียมในงานทันตกรรมบูรณะ 

Cariology, factors related to advanced restorative dentistry, principles of non-tooth colored 
direct and indirect restorations, restorative dentistry for endodontically treated teeth, failures in 
fixed prosthodontic and implantology in restorative dentistry. 
 
407714 ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
วิทยาการด้านความสวยงามในทางทนัตกรรม การบูรณะฟันด้วยวัสดุบูรณะสีเหมือนฟัน โดยวิธีตรง และวิธีอ้อม

ส าหรับงานทันตกรรมชั้นสูง รวมทั้งทันตวิทยาการสาขาอื่นที่เก่ียวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 
Aesthetic dentistry, direct and indirect restorations using tooth-colored restorative materials 

in advanced restorative dentistry, and interdisciplinary issues related to restorative dentistry. 
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407723 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 
Dental Material in Advanced Restorative Dentistry 3                 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การจ าแนกประเภทวัสดุทันตกรรมบูรณะ คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ วัสดุบูรณะ อมัลกัมโลหะ วัสดุ

พิมพ์ปาก และซีเมนต์ส าหรับงานทันตกรรมบูรณะ 
A study of classification in dental restorative materials , physical and biocompatibility 

properties. The topics include amalgam, metal, impression material and cement used in restorative 
treatment 
 
407724 ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 

Dental Material in Advanced Restorative Dentistry 4            
            1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
วัสดุบูรณะฟันโดยตรงที่มีสีเหมือนฟัน  วัสดุบูรณะชั่วคราว เซรามิค ระบบยึดติดส าหรับงานทันตกรรมบูรณะ  

เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ทางทันตกรรมบูรณะ 
A study of direct tooth colored restorative materials , temporary restorative materials, 

ceramic, bonding systems including new technology in restorative dentistry 
 
407731  ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือต่างๆ ในแบบจ าลองฟัน และฟันธรรมชาติภายนอกช่องปาก ส าหรับงานทันตกรรม

หัตถการ งานครอบฟัน และ /หรือฟันเทียมติดแน่น  
Laboratory practice in dentoform models and natural teeth blocks in operative dentistry, 

crown and/or fixed partial dentures treatment. 
 
407753   คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 

Advanced Clinical Restorative Dentistry 3 
3(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีฟันผุ แตกหักหรือเสียหายมาก ทั้งฟันที่โพรง

ประสาทฟันยังปกติและได้รับการรักษารากฟันแล้ว การรักษาครอบคลุมถึงการสร้างเดือยฟัน การใส่ฟันปลอมชนิดติด
แน่น และการสร้างครอบฟันบนรากฟันเทียม ทั้งนี้เป็นการรักษาแบบสหสาขาวิทยาการที่ต้องใช้ทักษะสูง 

This is a clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged 
teeth with or without endodontic treatment. The advanced restorations with interdisplinary 
treatment include post and core with crowns, fixed partial dentures and crown on implant.  
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407754 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 
Advanced Clinical Restorative Dentistry 4  

5(0-15-0)     

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีฟันผุ แตกหักหรือเสียหายมาก ทั้งฟันที่โพรง

ประสาทฟันยังปกติและได้รับการรักษารากฟันแล้ว การรักษาครอบคลุมถึงการอุดฟัน การปักหมุดเสริมตอฟัน การอุด
ปิดช่องว่าง  การอุดปิดผิวฟันหน้าเพื่อแก้ไขสีฟัน การอุดฝัง อุดครอบ การฟอกสีฟัน โดยเน้นการบูรณะฟันให้เกิดความ
สวยงาม ทั้งนี้เป็นการรักษาแบบสหสาขาวิทยาการที่ต้องใช้ทักษะสูง 

This is a clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged 
teeth with or without endodontic treatment. The advanced restorations with interdisplinary 
treatment include fillings,  inlays, onlays, pin-retained cores, and esthetic dental treatment which 
are diastema restorations, direct veneer restorations and bleaching.   
 
407755 คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5  

Advanced Clinical Restorative Dentistry 5  
5(0-15-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ มีฟันผุ แตกหักหรือเสียหายมาก ทั้งฟันที่โพรง

ประสาทฟันยังปกติและได้รับการรักษารากฟันแล้ว การรักษาครอบคลุมถึงการใส่เดือยฟันในฟันกรามใหญ่ รวมทั้งการ
ใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่นที่ฟันหลักเสียหายมาก ตลอดจนการอุดฟัน การปักหมุดเสริมตอฟัน การอุดปิดช่องว่างขนาด
ใหญ่ การอุดปิดผิวฟันหน้าเพื่อแก้ไขความผิดปกติของผิวฟนั การอุดฝัง อุดครอบ และการฟอกสีในฟันที่มีความผิดปกติ
อย่างมาก และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม   

This is a clinical practice course to provide treatment of caries-affected or severely damaged 
teeth with or without endodontic treatment. The advanced restorations include post and core with 
crowns in molar teeth, fixed partial dentures on severely damage abutments ,fillings, inlays, onlays, 
pin-retained cores, large diastema restorations, direct veneer restorations to correct abnormal tooth 
surfaces and severely discolored teeth bleaching. Treatment planning for dental implants.  
 
407777 ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์   

Research Methodology for Dental Materials Science                       
          1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
วิชาที่ว่าด้วยหลักการและแนวทางในการท าวิจัยส าหรับสาขาทันตกรรมบูรณะ โดยมุ่งเน้นตั้งแต่ขั้นตอนการ

เร่ิมท าวิจัยตามวิถีวิจัยที่ถูกต้อง ตลอดจนถึงการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ  
This course aims to teach the principle and method for restorative research, beginning at 

proper research methodology till scientific article publication.  
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407778  การฝึกสอนทางทันตกรรมบูรณะ 
Practice Teaching in Restorative Dentistry 

1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
ให้นักศึกษาฝึกฝนประสบการณ์ในการสอนทันตกรรมหัตถการ และคราวน์แอนด์บริดจ์ในห้องปฏิบัติการและ/

หรือคลินิกของนักศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
Laboratory and/or clinical practice teaching in operative dentistry, crown and bridge for 

undergraduate dental students. 
 

407781 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1 
Seminars in Advanced Restorative Dentistry 1 

          1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
น าเสนอ วิเคราะห์ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการและวิทยาการเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสาขาวิชา                      

ทันต กรรมบูรณะ 
Presentation, analyze and discussion of current issues and technology in restorative dentistry. 

 
407782 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ ขั้นสงู 2 

Seminars in Advanced Restorative Dentistry 2 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยในสาขาวิชา

ทันตกรรมบูรณะ ที่เก่ียวข้องกับการให้การรักษาทางทันตกรรมบูรณะแก่ผู้ป่วย 
Review, presentation and discussion of current issues, literature and research work in 

restorative dentistry treatment. 
 
407783 สัมมนาทันตกรรมบูรณะ ขั้นสงู 3 

Seminars in Advanced Restorative Dentistry 3 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยในสาขาวิชา

ทันตกรรมบูรณะ ที่เก่ียวข้องกับทันตวัสดุ 
Review, presentation and discussion of current issues, literature and research work of dental 

material in restorative dentistry. 
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407785 สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการขั้นสูง 1(1-0-2) 
 Treatment Planning Seminar  in Advanced Operative Dentistry     
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยในสาขา                  
ทันตกรรมบูรณะ ที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการแก่ผู้ป่วย  

Review, presentation and discussion of current issues, literature and original  articles in 
restorative dentistry, for treatment planning in Operative Dentistry. 
 
407786 สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ขั้นสูง            1(1-0-2) 
 Treatment Planning Seminar in Advanced Crown and Bridge 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

น าเสนอข้อมูลจากการตรวจ เก็บข้อมูลและวินิจฉัย ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียเนื้อฟันเป็นจ านวนมาก ทั้งที่เป็นฟันมี
ชีวิตและไม่มีชีวิต หรือสูญเสียฟันบางส่วนไป เพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการรักษา ด้วยครอบฟันฟันเทียมติดแน่น
ขั้นสูง และ/หรือ ทันตกรรมรากเทียม  

Present oral examination and diagnosis data from patients with moderate and severe change, 
vital or non-vital teeth, or partial edentulous dentition. Analyze data and plan crown, advanced 
fixed partial denture and/or dental implant treatment. 
 
408701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1 

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 1                              
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ทั่วไป การหายของกระดูกและแผล การให้สารน้ าและการให้เลือด การจัดการ

ผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดทางศัลยกรรม การระงับความรู้สึกทั่วร่างกายและเฉพาะที่ การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย
และการตรวจทางห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การจัดการผู้ป่วยทาง                 
ทันตกรรมที่มีปัญหาโรคทางระบบ และการรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน  

Principles of general surgery, wound and bone healing, fluid and electrolyte and blood 
transfusion, perioperative management of the surgical patient, general and local anesthesia, 
physical examination and laboratory investigation in oral and maxillofacial surgery, dental 
management in medically compromised patient and treatment of medical emergencies 
 
408702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2  

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน           
ศัลยกรรมกระดูกรอบรากฟัน หลักการการตรวจและรักษาภยันตรายบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การ

จัดการผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า  การจัดการพยาธิสภาพของกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้าทางศัลยกรรม การจัดการความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร การจัดการพยาธิ-สภาพของโพรงอากาศข้างจมูก 
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การรักษาผู้ป่วยโดยการผ่าตัดก่อนการใส่ฟัน การจัดการและรักษาผู้ป่วยที่มีรูปร่างผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า 
 Dentoalveolar surgery, principles of management of oral and maxillofacial trauma, management 
of oral and maxillofacial infections, surgical management of oral and maxillofacial pathology, 
management of temporomandibular disorders, management of paranasal sinus diseases, preprosthetic 
surgery, management and correction of dentofacial deformities. 
 
408703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3     

Advanced Oral and Maxillofacial Surgery 3         
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การรักษาโรคของต่อมน้ าลาย การผ่าตัดเสริมสร้างเนื้อเยื่อและสิ่งประดิษฐ์บริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า 

การผ่าตัดเสริมสร้างกระดูกใหม่โดยวิธีการใช้เครื่องมือยืดกระดูก การจัดการผู้ป่วยปากแหว่งและเพดานโหว่ การ
จัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษาและเคมีบ าบัด 

Treatment of salivary gland disease, reconstructive surgery and maxillofacial prosthesis, 
distraction osteogenesis, management of cleft lip and cleft palate, dental management of 
radiotherapy and chemotherapy 

 
408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกตใ์นทางทันตกรรม  

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคระบบต่างๆ ของร่างกายที่มีอาการและ

ปัญหาเกี่ยวกับทางทันตแพทย์ รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมบางอย่างที่ทันตแพทย์ควรทราบ 
History taking, physical examination and laboratory investigations, systemic diseases and their 

related dental problems including some emergency conditions which dentist should know. 
 
408707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

Dental Implant in Oral and Maxillofacial Surgery   
       1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
วิวัฒนาการของทันตกรรมรากเทียม หลักการรักษาด้วยรากฟันเทียม แนวคิดของการผสานอวัยวะฝังเทียมกับ

เนื้อเยื่อของร่างกาย ชุดอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานศัลยกรรมรากฟันเทียมและการบูรณะขากรรไกร การวินิจฉัย
ความพิการของขากรรไกรด้วยภาพรังสี การวางแผนบูรณะขากรรไกรด้วยรากฟันเทียม การวางแผนและขั้นตอนการใส่
ฟันทดแทนร่วมกับรากฟันเทียม การเตรียมผ่าตัดและขั้นตอนผ่าตัดฝังรากฟันเทียม การจัดการเนื้อเยื่อรอบรากฟัน
เทียม ภาวะแทรกซ้อนในงานทันตกรรมรากเทียม จริยธรรมในทันตกรรมรากเทียม และการจัดการคลินิกที่ให้บริการ
ทันตกรรมรากเทียม 

Dental implant evolution, fundamental of dental implant, concepts of implant and tissue 
integration, armamentariums and devices in dental implant and oral and maxillofacial 
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reconstruction, radiographic diagnosis and planning in oral and maxillofacial implantology, dental 
implant support prosthetic planning and workflow, dental implant surgical planning and workflow, 
tissue management for dental implant, complication in dental implantology, ethics and office 
management in dental implantology.  

 
408708 การบูรณะกระดูกขากรรไกรส าหรับทันตกรรมรากเทียม 

Jaw Bone Reconstruction for Dental Implant  
       1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
หลักการทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ การปลูกสร้างเนื้อเยื่อหรืออวัยวะในกระดูกขากรรไกร การถนอมกระดูก

หลังการถอนฟันและการชักน าเนื้อเยื่อหรือกระดูกคืนสภาพ การบูรณะความพิการหลายมิติบริเวณสันกระดูก
ขากรรไกร การเสริมกระดูกบริเวณขากรรไกรบนด้านท้ายและใต้โพรงอากาศข้างจมูก การเสริมกระดูกบริเวณ
ขากรรไกรล่างที่มีการสูญเสียกระดูกรุนแรง อวัยวะเทียมบริเวณขากรรไกร ศีรษะและใบหน้า เกล็ดเลือดและเซลล์เม็ด
เลือดขาวเข้มข้นในการรักษาทางการแพทย์ การบูรณะระบบบดเค้ียวบนรากฟันเทียม การปลูกเหงือก นวัตกรรมของ
ทันตกรรมรากฟันเทียมและวิศวกรรมเนื้อเยื่อบริเวณกระดูกขากรรไกร 

Principle of tissue engineering, organ and tissue reconstruction in jaw bone, extraction socket 
preservation and guided tissue regeneration, reconstruction of multiple alveolar ridge deformities, 
ridge augmentation in posterior maxillary region and maxillary sinus floor, bone augmentation in 
severe atrophic mandibular ridge, implants for maxillofacial prostheses, platelet and leukocyte 
concentrate in medicine, occlusal reconstruction on dental implant, gingival graft, innovations in 
dental implant and tissue engineering in jaw bones 

 
408761 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1  

Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 1        
2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
ฝึกการซักประวัติ การตรวจทางคลินิก การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา

ส าหรับผู้ป่วยศัลยศาสตร์ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน การเตรียมและการดูแลผู้ป่วย
ก่อน ระหว่างและหลังการผ่าตัดทางศัลยกรรมภายใต้การดมยาสลบ การจัดการผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีปัญหาโรคทาง
ระบบ และการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม ฝึกปฏิบัติผ่าตัดเกี่ยวกับฟันและกระดูกรองรับรากฟัน 
รวมถึงศัลยกรรมเพื่อเตรียมช่องปากส าหรับการใส่ฟันปลอม 

Clinical practice in history taking, examination, laboratory investigation, diagnosis and 
treatment plan for the outpatients and inpatients undertaken oral and maxillofacial surgery, 
Preoperative preparation, intra and postoperative cares, management of patients with systemic  
diseases and medical emergencies in dental practice, dentoalveolar surgery and preprosthetic 
surgery  
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408762 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  2 
Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery  2                   

3(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุจากฟัน การรักษาโรคของโพรงอากาศ

ขากรรไกรบน (Maxillary sinus) ที่มีสาเหตุจากฟัน การผ่าตัดนิ่วในท่อน้ าลาย  การรักษาน้ าเมือกค่ังในเยื่อบุช่องปาก 
(mucocele) และพื้นช่องปาก (ranula) รวมถึงเนื้องอกที่ไม่ร้ายแรงของต่อมน้ าลาย  การรักษาภยันตรายในบริเวณ
กระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่ไม่ซับซ้อน 

Clinical practice in treatment for patients with odontogenic infection, management of 
maxillary sinus diseases from dental origin, removal of sialolith, mucocele, ranula and benign 
tumors of salivary glands, treatment for patients with uncomplicated maxillofacial trauma 
 
408763 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  3 

Advanced Clinical Oral and Maxillofacial Surgery 3   
4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ฝึกปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ตั้งแต่การตรวจ วินิจฉัย การ

ผ่าตัดเพื่อน าชิ้นเนื้อส่งตรวจ การผ่าตัดรักษาถุงน้ า การผ่าตัดรักษาเนื้องอก  การผ่าตัดปิดรูติดต่อช่องปากกับโพรง
อากาศขากรรไกรบน  การฝังปลูกกระดูก และเนื้อเยื่ออ่อน การรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า 

Clinical practice in treatment for patients with oral and maxillofacial pathology using 
appropriate sequence : examination and diagnosis, biopsy, surgical treatment of cyst and tumor.  
Closure of oro-antral  communication, bone graft and soft tissue graft. Management and correction 
of dentofacial deformities 

 
408781 สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การอ่าน และวิเคราะห์บทความทางวิชาการ ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยใช้ปัญหาผู้ป่วย

เป็นหลัก 
Oral and Maxillofacial literature – reading and analyzing problem –based focus 

 
408797 บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 

Current Literature in Oral and Maxillofacial Surgery 1 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การอ่านเชิงวิจารณ์ และน าเสนอบทความปัจจุบันทางวิชาการด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

จากวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศ  ร่วมอภิปราย  วิเคราะห์  เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิทยาการในช่วงเวลา
นั้น 
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Critical  reading  and presentation of both national and international current literatures in 
Oral and Maxillofacial Surgery Summary  and  discussion in the advancement of knowledge in oral 
and maxillofacial Surgery 
 
410701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1   

Basic Oral Diagnosis 1                                                                                    
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ศึกษาเก่ียวกับการตรวจ การประเมินปัญหาผู้ป่วย การบันทึกประวัติผู้ป่วยทางการแพทย์ และ  ทันตกรรม การ

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการใช้ความรู้พื้นฐานทางวิทยาการวินิจฉัยโรคในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษา 
This course provides the study of examination, clinical evaluation, medical and dental 

records, laboratory examination, principle diagnostic method in diagnosis and treatment planning 
and medical consultation and referral 
 
410702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 

Basic Oral Diagnosis 2                         
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ศึกษาเก่ียวกับการตรวจรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก การให้การวินิจฉัยโรค และการรักษารอยโรคในช่องปาก

ด้วยการใช้ยา 
The study covering oral examinations, diagnosis and medical management of oral mucosal 

lesions 
 
410761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1 

Advanced Clinical Oral Diagnostic Sciences 1 
1(0-6-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :       ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก คลินิกรักษาโรคของข้อต่อ

ขากรรไกร และคลินิกทันตรังสี เพื่อตรวจ และให้การวินิจฉัย พิเคราะห์โรคแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมทั่วไป ผู้ป่วยที่มีรอย
โรคของเยื่อเมือกในช่องปาก ผู้ป่วยที่มีโรคของกระดูกใบหน้าและขากรรไกร และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการ
แสดงในช่องปาก โดยการประยุกต์ใช้ความรู้จากทฤษฎีจากที่เรียนมาจากวิชาบรรยาย มาฝึกปฏิบัติเพื่อการซักประวัติ
ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด สมบูรณ์  

Clinical practice in oral medicine, TMJ and oral radiology clinic for oral examination, 
diagnostic for general, oral lesion, facial and jaw bone diseases and systemic disease patient who 
have oral manifestation by applying their knowledge what their have learn from lecture to draw 
the accurate detail for clinical diagnosis. 
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410791 สัมมนาคลินิกรังสีวิทยา-พยาธิวิทยา 
Seminar in Clinico-Radio-Pathology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
สัมมนากรณีศึกษาของรอยโรคและความผิดปกติต่างๆของช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า  โดย

ท าการศึกษาทั้งข้อมูลลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางภาพรังสีและลักษณะเนื้อเยื่อทางพยาธิวิทยาเพื่อน าไปสู่การ
วินิจฉัยแยกโรคและการรักษา โดยครอบคลุมถึงรอยโรคในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้าที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทางภาพรังสี 

The students should be able to analyze and discuss various case studies by integrate 
knowledge in all aspects including clinical features, radiological features and histo-pathology in 
order to give a differential diagnosis and plan for proper treatment of the lesions of oral 
maxillofacial region 
 
412704 อายุรศาสตร์ทั่วไป   

General Medicine 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การศึกษาเก่ียวกับโรคทางระบบ สาเหตุ อาการ และอาการแสดง การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาและ

การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมที่มีโรคทางระบบทั้งในภาวะฉุกเฉินและปกติ 
This course provides the basic knowledge of systemic diseases with detail of etiology, signs 

and symptoms, examination, treatment planning and referral. Moreover, dental management and 
emergency management of medically compromised patients should be included 
 
412718 เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1 

Advanced Oral Medicine 1  
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การศึกษาที่เก่ียวข้องกับสาเหตุ อาการแสดงของโรคในช่องปาก และอวัยวะข้างเคียง การแปลผลภาพรังสี การ

อ่านผลชิ้นเนื้อเบื้องต้น สรีระพยาธิวิทยาของผิวหนังและเยื่อเมือกช่องปาก ชีววิทยาของเนื้องอก โรคติดเชื้อ การ
วินิจฉัยแยกโรคและการรักษาโรคช่องปากด้วยการใช้ยา 

The study of etiology and clinical manifestations of diseases of oral mucosa and associated 
structures, radiographic interpretation, histopathological interpretation, pathophysiology of skin and 
oral mucosa, biology of tumor, infectious diseases, diagnosis, differential diagnosis and medical 
management of oral mucosal lesions 
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412720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก 
Pharmacology  for Oral  Medicine 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การศึกษาทางเภสัชวิทยาของตัวยาที่ใช้ทางเวชศาสตร์ช่องปากทั้งในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมี 

ปฏิกิริยา ผลข้างเคียง รวมทั้งเภสัชจลนศาสตร์  
This course provides the pharmacological study of drugs used in Oral Medicine and Oral 

Pathology with details of structure and chemistry, pharmacodynamic, adverse reactions and 
pharmacyokinetic 

 
412761 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 1 

Clinical Oral Medicine 1  
2(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่องในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก และผู้ป่วยที่เป็นโรคทางระบบที่มี

อาการแสดงในช่องปาก โดยเรียนจากการซักประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การวินิจฉัยโรค การ
วางแผนการรักษา และการให้การรักษาด้วยยา และให้การดูแลรักษาผู้ป่วยในรายซับซ้อน รวมทั้งการติดต่อปรึกษา
แพทย์ในกรณีผู้ป่วยเป็นโรคทางระบบ และมีปัญหาเกี่ยวกับทางทันตกรรม 

This course provides the practicing for clinical experience in general and oral examination of 
patients having oral mucosal lesions and oral manifestation of systemic diseases with details of 
history taking, oral examination, laboratory examination, establishing differential diagnosis and final 
diagnosis, treatment planning and medical management. Moreover, dental management of 
medically compromised patients, referral and medical consultation are included 
 
412791 สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก  1   

Seminar in Oral Medicine and Diagnosis 1                                                                 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การสัมมนาเกี่ยวกับการตรวจร่างกายทั่วไป โรคในช่องปาก อาการแสดงในช่องปากของโรคทางระบบ การ

ตรวจวินิจฉัย กลไกการเกิดโรค การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ได้การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การรักษา 
และการติดตามการรักษา 

This course provides the seminar in general examination, oral diagnostic, oral mucosal 
lesions,  oral manifestations of systemic diseases, pathogenesis of oral disease, laboratory aids in 
oral diagnosis, treatment planning, treatment and maintenance 
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413701 พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 
Advanced Oral Pathology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง ซึ่งประกอบด้วยความรู้พื้นฐานเก่ียวกับถุงน้ าในช่องปาก และบริเวณใกล้เคียง เนื้อ

งอกซึ่งเกิดจากเนื้อเยื่อที่สร้างฟัน โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง และเส้นประสาท โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อ
ไวรัส โรคของกระดูก และเนื้องอกของกระดูกชนิดที่ไม่ได้เกิดจากเนื้อเยื่อที่สร้างฟัน โรคและเนื้องอกของต่อมน้ าลาย 

Advanced oral pathology including basic knowledge of the cysts of oral region and adjacent 
area; odontogenic tumors; disease of skin, subcutaneous tissue and nerves; bacterial, fungal and 
viral infection; diseases of bone and non-odontogenic tumor; diseases and tumor of salivary gland 
 
413702 พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1 

Basic Oral Pathology 1 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การศึกษาพยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งชนิดของโรคในช่องปากและบริเวณใกล้เคียง 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเนื้องอก เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและชนิดร้ายแรง รอยโรคที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติทางโลหิต
วิทยาและนิติทันตวิทยา 

The study of basic oral pathology which comprises classification of diseases in oral cavity and 
adjacent structures. Basic knowledge about benign and malignant tumor, lesions associated with 
hematological disorder and forensic dentistry 
 
413703 พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2 

Basic Oral Pathology 2                                                                                                                  
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การศึกษาพยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย การแบ่งชนิดของโรคในช่องปากและบริเวณใกล้เคียง 

ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเนื้องอก เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรงและชนิดร้ายแรง รอยโรคที่เก่ียวข้องกับความผิดปกติทางโลหิต
วิทยาและนิติทันตวิทยา 

The study of basic oral pathology including basic knowledge of the cysts of oral region and 
adjacent area; odontogenic tumors; disease of skin, subcutaneous tissue and nerves; bacterial, 
fungal and viral infection; diseases of bone and non-odontogenic tumor; diseases and tumor of 
salivary gland 

 
413741 ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1 

Advanced Laboratory in Oral Pathology 1                                   
2 (0-6-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :        ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การศึกษาฝึกฝนและปฏิบัติงานทางเซลล์วิทยา การตรวจและพิเคราะห์โรคจากชิ้นเนื้อผู้ป่วย การตรวจศพ การ

หมุนเวียนเพื่อศึกษา และอบรมปฏิบัติการทางด้านการแปลผลการย้อมชิ้นเนื้อด้วยวิธีทางอิมมูนโนวิทยา รวมทั้ง
การศึกษาด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 
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Practice in cytology, examination and diagnosis from the biopsy and autopsy. Rotation for the 
study and training the immunohistochemical interpretation and electron microscopic study 
 
413791 สัมมนาจุลพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง     

Seminar in Advanced Oral Histopathology                                                          
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
การศึกษาและสัมมนาพยาธิสภาพและจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อ ผู้ป่วยรอยโรคต่าง ๆ ในช่องปากโดยเน้นถึง

ขบวนการที่น ามาใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งการวินิจฉัยโรคจ าเพาะ (definitive diagnosis) รวมทั้งแนวคิดและการใช้ข้อมูล
ประกอบอ่ืน ๆ ตลอดจนการเสนอแนะ การวางแผนการรักษา การด าเนินโรคและการป้องกัน 

The histopathologic study and seminar of the biopsy specimen from different kinds of oral 
lesion which emphasize on the specific process using for receiving the definitive diagnosis. This 
includes the concept of using essential information, recommendation, treatment planning, disease 
process and prevention 
 
413792 สัมมนาพยาธิวิทยาช่องปาก 

Seminar in Oral Pathology 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การศึกษาโดยการน าเสนอบทความจากวารสารที่เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยาช่องปาก โดยสามารถวิเคราะห์

เสนอแนะและสรุปบทความได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
The study by presentation the journal of oral pathology including analysis, recommendation 

and conclusion the articles correctly 
 
414815 การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 (1-0-2) 
 Pharmacologic Behavior Management in Pediatric Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การบรรยาย ศึกษา น าเสนอ และอภิปราย เก่ียวกับการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ประกอบด้วยการจัดการพฤติกรรมโดยใช้ยาที่มีผลสงบประสาทในระดับต่างๆ โดยการให้ยาทางการสูดดม การกิน 
และการดมยาสลบ รวมถึงข้อบ่งชี้ การเตรียมการ การบริหารยา ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนและการ
จัดการ การจ าหน่ายผู้ป่วย และการติดตามผล  

The lecture, study, presentation, and discussion on pharmacologic behavior management in 
pediatric dentistry. The course includes different pharmacologic behavior management levels by 
inhalation sedation, oral sedation, and general anesthesia. The course also includes indications, 
pre-operative preparation, drug administration, risk, monitoring, complications and their management, 
discharge, and postoperative follow-up.  
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414855 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 1  
Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry I 

2 (0-6-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษา  ให้การรักษาและให้ทันตกรรมป้องกันอย่าง

สมบูรณ ์ให้แก่เด็กปกติที่มีชุดฟันน้ านม โดยใช้การจัดการพฤติกรรมแบบไม่ใช้ยา  
Clinical practice in examination, information gathering, diagnosis, treatment planning, and 

comprehensive dental treatment and preventive dentistry in healthy children with primary 
dentition, using non-pharmacologic behavior management.  

 
414856 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 2  

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1 
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้ทันตกรรมป้องกันอย่าง

สมบูรณ์ ให้แก่เด็กปกติที่มีชุดฟันน้ านม โดยใช้การจัดการพฤติกรรมแบบไม่ใช้ยา และการจัดการการบาดเจ็บในฟัน
น้ านมและเนื้อเยื่ออ่อน 

Clinical practice in examination, information gathering, diagnosis, treatment planning, and 
comprehensive dental treatment and preventive dentistry in healthy children with primary 
dentition, using non-pharmacologic behavior management. Management of trauma in primary 
teeth and soft tissue. 

 
414857 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 3 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2 
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้ทันตกรรมป้องกันอย่าง

สมบูรณ ์ให้แก่เด็กปกติที่มีชุดฟนัผสมและชุดฟันแทโ้ดยใช้การจดัการพฤติกรรมแบบไม่ใช้ยา  
Clinical practice in examination, information gathering, diagnosis, treatment planning, and 

comprehensive dental treatment and preventive dentistry in healthy children with mixed and 
permanent dentition, using non-pharmacologic behavior management.  
 
414858 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพรอ้มมูล 4 

Comprehensive Clinical Pediatric Dentistry 4 
2 (0-6-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3 
ฝึกปฏิบัติงาน ตรวจ รวบรวมข้อมูล วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาและให้ทันตกรรมป้องกันอย่าง

สมบูรณ์ ให้แก่เด็กปกติที่มีชุดฟันผสมและฟันแท้ โดยใช้การจัดการพฤติกรรมแบบไม่ใช้ยา  และการจัดการการ
บาดเจ็บในฟันแท้และเนื้อเยื่ออ่อน 
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Clinical practice in examination, information gathering, diagnosis, treatment planning, and 
comprehensive dental treatment and preventive dentistry in healthy children with mixed and 
permanent dentition, using non-pharmacologic behavior management. Management of trauma in 
permanent teeth and soft tissue. 
 
414859 คลินิกการจัดการพฤติกรรมเดก็โดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรบัเด็ก 1 (0-3-0) 
 Clinical Pharmacologic Behavior Management in Pediatric Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก  ประกอบด้วยการจัดการ
พฤติกรรมโดยใช้ยาที่มีผลสงบประสาทในระดับต่างๆ โดยการให้ยาทางการสูดดม การกิน และการดมยาสลบ รวมถึง
ข้อบ่งชี้ การเตรียมการ การบริหารยา ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการ การจ าหน่ายผู้ป่วย 
และการติดตามผล  

Clinical practice under different pharmacologic behavior management levels by inhalation 
sedation, oral sedation, and general anesthesia. The course also includes practice following 
appropriate indications, pre-operative preparation, drug administration, risk, monitoring, 
complications and their management, discharge, and postoperative follow-up.  
 
414866 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 1 1 (0-3-0) 
 Clinical Dentistry for Pediatric Patients with Special Health  

Care Needs 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรมส าหรับเด็ก ประกอบด้วยการจัดการ
พฤติกรรมโดยใช้ยาที่มีผลสงบประสาทในระดับต่างๆ โดยการให้ยาทางการสูดดม การกิน และการดมยาสลบ รวมถึง
ข้อบ่งชี้ การเตรียมการ การบริหารยา ความเสี่ยง การเฝ้าระวัง ภาวะแทรกซ้อนและการจัดการ การจ าหน่ายผู้ป่วย 
และการติดตามผล  

Clinical practice under different pharmacologic behavior management levels by inhalation 
sedation, oral sedation, and general anesthesia. The course also includes practice following 
appropriate indications, pre-operative preparation, drug administration, risk, monitoring, 
complications and their management, discharge, and postoperative follow-up.  

 
414867 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 2 1 (0-3-0) 

 Clinical Dentistry for Pediatric Patients with Special Health  
Care Needs 2 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กทีม่ีความต้องการพิเศษ 1 
ฝึกปฏิบัติงานคลินิก ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ให้การรักษาโดยการจัดการพฤติกรรมอย่างเหมาะสม 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมินผลการรักษา แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
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ร่วมกับจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการศึกษา การน าเสนอ การอภิปราย บทความวิชาการเกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษต่าง ๆ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรมที่มีความสัมพันธ์การพัฒนาที่ผิดปกติในช่องปาก โรคหรือภาวะทาง
พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับกะโหลกศีรษะและใบหน้า ผู้ป่วยเด็กที่มีความต้องการพิเศษเนื่องจากมีความบกพร่องหรือไร้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ      

Practice of dentistry for pediatric patients with special health care needs: examination, 
diagnosis, treatment planning, providing dental treatment using appropriate behavior management, 
optimum oral health promotion and oral problems prevention, including proper recall and periodic 
evaluation. The education, presentation, discussion on the academic articles on pediatric patients 
with special health care needs with heritable developmental dental anomalies, craniofacial 
anomalies or syndrome and patients with impairments or disabilities. 

 
414868 คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพ่ือการป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้น 1 

Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 1 
1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
ฝึกปฏิบัติงานคลินิก ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไข

เบื้องต้นในผู้ป่วยเด็ก ร่วมกับจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการศึกษา การน าเสนอ การอภิปราย บทความวิชาการ
เก่ียวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะ ใบหน้า กระดูกขากรรไกร และการสบฟัน โอษฐนิสัย การขึ้นของ
ฟันที่ผิดปกติ ตลอดจนขนาดของฟันและขากรรไกรที่ไม่สัมพันธ์กัน  

Clinical practice in preventive and interceptive orthodontics for pediatric patients: 
examination, diagnosis, and treatment planning. The education, presentation, discussion on the 
academic articles on growth and development of head, face, jaws and occlusion, oral habits, 
eruption disturbances and tooth size–arch size discrepancies.  
 
414869 คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพ่ือการป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้น 2 

Clinical Preventive and Interceptive Orthodontics 2 
1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     คลินิกทนัตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไขเบื้องต้น 1 
ฝึกปฏิบัติงานคลินิก ตรวจ วนิิจฉัย วางแผนการรักษา รักษาและติดตามผลการรักษาทางทนัตกรรมจัดฟันเพื่อ

การป้องกันและการแก้ไขเบื้องตน้ในผูป้่วยเด็ก ร่วมกับจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีการศึกษา การน าเสนอ การ
อภิปราย บทความวิชาการเก่ียวกับการเจริญเติบโตและพฒันาการของศีรษะ ใบหน้า กระดูกขากรรไกรที่สัมพันธ์กับ
การสบฟันที่ผิดปกติในแนวดิง่ แนวหน้า-หลัง และแนวขวาง  

Clinical practice in preventive and interceptive orthodontics for pediatric patients: 
examination, diagnosis, treatment planning, treatment and follow-up. The education, presentation, 
discussion on the academic articles on growth and development of head, face, jaws, malocclusion 
and skeletal discrepancies. 
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414896 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  
Seminar in Pediatric Dentistry 1 

2 (2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็กจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเรื่องการพัฒนาการของเด็ก การจัดการ
พฤติกรรมเด็กเพื่อการรักษาทางทันตกรรม การตรวจทางคลินิกและทางภาพถ่ายรังสี  วินิจฉัย การวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมในเด็ก และทันตกรรมป้องกันในเด็ก 

Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature and 
current research works in pediatric dentistry and related fields. The topics include child growth and 
development, behavior management, clinical and radiographic examinations, diagnosis and 
treatment planning, and preventive care in pediatric dentistry 
 
414897 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 
การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็กจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเรื่องการพัฒนาการของเด็ก การจัดการ
พฤติกรรมเด็กเพื่อการรักษาทางทันตกรรม การตรวจทางคลินิกและทางภาพถ่ายรังสี  วินิจฉัย การวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมในเด็ก และทันตกรรมป้องกันในเด็ก 

Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature and 
current research works in pediatric dentistry and related fields. The topics include child growth and 
development, behavior management, clinical and radiographic examinations, diagnosis and 
treatment planning, and preventive care in pediatric dentistry 
 
414898 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3 

Seminar in Pediatric Dentistry 3 
 1 (1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     สัมมนาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2 
การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้านทันตกรรม

ส าหรับเด็กจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเรื่องโรคฟันผุ สาเหตุของโรคฟันผุ การ
แบ่งกลุ่มโรคฟันผุ ระบาดวิทยาของโรคฟันผุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเกิดโรคฟันผุ การประเมินความเสี่ยงในการเกิด
โรคฟันผุ และการจัดการโรคฟันผุ  

Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature and 
current research works in pediatric dentistry and related fields. The topics include dental caries, 
etiology, classification, epidemiology, factors associated with dental caries, caries risk assessment, 
management of dental caries. 
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414899 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4 
Seminar in Pediatric Dentistry 4 

 1 (1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3  
 การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้านทันตกรรม
ส าหรับเด็กจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเรื่องพยาธิวิทยาช่องปากในเด็ก การจัดการ
ทางทันตกรรมส าหรับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ ทันตกรรมประดิษฐ์ในเด็ก โรคข้อต่อขากรรไกรในเด็ก การวิเคราะห์
และประเมินงานวิจัยในทางทันตกรรม  

Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature and 
current research works in pediatric dentistry and related fields. The topics include oral pathology in 
children, dental management of patients with cleft lip/ palate, prosthodontics in children, 
Temporomandibular disorders in children and critical appraisal in dental literatures 

 
415701 ทันตกรรมป้องกันขั้นสูงและปจัจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก 3(3-0-6) 
 Advanced Preventive Dentistry and Oral Health Determinants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ความรู้ข้ันสูงในศาสตร์ตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียกับงานทนัตกรรมป้องกัน เน้นโรคในช่องปากหลัก 3 โรค คือ ฟันผุ ปริทนัต ์
และมะเร็งช่องปาก สาเหตุปัจจยัเสี่ยงต่อทั้ง 3 โรค วิธีการประเมินความเสี่ยง มาตรการตา่ง ๆ ที่ใช้ในการป้องกัน และ
ประมวลความรู้มาใช้ในการวางแผนโครงการทนัตกรรมป้องกัน ในกลุ่มเป้าหมายตา่ง ๆ ทัง้ในคลินิกและชุมชน 
 Advanced preventive dentistry, emphasia on three main oral diseases: dental caries, 
periodontal disease, and oral cancer and their risk factors, assessment of risk factors, appropriate 
preventive measures, development of preventive dental program for different target groups in 
clinical settings and in the community. 
 
415702 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 

Oral  Health Promotion 1 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ทฤษฎีแลแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ การประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก วิสัยทัศน์ในการพัฒนา
สุขภาพแบบองค์รม วิวัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีและรูปแบบของพฤติกรรมสุขภาพทั้งในปัจเจกและสังคม 
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริสุขภาพและสุขภาพช่องปาก มาตรการต่าง ๆ ของการส่งเสริมสุขภาพ การวางแผน
และการประเมินผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 
 Theories and concepts in health promotion, and their application to oral health promotion, 
visions for holistic health care development, the evolution of health promotion, theories and 
models of health behavior in both individual and society. Factors affecting health and oral health 
promotion, measures and strategies in oral health promotion. Oral health promotion planning and 
evaluation.  
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415703 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 
Oral  Health Promotion 2 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 งานทันตสุขศึกษา การใช้สื่อต่าง ๆ การวางแผนงานทันตสุขศึกษา รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพช่องากใน
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ กรณีศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระดับบุคคลและระดับชุมชน การเขียนและ
น าเสนอโครงร่างการส่งเสริมสุขภาพ 

Dental health education, media use, dental health education program planning, models in 
oral health promotion for different target groups, cases study in both Thailand and abroad at 
individual and community level. Planning and presenting oral health promotion programs. 

 
415704 ระบาดวิทยาช่องปาก    

Oral Epidemiology   
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
หลักการทางระบาดวิทยากับงานทันตสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะทันตสุขภาพ ระบาดวิทยาของโรค

และความผิดปกติต่างๆ ในช่องปาก วิธีการึกษาทางระบาดวิทยาชนิดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพ  การวิจารณ์
รายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาช่องปาก 

Concepts and principles of epidemiology applied to oral health, factors affecting oral health, 
epidemiology of diseases and other abnormalities of the oral cavity, epidemiological study types, 
critique of epidemiological reports in dentistry. 
 
415706 สัมนาทันตกรรมป้องกัน  

Seminar  in Preventive Dentistry 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
เป็นการศึกษาค้นคว้า โดยการรวบรวม, วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการที่เก่ียวข้องในสาขา ทันตก

รรมป้องกัน ตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษ โดยน าเสนอในรูปแบบการสัมมนาเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม 
และน าเสนอผลการศึกษาเป็นรายงานในลักษณะบทความปริทัศน์ 

This course is focused on special study, depending on the students, included gathering, 
analyzing and synthesizing the scientific information. The students are required to present their 
findings periodically. The final report of the special study will be a literature review on special topic 
and should normally be approximately 5000 words in length  
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415707 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางทันตสาธารณสุข  
Seminar in Research Methodology and Biostatistics in 
Dental Public Health 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
เป็นการศึกษาเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและชวีสถิติที่เน้นทางทันตสาธารณสุข แนวคิดและเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง  

สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอน -พาราเมตริก การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมส าหรับงานทันตสาธารณสุข 

Integration of research methodology and biostatistics for analyze design and apply in dental 
public health research projects. Study advanced statistics that applied in research report in dental 
science journal 
 
415708 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

Qualitative Research  
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
ปรัชญาเบื้องต้นของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัย

เชิงปริมาณ ระเบียบวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการคิดรวบยอด เทคนิควิธีการ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเชิงคุณภาพรวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ 

Basic concept and philosophy of research in social sciences and sciences, qualitative and 
quantitative research, study design,  methodology, conceptualization, technique in data collection, 
qualitative data analysis and interpretation,  qualitative report writing 
 
415709 การประเมินผลโครงการ     

 Project Evaluation 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
แนวคิดความหมายและการพัฒนาการของการประเมินผลโครงการทฤษฎี การประเมินผล กระบวนการ

ประเมินผล บทบาทของผู้ประเมินผลและการน าแนวคิดการประเมินผลโครงการสู่การพัฒนางานสุขภาพ 
Concept of meaning and evolution of project evaluation, theories of evaluation, evaluation 

process, role of evaluator, application of evaluation concept to develop health work 
 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน  
แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม และวิชาชีพ 

สิทธิของผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทยสภา ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์  และการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ทันตแพทย์และผู้ป่วย วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้พื้นฐาน ความรู้ ความเข้าใจในจริยธรรมที่เรียน
มา 
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Concepts in ethics.  Ethics in dentistry. Relationship of religions, ethics and dentistry.  
Patient’s right and rules of Thai dental council.  Basic factors of human behaviors. Doctor-patient 
interrelationship.  Analytical discussion of ethical problems in dentistry using the knowledge gained 
from this course 
 
415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์ 

Research Methodology in Dentistry 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:  ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
 การศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ การน าขบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการ
ออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัยเทคนิควิธีการรวมรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
การเสนอผลงานวิจัย การประเมินผลการวิจัย และการวิจารณ์ผลงานวิจัย 

The study about different types of research design and methodology, this course emphasizes 
on the application of scientific method in research design including the development of research 
proposal, data collection, data management, presentation of research findings, critical appaisal and 
the critique of research findings 

 
415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์   

Biostatistics in Dentistry 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
แนวคิดและการน าวิธีทางสถิติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยทางทันตแพทย์ การเลือกใช้สถิติที่

เหมาะสมกับข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการเลือกตัวอย่างและการ
ก าหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบค่าความถูกต้องและค่าความเชื่อถือได้ การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย
ทางทันตแพทย์ การเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารในการขอค าปรึกษาทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติด้วยคอมพิวเตอร ์

Statistical concepts and methods in developing dental research proposals. Selection of 
appropriate statistical methods for dental data including parametric and non-parametric statistics. 
Concepts in determining sample size. Tests of validity and reliability. Planning for analysis in dental 
research. Preparation of necessary information used to communicate in statistical consultation. 

 
415751 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 

Health Promotion Practice 
3(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  415701 
ฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากของปัจเจกบุคคลในคลินิกทันตกรรมป้องกันและกลุ่มเป้าหมายในชุมชน โดย

ใช้มาตรการทันตกรรมป้องกันทุกระดับที่เหมาะสม การฝึกปฏิบัติเน้นถึงความเข้าใจและความสามารถที่จะใช้วิธีการ
ทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อโรคในช่องปากและให้การป้องกันได้อย่างเหมาะสม 
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Clinical practice in radiology clinic, including making intra- and extraoral radiographs; 
radiographs of skull, temporomandibular joint, maxillary sinus and radiographs for dental implants; 
special radiographic techniques, such as localization of embedded teeth and foreign bodies, dental 
digital radiography and ultrasound of oral maxillofacial diseases. 

 
421811 ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง 

Advanced Fixed Prosthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และขั้นตอนการให้การรักษาด้วยฟันเทียมบางส่วนติดแน่น การบูรณะฟันที่ได้รับการ

รักษาคลองรากฟันแล้ว การท าครอบฟันบางส่วน ครอบฟันกระเบื้องล้วน การเทียบสีและการแต่งสีครอบฟัน การยึด
ครอบฟัน ความล้มเหลวของงานฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 

Concepts, theories, techniques and steps in fixed prosthodontic treatment. Restoration of 
endodontically treated teeth. Partial coverage, porcelain-fused-to-metal crowns and all ceramic 
crowns. Science of color, shade guide selection, stain and glazing. Clinical failures in fixed 
prosthodontic 
 
421812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดไดข้ั้นสูง 

Advanced Removable Prosthodontics  
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
แนวคิด ทฤษฎี และพื้นฐานการออกแบบและการรักษาด้วยฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในผู้ป่วยรายที่ยากกว่า

ปกติ รายที่มีฟันเหลือน้อย และรายที่มีการสูญเสียมิติแนวดิ่ง การใช้ตัวยึดหรือสลักยึด การพิมพ์สันเหงือกในลักษณะ
ท างาน และการสบฟัน 

Concepts, theories and techniques in designing and treatment of removable partial 
prosthodontic in advanced cases, cases of a few remaining teeth and loss of vertical dimension. 
Uses of attachments, functional impression and occlusion 
 
421813 ฟันเทียมทั้งปากขั้นสูง  

Advanced Complete Denture                                 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคในการให้การรักษาด้วยฟันเทียมทัง้ปากในผู้ป่วยที่มีความยุ่งยากซบัซ้อน ฟันเทียม

ทั้งปากชนิดใสท่ันที ฟันเทียมเดีย่ว และฟันเทียมทับราก 
Concepts, theories and techniques in treatment with complete denture in complicated 

cases. Immediate denture, single complete denture and overdenture 
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421814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 
Advanced Perio-Prosthodontics   

  1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
แนวคิด ทฤษฎีและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์  การท าศัลยกรรม

ปริทันต์เพื่อรองรับการใส่ฟัน  การใส่ฟันเทียมติดแน่นและฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในผู้ป่วยโรคปริทันต์ การสร้างฟัน
เทียมที่มีการสบฟันที่มีเสถียรภาพ และมีความสวยงามภายหลังการรักษาโรคปริทันต์ การคงสภาพภายหลังการใส่ฟัน
เทียม 

Concepts, theories and treatment plan in perio-prosthodontic patient. Periodontal surgery for 
supporting denture. Fixed and removable prosthodontic in perio-prosthodontic patient. Occlusal 
stability and esthetic of prosthodontic after periodontal treatment and maintenance 
 
421815 ทันตกรรมรากเทียม  

Prosthodontic Implantology 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค ในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม การเลือกผู้ป่วย การวินิจฉัยและการวาง

แผนการรักษา การเลือกรากเทียม และการออกแบบฟันเทียมให้เหมาะสมกับรากเทียม ระบบต่างๆของรากเทียม 
ขั้นตอนการรักษาทั้งทางศัลยกรรม และทันตกรรมประดิษฐ์ 

Concepts, theories and techniques in prosthodontic implantology. Case selection, diagnosis 
and treatment plan. Implant selection, prosthodontic design and various systems of implant. 
Surgical steps and prosthodontic steps   
 
421816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า 

Maxillofacial Prosthodontics 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฟื้นฟูและบูรณะความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้า ทั้งที่มีขึ้นแต่ก าเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง โดยใช้

สิ่งประดิษฐ์ 
Prosthetic rehabilitation and reconstruction of oral and facial defects both congenital and 

acquired origin 
 

421827 ชีววัสดุส าหรับการประยุกตใ์นงานทันตกรรมประดษิฐ์   
Biomaterials for Prosthodontic Applications             

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
วัสดุชีวภาพที่ประยุกต์ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ การทบทวนทันตวสัดุศาสตร์ เช่น โพลิเมอร์ เซรามิก โลหะ 

และโลหะเจือในทางทนัตกรรม ทั้งในด้าน ส่วนประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี เชิงกล และชีวเวท ข้อบ่งใช้ ข้อ
ห้าม ข้อดี ข้อเสีย และการเข้ากันได้ทางชีวภาพ  
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Biomaterials applied in prosthodontics. Review of dental materials, including polymer, 
ceramic, metal and alloys in fields of composition, physical, chemical, mechanical and biomedical 
properties, indications, contraindications, advantages, disadvantages and biocompatibility  
 
421828 การสบฟันขั้นสูง 

Advanced Dental Occlusion      
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ศึกษาชีววิทยาและกลศาสตร์ของระบบบดเคี้ยว หลักการเคลื่อนที่ของขากรรไกรล่าง ความส าคัญของการสบ

ฟันในศูนย์และความสัมพันธ์ในศูนย์ ระบบการบดเคี้ยวในอุดมคติ การบาดเจ็บเหตุ สบฟัน โรคที่เกี่ยวกับข้อต่อ
ขากรรไกร การปรับการสบฟันและการเข้าเฝือกฟัน 

Study of biologic and mechanic of occlusion system, principle of mandibular movement. 
Significant of centric occlusion, centric relation. Ideal occlusion, trauma from occlusion, 
temporomandibular dysfunction, occlusal adjustment and splinting 

 
421831 ปฏิบัติการทันตกรรมประดษิฐข์ั้นสูง  

Advanced Laboratory Practice in Prosthodontics 
1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฝึกปฏิบัติในงานปฏิบัติการทางทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง ได้แก่ ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ฟัน

เทียมทั้งปากและฟันเทียมติดแน่น การฝึกถ่ายภาพในช่องปาก     
Laboratory practices in advanced prosthodontics, for example: Laboratory practices in 

removable partial denture, complete denture, fixed dental prostheses and practice in dental 
photography. 

 
421861 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสงู 3 

Advanced Clinical Prosthodontic 3    
4(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษาและ รักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องการใส่ฟันเทียมถอดได้ 

ฟันเทียมติดแน่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง และ การเลือกใช้
วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษา และน าเสนอการวางแผนการรักษา 

Clinical practice in treatment planning and treatment of complicated cases of removable 
prosthodontic, fixed prosthodontic. The treatment plans involve consultation with the related 
fields, the selection of materials and equipment. Case presentation of treatment plans 
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421862 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสงู 4 
Advanced Clinical Prosthodontics 4      

4(0-12-0)          

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษาและ รักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพ

ช่องปาก และผู้ป่วยที่มีความวิการทางใบหน้าและขากรรไกรด้วยการบูรณะฟื้นฟูสภาพช่องปาก และการใส่สิ่งใบหน้า
และขากรรไกรประดิษฐ์ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง และ การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่
เหมาะสมในการรักษา และน าเสนอการวางแผนการรักษา 

Clinical practice in treatment planning and treatment of patients required oral rehabilitation 
and patients who have maxillofacial defects by oral rehabilitation and maxillofacial prosthesis. The 
treatment plans involve consultation with the related fields, the selection of materials and 
equipment. Case presentation of treatment plans 
 
421863 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสงู 5    

Advanced Clinical Prosthodontics 5    
3(0-9-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษา และรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องการฝังรากเทียมร่วมกับ

การใส่ฟันบนรากเทียม โดยมีการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสม
ในการรักษา และน าเสนอการวางแผนการรักษา 

Clinical practice in treatment planning and treatment of patients required implant prosthesis. 
The treatment plans involve consultation with the related fields, the selection of materials and 
equipment. Case presentation of treatment plans. 

 
421891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 

Seminar in Prosthodontics 1   
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การน าเสนอบทความปริทัศน์ และบทความวิจัยที่เก่ียวกับขั้นตอน เทคนิค วิธีการ วัสดุตา่งๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

รักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ ทัง้การใส่ฟันเทียมแบบติดแนน่ ฟนัเทียมบางส่วนแบบถอดได้ ฟันเทียมทั้งปาก และงาน
ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ เพือ่ให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการรักษาทางคลนิิกได ้

Presentation of literature reviews and research in techniques, procedures and materials in 
prosthodontic treatment. The topics include fixed prosthodontic, removable partial prosthodontic, 
complete denture, perio-prosthodontic to apply in clinical procedure  
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421892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
Seminar in Prosthodontics 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การน าเสนอบทความปริทัศน์ และบทความวิจัยที่เก่ียวกับขั้นตอน เทคนิค วิธีการ วัสดุต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ

ให้การบ าบัดฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก อวัยะที่เกี่ยวข้องของขากรรไกรและใบหน้า สิ่งใบหน้าและขากรรไกร
ประดิษฐ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทียม โดยการประมวลความรู้จากสาขาวิชาต่างๆมาประยุกต์เพื่อการ
รักษา 

Presentation of literatures reviews and research in techniques, procedures and materials in 
the fields of oral rehabilitation, anatomy related to maxillofacial, maxillofacial prosthesis and 
prosthodontic implantology by gathering the knowledge from other fields to apply the treatment 
 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย ์

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

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และสัมพันธ์กับงานทางทันตกรรม รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ และ

สรีรวิทยาของอวัยวะต่างๆ บริเวณศีรษะและคอ การประยุกต์ความรู้ในเร่ืองหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท 
ระบบการบดเค้ียว และระบบการกลืนอาหาร กลไกการเกิดความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากและการควบคุม 
พื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เก่ียวข้องกับทางทันตกรรม ชีวเคมีประยุกต์ของเนื้อเยื่อ
ที่สะสมแร่ธาตุและพยาธิวิทยาของการอักเสบและการติดเชื้อบริเวณใบหน้าและช่องปาก อณูชีววิทยาของมะเร็งช่อง
ปาก เภสัชวิทยาทางทันตกรรม  

Relevant basic knowledge in Biomedical Science related to dentistry, including anatomy and 
physiology of various organs in the head and neck region. Applied knowledge in the function of 
musculature, nervous, mastication, and deglutition systems. Mechanisms of nociception around the 
orofacial region and its control.  The basic molecular genetics and the related genetic disorders to 
dentistry. Applied biochemistry of mineralized tissues and pathology of inflammation and infection 
in the orofacial region. Molecular biology of oral cancer  and  dental pharmacology  

 
422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง 

Advanced Oral Biology 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในสาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลในช่องปากที่เก่ียวข้องกับการเจริญและพัฒนาของ

กะโหลกศีรษะ เพดาน ใบหน้า ฟัน และอวัยวะปริทันต์ ชีววิทยาของกระดูกและเซลล์เยื่อบุผิว โครงสร้างของเนื้อเยื่อ
เก่ียวพันและเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน กลไกการขึ้นของฟัน การหายของแผลในช่องปาก และการรับรส  โครงสร้าง
ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของน้ าลาย และบทบาทของกระบวนการอักเสบและระบบภูมิคุ้มกันในช่องปาก ทบทวนการ
จ าแนกชนิดของเชื้อจุลชีพในช่องปากโดยเฉพาะแบคทีเรียและกลไกทางพิษวิทยาของเชื้อจุลชีพ การเกิดแผ่นคราบ
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จุลินทรีย์และส่วนประกอบ ความส าคัญของแผ่นคราบจุลินทรีย์และเชื้อจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจงต่อการเกิดโรคฟันผุ
และโรคปริทันต์ การน าความรู้ทางอณูชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

New advances in cellular and molecular biology relevant to oral biology on the topics of 
developmental biology of craniofacial structures - including skull, palate, face, teeth, and 
periodontium - bone and epithelial biology, structures of connective tissue and pulp, mechanisms 
of tooth eruption, wound healing, and taste sensation. Physiological and biochemical aspects of 
saliva, and the roles of inflammation and immune system in the oral cavity studied. Classification 
of oral microorganisms, particularly bacteria, and toxicity mechanisms reviewed.  Formation and 
compositions dental plaque studied. The importance of dental plaque and specific microorganisms 
in dental caries and periodontal disease discussed.   Application of knowledge in molecular biology 
for dental research 
 
422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง  

Advanced Oral Sciences 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ช่องปากที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการศึกษา/วิจัยทาง

อณูชีววิทยา เซลล์ต้นก าเนิดในช่องปาก ไมโครไบโอมในช่องปาก การวินิจฉัยโรคทางทันตกรรมและโรคทางระบบโดยใช้น้ าลาย 
วิศวกรรมเนื้อเยื่อทางทันตกรรม ยีนบ าบัดทางทันตกรรม ระบบน าส่งยาทางทันตกรรม การแก่ตัวที่สัมพันธ์กับช่องปาก นิติ
ทันตวิทยา สารสนเทศทางทันตกรรม เทคโนโลยีระดับนาโน และเทคโนโลยีสามมิติที่ใช้ในทางทันตกรรม ตลอดจนการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานคลินิก และงานวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

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

 
423702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน     

Basic Occlusion                            
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน          
เป็นการศึกษาการท าหน้าที่ของระบบบดเค้ียว ซึ่งเกิดจากการท างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างอวัยวะต่างๆ ที่

เก่ียวข้อง ได้แก่ ฟัน อวัยวะปริทันต์ ขากรรไกร ข้อต่อขากรรไกร กล้ามเนื้อบดเค้ียว กล้ามเนื้อลิ้น และริมฝีปาก และ
ระบบประสาทของอวัยวะเหล่านี้ในสภาพปกติและผิดปกติรวมทั้งวิธีป้องกันบ าบัด และบูรณะระบบบดเค้ียวให้กลับท า
หน้าที่ได้เป็นปกติ เพื่อท าให้เกิดการเรียนรู้ภาคทฤษฏีในการจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาในการท าหน้าที่ของระบบบดเค้ียว
ในเบื้องต้นศึกษาเก่ียวกับกายวิภาคศาสตร์และการท าหน้าที่ของระบบบดเคี้ยวอันได้แก่ การสบฟัน  ข้อต่อขากรรไกร
กล้ามเนื้อบดเค้ียวและกล้ามเนื้ออ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง การเคลื่อนที่ของขากรรไกรในรูปแบบต่างๆ  ความเจ็บปวดบริเวณ
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ใบหน้าช่องปากพื้นฐาน ระบาดวิทยา แนวคิดเก่ียวกับสาเหตุ หลักการตรวจพิเคราะห์การจัดจ าแนกกลุ่ม  แนวคิดการ
บ าบัดรักษาและรูปแบบการรักษาปัญหาการท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 

The study in  anatomy and functional anatomy of structures in the  masticatory system, such 
as occlusion, temporomandibular joints, muscle of mastication and related muscles.  Functional 
and border movement of the jaw. Epidemiology etiology, classification and diagnosis, treatment 
concepts and modalities of temporomandibular disorders. 

 
423703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยว       

Functional Disturbances of The Masticatory System                                                         
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
ศึกษากายวิภาคศาสตร์และวิเคราะห์การท าหน้าที่ของระบบบดเค้ียว ระบาดวิทยาและแนวคิดเก่ียวกับสาเหตุ

ของการเกิดความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว การจัดจ าแนกกลุ่มของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบบดเค้ียว หลักการ
ตรวจพิเคราะห์ และแนวคิดการบ าบัดรักษาการท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว ศึกษาโรคและความผิดปกติในการ
ท าหน้าที่และการท างานนอกหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว การท าทดสอบเพื่อการวินิจฉัย ประเภทต่างๆ ของการ
บ าบัดรักษา และการประยุกต์เทคโนโลยีกับการวิจัยและงานทางคลินิกทันตกรรม 

Study functional anatomy of temporo-mandibular joint, epidemiology, concepts of etiology 
and contributing factor of TMD, classification of TMD, clinical assessment of TMD, categories and 
concept of TMD management 
 
423750 คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว 

Clinical  Occlusion                                                       
2 (0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
เป็นการฝึกปฏิบัติในทางคลินิกเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในการตรวจ พิเคราะห์ วินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา 

และบ าบัดรักษาผู้ป่วยที่มีความเจ็บปวด 
Clinical practice for the skill of examination, and diagnosis of Orofacial pain and TMD patient 

 
423781 สัมมนาทันตกรรมบดเคี้ยว 

Seminar in Occlusion 
2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  
การศึกษาโดยการน าเสนอบทความจากวารสารที่ เกี่ยวข้องกับทันตกรรมบดเคี้ยว โดยสามารถวิเคราะห์ 

เสนอแนะและสรุปบทความได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถประมวลความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในทาง
คลินิกได้ 

The study by presentation the journal of occlusion including analysis, discussion, 
recommendation and conclusion the articles correctly 
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426701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 
Comprehensive Dentistry 1 

3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
แนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูลเพื่อการรักษา การคงสภาพ การป้องกันและการสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปากที่เหมาะสม การตวจ การพิเคราะห์และวางแผน การเข้าดูแลทันตสุขภาพโดยค านึงถึงองค์รวม หลักการของ
ทันตกรรมป้องกันในคลินิก การรักษาทางทันตกรรมอนุรักษ์ ทั้งการรักษาทางปริทันต์ การบูรณะฟันโดยวิธีทาง           
ทันตกรรมหัตถการที่ไม่ซับซ้อน และการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

Introduction to comprehensive dental care concept for treatment, maintenance, prevention 
and promotion in order to reach optimum oral health.  Holistic approach in examination, diagnosis 
and treatment planning, together with  principle of clinical prevention  and conservative dental 
treatments, such as periodontal treatment, uncomplicated restoration, and endodontic treatment. 
 
426702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Comprehensive Dentistry 2 
3(3-0-6) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การฟื้นฟูสภาพในช่องปากโดยการบูรณาการ การบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพปริทันต์และสภาพฟัน         

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม การใส่ฟันปลอม การจัดฟันเพื่อการป้องกันการสบฟันผิดปกติและการจัดฟัน
เฉพาะที่ การท าศัลยกรรมในช่องปาก รวมทั้งการดูแลรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็ก 

Reconstruction of oral condition through integration of various dental procedures considered 
appropriate for existing periodontal condition. Relevant topics such as esthetic and restorative 
dentistry, dental prosthesis, oral surgery, interceptive orthodontics, minor tooth movement and 
comprehensive dental care for children. 
 
426703 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง   

Advanced Multidisciplinary Treatment Planning 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมแบบบูรณาการ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ทางทันตก

รรม ได้แก่ วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทัน
ตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากในบริบทคลินิก เพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษา ในผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูล 

Multidisciplinary dental treatment planning concerning relationships between different 
specialties in dentistry including oral diagnosis, periodontology, operative dentistry, endodontics, 
oral surgery, prosthodontics, orthodontics, oral health promotion and disease prevention in clinical 
context to apply in dental treatment planning in comprehensive dental care. 
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426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 
Clinical Comprehensive Dentistry 1 

4(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลโดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม 

ประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม 
การบูรณาการความรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู รวมทั้งการน าเสนอแผนการรักษา ทางเลือกของ
การรกัษา และการน าเสนอความก้าวหน้าของการรักษา การอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคในการรักษา 

Clinical practice in comprehensive dentistry. The scope of practice includes oral examination 
and diagnosis, management of dental emergencies, appropriate treatment planning, integration of 
various dental specialties concerning patient context, oral health promotion and prevention, dental 
treatment and mouth preparation for reconstruction, ideal and alternative treatment plan 
presentation, progress report, treatment problems and difficulties discussion. 
 
426762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Clinical Comprehensive Dentistry 2 
4(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูล การบ าบัดรักษาทางทันตกรรมที่

ซับซ้อน  การฟื้นฟูสภาพในช่องปากให้เหมาะสม และการพัฒนาทักษะผู้ป่วยให้สามารถดูแลสุขภาพช่องปากของ
ตนเองได้ต่อไป การน าเสนอผลการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์รวมทั้งอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรค 

Clinical practice in comprehensive dental treatment in more complex cases, reconstruction 
of oral condition, promote oral self care skill to maintain oral health, and presentation of complete 
cases. 
 
426765 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3 

Clinical Comprehensive Dentistry 3 
4(0-12-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเก่ียวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ที่มีขั้นตอน

การรักษาที่ซับซ้อน การให้การรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมบดเคี้ยว รวมถึงโรคของเยื่อเมือก
ในช่องปาก โดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวมและบริบทของผู้ป่วย มีการน าเสนอ แผนการรักษา  ทางเลือกของการรักษา 
การประเมินผลการรักษาเป็นระยะ รวมทั้งมีการคงสภาพผู้ป่วยภายหลังการรักษาอย่างต่อเนื่อง 

Clinical practice in comprehensive dentistry in children and adult cases. Clinical procedures 
may involve surgical treatment, Treatment of occlusion and oral lesion while considering patients 
and their context as a whole. treatment plan and options will be presented. Patients will be 
evaluated periodically and oral health will be maintained after treatment. 
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426792 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 1   
Selected Topic in Comprehensive Dentistry I  

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 
แนวคิดทางทันตกรรมพร้อมมูล ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือพัฒนาการของเทคโนโลยี  ทางทันตกรรมที่

ทันสมัย เพื่อน าไปประยุกต์ในกระบวนการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ การบริบาล 
และการคงสภาพผู้ป่วยทางทันตกรรมพร้อมมูลได้อย่างเหมาะสม และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้สนับสนุน 

Comprehensive dental care concept, academic advancement in dentistry, and development 
on dental technology which lead to applications in dental diagnostic process, treatment planning, 
oral health promotion and disease prevention, treatment procedures, and maintenance for optimal 
oral health based on best available evidence. 
 
427798 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
12 หน่วยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แลว้ หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ 
   หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 
427799 วิทยานิพนธ์ปริญญาโท 

Master’s Thesis 
36 หน่วยกิต 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์แลว้ หรือลงทะเบียนพร้อมกับการเสนอขออนุมัติ 
   หัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 
429711   ทันตกรรมรากเทียม 1 

(Dental Implantology 1) 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางชีววิทยาของเนื้อเยื่อกระดูก และกระบวนการหายของกระดูกรอบ ๆ รากเทียม       

กายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม ส่วนประกอบและเครื่องมือทางทันตกรรมรากเทียม    
ชีววิทยากลไกการรับแรงบดเค้ียวของรากเทียม  พื้นฐานการวางแผนการรักษารักษาทางทันตกรรมรากเทียม 

Basic science of bone biology and healing of bone around dental implant  Anatomy of the 
maxillofacial organs which is involved the dental implant treatment The dental implant system and 
instrumentations biomechanic of chewing load on dental implant Basic treatment planning for 
dental implant 
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429712  ทันตกรรมรากเทียม 2 
Dental Implantology 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ท.รท. 711 (429711)    
การรักษาทางทันตกรรมรากเทียม วิธีการผ่าตัดฝังรากเทียมทั้งรากเดียวและหลายราก การบูรณะด้วยการใส่ฟัน

ทั้งซี่เดียวและหลายซี่ การฝังรากเทียมเพื่อเป็นที่ยึดของฟันเทียมทั้งปาก  ชีววิทยาของการปลูกกระดูก  ชีววัสดุที่ใช้ใน
การปลูกกระดูก การผ่าตัดปลูกกระดูกเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานของการปลูกกระดูกในโพรงอากาศแมกซิลลา             
การจัดการกับเนื้อเยื่ออ่อนรอบรากเทียม  ความรู้พื้นฐานของการรักษาทางทันต-กรรมรากเทียมกับความสวยงาม    
ภาวะแทรกซ้อนของการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมและวิธีรักษา 

Dental implant treatment Surgical dental implantation both single tooth and multiple teeth. 
Prosthodontic treatment single tooth and multiple teeth overdenture dental implant retained 
Biology of bone grafting Biomaterial for bone substitution Basic surgical bone grafting Basic 
knowledge sinus elevation bone grafting technique Soft tissue around dental implant management 
Basic knowledge of esthetic dental implant treatment Complications and managements 

 
429731 ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม 1 

Laboratory Dental Implantology 1  
1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การฝึกหัดววางแผนการรักษาผ่าตัดฝังรากเทียมและการใส่ฟันบนรากเทียมในแบบจ าลองและเรียนรู้ระบบราก

เทยีมชั้นน าที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ 
The practicing of treatment plan, surgical implantation, and prosthodontics treatment on 

model. The learning of leading dental implant system at least 4 systems 
 
429781 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 1 

Seminar in Dental Implantology 1 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ทบทวน น าเสนอและวิจารณ์ บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยในแขนงวิชาทันตกรรม

รากเทียม  
Review, presentation and discussion of issues, literature and research in dental implantology 
 

429782  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2 
Seminar in Dental Implantology 2 

1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ทบทวน น าเสนอและวิจารณ์ บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ บทความวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาง

ทันตกรรมรากเทียม  
Review, presentation and discussion of issues, literature research and new technology in 

dental implantology 
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429801 การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม  
Occlusion in Dental Implantology 

2(2-0-4) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
กระบวนการสบฟันบนรากฟันเทียมและฟันธรรมชาติ ทั้งรากเทียมซี่เดี่ยวและหลายซี่ รากเทียมคร่อมรากฟัน

เทียม การใส่ฟันติดแน่นบางส่วนและทั้งปากบนรากฟันเทียม การออกแบบการกัดสบบนรากฟันเทียม เรียนรู้การ
เคลื่อนไหวของข้อต่อขากรรไกรจากการสบฟัน รวมถึงภาวะแทรกซ้อนต่างๆ จากการสบฟันและเครื่องมือดิจิทัลในงาน
สบฟันบนรากฟันเทียม 

Cover details of natural and implant dentition, implant retained overdenture, options for 
single crown-implant and fixed prosthesis. Implant-occlusion design rational, treatment planning. 
Learn joint movement from occlusion including occlusion complication in dental implant and 
digital device for dental implant occlusion 
 
429811  ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 

Advanced Dental Implantology 1 
1(1-0-2) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การรักษาทางทันตกรรมรากเทียมชั้นสูงในผู้ป่วยที่ซับซ้อน  จ าเป็นต้องได้รับการปลูกกระดูกอย่างมาก  หรือ

การใส่ฟันบนรากเทียมทั้งปาก  การฝังรากเทียมทันทีหลังการถอนฟัน  การใช้งานรากเทียมทันทีหลังจากฝังรากเทียม
โดยไม่ต้องรอการหายของกระดูก  กระบวนการอักเสบรอบรากเทียมและการรักษา  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาง
ทันตกรรมรากเทียมและชีววัสดุ 

Advance dental implant treatment Advance bone grafting methods  Full mouth rehabilitation  
with dental implants Immediate dental implantation Immediate loading on dental implant 
Inflammation around dental implant and treatment Advance dental implant tecnology and 
advance biomaterial 

 
429831  ปฏิบัติการการใชด้ิจิทัลทางทันตกรรมในงานทันตกรรมรากเทยีม1 

Laboratory Digital Dental Implantology 1 
1(0-3-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
การใช้ระบบดิจิทัลในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม การท าตัวน าร่องส าหรับการผ่าตัดฝังรากเทียม การใช้

ซอฟท์แวร์ การใช้เครื่องสแกนเนอร์ในช่องปาก การวางแผนท าครอบฟันส าหรับรากเทียมโดยซอฟท์แวร์ และการใช้ 
แคด-แคม ทางทันตกรรมรากเทียม 

The practicing of the application of digital in dental implantology. The fabrication of Surgical 
drill guide The using of software,oral scanner and cad-cam in prosthesis fabrication for dental 
implant  
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429851  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 
Advanced Clinical Dental Implantology 1 

3(0-18-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมรากเทียม  เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยการใส่ฟันเทียมบนรากเทียม

ชนิดซี่เดียว  การผ่าตัดฝังรากเทียมแบบซี่เดียวในกรณีที่ไม่ซับซ้อน  การผ่าตัดฝังรากเทียมเพื่อใช้เป็นหลักของฟันเทียม
ทั้งปากชิ้นล่าง 

Clinical practice of dental implant treatment for single tooth replacement basic surgical 
implantation for single tooth surgical implantation for lower single overdenture 
 
429852  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2 

Advanced Clinical Dental Implantology 2 
5(0-30-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมรากเทียม  เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาโดยการใส่ฟันเทียมบนรากเทียม

ชนิดซี่เดียว การผ่าตัดฝังรากเทียมแบบซี่เดียวในกรณีที่ซับซ้อนและไม่ซับซ้อน การผ่าตัดฝังรากเทียมเพื่อใช้เป็นหลัก
ของฟันเทียมทั้งปากชิ้นล่าง 

Clinical practice of dental implant treatment for single tooth replacement surgical 
implantation for single tooth in non-complicated and complicated cases surgical implantation for 
lower single overdenture 
 
429853  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3 

Advanced Clinical Dental Implantology 3 
4(0-24-0) 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
ฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมรากเทียมเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาด้วยการฝังรากเทียมชนิดหลายซี่

หรือทั้งปาก การผ่าตัดฝังรากเทียมและใส่ฟันบนรากเทียมในรายที่ต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการขยายกระดูกขากรรไกร  
การผ่าตัดฝังรากเทียมและใส่ฟันเทียมบนรากเทียมในรายที่ต้องใช้การผ่าตัดร่วมกับการปลูกกระดูกชั้นสูง การผ่าตัดฝัง
รากเทียมและใส่ฟันบนรากเทียมในรายที่ต้องปลูกกระดูกในโพรงอากาศแมกซิลลาชนิดเทคนิคการเปิดหน้าต่างโพรง
อากาศจากด้านข้าง  การผ่าตัดฝังรากเทียมในบริเวณที่ต้องการความสวยงามที่ซับซ้อน 

Clinical practice in advance dental implant treatment clinic for multiple teeth replacement 
or full mouth, bone spreading and bone splitting technique for dental implantation, advance bone 
grafting for dental implant, advance bone grafting in maxilla sinus with lateral window technique 
and advance dental implant treatment in complicate esthetic cases 
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676702 หลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในการสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Principle of Social and Behavioral Science in Public Health 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :   ไม่มี 

แนวคิดสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์สุขภาพและความเจ็บป่วยของโลก ปัจจัยก าหนดสุขภาพและการ
สาธารณสุขสุขภาพการบูรณาการแนวคิดสังคมศาสตร์วัฒนธรรมในการพัฒนาสุขภาพ การประยุกต์ทฤษฏีพฤติกรรม
ศาสตร์ในงานด้านสาธารณสุข 

Concepts of social sciences and Behavioral Science, health and illness under globalization. 
Factors determinants to health and public health, cultural system and health, health and socio-
cultural perspectives, integration of socio-cultural concept to development of health integration of 
behavioral science to implement in public health 
676703 หลักการบริหารงานสาธารณสขุ  2(2-0-4) 
 Principle of Public Health Administration 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ไม่มี 

แนวคิด ทฤษฎีหลักการ และกระบวนการของการบริหารสาธารณสุข นโยบายสุขภาพ และแผนพัฒนาการ
สาธารณสุข การบริหารองค์กรสาธารณสุข การคิดเชิงระบบและการจัดการเชิงระบบ การพัฒนาคุณภาพ การบริหาร
ข้อมูลสาธารณสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ความเป็นผู้น า การท างานเป็นทีม การจัดการความขัดแย้ง การบริหาร
ความเสี่ยงในงานสาธารณสุข กรณีศึกษาการบริหารในองค์กรสาธารณสุขในระดับต่างๆ 

Concepts, theories, principles and process of public health administration, health policies, 
health development plan, health organization administration, system thinking and systematic 
management,  quality improvement, public health information management, human resource 
management, leadership and team working, conflict management and risk management in public 
health,  case studies on the different levels of public health organizations 
 
676707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  2(2-0-4) 
 Public Health Economics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ไม่มี 

แนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ความเป็นธรรมทางสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพ มาตรการ
ของรัฐบาลในด้านเศรษฐศาสตร์สุขภาพ ต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย การวิเคราะห์ความไวและแบบจ าลอง
การตัดสินใจ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ การประเมินผลลัพธ์ด้าน
สุขภาพ และการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขกับการท างานด้านสุขภาพ 

Principles and concepts of public health economics, health equity, health insurance system, 
government intervention in health economics, cost in health care, unit cost analysis, sensitivity 
analysis and decision modeling , health technology assessment, health economic evaluation, 
health outcomes assessment, application of health economics concept to healthcare 
 
 

http://mis.cmu.ac.th/cmumis/procCurriculum/courseinfo.aspx?acdy=2012&acdt=2&courseid=901709
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2.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์ประจ า 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.วริศรา  ศิริมหาราช 
ระดับนานาชาต ิ
1. Rangcharoen M, Sirimaharaj V, Wanachantararak S, Vongsavan N, Matthews B. Observations on 

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

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

ระดับชาต ิ
3. มาริสา สุขพัทธ,ี สิทธิชัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบต่อ

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

4. สิริกานต์ จันทรป์ระเสริฐ, วริศรา ศริิมหาราช,  สิทธชิัย วนจนัทรรักษ์. ผลของความลึกในการกรอเนื้อฟันต่อความ
แข็งแรงของสารยึดติดในฟันตดัน้ านมในสภาวะนอกกาย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 35(2): 83-90 

5. Jariyanuwat T, Sirimaharaj V, Wanachantararak S. Effect of different intrapulpal pressure 
simulation on bond strength and resin tags length in primary incisors Mahidol Dental 
Journal.  2016; 36(2): 99-105 

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

    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ภูมิศักดิ์  เลาวกูล 
ระดับนานาชาต ิ
1. Louwakul P, Saelo A, Khemaleelakul S. Efficacy of calcium oxide and calcium hydroxide 

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

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

ระดับชาต ิ
3. อาณัติ เดว,ี ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากลุ. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองรากฟัน

ด้วยยาปฏชิีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 27-38 
4. ฐานิดา ปุญญฤทธิ,์ แสงอุษา เขมาลีลากุล, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล. ผลของการเติมเซตริไมด์ต่อการก าจัดชั้นสเมียร์บนเนื้อ

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

เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(2): 47-56.                             

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1143&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1143&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1143&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1086&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1086&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1051&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1051&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1051&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=971&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=971&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1067&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1067&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1055&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1055&page=1
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6. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, ตรีประดับ หน่อแก้ว, พสุธา ธญัญะกิจไพศาล. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารห้ามเลือดบางชนิดที่ใช้
ในศาสตร์เอ็นโดดอนตต์่อเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิสและแบคทีรอยดีส์ ฟราจิลิส.  
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(2): 89-98.                                     

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.กันยารัตน์  คอวนิช 
ระดับชาต ิ
1. Thongpatsano W, Upala F, Korwanich K. Evaluation of Oral Health Promotion and Service 

Deliverry Project in Primary School, Bangkratum District, Phitsanulok Province, Education 
Years 2014-2016. J Health Science 2017; 26: 1039-1051      

2. กันยารัตน์ คอวนชิ, สุภาพร แสงอ่วม, นิทรา กิจธีระวุฒวิงษ,์ ภูดิท เตชาติวฒัน,์ ชญานินท์ ประทุมสูตร. ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเข้าถึงบริการทนัตกรรมในผู้สูงอายุ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย.  
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):53-61. 

3. กันยารัตน์ คอวนชิ. การออกแบบคลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็กพิการ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(2):37-45. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตพทย์ ดร.อรรถวิทย์  พิสิฐอนุสรณ์ 
ระดับชาต ิ
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ระดับนานาชาต ิ
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ระดับชาต ิ
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sensitivity in man Arch Oral Biol.  2016; 66: 120-128. 

ระดับชาต ิ    
5. มาริสา สุขพทัธ,ี สิทธชิัย วนจันทรรักษ์, วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียจูีนอลเป็นส่วนประกอบต่อ
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100. 
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ระดับชาต ิ
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จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเคร่ืองโคนบีมซีททีี่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. 
ประเทศไทย. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร 2557; 1(35): 25-33.                                                                

8. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับกระดูก
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รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปฐวี  คงขุนเทียน 
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8. Tirachaimongkol C, Pothacharoen P, Reichart PA, Khongkhunthian P. Relation between the 
stability of dental implants and two biological markers during the healing period: a 
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9. Hans Peter Philipsen, Pathawee Khongkhuntian, Peter A. Reichart. Report of a case of tooth 
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111-4. 
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ระดับชาต ิ
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ฟันเทียมยึดครอบฟันติดแน่น ณ ศูนย์ความเปน็เลิศทางทันตกรรมรากเทียม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 121-130 
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18. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. รากเทียมขนาดเล็ก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2559; 37(1): 13-25.    
19. พงศกร วารินทร,์ ศิรพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ปฐวี คงขนุเทียน. พอร์ซเลนวีเนียร์และการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วย

รากเทียมไทย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2559; 37(1): 145-154.            
20. กิตติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุน่เมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากเทียม

ขนาดเล็กสองรากหลังการผา่ตัดทันทีในขากรรไกรลา่งผูป้่วยที่มภีาวะปากเล็ก จากโรคผิวหนงัแข็งสัมพันธ์
กับโรคลูปัสทางระบบ : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 37(1): 155-161. 
 

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Chankong T., Iamaroon A., Krisanaprakornkit S., Pongsiriwet S., Chotjumlong P. and Sastraruji T. 

Increased cyclooxy-genase 2 expression in association with oral lichen planus severity. 
Journal of Dental Sciences (2016) 385; 1-7. 

2. Sritippho T, Pongsiriwet S, Lertprasertsuke N, Buddhachat K, Sastraruji T, Iamaroon A. p16 - a 
Possible Surrogate Marker for High-Risk Human Papillomaviruses in Oral Cancer? Asian Pac 
J Cancer Prev..  2016; 17(8): 49-57. 
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ระดับชาต ิ
3. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศร,ี สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะพันธุ์. 

เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาที่พบในกระดูก กรณีศึกษาที่พบน้อยที่คณะทันตแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 89-97. 

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

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

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนารถ  จาติเกตุ 
ระดับชาต ิ
1. กุลนันทน์ พุ่มไม, ปิยะนารถ จาติเกต. กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพืน้บา้นโดยใช้แบบจ าลอง           

โน้มนา้วใจ . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2): 139-150. 
2. วรรณกมล ปัญญารักษ,์ สั่งสม ประภายสาธก, ปิยะนารถ จาติเกตุ. การศึกษาเชิงปริมาณของขอ้ผิดพลาดในการจัด

ต าแหน่งผูป้่วยในภาพรังสปีริทัศน์ชนดิดิจิทัล :การศึกษาย้อนหลงั. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 
113-122. 

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

4. อังค์วรา อินทรสมพันธ,์ ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพบิลูย์. การพัฒนาและทดสอบแบบประเมินพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุส าหรับผู้ปกครองของเด็กอายุ 2-5 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 
145-158. 

5. ปิยะนารถ จาติเกต,ุ วิกุล วิสาลเสสถ์, วาสนา ใจค าแปง. การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสบูในนักศึกษาทันต
แพทย์ไทย ระหวา่งปีการศึกษา 2549 กับ 2554: ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการส ารวจการบริโภคยาสูบ
ส าหรับ นศ. วิชาชพีสุขภาพระดบัโลก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 41-51.                                       

6. ปิยะนารถ จาติเกต,ุ วิรัช พัฒนาภรณ์, ธนพรรณ  วัฒนชัย. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพึงพอใจของ
นักศึกษาทันตแพทย์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 วิธี ในการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน คณะทนัต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(2): 131-143. 

7. วสุนธรี ขันธรรม, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบลูย์. ประสิทธิผลของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านที่ใช้ชุดดูแลสุขภาพช่องปากส าหรับการเยี่ยมบ้านในเด็กอายุ 0-2 ปี. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2557; 35(1): 119-130 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 
ระดับนานาชาต ิ
1. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three 

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

2. Warin P, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Khongkhunthian P. Effects of different numbers of mini-
dental implants on alveolar ridge strain distribution under mandibular implant-retained 
overdentures J Prosthodont Res.  2017; S1883-195. 

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

ระดับชาต ิ
4. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต,์ ชาย รังสิยากูล, ทิวสน สายสีนพคณุ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของด้านสัมผัสบริเวณ

ด้านประชิดต่อแรงที่เกิดขึ้นบนรากเทียมรองรับฟันเทียมชนิดคานยื่น 2 หน่วย.                              
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3): 111-121. 

5. ขนิษฐา เกษตรวงศ,์ ธนพล ศรสวุรรณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยและโลหะ
เหวี่ยงต่อค่าแรงที่ท าให้เกิดการแตกหักและรูปแบบการแตกของแบบจ าลองสองชั้นแก้วเรซินทรงกระบอก: 
การศึกษาน าร่อง . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3): 89-102. 

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

7. พิมพ์เดือน รังสิยากูล, ชาย รังสยิากูล. รูปแบบการสบฟันบนรากเทียม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2559; 37(1): 
  45-61. 
8. พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท,์ สรชนินท์ ชินสวนานนท,์ พิมพ์เดือน รังสิยากุล, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, 

ธีรวรรณ บุญญวรรณ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างคอมโพสิตแกนฟนัชนิดเหลวกับ
เดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยที่ปรบัสภาพพืน้ผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและเจ็ทพลาสมา.                        
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2556; 34(1): 91-106. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภาวิศุทธิ  แก่นจันทร์ 
ระดับชาต ิ
1. ชุติมา สุขประภาภรณ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร. ผลของสารคู่ควบไซเลนในสารยึดติดยนูิเวอร์แซลต่อความแข็งแรงยึด

เฉือน ระหว่างเรซินคอมโพสิตกับลิเทียมไดซลิิเกต . เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2):111-126. 
2. พิมพรรณ์ สัทธาชัย, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์. ความแข็งแรงยึดดึงระดับจลุภาคของสารยึด

ติดสก็อตช์บอนด์ยนูิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟัน.                                 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 101-111. 
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3. ศิวพร ศุภประภาวณิชย,์ ภาวิศทุธิ แก่นจันทร,์ วีรนุช ทองงาม. ผลของสารกระตุ้นปฏิกิริยาทีป่ราศจากแสงในเรซิน
ซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 
49-62 

4. มาศพงศ์ วงศ์เพชรชารัต, สุธิดา ตันศิริรุ่งเรือง, ภาวิศุทธิ แก่นจนัทร์, วีรนุช ทองงาม. ผลของสขีองชิ้นงานบูรณะเร
ซินคอมโพสิตโดยอ้อมต่อความแข็งระดับจุลภาคระยะตน้ของเรซินซีเมนต์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 
35(1): 77-85 

5. ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์ . ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเรซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์กับเนื้อฟัน
ในส่วนตัวฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(2): 93-106. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สุมนา  จิตติเดชารักษ์ 
ระดับชาต ิ
1. ธารินทร์ เพียงสุข, กษาปณ์ พิเชฐโชต,ิ ชุติกุล เข่ือนแก้ว และคณะ. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบลักษณะพืน้ผิว

และรูปร่างของวัสดุส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 13-28. 
2. ทวีศักดิ์ ประสานสทุธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ,์ จุฑาทิพย์ ศรรีิเกตุ และคณะ. ผลของการปนเปื้อนจากถุงมือที่ใช้

ทางทนัตกรรมต่อก าลังยึดของวสัดุบูรณะเรซินคอมโพสติกับเนือ้ฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 
83-91. 

3. ทวีศักดิ์ ประสานสทุธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนทัวรากรณ์, ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา จิตติเดชา
รักษ์. ผลของระบบสารยึดติดตอ่ก าลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอเมอร์. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 91-100. 

4. ภวัต โลเกศเสถียร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุน่ต่อความคงทนของแรง
ยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. เชยีงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 
49-60. 

5. ณัฐพงษ์ นนัโท, สุมนา จิตติเดชารักษ์, ยุทธนา คูวฒุยากร. ผลของการปนเปื้อนสารห้ามเลือดชนิดอลูมินัมคลอไรด์
ต่อก าลังยึดติดแบบเฉือนของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์กับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2557; 35(1): 
87-98 

6. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจ,ิ สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จติติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดงึระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2557; 35(1): 63-74. 

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

study of plasma treated epoxy-base post in dual-material systems (Conference Paper) 
View at Publisher| Export | Download | Add to L. 2016; (675): 739-743.                                        
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2. Rakitikul W, Lee V.S, Yavirach P, Boonyawan D, Nimmanpipug P. Adhesion improvement via 
surface functionalization of epoxy-resin base post by low temperature plasma 
(Conference paper) Macromolecular Symposia  2015; 354(1): 13-20.    

ระดับชาต ิ
3. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศษิฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวนไ์กลวงศ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟนัเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัวดว้ย
ความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 97-110. 

4. สธุีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวริาช, มาริสา สุขพัทธ,ี และคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผา่นการปรับสภาพพื้นผิว
ด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต.                                
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-81. 

5. ณฐัพล เตชูปกรณ,์ สิทธิเดช นลิเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. คุณสมบัติดดัขวางของพอลิเมทิลเม
ทาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงดว้ยเส้นใยแก้วก้านสัน้ทางอุตสาหกรรม ที่ผ่านการปรับสภาพพืน้ผิวด้วยวิธี
ต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 61-70. 

6. พิรยิะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท,์ สรชนินท์  ชนิสวนานนท์, พิมพ์เดือน รังสิยากุล, พัชราวรรณ ศีลธรรม
พิทักษ์, ธีรวรรณ บุญญวรรณ. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการยึดติดระหว่างคอมโพสิตแกนฟันชนิดเหลว
กับเดือยคอมโพสิตเสริมเส้นใยทีป่รับสภาพพื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนและเจ็ทพลาสมา.                            
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2556; 34(1): 91-106.                              

7. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับกระดูก
เบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟนัเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมขากรรไกรล่าง ใน
โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2556; 34(1): 77-90.     

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.เกษรา  ปัทมพันธุ์ 
ระดับนานาชาต ิ
1 Truntipakorn A, Makeudom A, Sastraruji T, Pavasant P, Pattamapun K, Krisanaprakornkit S. Effects 

of prostaglandin E2 on clonogenicity, proliferation and expression of pluripotent markers 
in human periodontal ligament cells Arch Oral Biol.  2017; 83: 130-135. 

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

4. Manosroi A, Pattamapun K, Khositsuntiwong N, et al. Physicochemical properties and biological 
activities of Thai plant mucilages for artificial saliva preparation Pharm Biol.  2015; 8: 1-8.        

5. Manosroi A, Akazawa H, Pattamapun K, et al. Potent anti-proliferative effects against oral and 
cervical cancers of Thai medicinal plants selected from the Thai/Lanna medicinal plant 
recipe database "MANOSROI III". Pharm Biol.  2015; 53(7): 1075-81.    
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6. Manosroi A, Chankhampan, C, Pattamapun, K, Manosroi, W, Manosroi, J. Antioxidant and 
gelatinolytic activities of papain from papaya latex and bromelain from pineapple 
fruits  Chiang Mai Journal of Science.  2014; 41(3): 635-648.   

ระดับชาต ิ
7. เกษรา ปัทมพันธุ,์ ณัฐพร วิมลสนัติรังสี และณัฐพล จมูศรี. Consideration of Palatogingival groove (PGG) in 

Endodontic-Periodontal lesion.เอ็นโดสาร ปทีี่ 21 ฉบับที ่1: 2559(1): 30-40 
8. แสงอุษา เขมาลีลากุล, ประกายมุกด์ สาหร่ายทอง, เกษรา ปัทมพันธุ์. การตรวจหาเชื้อ Prevotella baroniae 

อย่างรวดเร็วในคลองรากฟันที่ตดิเชื้อ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1): 23-31.     
9. Manosroi A, Chankhampan, C, Pattamapun, K, Manosroi, W, Manosroi, J. Antioxidant and 

gelatinolytic activities of papain from papaya latex and bromelain from pineapple fruits  
Chiang Mai Journal of Science.  2014; 41(3): 635-648.                                                                     

10. กิตติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุน่เมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากเทียม
ขนาดเล็กสองรากหลังการผา่ตัดทันทีในขากรรไกรลา่งผูป้่วยที่มภีาวะปากเล็ก จากโรคผิวหนงัแข็งสัมพันธ์
กับโรคลูปัสทางระบบ : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 37(1): 155-161.    
                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.อภิรุม  จันทน์หอม 
ระดับนานาชาต ิ
1. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an 

equation for estimating age from mandibular third molar development in a Thai 
population. Imaging Sci Dent. 2016; 46(1): 1-7. 

ระดับชาต ิ
1. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานนัท์ มหาสนัตปิิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประโมจนีย,์          

การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโค้งดา้นหนา้ของคลองประสาทข้างคางในผู้ปว่ยชาวไทยโดยภาพรังสี
โคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1): 103-114. 

2. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ ภัทรานันท์ มหาสนัติปิยะ, จงดี ก าบงัตน, อานนท์ 
จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเคร่ืองโคนบีมซีททีี่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. 
ประเทศไทย. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร. 2557; 1(35): 25-33. 

3. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ สุกิจ เกษรศรี, พิริยะ ยาวิราช. การประเมินระดับกระดูก
เบ้าฟันทางภาพรังสีรอบรากฟนัเทียม “ฟันยิ้ม” ที่ใช้ร่วมกับฟันเทียมคร่อมรากฟันเทียมขากรรไกรล่าง ใน
โครงการรากฟันเทียมพระราชทาน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(1): 77-90. 

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

in osteoblasts Endocr Res. 2014; 39(4): 144-51. 
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2.  Mahasantipiya PM, Pramojanee SN, Thaiupathump T. Image analysis of the eruptive positions of 
third molars and adjacent second molars as indicators of age evaluation in Thai patients 
Imaging Sci Dent.  2013; 43(4): 289-293. 

ระดับชาต ิ
3. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานนัท์ มหาสนัติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประโมจนีย,์             

การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโค้งดา้นหนา้ของคลองประสาทข้างคางในผู้ปว่ยชาวไทยโดยภาพรังสี
โคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 103-114 

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

preparation on pulpal blood flow in man Arch Oral Biol. 2016; 70: 111-116. 
ระดับชาต ิ
3. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธ ีและคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาทีผ่่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย

สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่ทนัตแพทย
สาร.  2560; 38(1): 71-81. 

4. มาริสา สุขพัทธ,ี สิทธิชัย วนจันทรรักษ,์ วริศรา ศิริมหาราช. ผลของซีเมนต์ชั่วคราวที่มียูจีนอลเป็นส่วนประกอบต่อ
การไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในภายหลังการกรอฟันเต็มซี่. เชยีงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 
93-100. 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธนดิา  ศรีสุวรรณ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Kitikuson P, Srisuwan T. Attachment Ability of Human Apical Papilla Cells to Root Dentin Surfaces 

Treated with Either 3Mix or Calcium Hydroxide J Endod  2016; 42(1): 89-94. 
2. Phumpatrakom P, Srisuwan T. Regenerative Capacity of Human Dental Pulp and Apical Papilla 

Cells after Treatment with a 3-Antibiotic Mixture. Journal of Endodontics. 2016; 42(1):  
89-94. 

ระดับชาต ิ
3. ปัทมา กิติกุศล, ธนิดา ศรีสุวรรณ. การประเมินการหายของโรคจากการรักษาคลองรากฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 

2557; 1(35): 13-24. 
4. อาณัติ เดว,ี ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากลุ. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองรากฟัน

ด้วยยาปฏชิีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2): 27-38. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทวีศักดิ์  ประสานสุทธิพร 
ระดับนานาชาต ิ
1. Prasansuttiporn T, Thanatvarakorn O, Tagami J, Foxton RM, Nakajima M. Bonding Durability of a 

Self-etch Adhesive to Normal Versus Smear-layer Deproteinized Dentin: Effect of a 
Reducing Agent and Plant-extract Antioxidant J Adhes Dent.  2017; 19(3): 253-258. 

2. Thanatvarakorn O, Prasansuttiporn T, Takahashi M, et al. Effect of Scrubbing Technique with Mild 
Self-etching Adhesives on Dentin Bond Strengths and Nanoleakage Expression J Adhes 
Dent.  2016; 18(3): 197-204. 

3. Thanatvarakorn O, Nakajima M, Prasansuttiporn T, Ichinose S, Foxton R.M., Tagami J. Effect of 
smear layer deproteinizing on resin-dentine interface with self-etch adhesive  Journal of 
Dentistry.  2014; 42(3): 298-304. 

ระดับชาต ิ
4. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนัทวรากรณ,์ ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา 

จิตติเดชารักษ์. ผลของระบบสารยึดติดต่อก าลังยึดติดระหวา่งเนื้อฟันและวสัดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอ
เมอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 91-100. 

5. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ,์ จุฑาทิพย์ ศรีริเกตุ และคณะ. ผลของการปนเปื้อนจากถุงมือที่ใช้
ทางทนัตกรรมต่อก าลังยึดของวสัดุบูรณะเรซินคอมโพสติกับเนือ้ฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 
38(1): 83-91 

6. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, ภัทริน พรหมชัยวัฒนา, อรณิชา ธนัทวรากรณ,์ ทัดจันทร์ ครองบารมี, สุมนา จติติเดชา
รักษ์. ผลของระบบสารยึดติดตอ่ก าลังยึดติดระหว่างเนื้อฟันและวัสดุรองพื้นโพรงฟันชนิดคอมพอ
เมอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 91-99. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คธาวุธ  เตชะสุทธิรัฐ 
ระดับชาต ิ
1. พิมพ์วดี อาษา, คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานนัท์ มหาสนัตปิยิะ. การประเมินความหนาของกระดูกเบ้าฟันดา้นริม

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

2. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานนัท์ มหาสนัติปิยะ.การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลผ่าตดัฟันกรามคุดลา่งซี่ที่
สามโดยใช้เจลเกล็ดเลือดของผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2558; 36(1): 33-40.   

3. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, เคน โอมูระ. รอยโรคกระดูกโคริสโตมาของลิ้นรายงานผูป้่วย 1 รายและทบทวนวรรณกรรม. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2558; 36(1): 83-88.   
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.นฤมนัส  คอวนิช 
ระดับนานาชาต ิ
1. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an 

equation for estimating age from mandibular third molar development in a Thai 
population. Imaging Sci Dent. 2016; 46(1): 1-7. 

2. Srisilapanan P, Korwanich N, Jienmaneechotchai S, et al. Estimate of Impact on the Oral Health-
Related Quality of Life of Older Thai People by the Provision of Dentures through the 
Royal Project. Int J Dent. 2016; 1976013. 

3. Srisilapanan P, Korwanich N, Lalloo R. Associations between social inequality and tooth loss in a 
household sample of elderly Thai people aged ≥60 years old. Gerodontol 2016; 33(2):      
201-8.                                            

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ชยารพ สุพรรณชาติ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Makeudom A, Supanchart C, Montreekachon P, et al. The antimicrobial peptide, human - 

βdefensin-1, potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-
activated protein kinases Peptides.  2017; S0196-978. 

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

3. Archewa P, Pata S, Chotjumlong P, Supanchart C, Krisanaprakornkit S, Iamaroon A. Akt2 and p-Akt 
overexpression in oral cancer cells is due to a reduced rate of protein degradation. J 
Investig Clin Dent 2017 Feb;8(1). doi: 10.1111/jicd.12194. Epub 2015 Sep 22. 

4. Barvencik F, Kurth I, Koehne T, et al. CLCN7 and TCIRG1 mutations differentially affect bone 
matrix mineralization in osteopetrotic indivi- duals J Bone Miner Res.  2014; 29(4): 982-91.       

5. 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.                                      

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.สาครรัตน์  คงขุนเทียน 
ระดับนานาชาต ิ
1.  Makeudom A, Supanchart C, Montreekachon P, et al. The antimicrobial peptide, human β-

defensin-1, potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-
activated protein kinases Peptides.  2017; S0196-978. 

2.  Aung WPP, Chotjumlong P, Pata S, et al. Inducible expression of A Disintegrin and 
Metalloproteinase 8 in chronic periodontitis and gingival epithelial cells J Periodontal 
Res..  2017; 52(3): 582-593. 
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3.  Okonogi S, Kaewpinta A, Yotsawimonwat S, Khongkhunthian S. Preparation and characterization 
of lidocaine rice gel for oral application Drug Discov Ther.  2016; 9(6): 397-403. 

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

5.  Okonogi S, Kaewpinta A, Khongkhunthian S, Yotsawimonwat S. Effect of rice variety on the 
physicochemical properties of the modified rice powders and their derived mucoadhesive 
gels Drug Discov Ther.  2015; 9(3): 221-8. 

6.  Saraithong P, Pattanaporn K, Chen Z, et al. Streptococcus mutans and Streptococcus sobrinus 
colonization and caries experience in 3- and 5-year-old Thai children Clin Oral 
Investig.  2015; 19(8): 1955-64. 

7.  Okonogi S, Khongkhunthian S, Jaturasitha S. Development of mucoadhesive buccal films from 
rice for pharmaceutical delivery systems Drug Discov Ther.  2014; 8(6): 262-7.. 

8.  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. 

9.  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. 

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

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.พัทนินทร์  มนตรีขจร 
ระดับนานาชาต ิ
1.  Makeudom A, Supanchart C, Montreekachon P, et al. The antimicrobial peptide, human β-

defensin-1, potentiates in vitro osteoclastogenesis via activation of the p44/42 mitogen-
activated protein kinases Peptides.  2017; S0196-978. 

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

3.  Montreekachon P, Nongparn S, Sastraruji T, et al. Favorable interleukin-8 induction in human 
gingival epithelial cells by the antimicrobial peptide LL-37 Asian Pac J Allergy 
Immunol. 2014; 32(3): 251-260. 
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4.  Makeudom A, Kulpawaropas S, Montreekachon P, et al. Positive Correlations between 
HCAP18/LL-37 and Chondroitin Sulphate Levels in Chronic Periodontitis J Clin 
Periodontol. 2014; 41(3): 252-261. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภาพิมล  ชมพูอินไหว 
ระดับนานาชาต ิ
1. Manmontri C, Mahasantipiya PM, Chompu-Inwai P. Preeruptive Intracoronal Radiolucencies: 

Detection and Nine Years Monitoring with a Series of Dental Radiographs Case Rep Dent. 
2017;  ID 6261407  

2. Manmontri, C., Chompu-inwai, P., Mahasantipiya, P.M., and Prapayasatok, S. Prevalence of pre-
eruptive intracoronal radiolucencies in Thai children and adolescents: a retrospective 
study. Journal of Investigation Clinical Dentistry, 2017: 9, pp.1-7. 

3.  Chompu-Inwai P, Boonsongsawat K, Sastraruji T, et al .Three Incomplete Caries Removal 
Techniques Compared Over Two Years in Primary Molars with Asymptomatic Deep Caries 
or Reversible Pulpitis. Pediatr Dent.  2015; 37(5): 41-8 

4. Ruby JD, Cox CF, Mitchell SC, Makhija S, Chompu-Inwai P, Jackson J.. A randomized study of 
sodium hypochlorite versus formocresol pulpotomy in primary molar teeth Int J Paediatr 
Dent.  2013; 23(2):145-152. 

5.  Duanduan A, Sirimaharaj V, Chompu-inwai P. Retrospective Study of Pulpectomy with Vitapexฎ 
and LSTR with Three Antibiotics Combination (3Mix) for Non-Vital Pulp Treatment in 
Primary Teeth CMU. J. Nat. Sci. 2013; 12(2):131-139. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จิตจิโรจน์  อิทธิเจริญชัย 
ระดับนานาชาต ิ
1. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn S. Dipeptidyl 

peptidase-4 inhibitor enhances restoration of salivary glands impaired by obese-insulin 
resistance Arch Oral Biol.  2018; 85:148-153. 

2. Apaijai N, Charoenphandhu N, Ittichaichareon J, et al. Estrogen deprivation aggravates cardiac 
hypertrophy in non-obese type 2 diabetic Goto-kakizaki (GK) rats Biosci 
Rep. 2017; :BSR201708. 

3. Ittichaicharoen J, Apaijai N, Tanajak P, Sa-Nguanmoo P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Impaired 
mitochondria and intracellular calcium transients in the salivary glands of obese rats. Appl 
Physiol Nutr Metab.. 2017; 42(4): 420-429. 

4. Ittichaicharoen J, Chattipakorn N, Chattipakorn SC.. Is salivary gland function altered in 
noninsulin-dependent diabetes mellitus and obesity-insulin resistance? Arch Oral 
Biol.  2016; 7(64): 61-71. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ 
ระดับชาต ิ
1. ธีระพงษ์ ม้ามณ,ี ธารินทร์ เพียงสุข, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ชุตกิุล เข่ือนแก้ว, อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน. การปรับ

สภาพพื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อการยึดด้วยเรซินซีเมนต์. เชียงใหม่ทนัตแพทยสาร. 2560; 38(1): 29-42. 
2. มพรรณ์ สัทธาชยั, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์. ความแข็งแรงยึดดึงระดับจลุภาคของสารยึดติด 

สก็อตช์บอนด์ยนูิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟันส่วนตัวฟนั.                           
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2): 101-111 

3. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, สุรศักดิ์ บุญแก้ว, ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณี. ก าลังแรงยึดเฉือนของสารยึดติด 
สก็อตช์บอนด์ยนูิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดลิเทียมไดซลิิเกต.  เชียงใหม่
ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 71-80 

4. พงศกร วารินทร,์ ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ปฐวี คงขนุเทียน. พอร์ซเลนวีเนียร์และการทดแทนฟันที่สูญเสียไปด้วย
รากเทียมไทย : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1): 145-154. 

5. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, พิริยะ พันธุ์ไพศาล. ความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างเซลฟ์แอดฮีซีฟเรซินซีเมนต์และเนื้อฟนั
ส่วนตัวฟนัโดยใช้สารยึดติดเซลฟ์เอตช์แบบขั้นตอนเดียว. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2): 81-88. 

6. พิมพรรณ์ สัทธาชัย, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ. สารยึดติดระบบใหม่และเรซินซีเมนต์.                                                   
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2): 13-23. 

7. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, กฤษณา ตรีไพบลูย,์ ปนัญม์พร นุติธีระวัฒน,์ นภาพร อัจฉริยะพิทักษ์. ความแข็งแรงกด
ออกของเรซินซีเมนต์ร่วมกับสารยึดติดระบบโททอลเอทช์และเซลฟ์เอทช์ในคลองรากฟันระดับ
ต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(2): 135-143. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย์หญิงวีระนุช ทองงาม 
ระดับชาต ิ
1. ศิวพร ศุภประภาวณิชย,์ ภาวิศทุธิ แก่นจันทร,์ วีรนุช ทองงาม. ผลของสารกระตุ้นปฏิกิริยาทีป่ราศจากแสงในเรซิน

ซีเมนต์ต่อความแข็งแรงยึดเฉือนของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 
49-62 

2. ธนพร ทองเลิศ, วีรนุช ทองงาม. ผลของยูนิเวอร์แซลแอดฮีซีฟตอ่ค่าความแข็งแรงยึดเฉือนของเรซินคอมโพสิตและ
เฟลด์สปาธิกเซรามิก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 81-89 

3. วีรนุช ทองงาม, ศิรินาถ ชีวะเกรียงไกร. การศึกษาเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงยึดเฉือนระหว่างวัสดุบูรณะลิเธียม
ไดซิลิเกตกลาสเซรามิกและเรซินซีเมนต์สามชนิด. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1): 13-22. 

4. ศิวพร ศุภประภาวณิชย,์ วีรนุช ทองงาม. ผลของการใช้สารกระตุ้นการเกิดปฏิกิริยาบ่มตัวสองแบบร่วมกับสารยึด
ติดต่อค่าก าลังแรงยึดเฉือนของเรซินซีเมนต์กับเนื้อฟัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 35(2): 123-134. 

5. มาศพงศ์ วงศ์เพชรชารัต, สุธิดา ตันศิริรุ่งเรือง, ภาวิศุทธิ แก่นจนัทร์, วีรนุช ทองงาม. ผลของสีของชิ้นงานบูรณะเร
ซินคอมโพสิตโดยอ้อมต่อความแข็งระดับจุลภาคระยะตน้ของเรซินซีเมนต์. เชียงใหม่                        
ทันตแพทยสาร.  2557; 35(1): 77-85. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุวรรณี  ตวงรัตนพันธ์ 
ระดับชาต ิ
1. เมทินี ชัยสทิธิ,์ ตรีภพ ปิติวรรณ, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ.์ ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารที่มีน้ าส้มสายชูเป็นส่วนประกอบกับ

ภาวะฟันกร่อน : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 131-139 
2. สุวรรณี ตวงรัตนพนัธ,์ ณัฐธิดา โชควัฒนพรชัย, พีรฉัตน มารศรี, เพชรรัตน์ ภัทรนุกูลกิจ. การศึกษาย้อนหลังเร่ือง

การใช้ฟันเทียมบางสว่นถอดไดข้องผู้ป่วยในคลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล. เชียงใหม่                           
ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2): 123-133 

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

4. มาลัย สทัธาชัย, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ ์. ฟันแฝดในชุดฟันน้ านม: รายงานผู้ป่วย 1ราย. เชียงใหม่                      
ทันตแพทยสาร.  2557; 35(1): 141-148. 

5. มนภัทร เชี่ยววานิช, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ.์ การดัดแปลงแถบรดัฟันส าหรับเคร่ืองมือกันช่องว่างด้านท้ายในผู้ป่วยที่
มีขนาดของฟันกรามน้ านมซี่ที่หนึ่งขนาดเล็ก: รายงานผูป้่วย 1 ราย. เชียงใหม่                                             
ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 149-154.  

6. เนตรนภา ลักขณานุรักษ,์ สุวรรณี ตวงรัตนพนัธ.์ ภาวะฟนักร่อนในนักกีฬาว่ายน้ า. เชียงใหม่                           
ทันตแพทยสาร.  2557; 35(2): 25-34.  

7. พัทจารีย์ สนุิลหงษ,์ สุวรรณี ตวงรัตนพันธ.์ แนวทางการรักษาผูป้่วยที่มีการหายของฟันกรามนอ้ยล่างซี่ที่สองแต่
ก าเนิด. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(2): 35-43. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์การุณ  เวโรจน์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Verochana K, Mahasantipiya P. Infection control and 

patient discomfort with an alternative plastic barrier in intraoral digital radiography. 
Dentomaxillofac Radiol.  2017; 46(2): 20160253.. 

2 .  Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an 
equation for estimating age from mandibular third molar development in a Thai 
population. Imaging Sci Dent..  2016; 46(1): 1-7. 

ระดับชาติ 
3. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานนัท์ มหาสนัติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประโมจนีย,์  

การุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโค้งดา้นหนา้ของคลองประสาทข้างคางในผู้ปว่ยชาวไทยโดยภาพรังสี
โคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 103-114. 

4. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน,์ ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์ จารุอัค
ระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเคร่ืองโคนบีมซีทีทีพ่ัฒนาขึ้นโดย สวทช. ประเทศไทย. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 1(35): 25-33. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันแพทย์หญิงภัทรานันท์  มหาสันติปิยะ 
ระดับนานาชาติ 
1. Manmontri C, Mahasantipiya PM, Chompu-Inwai P. Preeruptive Intracoronal Radiolucencies: 

Detection and Nine Years Monitoring with a Series of Dental Radiographs Case Rep Dent. .  
2017; ID 6261407 

2. Manmontri C, Chompu-Inwai P, Mahasantipiya PM, Prapayasatok S. Prevalence of pre-eruptive 
intracoronal radiolucencies in Thai children and adolescents: A retrospective study 
Manmontri C. 2017; 9(2): e12303. 

3. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Verochana K, Mahasantipiya P. Infection control and 
patient discomfort with an alternative plastic barrier in intraoral digital radiography. 
Dentomaxillofac Radiol. 2017; 46(2): 20160253.. 

4. Verochana K, Prapayasatok S, Janhom A, Mahasantipiya PM, Korwanich N. Accuracy of an 
equation for estimating age from mandibular third molar development in a Thai 
population. Imaging Sci Dent.. 2016; 46(1): 1-7. 

ระดับชาต ิ
5. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, ภัทรานนัท์ มหาสนัติปิยะ, อานนท์ จารุอัคระ, สการัตห์ ประโมจนีย,์ กา

รุณ เวโรจน์. การศึกษาเก่ียวกับแนวโค้งดา้นหนา้ของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาวไทยโดยภาพรังสี
โคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 103-114. 

6. พิมพ์วดี อาษา, คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานนัท์ มหาสนัตปิยิะ. การประเมินความหนาของกระดูกเบ้าฟันดา้นริม
ฝีปากของฟันตดัซี่กลางบนจากภาพรังสีโดยใช้เครื่องถ่ายรังสีโคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟีเดนตีสแกน. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(1): 93-102. 

7. คธาวุธ เตชะสุทธิรัฐ, ภัทรานนัท์ มหาสนัติปิยะ. การศึกษาเปรียบเทียบการหายของแผลผ่าตดัฟันกรามคุดล่างซี่ที่
สามโดยใช้เจลเกล็ดเลือดของผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 33-40. 

8. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์ จารุอัคระ. 
การประเมินคุณภาพเชงิจิตวิสัยของภาพรังสี จากเคร่ืองโคนบีมซีทีที่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. ประเทศไทย. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 1(35): 25-33. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อานนท์  จารุอัคระ 
ระดับนานาชาติ 
1. Charuakkra A, Prapayasatok S, Janhom A, Verochana K, Mahasantipiya P. Infection control and 

patient discomfort with an alternative plastic barrier in intraoral digital radiography. 
Dentomaxillofac Radiol.  2017; 46(2): 20160253.. 

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

การุณ เวโรจน์. การศึกษาเกี่ยวกับแนวโค้งด้านหน้าของคลองประสาทข้างคางในผู้ป่วยชาวไทยโดยภาพรังสี
โคนบีมซีที. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1): 103-114.. 
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3. สั่งสม ประภายสาธก, อภิรุม จันทน์หอม, การุณ เวโรจน์, ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ, จงดี ก าบังตน, อานนท์        
จารุอัคระ. การประเมินคุณภาพเชิงจิตวิสัยของภาพรังสี จากเครื่องโคนบีมซีทีที่พัฒนาขึ้นโดย สวทช. 
ประเทศไทย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2557; 1(35): 25-33. 

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

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

ระดับชาต ิ
2. กุลภพ สุทธิอาจ, ก่อกุศล รอดอารีย์, ธนกร เก้ือกูลพิทักษ์ และคณะ. ความเที่ยงตรงของวิธวีัดโดยอ้อมบน

แบบจ าลองดิจิตอลทางทนัตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3): 67-76. 
3. ปิยกุล จรรยาวัฒน,์ อาทิตยา ญาณไพศาล, กุลภพ สุทธิอาจ. ผลของสิ่งบูรณะในคลองรากฟนัต่อความต้านทานการ

แตกหักของฟันหลักของฟันเทียมบางส่วนชนิดตดิแน่น. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2):         
127-138. 

4. กัลยา คู่เจริญถาวร, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ปัจจัยที่มผีลต่อการกระจายแรงในกรณี
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม . เชียงใหมท่ันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 27-38. 

5. บุษบา ศราสิทธิ์สนัติกุล, ฤดีรัตน์ กัลยาณภาคย,์ กุลภพ สุทธิอาจ . ผลของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรท์ต่อความ
หยาบผิวของเรซินอะคริลิกเสริมฐานฟนัเทียมแบบแข็ง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(2): 105-114. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัทรณัฏฐ์  บัณฑิตคณุานนต์ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Banthitkhunanon P, Chintakanan S, Wanachantararak S, Vongsavan N. Effects of enamel and 

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

ระดับชาต ิ
2. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑติคุณานนต,์ พิสัยศิษฎ์ ชัยจรนีนท์. การไหลแผ่ของน้ ากลั่นบนแผ่นเซรามิกที่ถูกปรับปรุงพืน้ผิวด้วย

สารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3): 103-109. 
3. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธ ีและคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาทีผ่่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย

สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดดัขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่                     
ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-78 

4. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑติคุณานนต,์ สิทธิชัย วนจนัทรรักษ์. ผลของการฉีดยายับยั้งเส้นประสาทขากรรไกรล่างด้วยยาชาอา
ติเคน 4 เปอร์เซ็นต์ผสมอิพิเนฟริน 1:100,000 ต่อสัญญาณการไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเคร่ืองมือ
เลเซอร์ดอปเปลอร์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(2): 131-137. 
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5. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑติคุณานนต,์ สิทธชัย วนจนัทรรักษ์, นพคุณ วงษ์สวรรษ์. ผลของดา้ยแยกเหงือกต่อสัญญาณการ
ไหลเวียนโลหิตของเนื้อเยื่อในด้วยเคร่ืองมือเลเซอร์ดอปเปลอร์: ในสิ่งมีชีวิต. วิทยาสารทนัตแพทยศาสตร์
มหิดล. 2556; 33(1):1 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย์หญิง ดร.อารีรัตน์  นิรันต์สิทธิรัชต ์
ระดับนานาชาต ิ
1. Nirunsittirat A, Pitiphat W, McKinney CM, et al. Adverse birth outcomes and childhood caries: a 

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

A Cohort Study. Caries Res..  2016; 50(5): 498-507. 
ระดับชาต ิ
3. กุลภพ สุทธิอาจ, ก่อกุศล รอดอารีย์, ธนกร เก้ือกูลพิทักษ์ และคณะ. ความเที่ยงตรงของวิธวีัดโดยอ้อมบน

แบบจ าลองดิจิตอลทางทนัตกรรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3): 67-76. 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ธีระพงษ์  ม้ามณี 
ระดับนานาชาต ิ
1. Mamanee T, Takahashi M, Nakajima M, Foxton RM, Tagami J. Initial and long-term bond strengths 

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

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

ระดับชาต ิ
3. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, สุรศักดิ์ บุญแก้ว, ธารินทร์ เพียงสุข, ธีระพงษ์ ม้ามณ.ี ก าลังแรงยึดเฉือนของสารยึดติด 

สก็อตช์บอนด์ยนูิเวอร์แซลและรีไลย์เอ็กซ์อัลติเมทเรซินซีเมนต์กับเซรามิกชนิดลิเทียมไดซลิิเกต. เชียงใหม่
ทันตแพทยสาร.  2559; 37(2): 71-80  

4. ธีระพงษ์ มา้มณ,ี ธารินทร์ เพียงสุข, ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ, ชุติกุล เข่ือนแก้ว, อิทธิวัฒน์ ทามณีวัน. การปรับสภาพ
พื้นผิวเซอร์โคเนียเพื่อการยึดด้วยเรซินซีเมนต์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 29-41 

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

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

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1026&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1026&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1077&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1077&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1166&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1166&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1032&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1032&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1032&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1179&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1179&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1179&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1058&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1058&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1058&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1110&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1110&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1097&page=1
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2. Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K,, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit 
M. Effect of surface pretreatments on resin composite bonding to PEEK. Dent Mater 
J.  2016; 35(4): 668-74. 

ระดับชาต ิ
1. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต,์ พสิัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท.์ การไหลแผข่องน้ ากลั่นบนแผน่เซรามิกที่ถกูปรับปรุงพืน้ผิวด้วย

สารละลายคู่ควบไซเลนชนิดต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3): 103-109. 
2. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท.์ ผลของการปรบัสภาพพื้นผิวโพลีอีเทอร์

อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดบัจุลภาคและลกัษณะจุลสัณฐานวิทยา.  เชียงใหม่ทันต
แพทยสาร. 2560; 38(3): 77-88.  

3. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาค                     
นาโนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัว
ด้วยความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 97-110. 

4. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวริาช, มาริสา สุขพัทธ ีและคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผา่นการปรับสภาพพืน้ผิว
ด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่                 
ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 71-78 

5. ณัฐพล เตชูปกรณ,์ สิทธิเดช นลิเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท.์ คุณสมบัติดดัขวางของพอลิเมทิล             
เมทาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้วก้านสั้นทางอุตสาหกรรม ที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย         
วิธีต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 61-70 

6. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรนีนท,์ สิทธิเดช นิลเจริญ, พีรานชุ ประหยัดทรพัย์, รินเดช ขจรนิติกุล, แมนสรวง อักษรนุ
กิจ. การศึกษาความแข็งแรงยึดดึงระหว่างฐานฟนัเทียมเมทาคริเลตดัดแปลงกบัซี่ฟันเทียมชนิด
ต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(2): 111-121. 

7.  วิทวัส ผลด,ี พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท,์ แมนสรวง อักษรนุกิจ. การศึกษาความแข็งแรงยึดดึงระหวา่งฐานฟันเทียมที่ไม่
เสริมและเสริมวัสดุอัดแทรกอลูมินา ปริมาณต่างกัน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(2): 99-110. 

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

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

2. Aunmeungtong W, Khongkhunthian P, Rungsiyakull P. Stress and strain distribution in three 
different mini dental implant designs using in implant retained overdenture: a finite 
element analysis study. Oral Implantol (Rome).  2016; 9(4): 202-212. 
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3. Khongkhunthain P, Khongkhunthian S, Weerawatprachya W, Pongpat K, Aunmeungtong 
W. Comparative study of torque resistance and microgaps between a combined Octatorx-
cone connection and an internal hexagon implant-abutment connection. J Prosthet 
Dent.  2015; 113(5): 420-4. 

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

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

5. วีระพันธ์ อุน่เมืองทอง, ปฐวี คงขุนเทียน. รากเทียมขนาดเล็ก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2559; 37(1): 13-25. 
4. กิตติพงศ์ ทัตตากร, วีระพันธ์ อุน่เมืองทอง, พนารัตน์ ขอดแก้ว, ปฐวี คงขุนเทียน. ฟันเทียมทั้งปากคร่อมรากเทียม

ขนาดเล็กสองรากหลังการผา่ตัดทันทีในขากรรไกรลา่งผูป้่วยที่มภีาวะปากเล็ก จากโรคผิวหนงัแข็งสัมพันธ์
กับโรคลูปัสทางระบบ : รายงานผู้ป่วย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 37(1): 155-161. 

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

Salivary Contamination Journal of Prosthodontics.  2016; 25(5): 375-9. 
ระดับชาต ิ
2. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศษิฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวนไ์กลวงศ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาค                   

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

3. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี และคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาทีผ่่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดดัขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่                            
ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-78 

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

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

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

ระดับชาต ิ
3. ทจารีย์ สุนิลหงษ,์ ชนิกา แมนมนตร. อุบัติเหตุการกลืนหรือส าลักสิง่แปลกปลอมในการรักษาทางทันตกรรม: 

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

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

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

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

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

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

 
รองศาสตราจารย์ ทันแพทย์มนตรี  จันทรมังกร 
ระดับชาต ิ
1. กฤษฎา วีระพงศ,์ มนตรี จันทรมังกร, Peter A Reichart, ปฐวี คงขุนเทียน. ความส าเร็จของการรักษาด้วยรากฟัน

เทียมยึดครอบฟันติดแนน่ ณ ศนูย์ความเปน็เลิศทางทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่
ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 121-130. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ศศิธร  ไชยประสิทธิ์ 
ระดับชาต ิ
1. ศศิธร ไชยประสิทธิ,์ ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิตวงรัตนพนัธ,์ ธิดาวรรณ วิวฒันคุณปูการณ์, พัชราวรรณ ศรีศิลป

นันทน,์ วิชัย วิวฒันคุณปูการณ,์ อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์: การสะทอ้น
ประสบการณ์การฝึกภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2557; 35(1): 131-140.                                                 

2. ศศิธร ไชยประสิทธิ,์ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา. บทบาทหน้าที่ของทันตาภบิาลที่ปฎบิัติงานจริงในโรงพยาบาลชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน 4 แห่งในจังหวัดล าปาง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(2): 145-158. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์ 
ระดับชาต ิ
1. ศศิธร ไชยประสิทธิ,์ ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพนัธ์ และคณะ. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์:          

การสะท้อนประสบการณ์การฝกึภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่              
ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 131-140 

2. ทรงวุฒิ ตวงรัตนพนัธ,์ สุจิตรา ชาตา. วิถีชีวิตของปู่ ย่า ตา ยายผู้ดูแลหลัก ทีส่ัมพันธ์กบัสุขภาพช่องปากเด็กอายื 1-
3 ปี ต าบลบา้นเหล่า อ าเภอบา้นฝาง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2557; 35(1): 107-117. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ปิยะนุช เพ่ิมพานิช  
ระดับชาต ิ
1. มินตรา นาคธร, ปิยะนชุ เพิม่พานชิ, สุพัตรา แสงอินทร,์ นิตยา โชติกเสถียร. ประสิทธผิลของการขูดหินน้ าลายต่อ

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

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สิทธิกร  คุณวโรตม์ 
ระดับชาต ิ
1. ภวัต โลเกศเสถียร, สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุน่ต่อความคงทนของแรง

ยึดติดของเนื้อฟันที่ถูกปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์. เชยีงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2):             
49-60 

2. ไหมแพร นิภารักษ์, ธนพัฒน์ ศาสตระรุจ,ิ สิทธิกร คุณวโรตม์, สุมนา จติติเดชารักษ์. ผลของสารสกัดจากเมล็ดองุ่น
ต่อความแข็งแรงยึดติดแบบดงึระดับจุลภาคของเนื้อฟันที่ได้รับการปรับสภาพด้วยโซเดียมไฮโป                       
คลอไรท์. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2557; 35(1):63-74. 

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

rheumatoid arthritis Int J Rheum Dis.  2014; 17(5): 511-518. 
ระดับชาต ิ
2. มินตรา นาคธร, ปิยะนชุ เพิม่พานชิ, สุพัตรา แสงอินทร,์ นิตยา โชติกเสถียร. ประสิทธผิลของการขูดหินน้ าลายต่อ

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

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

rheumatoid arthritis Int J Rheum Dis.  2014; 17(5): 511-518. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพัชนี  ชูวีระ 
ระดับชาต ิ
1. Darunee Owittayakul, Patchanee Chuveera. Biodentine™ Partial Pulpotomy in Adult Permanent 

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

2. พัชนี ชูวีระ, สิริวัธน์ วฒันพาณิชย,์ จินตนา อิทธิเดชารณ, ชูชัย อนันต์มานะ. ผลของการเคลือบปิดผวิเนื้อฟันทนัที
ด้วยสารยึดติดระบบเซลฟ์เอตช ์ต่อความแข็งแรงยึดดึงระดับจลุภาคของเรซินซีเมนต์ในงานบูรณะโดยอ้อม
ด้วยคอมโพสิต. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(2): 69-80. 

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

ทันตแพทยสาร.  2557; 35(1):99-106. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์อติศักดิ์  จึงพัฒนาวดี 
ระดับชาต ิ
1. ดรุณี โอวิทยากลุ, พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวด.ี แนวคิดสุขภาพและการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจ

ของความเป็นมนุษย์ในการบรบิาลทนัตกรรมพร้อมมูล. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 53-63. 
2. ศศิธร ไชยประสิทธิ,์ ปิยะนารถ จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพนัธ ์และคณะ. การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์:                      

การสะท้อนประสบการณ์การฝกึภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่                   
ทันตแพทยสาร.  2557; 35(1): 131-140. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล 
ระดับชาต ิ
1. ยุทธนา คูวฒุยากร, พิริยะ เชิดสถิรกุล, กษาปณ์ พิเชฐโชติ. ผลของการใช้ลมอุ่นต่อก าลังยึดดงึระดับจุลภาคของเร

ซินซีเมนต์ที่ใช้ร่วมกับสารยึดติดระบบโททอลเอทช์ในคลองรากฟันที่ระดบัต่างๆ . เชียงใหม่              
ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3): 59-66. 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บุญชัย เชาว์ไกลวงศ์ 
1. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟนัเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัวดว้ย
ความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 97-110. 
 
 
 

http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=935&page=1
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http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1152&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=910&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=910&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=910&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1165&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1165&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1165&page=1
http://web1.dent.cmu.ac.th/mis/ris/publications/pbl_showdetail.html?pbl_id=1156&page=1
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อาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์  
ระดับนานาชาต ิ
1. Silthampitag P, Chaijareenont P, Tattakorn K,, Banjongprasert C, Takahashi H, Arksornnukit 

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

ระดับชาต ิ
2. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของการปรบัสภาพพื้นผิวโพลีอีเทอร์

อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดบัจุลภาคและลกัษณะจุลสัณฐานวิทยา . เชียงใหม่             
ทันตแพทยสาร.  2560; 38(3): 77-88. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์ณัฐวรรธน์  ปลื้มส าราญ  
ระดับชาต ิ
1. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศษิฎ์ ชัยจรีนนท,์ บุญชัย เชาวนไ์กลวงศ และคณะ. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนา

โนอลูมินาด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟนัเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัวดว้ย
ความร้อน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2): 97-110. 

2. สุธีรา มงคลตรีรัตน,์ พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี และคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาทีผ่่านการปรับสภาพพื้นผิวด้วย
สารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดดัขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่                    
ทันตแพทยสาร.  2560; 38(1): 71-78 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงดรุณี  โอวิทยากุล  
ระดับชาต ิ
1. Darunee Owittayakul, Patchanee Chuveera. Biodentine™ Partial Pulpotomy in Adult Permanent 

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

3. ดรุณี โอวิทยากุล, พักตรเลขา แสงหัตถวัฒนา, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี. แนวคิดสุขภาพและการดแูลผู้ป่วยดว้ยหัวใจ
ของความเป็นมนุษย์ในการบรบิาลทนัตกรรมพร้อมมูล. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2560; 38(2): 53-63. 

 
อาจารย์ ทันตแพทยช์นธีร์  ชิณเครือ 
ระดับชาต ิ
1. ชนธีร์ ชิณเครือ, หัทยา เนติวรานนท์, ยสนนัท์ จนัทรเวคิน, ทองนารถ ค าใจ. การจ่ายยาตา้น จุลชพีป้องกันส าหรับ

การผ่าตัดฟนักรามซี่ที่สามลา่งคดุที่ไม่มีอาการ: การส ารวจในทนัตแพทย์. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล.  2559; 30: 13-22 

2. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชณธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศร,ี สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะ
พันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาทีพ่บในกระดูก กรณีศกึษาที่พบน้อยที่คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2558; 36(1): 89-97. 
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อาจารย์ ทันตแพทย์ตรีภพ  ปิติวรรณ 
ระดับชาต ิ
1. เมทินี ชัยสิทธิ,์ ตรีภพ ปิติวรรณ, สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์. ผลติภัณฑ์เสริมอาหารที่มีน้ าส้มสายชูเป็นส่วนประกอบกับ

ภาวะฟันกร่อน : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(1): 131-139. 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเทพรัตน์  เขมาลีลากุล 
ระดับชาต ิ
1. นงนภานันท์ ค าปนิไชย, เทพรัตน์ เขมาลีลากลุ. ผลของการปรับสภาพพืน้ผิวโดยใช้กรดกัดต่อความแข็งแรงยึดเฉือน

ระหว่างเรซินซีเมนต์และอลูมนิาอินซีแรม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2556; 34(1): 117-125. 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ทันตแพทย์หญิงภัทริยาภรณ์  บุญญวงศ์ 
ระดับชาต ิ
1. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ.์ อาการปวดฟนันอกแบบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(2): 13-26. 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุฤดี  ฉินทกานันท์ 
ระดับชาต ิ
1. สุฤดี ฉินทกานนัท.์ กระดูกข้อต่อขากรรไกรอักเสบ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2560; 38(3): 13-28 
 
อาจารย์ ทันตแพทย์ณัชพล  จมูศรี 
ระดับนานาชาต ิ
1. Wimardhani YS, Sasanti H, Wardhany II, et al. Saliva-Based Screening of High-Risk Human 

Papillomavirus Strains: Detection in Female Indonesian and Thai Dental Students Asian 
Pac J Cancer Prev.  2015; 16(13): 5525-9. 

 
ระดับชาต ิ
2. สั่งสม ประภายสาธก, อะนัฆ เอ่ียมอรุณ, ชนธีร์ ชิณเครือ, ณัชพล จมูศร,ี สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์, จิรัฏฐ์ เมธะ

พันธุ์. เนื้องอกโอดอนโทเจนิกไฟโบรมาทีพ่บในกระดูก กรณีศกึษาที่พบน้อยที่คณะทนัตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.  2558; 36(1): 89-97. 

 
อาจารย์ ทันตแพทย์อาณัติ  เดวี 
ระดับชาต ิ
1. อาณัติ เดว,ี ธนิดา ศรีสุวรรณ, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล, แสงอุษา เขมาลีลากลุ. การก าจัดเชื้อแบคทีเรียภายในคลองรากฟัน

ด้วยยาปฏชิีวนะเฉพาะที่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร. 2559; 37(2): 27-38. 
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อาจารย์ ทันตแพทย์วัชรพงศ์  อริยเกรียงไกร 
ระดับชาต ิ
1. Ariyakriangkai W, Vargas M.A,and  Kwon S.R. Management of Peg-Shaped Maxillary Lateral Incisors 

and Congenitally Missing Mandiburlar Lateral Incisors. J Multidisciplinary Care. October, 
2017 
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4. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัยของอาจารย์พิเศษ 
 

อาจารย์ ดร.กฤษณ์ไกรพ์  สิทธิเสรีประทีป 
ระดับนานาชาติ 
1. Pruksakorn D, Chantarapanich N, Arpornchayanon O, Leerapun T, Sitthiseripratip K, et al. Rapid-

prototype endoprosthesis for palliative reconstruction of an upper extremity after 
resection of bone metastasis., Int J Comput Assist Radiol Surg, 2015 Mar; 10(3): 343-50. 

 
ทันแพทย์วรพงษ์    ปัญญายงค์  
ระดับนานาชาติ 
1 .  Charoonpatrapong-Panyayong K, Chanchayanon B, Panyayong W. Heat stress induces both 

apoptosis and necrosis in normal human osteoblasts without heat shock protein-60 
(HSP60) release, Songklanakarin J. Sci. Technol, 2013, Mar-Apr; 35(2); 123-129 

 
อาจารย์.ดร.เสาวภาคย์  ธงวิจิตรมณี     
ระดับนานาชาติ 
1.Saowapak S. Thongvigitmanee, Suthasinee Kasemsarn, Pasu Sirisalee, Sorapong Aootaphao, 

Jartwat Rajruangrabin,et al. DentiiScan: The first cone-beam CT scanner for dental and 
maxillofacial imaging developed in Thailand. Proc.of IEEE Nuclear Scirnce Symposium and 
Medical Imaging Conference, November 2013. 

 
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.จีรภัทร  จันทรัตน์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Laothumthut T, Jantarat J, Paemanee A, Roytrakul S, Chunhabundit P. Shotgun proteomics 

analysis of proliferating STRO-1-positive human dental pulp cell after exposure to 
nacreous water-soluble matrix. Clin Oral Investig. 2015 Mar; 19(2): 261-70. doi: 
10.1007/s00784-014-1256-8. Epub 2014 Jun 13. 

 
ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ทันตแพทย์.สุวิทย ์  วิมลจิตต์    
ระดับนานาชาติ 
1.  Sangsawatpong W, Sakdee J, Siriphannon P, Wilmonchit S. Biocompatbillty of monocalcium 

silicate-glass  ionomer cement compound .Proceeding in dental faculty consortium of 
Thailand meeting 2013, 25-27 

ระดับชาต ิ

1. วรวุฒิ สหัสเนตร, สุวิทย์ วิมลจิตต์.ผลของน้ ายาล้างคลองรากฟันต่อความแข็งแรงพันธะของเรซินซิลเลอร์.วารสาร
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552, 100-108   
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รองศาสตาจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ    ค าใจ 
ระดับนานาชาติ 
1. Aunmeungtong W, Kumchai T, Strietzel FP, Reichart PA, Khongkhunthian P. Comparative Clinical 

Study of Conventional Dental Implants and Mini Dental Implants for Mandibular 
Overdentures: A Randomized Clinical Trial. Clin Implant Dent Relat Res. 2017 Apr; 19(2): 
328-340. doi: 10.1111/cid.12461. Epub 2016 Nov 1. 

 
ทันตแพทย์หญิงเบญจพร    มีหลีสวัสดิ์ 
ระดับชาติ 
1. เบญจพร มีหลีสวัสดิ์, ภูมิศักดิ์ เลาวกุล.ความส าคัญและการจัดการร่องก้านเพดานและเหงือก (The Importance 

and Management of Palato-gingival Groove). เชียงใหม่ทันตแพทยสาร, 2558 ;36(2): 47-56 
 
ทันตแพทย์ปริญญา    อมรเศรษฐชัย  
ระดับนานาชาติ 
1. Supachai Suphangul, Angwara Rattanabanlang, Parinya Amornsettachai] Natthamet Wongsirichat. 

Dimension distortion of digital panoramic radiograph on posterior mandibular regions. 
Mahidol dental journal 2016; 36(3): 279-286  

2. Fuangtharnthip P, Amornsttachai P., Comparison of brightness and color quality of intra-oral 
photographs taken with digital cameras. J dent assoc thai Vol.54 No.6 Noveember-
December 

  
อาจารย์ ทันตแพทย์ศุภชัย สุพรรณกุล 
ระดับนานาชาติ 
1. Supachai Suphangul, Angwara Rattanabanlang, Parinya Amornsettachai] Natthamet Wongsirichat. 

Dimension distortion of digital panoramic radiograph on posterior mandibular regions. 
Mahidol dental journal 2016; 36(3): 279-286  

2.Peiter Gozali, Sirichai Kiattavornchareon, Michiko Wu, Natthamet Wongsirichat, Supachai 
Suphangul.Beta methasone and methylprednisolone usage in lower third surgery: Review 
literature. M Dent J 2015; 35: 273-280 

 
ศาสตราจารยค์ลินิก ทันตแพทย์หญิงอิศราวัลย์  บุญศิริ 
ระดับชาติ 
1. วีรนุช ทองงาม, อิศราวัลย์ บญุศิริ.ความต้านทานการแตกหักในฟันในคลองรากไม่กลมทีบู่รณะด้วยระบบเดือยฟัน

คอมโพสิตเสริมเส้นใยที่แตกต่างกัน (Fracture Resistance of Non-circular Root Canal teeth 
Restored with Different Fiber-reinforced Composite Post Systems). เชียงใหม่ทันตแพทยสาร.
2554: 81-91 
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ทันตแพทย์หญิงปาจรีย์  กุลรัตนาภรณ์ 
ระดับนานาชาติ 
1. Maekawa T, Kulwattanaporn P, Hosur K, Domon H, Oda M, Terao Y, Maeda T, Hajishengallis G. 

Differential Expression and Roles of Secreted Frizzled-Related Protein 5 and the Wingless 
Homolog Wnt5a in Periodontitis. J Dent Res. 2017 May; 96(5): 571-577. doi: 
10.1177/0022034516687248. Epub 2017 Jan 17. 
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5. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 หลักสูตร แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1)   
 
ปรับปรุงชื่อกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร     36  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร         36  หน่วยกิต 
ก. วิทยานิพนธ์                                          36   หน่วยกิต ก. ปริญญานิพนธ์                                    36  หน่วยกิต 
      427799  ท.บศ. 799  วิทยานิพนธ์                  36   หน่วยกิต 427799  ท.บศ. 799  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท       36  หน่วยกิต 

       ข. กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนา และการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

3.  นักศึกษาต้องเสนอผลงานหรือบทความท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ต่อท่ีประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับของสาขาวิชา อย่างน้อย 1 
ครั้ง  

4.  นักศึกษาต้องรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของบัณฑิตวิทยาลัย โดย
ผ่านความเห็นชอบของประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและรวบรวม
ส่งบัณฑิตวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาปกต ิ

ข.  กิจกรรมทางวิชาการ  ประกอบด้วย 
 

เหมือนเดิม 
 
2. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 

หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 และ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับชาติท่ี
เป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

 
 
 

เหมือนเดิม 
 

 
 
 
 
ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

 ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม ค.   กระบวนวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตสะสม 
 

เหมือนเดิม 
 

 
1.  ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                   ภาษาต่างประเทศ 
2.  ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา  กรณีท่ีคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณาเห็นว่า 
    นักศึกษาควรลงทะเบียนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมเพื่อเสริมความรู้ในการท า 
  วิทยานิพนธ์    
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
หลักสูตรแผน แผน ก แบบ ก2 (กลุ่มท่ี 1) หลักสูตรแผน แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) กลุ่มท่ี 1  
1)  แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ                                              1)  แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ                                               
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต  
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
        ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      20 หน่วยกิต ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      22  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างหลักสุตรท่ีปรับปรุง 
407713 ท.บ 713   ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                          2  หน่วยกิต 407713 ท.บ 713   ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                     2  หน่วยกิต ปรับกระบวนวิชาให้มีความเหมาะสมกับ 
407714 ท.บ 714   ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 2  หน่วยกิต 407714 ท.บ 714   ทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 2  หน่วยกิต การเรียนการสอนมากขึ้น 
407723 ท.บ 723  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3         1  หน่วยกิต 407723 ท.บ 723  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3  1  หน่วยกิต  
407724 ท.บ 724  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4       1  หน่วยกิต 407724 ท.บ 724  ทันตวัสดุส าหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4  1  หน่วยกิต  

-ไม่มี- 407731 ท.บ. 731  ปฏิบัติการทันตกรรมบูรณะ 1   1 หน่วยกิต 
 

เปิดประบวนวิชาใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของสาขาวิชา 

407753 ท.บ 753  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                    3  หน่วยกิต 407753 ท.บ 753  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3              3  หน่วยกิต ปรับกระบวนวิชาให้มีความเหมาะสมกับ 
การเรียนการสอนมากขึ้น 
ปรับกระบวนวิชาให้มีความเหมาะสมกับ 
การเรียนการสอนมากขึ้น 

407754 ท.บ 754  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4                     4  หน่วยกิต 407754 ท.บ 754  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 4             5 หน่วยกิต 
407755 ท.บ 755  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5                     5  หน่วยกิต 407755 ท.บ 755  คลินิกทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 5              5  หน่วยกิต 
407782 ท.บ 782  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2                    1  หน่วยกิต 407782 ท.บ 782  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2            1  หน่วยกิต 
407783 ท.บ 783  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3                    1  หน่วยกิต 407783 ท.บ 783  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3            1  หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
  

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า   1 หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก     ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต  
403701 ท.รว.701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
407781 ท.บ. 781  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1                    1  หน่วยกิต 407781 ท.บ. 781  สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 1            1  หน่วยกิต ปรับกระบวนวิชาให้มีความเหมาะสมกับ 

การเรียนการสอนมากกขึ้น 
 
 

ไม่มี 

422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                      2  หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 

422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

407777 ท.บ.777  ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตวัสดุศาสตร์ 1  หน่วยกิต                       เปิดกระบวนวิชาใหม่เพ่ือให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการในแต่ละแขนงวิชา  407778 ท.บ.778  การฝึกสอนทางทันตกรรมบูรณะ  1  หน่วยกิต 

 407785 ท.บ.785  สัมมนาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการขั้นสูง 
      1  หน่วยกิต 

 407786 ท.บ. 786  สัมมนาวางแผนการรักษาทางคราวน์แอนด์บริดจ์ขั้นสูง 
    1  หน่วยกิต 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี-   
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี- เหมือนเดิม  
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                       ข.   ปริญญานิพนธ์ ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

      427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                                    12 หน่วยกิต        427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท      12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                          ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                       - ไม่ม ี- เหมือนเดิม  
ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

2) แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล             
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            27  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสตูรท่ีปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
       ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา        20  หน่วยกิต   
408701 ท.ศป.701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1  2 หน่วยกิต   
408702 ท.ศป.702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2  2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
408703 ท.ศป.703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3  1 หน่วยกิต             
408704 ท.วป.704  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม          1 หน่วยกิต 408704 ท.วป.704  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม  1 หน่วยกิต ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชาให้เหมาะสมต่อการ

น าไปไปใช้และให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในรายวิชา
ได้ครอบคลุมมากขึ้น 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
408707 ท.ศป.707  อวัยวะฝังเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปาก          1 หน่วยกิต 

                         และแม็กซิลโลเฟเชียล 
408707 ท.ศป.707  ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก

ซิลโลเฟเชียล     1 หน่วยกิต                      
ปรับปรุงชื่อและเน้ือหากระบวนวิชาให้
เหมาะสมต่อการน าไปใช้และให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในรายวิชาได้ครอบคลุมมากขึ้น 

408761 ท.ศป.761  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ                       2 หน่วยกิต 
                          แม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1      

  

408762 ท.ศป.762  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก                            3 หน่วยกิต 
                          และแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2 

 
เหมือนเดิม 

 

408763 ท.ศป.763  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ                       4 หน่วยกิต 
                          แม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 3   

 
 

408781 ท.ศป.781  สัมมนาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 หน่วยกิต            
408797 ท.ศป.797  บทความปัจจุบันทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ      1 หน่วยกิต 
                          แม็กซิลโลเฟเชียล 1 

  

413701 ท.พช. 701  พยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง                             2 หน่วยกิต   
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    1  หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
403701 ท.รว.701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
405721 ท.วอ.721  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์   1  หน่วยกิต   

 408708 ท.ศป.708  การบูรณะกระดูกขากรรไกรส าหรับทันตกรรม 
 รากเทียม   1  หน่วยกิต  

เปิดกระบวนวิชาใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความสามารถแบบองค์รวม 

 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                      2  หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- เหมือนเดิม  
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี-  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                   12  หน่วยกิต       ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

             427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                          12  หน่วยกิต 
 

             427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท         12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                      ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                    - ไม่มี -   

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

เหมือนเดิม  

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

3) แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก                                    3) แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก                                     
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            27  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
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422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
        ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา     20  หน่วยกิต ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา          20  หน่วยกิต  

- ปิดกระบวนวิชาท้ังหมดในหลักสูตรเดิม และ
เปิ ดกระบวนวิชาใหม่  เพื่ อจะได้ ทันต่ อ
สถานการณ์ปัจจุบัน อีกท้ังสอดคล้องกับการ
เรียนรู้ และวัดผล 

414811 ท.ด.811  ทันตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความจ าเป็นต้อง  1 หน่วยกิต 
                    ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 1             

  

414812 ท.ด. 812  ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและ  1 หน่วยกิต 
    การแก้ไขเบื้องต้น 1  

  

414813 ท.ด. 813  ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและ  1 หน่วยกิต                            
    การแก้ไขเบื้องต้น 2                                     

  

414814 ท.ด.814  ทันตกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความ  1 หน่วยกิต 
                จ าเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 2                             

  
ปิดกระบวนวิชาเดิมและเปิดกระบวนวิชาใหม่ 

414851 ท.ด.851  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง 1          3 หน่วยกิต    
 
 
 
 
 
 
 
- เปิดกระบวนวิชาใหม่ 14 กระบวนวิชา เพื่อให้
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

414852 ท.ด.852  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง 2                3 หน่วยกิต   
414853 ท.ด.853  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นสูง 3                2 หน่วยกิต   
414861 ท.ด.861  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 1         2 หน่วยกิต   
414862 ท.ด.862  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 2         2  หน่วยกิต   
414864 ท.ด.864  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กรวบยอด 1             2 หน่วยกิต   
414893 ท.ด.893  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3                     1 หน่วยกิต   
414894 ท.ด.894  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3                     1 หน่วยกิต   
 
 
 
 

-ไม่มี- 

414815 ท.ด.815  การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทันตกรรม 
   ส าหรับเด็ก 1 หน่วยกิต 

414855 ท.ด.855  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1  2 หน่วยกิต 
414856 ท.ด.856  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2  2 หน่วยกิต 
415857 ท.ด.857  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3  2 หน่วยกิต 
414858 ท.ด.858  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 4  2 หน่วยกิต 
414859 ท.ด.859 คลินิกการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาใน 

   ทันตกรรมส าหรับเด็ก   1 หน่วยกิต 
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414866 ท.ด.866  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการ 

   พิเศษ 1  1 หน่วยกิต 
 

 
 
 

-ไม่มี- 

414867 ท.ด.867  คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2 
        1 หน่วยกิต 

414868 ท.ด.868   คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไข
เบื้องต้น 1 1 หน่วยกิต 

414869 ท.ด.869  คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไข
เบื้องต้น 2 1 หน่วยกิต 

414896 ท.ด.896  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1  2 หน่วยกิต 
414897 ท.ด.897  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2  2 หน่วยกิต 
414898 ท.ด.898  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3  1 หน่วยกิต 
414899 ท.ด.899  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4  1 หน่วยกิต 

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า    1 หน่วยกิต   1 หน่วยกิต   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรที่ปรับปรุง 

414895  ท.ด. 895  สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก  5                   1 หน่วยกิต ปิดกระบวนวิชา  
403701  ท.รว.701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                      2  หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- เหมือนเดิม  
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี-   
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                               12  หน่วยกิต        ข.   ปริญญานิพนธ์                                         12 หน่วยกิต ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

      427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                       12  หน่วยกิต 
 

      427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท      12 หน่วยกิต 
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       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                           ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                         - ไม่มี - 
 

  

 ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

เหมือนเดิม 
 

 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

4) แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์                                      
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ข. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หนว่ยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            28  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
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422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
       ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา           ไม่น้อยกว่า  20  หน่วยกิต     ข)  กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต  
421811 ท.ปร.811  ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง                     1 หน่วยกิต 421811 ท.ปร.811  ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง                     1 หน่วยกิต  
421812 ท.ปร.812  ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสูง             1 หน่วยกิต 421812 ท.ปร.812  ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสูง      1 หน่วยกิต  
421813 ท.ปร.813  ฟันเทียมท้ังปากขั้นสูง 1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
421814 ท.ปร.814  ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1 หน่วยกิต 421814 ท.ปร.814  ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1 หน่วยกิต ปรับเน้ือหาให  มีความเหมาะสมและความ

ทันสมัย 421815 ท.ปร.815 ทันตกรรมรากเทียม                               1 หน่วยกิต 421815 ท.ปร.815 ทันตกรรมรากเทียม                        1 หน่วยกิต 
421816 ท.ปร.816  วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า  1 หน่วยกิต 421816 ท.ปร.816  วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า  1 หน่วยกิต 
421827 ท.ปร.827 ชีววัสดุส าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรม  1 หน่วยกิต 
  ประดิษฐ์  

421827 ท.ปร.827 ชีววัสดุส าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรม   
  ประดิษฐ์  1 หน่วยกิต 

421828 ท.ปร.828  การสบฟันขั้นสูง                                 1 หน่วยกิต เหมือนเดิม 
421861 ท.ปร.861  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 3              4 หน่วยกิต 421861 ท.ปร.861  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 3        4 หน่วยกิต 
421862 ท.ปร.862  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 4               4 หน่วยกิต 421862 ท.ปร.862  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 4        4 หน่วยกิต 
421863 ท.ปร.863  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 5 3 หน่วยกิต 421863 ท.ปร.863  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 5 3 หน่วยกิต 
421891 ท.ปร.891  สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1                    1 หน่วยกิต เหมือนเดิม 

ไม่มี 421831 ท.ปร.831 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้
ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผลวิเคราะห์และ
วางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
ตลอดจนสามารถน าเสนอและแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้ป่วย
ได้รับผลการรักษาท่ีดีท่ีสุด และสอดคล้องกับ
การศึกษาในทักษะแห่งอนาคต ในศตวรรษท่ี 
21 

  

1.1.2 กระบวนวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า    1 หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า    2 หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตรท่ีปรับปรุง 

421892 ท.ปร.892  สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2                    1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
403701 ท.รว.701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก  1 หน่วยกิต   
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422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                      2  หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

        422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี-   
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี- เหมือนเดิม  

ข.  กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                      ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

           427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                            12  หน่วยกิต       427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไมน่ับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                             ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                        - ไม่มี – เหมือนเดิม  

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
 

 

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

 
 
 
 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 
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5) แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์                                      
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ข. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต  
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
   ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      20   หน่วยกิต      ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา     22 หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
405712 ท.วอ.712  วิทยาเอ็นโดดอนต์                                2 หน่วยกิต 405712 ท.วอ.712  วิทยาเอ็นโดดอนต์                              2 หน่วยกิต ปรับเน้ือหาให้มีความเหมาะสมและทันสมัยมาก

ขึ้น 
405732 ท.วอ.732  ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง            1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
405761 ท.วอ.761  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4               5 หน่วยกิต 405761 ท.วอ.761  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4          3 หน่วยกิต เพื่อปรับจ านวนหน่วยกิตให้เหมาะสมกับวิชา

เรียนในแต่ละภาคการศึกษา ปรับผลการเรียนรู้ 
แผนการสอน และการประเมินผลให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์มากขึ้น 
 

405762 ท.วอ.762   คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5               5 หน่วยกิต 405762 ท.วอ.762   คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5          6 หน่วยกิต 
405763 ท.วอ.763  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6              2 หน่วยกิต 405763 ท.วอ.763  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6          4 หน่วยกิต 

405781 ท.วอ.781  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย  1 หน่วยกิต 
           ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์                

405781 ท.วอ.781  สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย   1 หน่วยกิต 
           ทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1              

ปรับชื่อกระบวนวิชาให้มีความชัดเจนและตรง
ตามเน้ือหากระบวนวิชา 

405798 ท.วอ.798  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1       2 หน่วยกิต 405783 ท.วอ.783  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1       2 หน่วยกิต  
405799 ท.วอ.799  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2      2 หน่วยกิต                    405784 ท.วอ.784  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2      2 หน่วยกิต   
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 405782 ท.วอ.782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทางวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

 1 หน่วยกิต 
เปิดกระบวนวิชาใหม่เพ่ือความสอดคล้องกับการ
เรียนในแต่ละแขนงวิชาสาขาวิชา 

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  1  หน่วยกิต   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า  1  หน่วยกิต  
405721 ท.วอ.721  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หน่วยกิต   
405722 ท.วอ.722  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทางทันตแพทยศาสตร์    
405723 ท.วอ.723  อณูชีววิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ 1 หน่วยกิต   
405724 ท.วอ.724   ชีววัสดุในงานวิทยาเอ็นโดดอนติกส์            1 หน่วยกิต                                          
405733 ท.วอ.733  ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทาง 1 หน่วยกิต 
  ทันตแพทยศาสตร์  

เหมือนเดิม  

405895 ท.วอ. 895  ปัญหาพิเศษของเซลล์และเนื้อเยื่อ          1 หน่วยกิต 
                           ทางทันตแพทยศาสตร์ 

 
 

 

 405713 ท.วอ.713 การน าเสนอและตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  1 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่เพ่ือความสอดคล้องกับการ
เรียนในแต่ละแขนงวิชาสาขาวิชา 

 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากข้ันสูง                      2  หน่วยกิต เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับการเรียนในแต่ละ
แขนงวิชาสาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี-   
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี- เหมือนเดิม  
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                           ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

              427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                         12  หน่วยกิต               427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                       ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                              - ไม่มี -   

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

เหมือนเดิม  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

6)  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม   
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            29  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            27  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
    ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา        ไม่น้อยกว่า      20  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
403701 ท.รว.701   ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก   1 หน่วยกิต   
423707 ท.บค.707  ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง                     2 หน่วยกิต ยกเลิก ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับกระบวนวิชาใน

แขนงวิชา 
429711 ท.รท.711  ทันตกรรมรากเทียม 1                             1 หน่วยกิต   
429712 ท.รท.712  ทันตกรรมรากเทียม 2                               1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
429811 ท.รท. 811  ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1                         1 หน่วยกิต   
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429781 ท.รท.781  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  1                  1 หน่วยกิต   
429782 ท.รท.782  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  2               1 หน่วยกิต   
429851 ท.รท.851  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1                 3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
429852 ท.รท. 852  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2                  5 หน่วยกิต   
429853 ท.รท. 853  คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3                 4 หน่วยกิต   
 429801 ท.รท.801 การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม 2 หน่วยกิต เปิดกระบวนวิชาใหม่ เพื่อให้เน้ือหามีความ

สอดคล้องกับกระบวนวิชาในแขนงวิชา 
ทันตกรรมรากเทียม 

 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                  1  หน่วยกิต 1.1.3 กระบวนวิชาเลือก             3  หน่วยกิต     ปรับจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างหลักสูตร 

 โดยเลือกจากกระบวนวิชาเลือกในแขนงวิชาอื่น ๆ                 1  หน่วยกิต 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                      2  หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ
สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

 429731 ท.รท. 731  วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เปิดประบวนวิชาใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการในแต่ละแขนงวิชาสาขาวิชา  429831 ท.รท. 831  ปฏิบัติการการใช้ดิจิทัลทางทันตกรรม 1  หน่วยกิต 

 ในงานทันตกรรมรากเทียม1   
1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี-   

  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี- เหมือนเดิม  
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                               ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

               427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                  12  หน่วยกิต                427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท       12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ไม่มี - เหมือนเดิม 
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ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 

1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 
1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

เหมือนเดิม  

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถค้นหา 
หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจด
อนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธบิัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

7) แขนงวิชาทันตสาธารณสุข                                                
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            27  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            25  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
      ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา   ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต   
415701 ท.ป. 701  ทันตกรรมป้องกันขั้นสูงและปัจจัยก าหนด      3 หน่วยกิต 
                       สุขภาพช่องปาก 

เหมือนเดิม  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
415702 ท.ป. 702  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1                    2 หน่วยกิต   
415703 ท.ป. 703  การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2                    2 หน่วยกิต   
415704 ท.ป. 704  ระบาดวิทยาช่องปาก                              3 หน่วยกิต   
415706 ท.ป. 706  สัมมนาทันตกรรมป้องกัน                          3 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
415707 ท.ป. 707  สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ               2 หน่วยกิต 
                         ทางทันตสาธารณสุข 

  

415751 ท.ป. 751  การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ                    3 หน่วยกิต   
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยเพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
415708 ท.ป. 708  การวิจัยเชิงคุณภาพ                                3  หน่วยกิต   
415709 ท.ป. 709  การประเมินผลโครงการ                           3  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
901704 บว.สม. 704  มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาทางสาธารณสุข  3  หน่วยกิต 676702 สธ. 702   หลักการทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ในการ

สาธารณสุข  3 หน่วยกิต 
ปรับชื่อกระบวนวิชาว่าตามหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตท่ีปรับปรุง 

901705 บว.สม. 705  การบริหารงานสาธารณสุข                        3  หน่วยกิต 676703 สธ.703  หลักการบริหารงานสาธารณสุข 2 หน่วยกิต 
901708 บว.สม. 708  โภชนาการสาธารณสุข                             3  หน่วยกิต ยกเลิกกระบวนวิชาน้ี 
901709 บว.สม. 709  เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข                          3  หน่วยกิต 676707 สธ.707 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข  2 หน่วยกิต 
 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                      2  หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1  หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- เหมือนเดิม  
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี-   
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                          ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

              427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต               427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                      ภาษาต่างประเทศ เหมือนเดิม  
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                    - ไม่มี -   

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.   การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา
ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 
เหมือนเดิม 

 

2.   ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงาน
ท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถค้นหา หรือ
ตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

 8)  แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่มี 

จ านวนหนว่ยกิตตลอดหลักสูตร      ไม่น้อยกว่า     42  หน่วยกิต เปิดแขนงวิชาเพ่ิมในหลักสูตร เน่ืองจากเป้นการ
เปิดแขนงวิชาให้ครบตามสาขาวิชาท่ีมีอยู่ใน
คณะ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา      ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า     30  หน่วยกิต 
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                                  26  หน่วยกิต 
          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม     7  หน่วยกิต 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 1 หน่วยกิต 
  ทันตแพทย์  
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์   

 2 หน่วยกิต 
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์           

 2 หน่วยกิต 
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์            2 หน่วยกิต 
          ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา       19 หน่วยกิต 
426701 ท.ทป.701  ทันตกรรมพร้อมมูล 1     3 หน่วยกิต 
426702 ท.ทป. 702 ทันตกรรมพร้อมมูล 2   3 หน่วยกิต 
426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1   4 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
426762 ท.ทป. 762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1   4 หน่วยกิต  

 
เปิดประบวนวิชาใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการในแต่ละแขนงวิชาสาขาวิชา 
 
 
 
 
เปิดประบวนวิชาใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้อง
กับความต้องการในแต่ละแขนงวิชาสาขาวิชา 

426765 ท.ทป. 765 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3   4 หน่วยกิต 
426792 ท.ทป. 792 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 1  1 หน่วยกิต 
 
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 
412720  ท.วช.720  เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก  1 หน่วยกิต  
422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                       2 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง       1 หน่วยกิต 
426703 ท.ทป.703 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง 1 หน่วยกิต 
 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- 
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี- 
      ข.   ปริญญานิพนธ์                                          
      427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท             12 หน่วยกิต 
       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม 
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย ภาษาต่างประเทศ 
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา - ไม่มี - 

 ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1. การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาค

การศึกษาละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และ
นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับนานาชาติ
ท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่างน้อย 1 เรื่อง 
หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (กลุ่มท่ี 2) หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)  กลุ่มที่ 2  
9) แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก                                                

9.1 หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 9.1 หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            28  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            26  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
          ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา           19  หน่วยกิต   

403711 ท.รว.711  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 หน่วยกิต 
   พื้นฐาน 1   

  

403712 ท.รว.712  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 หน่วยกิต 
   พื้นฐาน 2    

  

410701 ท.วฉ.701  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1                  2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
410702 ท.วฉ.702  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2                     1 หน่วยกิต   
410761 ท.วฉ.761  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1   1 หน่วยกิต   
410762 ท.วฉ.762  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2     1 หน่วยกิต   
413702 ท.พช.702  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1  1 หน่วยกิต   
413703 ท.พช.703  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2                     2 หน่วยกิต  
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423702 ท.บค.702  ทันตกรรมบดเค้ียวพ้ืนฐาน                         2 หน่วยกิต 423702 ท.บค.702  ทันตกรรมบดเค้ียวพ้ืนฐาน                  2 หน่วยกิต เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเรียนในแต่ละ

แขนงวิชาสาขาวิชา 
403713 ท.รว.713  รังสีฟิสิกส์                                            1 หน่วยกิต   
403714 ท.รว.714 รังสีชีววิทยา                                          1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
403751 ท.รว.751 คลินิกทันตรังสีวิทยา                                2  หน่วยกิต   
403781 ท.รว.781 สัมมนาการแปลผลภาพรังษี                       2  หน่วยกิต   
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต     1.1.2 กระบวนวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า 4  หน่วยกิต  
403701 ท.รว.701 ทันตรังสีและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก       1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
408704 ท.วป.704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม       1 หน่วยกิต  ยกเลิก เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการเรียนในของ

สาขาวิชา 
410791 ท.วฉ.791 สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา 2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
 422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                         2 หน่วยกิต ย้ายกระบวนวิชา เพื่อให้มีความสอดคล้องกับ

การเรียนในแต่ละแขนงวิชาสาขาวิชา 
 422713 ท.ชช.713  วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1 หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี-   
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี- เหมือนเดิม  
      ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                              ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่อให้เป็นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

             427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                   12  หน่วยกิต               427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                     ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                      - ไม่มี -   

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

คร้ัง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนา
ทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

 

เหมือนเดิม  
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2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ

ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่
เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา หรือ
ตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

      9.2 หน่วยวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก       9.2 หน่วยวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก    
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            28  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            26  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต   
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
        ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา       19  หน่วยกิต   
403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1  หน่วยกิต 
  พื้นฐาน 1         

  

403712 ท.รว.712  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2  หน่วยกิต 
  พื้นฐาน 2      

เหมือนเดิม  

410701 ท.วฉ. 701  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน1                      2  หน่วยกิต   
410702 ท.วฉ.702  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน2                      1  หน่วยกิต   
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410761 ท.วฉ.761  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1    1  หน่วยกิต   
410762 ท.วฉ.762  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2    1  หน่วยกิต   
413702 ท.พช. 702  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1 1  หน่วยกิต   
413703 ท.พช. 703  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2                    2  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
423702 ท.บค. 702  ทันตกรรมบดเค้ียวพ้ืนฐาน                         2 หน่วยกิต   
412704 ท.วช.704  อายุรศาสตร์ท่ัวไป                                  1  หน่วยกิต ปิดกระบวนวิชาน้ี  

 408704 ท.วป.704  เวชศาสตร์ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม   1 หน่วยกิต 
 

ปิดกระบวนวิชา 412704 เน่ืองจากมีเนื้อหา
ใกล้เคียงกับกระบวนวิชา 408704 เวชศาสตร์
ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม โดยให้
นักศึกษาไปลงเรียนวิชา 408704 แทน 

412718 ท.วช. 718  เวชศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1                        1  หน่วยกิต   
412720 ท.วช. 720  เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก           1  หน่วยกิต เหมือนเดิม  
412761 ท.วช. 761  คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก 1                        2 หน่วยกิต   
412791 ท.วช. 791  สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1     1  หน่วยกิต   
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                              ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
403701  ท.รว.701  ทันตรังสีและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก       1 หน่วยกิต 403701 ท.รว.701 ทันตรังสีและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก    1 หน่วยกิต  
408704 ท.วป.704   เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม      1 หน่วยกิต  410791 ท.วฉ.791 สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา       2 หน่วยกิต  
410791 ท.วฉ.791 สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา 2 หน่วยกิต 422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                         2 หน่วยกิต ย้านจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง       1 หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- เหมือนเดิม  
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี-   

ข. กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                  12  หน่วยกิต        ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม
ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

           427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต               427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย              ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                               - ไม่มี - เหมือนเดิม  

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนา อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 

ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วมสัมมนาทุก
ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

  

2. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วน
หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่เผยแพร่นั้น
ต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อ
นักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ือง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559 เร่ือง 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ์ และ ฉบับที่ 45/2560 เร่ือง เกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ 
(ฉบับที่ 2) 

    9.3 หน่วยวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 9.3 หน่วยวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก  
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            28  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            26  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต   
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต   
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
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       ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา         19  หน่วยกิต   
403711 ท.รว.711  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   พื้นฐาน 1  1 หน่วยกิต 

  

403712 ท.รว.712  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
   พื้นฐาน 2   2 หน่วยกิต 

  

410701 ท.วฉ. 701  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1                     2 หน่วยกิต   
410702 ท.วฉ. 702  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2                     1 หน่วยกิต   
410761ท.วฉ. 761  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1    1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
410762 ท.วฉ. 762  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2     1  หน่วยกิต   
413702 ท.พช. 702  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1 1  หน่วยกิต   
413703 ท.พช. 703  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2                   2  หน่วยกิต   
423702 ท.บค. 702 ทันตกรรมบดเค้ียวพ้ืนฐาน                         2  หน่วยกิต   
413791 ท.พช. 791 สัมมนาจุลพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง             2  หน่วยกิต   
413792 ท.พช. 792 สัมมนาพยาธิวิทยาช่องปาก                        2  หน่วยกิต   
413741 ท.พช. 741 ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1          2  หน่วยกิต   
      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก 2  หน่วยกิต       1.1.2 กระบวนวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
403701 ท.รว.701 ทันตรังสีและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก      1 หน่วยกิต 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                         2 หน่วยกิต  
408704 ท.วป.704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม       1 หน่วยกิต  403701 ท.รว.701  ทันตรังสีและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก    1 หน่วยกิต  
410791 ท.วฉ.791 สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา 2 หน่วยกิต 410791ท.วฉ.791 สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา 2 หน่วยกิต  
 422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                         2 หน่วยกิต ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับการเรียนในแต่ละแขนงวิชา
สาขาวิชา 

 422713 ท.ชช.713 วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง       1 หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

1.2  กระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- เหมือนเดิม  
  2.  กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง -ไม่มี-  
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ข. กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                  12  หน่วยกิต        ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

           427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                        12  หน่วยกิต               427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 

      ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   
1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                ภาษาต่างประเทศ   
2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                 - ไม่มี –   

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.  การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 

1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้าร่วม
สัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

เหมือนเดิม  

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน หรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานที่
เผยแพร่นั้นต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ที่สามารถค้นหา หรือ
ตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการจดอนุ
สิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่างน้อย 1 เร่ือง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 37/2559 เร่ือง 
เกณฑ์และแนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญา
นิพนธ์ และ ฉบับที่ 45/2560 เร่ือง เกณฑ์และ
แนวปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ 
(ฉบับที่ 2) 

      9.4 หน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 9.4 หน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว  
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร    42  หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร 42  หน่วยกิต  

ก. กระบวนวิชาเรียน   ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต ก. กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา     ไม่นอ้ยกว่า       30  หน่วยกิต 1. กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา    ไม่น้อยกว่า    30  หน่วยกิต  
 1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ    ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต  1.1 กระบวนวิชาในสาขาวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต  
       1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            28  หน่วยกิต        1.1.1 กระบวนวิชาบังคับ                            26  หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง

หลักสูตรที่ปรับปรุง 
         ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         9   หน่วยกิต          ก) กระบวนวิชาบังคับร่วม                         7   หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิตเพ่ือให้สอดคล้องกับ

การปรับปรุงหลักสูตร 
415711  ท.พจ.711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 หน่วยกิต   
415712  ท.วจ.712  ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์      2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
415713  ท.สต.713  ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              2 หน่วยกิต   
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422711  ท.ชว.711  ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์                       2 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
422712  ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                            2 หน่วยกิต ย้ายไปเป็นกระบวนวิชาเลือกในสาขาวิชา ย้ายจากกระบวนวิชาบังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับ

ความต้องการเรียนของแต่ละสาขาวิชา 
       ข) กระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา      19  หน่วยกิต   

403711ท.รว.711  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 หน่วยกิต 
 พื้นฐาน 1   

  

403712 ท.รว.712  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 2 หน่วยกิต 
 พื้นฐาน 2   

  

410701 ท.วฉ. 701  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1                     2 หน่วยกิต   

410702 ท.วฉ.702  วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2                     1 หน่วยกิต   

410761 ท.วฉ.761  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 1    1 หน่วยกิต   

410762 ท.วฉ.762  คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากขั้นสูง 2     1 หน่วยกิต เหมือนเดิม  
413702 ท.พช. 702 พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 1 1 หน่วยกิต   

413703 ท.พช. 703  พยาธิวิทยาช่องปากพื้นฐาน 2                     2 หน่วยกิต   

423702 ท.บค. 702  ทันตกรรมบดเค้ียวพ้ืนฐาน                         2 หน่วยกิต   

423703 ท.บค. 703  การท าหน้าท่ีผิดปกติของระบบบดเค้ียว         2 หน่วยกิต   

423750 ท.บค. 750  คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว 2 หน่วยกิต   

423781 ท.บค. 781 สัมมนาทันตกรรมบดเค้ียว                         2 หน่วยกิต   

      1.1.2 กระบวนวิชาเลือก            ไม่น้อยกว่า      2  หน่วยกิต       1.1.2 กระบวนวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต ปรับจ านวนหน่วยกิตให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรที่ปรับปรงุ 

403701 ท.รว. 701  ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก       1  หน่วยกิต 422712 ท.ชช.712  ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                          2 หน่วยกิต  

408704 ท.วป. 704  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม            1  หน่วยกิต 403701 ท.รว.701  ทันตรังสีและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก     1 หน่วยกิต  

410791 ท.วฉ. 791  สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา                   2  หน่วยกิต 410791ท.วฉ.791 สัมมนาคลินิก รังสีวิทยา พยาธิวิทยา  2 หน่วยกิต  
 422713 ท.ชช.713  วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง                  1 หน่วยกิต เพิ่มกระบวนวิชาซ่ึงเป็นของหลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยศาสตร์
การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ.2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการปรับปรุง 
       ข.   กระบวนวิชาวิทยานิพนธ์                                12  หน่วยกิต        ข.   ปริญญานิพนธ์                                          ปรับปรุงกระบวนวิชา เพื่ อ ให้ เป็ นไปตาม

ประกาศข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 

      427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์                             12  หน่วยกิต 
 

              427798  ท.บศ. 798  วิทยานิพนธ์ปริญญาโท        12 หน่วยกิต 

       ค. กระบวนวิชาท่ีไม่นับหน่วยกิตสะสม   

1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย                         ภาษาต่างประเทศ   

2. ตามเงื่อนไขของสาขาวิชา                                      - ไม่มี – เหมือนเดิม  

ง. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย 
1.   การจัดสัมมนาและการน าเสนอผลงานในการสัมมนาอย่างน้อยภาคการศึกษา

ละ 1 ครั้ง เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และนักศึกษาจะต้องเข้า
ร่วมสัมมนาทุกครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษา 

  

2.   ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 
หรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทาง
วิชาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) 
โดยผลงานท่ีเผยแพร่น้ันต้องเป็นบทความฉบับเต็ม (full paper) ท่ีสามารถ
ค้นหา หรือตรวจสอบได้ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมี
การจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรโดยมีชื่อนักศึกษาเป็นชื่อแรก จ านวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

2.  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ 
หรืออย่างน้อยได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในวารสารระดับชาติท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI Tier 1 หรือ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานวิทยานิพนธ์ ในการประชุมวิชาการ (proceeding) ระดับ
นานาชาติท่ีเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชา โดยมีนักศึกษาเป็นชื่อแรกอย่าง
น้อย 1 เรื่อง หรือ มีการจดทะเบียนและได้รับเลขท่ีอนุมัติสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร 

ปรับ เพื่ อ ให้สอดคล้องกับประกาศบัณ ฑิ ต
วิทยาลั ย  มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่  ฉบั บ ท่ี 
37/2559 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ และ ฉบับท่ี 
45/2560 เรื่อง เกณฑ์และแนวปฏิบัติการ
เผยแพร่ผลงานปริญญานิพนธ์ (ฉบับท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

247 

6. ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างแผนก าหนดการศึกษาเดิมกับแผนการศึกษาใหม่ 

 
แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) 

 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1                                                             หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                            หน่วยกิต 
ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลยั 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานวชิาการ สัมมนาทางวชิาการ 
  
ภาคการศึกษาที่ 2                                                             หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                            หน่วยกิต 
เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานพินธ์ เสนอโครงร่างเพื่อท าวิทยานพินธ์ 
427799  วิทยานพินธ์                                         12 427799  วิทยานพินธป์ริญญาโท                                         12 
จัดสัมมนาและน าเสนอผลงานวชิาการ สัมมนาทางวชิาการ 
                                              รวม                                   12                                               รวม                                    12 
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ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                             หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                            หน่วยกิต 
427799     วิทยานิพนธ ์                                                     12 427799     วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                 12 
จัดสัมมนาและน าเสนอความก้าวหน้าทางวิทยานิพนธ์ สัมมนาทางวชิาการ 
  
                                              รวม                                    12                                                                                       รวม                                    12                                         
ภาคการศึกษาที่ 2                                                              หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                             หน่วยกิต 
427799     วิทยานิพนธ ์                                                    12 427799     วิทยานิพนธ์ปริญญาโท                                                 12 
จัดสัมมนาทางวิชาการ สัมมนาทางวชิาการ 
สอบประเมินผลวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท 
                                              รวม                                     12                                               รวม                                    12 
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แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) กลุ่มที่ 1 
 

1. แขนงวิชาทันตกรรมบูรณะ 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช.711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
407713 ท.บ. 713 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 3   2 407713 ท.บ. 713 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 3   2 
407723 ท.บ. 723 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 1 407723 ท.บ. 723 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 1 
407753 ท.บ. 753 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 3 3 407753 ท.บ. 753 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 3 3 
  วิชาเลือก 1 407731 ท.บ. 731 ปฏิบัติการทนัตกรรมบูรณะ 1 1 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    กระบวนวชิาเลือก 1 
      สัมมนาทางวชิาการ  
        
        
  รวม 13   รวม 14 
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ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 407714 ท.บ. 714 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 4 2 
407714 ท.บ. 714 ทันตกรรมบูรณะขั้นสงู 4 2 407724 ท.บ. 724 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 1 
407724 ท.บ. 724 ทันตวัสดสุ าหรับทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 4 1 407754 ท.บ. 754 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 4 5 
407754 ท.บ. 754 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 4 4 407782 ท.บ. 782 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2 1 
407782 ท.บ. 782 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2 1     
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
        
        
        
        
  รวม 10   รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ.711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ.711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
407755 ท.บ. 755 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 5 5 407755 ท.บ. 755 คลินิกทันตกรรมบูรณะขัน้สูง 5 5 
407783 ท.บ. 783 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 1 407783 ท.บ. 783 สัมมนาทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 3 1 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท  3 
        
        
  รวม 10   รวม 10 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
        
  รวม 9   รวม 9 
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2. แขนงวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช.711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 

415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
408701 ท.ศป.701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1 2 408701 ท.ศป. 701 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 1  2 
408704 ท.วป.704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1 408704 ท.วป. 704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม  1 
408761 ท.ศป.761 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ขั้นสูง 1  
2 413701 ท.พช. 701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 2 

413701 ท.พช.701 พยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง 2 408761 ท.ศป. 761 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ขั้นสูง 1  

2 

  วิชาเลือก 1   กระบวนวชิาเลือก 2 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
  รวม 14   รวม 15 
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ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 408702 ท.ศป.702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 2 2 
408702 ท.ศป.702 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง  2 2 408707 ท.ศป.707 ทันตกรรมรากเทียมในงานศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล 
1 

408707 ท.ศป.707 อวัยวะฝังเทียมในงานศลัยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 

1 408762 ท.ศป.762 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ขั้นสูง 2  

3 

408762 ท.ศป.762 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ขั้นสูง   2 

3 408781 ท.ศป.781 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 

408781 ท.ศป.781 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  1   กระบวนวชิาเลือก 1 
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
        
        
  รวม 9   รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 

ทันตแพทย ์  
1 

408703 ท.ศป. 703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง   3 1 408703 
 

ท.ศป. 703 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ขั้นสูง 3  

1 

408763 ท.ศป. 763 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ขั้นสูง   3 

4 408797 
 

ท.ศป. 797 บทความปัจจุบนัทางศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล 1 

1 

408797 ท.ศป. 797 บทความปัจจุบนัทางศัลยศาสตร์ช่องปากและ 
แม็กซิลโลเฟเชียล 1 

1 408763 
 

ท.ศป. 763 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลขั้นสูง 3  

4 

427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ  
        
        
  รวม 10   รวม 10 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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3. แขนงวิชาทันตกรรมส าหรับเดก็    
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
414811 ท.ด. 811 ทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ

การดูแลเป็นพิเศษ 1 
1 414855 ท.ด. 855 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 1 

 
2 

414812 ท.ด. 812 ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไข
เบื้องต้น 1 

1 414896 ท.ด. 896 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 2 

414851 ท.ด. 851 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กข้ันสูง 1   3   กระบวนวชิาเลือก 2 
414893 ท.ด. 893 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3 1   สัมมนาทางวชิาการ  
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ      
        
  รวม 12   รวม 12 
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ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 414856 ท.ด. 856 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 2 2 
414813 ท.ด. 813 ทันตกรรมส าหรับเด็กที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการ

ดูแลเป็นพิเศษ 2 
1 414866 ท.ด. 866 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการ 

พิเศษ 1  
1 

414814 ท.ด. 814 ทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไข
เบื้องต้น 2 

1 414868 ท.ด. 868 คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและ 
การแก้ไขเบื้องต้น 1 

1 

414852 ท.ด. 852 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กข้ันสูง 2 3 414897 ท.ด. 897 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 2 2 
414861 ท.ด. 861 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 1 2 414815 ท.ด. 815 การจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาในทนัตกรรม

ส าหรับเด็ก 
1 

414894 ท.ด. 894 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4 1   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 10   รวม 7 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 

ทันตแพทย ์
1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์ 1 

414853 ท.ด. 853 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กข้ันสูง 3  2 414857 ท.ด. 857 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 3 2 
414862 ท.ด. 862 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพิเศษขั้นสูง 2   2 414898 ท.ด. 898 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 3 1 
414864 ท.ด. 864 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กรวบยอด 1 2 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 6 
  วิชาเลือก 1   กระบวนวชิาเลือก 1 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3   สัมมนาทางวชิาการ  
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 11   รวม 11 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                  หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 414858 ท.ด. 858 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กพร้อมมูล 4  2 
  สัมมนาทางวชิาการ  414867 ท.ด. 867 คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 2   1 
    414869 ท.ด. 869 คลินิกทันตกรรมจัดฟันเพื่อการป้องกันและ 

การแก้ไขเบื้องต้น 2 
1 

    414899 ท.ด. 899 สัมมนาทันตกรรมส าหรับเด็ก 4 1 
    414859 ท.ด. 859 คลินิกการจัดการพฤติกรรมเด็กโดยใช้ยาใน 

ทันตกรรมส าหรับเด็ก 
1 

    427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 6 
      สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 12 
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4. แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ ์  
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
421811 ท.ปร.811 ฟันเทียมติดแนน่ขั้นสงู 1 421811 ท.ปร.811 ฟันเทียมติดแนน่ขั้นสงู 1 
421812 ท.ปร.812 ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขั้นสูง 1 421812 ท.ปร.812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขัน้สูง 1 
421813 ท.ปร.813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสงู 1 421813 ท.ปร.813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสงู 1 
421861 ท.ปร.861 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ ขั้นสงู 3 4 421831 ท.ปร.831 ปฏิบัติการทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 1 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ  421861 ท.ปร.861 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 3 4 
      สัมมนาทางวชิาการ  
  รวม 13   รวม 14 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 421814 ท.ปร.814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  1 
421814 ท.ปร.814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  1 421815 ท.ปร.815 ทันตกรรมรากเทียม 1 
421815 ท.ปร.815 ทันตกรรมรากเทียม 1 421816 ท.ปร.816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า 1 
421816 ท.ปร.816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า 1 421862 ท.ปร.862 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 4 4 
421862 ท.ปร.862 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 4 4 421891 ท.ปร.891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1 
421891 ท.ปร.891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
        
  รวม 10   รวม 8 



 

 

259 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 

ทันตแพทย ์
1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 

ทันตแพทย ์
1 

421827 ท.ปร.827 ชีววัสดสุ าหรับการประยุกต์ในงาน 
ทันตกรรมประดิษฐ ์ 

1 421827 ท.ปร.827 ชีววัสดสุ าหรับการประยุกต์ในงาน 
ทันตกรรมประดิษฐ ์ 

1 

421828 ท.ปร.828 การสบฟันขัน้สูง  1 421828 ท.ปร.828 การสบฟันขัน้สูง  1 
421863 ท.ปร.863 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 5 3 421863 ท.ปร.863 คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ขั้นสงู 5 3 
  วิชาเลือก  1 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3   กระบวนวชิาเลือก 2 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
        
        
  รวม 10    รวม 11 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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5. แขนงวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
405712 ท.วอ.712 วิทยาเอ็นโดดอนต์  2 405712 ท.วอ.712 วิทยาเอ็นโดดอนต์  2 
405732 ท.วอ.732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 405732 ท.วอ.732 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 
405761 ท.วอ.761 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4 5 405761 ท.วอ.761 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 4 3 
    405781 ท.วอ. 781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 
1 

    405783 ท.วอ. 783 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 1 2 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
  รวม 14   รวม 15 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 405762 ท.วอ.762 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5 6 
405762 ท.วอ.762 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 5 5 405784 ท.วอ. 784 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 2 
405798 ท.วอ. 798 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 11 2 405782 ท.วอ. 782 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วยทาง 

วิทยาเอ็นโดอนต์ 2 
1 

405981 ท.วอ. 781 สัมมนาการวิเคราะห์กรณีผู้ป่วย 1   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 10   รวม 9 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับ 

ทันตแพทย ์
1 

405763 ท.วอ.763 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6 2 405763 ท.วอ.763 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 6 4 
405799 ท.วอ. 799 สัมมนาวทิยาเอ็นโดดอนต์ขั้นสูง 2 2 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
  วิชาเลือก  1   กระบวนวชิาเลือก 1 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3     
        
  รวม 9    รวม 9 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต   
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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6.  แขนงวิชาทันตกรรมรากเทียม 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
423707 ท.บค. 707 ทันตกรรมบดเค้ียวขั้นสูง 2 429801 ท.รท. 801 การสบฟันทางทันตกรรมรากเทียม  2 
429711 ท.รท. 711 ทันตกรรมรากเทียม 1 1 429711 ท.รท. 711 ทันตกรรมรากเทียม 1 1 
429781 ท.รท. 781 สัมมนาทางทันตกรรมเทียม 1 1 429781 ท.รท. 781 สัมมนาทางทันตกรรมเทียม 1 1 
429851 ท.รท. 851 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 3 429851 ท.รท. 851 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 3 
      กระบวนวชิาเลือก 2 
      สัมมนาวชิาการ  
        
        
  รวม 13   รวม 15 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 429712 ท.รท. 712 ทันตกรรมรากเทียม 2 1 
429712 ท.รท. 712 ทันตกรรมรากเทียม 2 1 429782 ท.รท. 782 สัมมนาทางทันตกรรมเทียม 2 1 
429782 ท.รท. 782 สัมมนาทางทันตกรรมเทียม 2 1 429852 ท.รท. 852 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2 5 
429852 ท.รท. 852 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 2 5   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 9   รวม 7 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 403701 ท.รว. 701 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 
429811 ท.รท. 811 ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 1 429811 ท.รท. 811 ทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 1 1 
429853 ท.รท. 853 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3 4 429853 ท.รท. 853 คลินิกทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง 3 4 
427798 ท.บศ. 789 วิทยานพินธ ์ 3 427798 ท.บศ. 789 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
  วิชาเลือก 1   กระบวนวชิาเลือก 1 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
  รวม 11   รวม 11 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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7. แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 
แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
415701 ท.ป.701 ทันตกรรมป้องกันขั้นสงูและปัจจัยก าหนดสุขภาพช่อง

ปาก 
3 415701 ท.ป.701 ทันตกรรมป้องกันขั้นสงูและปัจจัยก าหนดสุขภาพ

ช่องปาก 
3 

415702 ท.ป.702 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 2 415702 ท.ป.702 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 1 2 
      วิชาเลือก 2 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
  รวม 11   รวม 13 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 415703 ท.ป.703 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 2 
415703 ท.ป.703 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2 2 415704 ท.ป.704 ระบาดวทิยาช่องปาก 3 
415704 ท.ป.704 ระบาดวทิยาช่องปาก 3 415707 ท.ป.707 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทาง 

ทันตสาธารณสุข 
2 

415707 ท.ป.707 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทางทนัตสาธารณสุข 2   กระบวนวชิาเลือก 1 
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 9   รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
415706 ท.ป.706 สัมมนาทันตกรรมป้องกัน 3 415706 ท.ป.706 สัมมนาทันตกรรมป้องกัน 3 
415751 ท.ป.751 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 3 415751 ท.ป.751 การปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ 3 
  วิชาเลือก 3   วิชาเลือก 2 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
        
  รวม 13   รวม 12 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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8. แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
    422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
    415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
    415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
    426701 ท.ทป. 701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1  3 
    426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 4 
      วิชาเลือก 2 
      สัมมนาทางวชิาการ  
        
      รวม 15 
  ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
    426702 ท.ทป. 762 ทันตกรรมพร้อมมูล 2 3 
    426762 ท.ทป. 762 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 4 
    426792 ท.ทป. 792 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล  1 
      เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
      สัมมนาทางวชิาการ  
        
      รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
 ชั้นปีที่ 2 

  ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
    415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
    426765 ท.ทป. 765 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3 4 
    427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
      วิชาเลือก 2 
      สัมมนาทางวชิาการ  
        
      รวม 10 
  ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
    427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
      สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
      รวม 9 
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แบบ 2  (กลุ่มที่ 2) 
9. แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคในช่องปาก 

9.1 หน่วยวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 
410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 
403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 
423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 
410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 
  เข้าสัมมนาทางวชิาการ    วิชาเลือก  

สัมมนาทางวชิาการ 
 

2 
 

  รวม 13   รวม 15 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 
413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 
410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

พื้นฐาน 2 
2 

403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
พื้นฐาน 2 

2 410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 

410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1   กระบวนวชิาเลือก 2 
  วิชาเลือก 2   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 10   รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
403713 ท.รว.713 รังสีฟิสิกส ์  1 403713 ท.รว.713 รังสีฟิสิกส ์  1 
403714 ท.รว.714 รังสีชีววิทยา 1 403714 ท.รว.714 รังสีชีววิทยา 1 
403781 ท.รว.781 สัมนาการแปลผลภาพรังสี 2 403781 ท.รว.781 สัมนาการแปลผลภาพรังสี 2 
403751 ท.รว.751 คลินิกทันตรังสีวิทยา 2 403751 ท.รว.751 คลินิกทันตรังสีวิทยา 2 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
  รวม 10   รวม 10 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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9.2 หน่วยวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 
410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 
403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 
423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 
410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    วิชาเลือก (ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง) 

สัมมนาทางวชิาการ 
 

2 

  รวม 13   รวม 15 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 
413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 
410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

พื้นฐาน 2 
2 

403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
พื้นฐาน 2 

2 410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 

410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1   วิชาเลือก 2 
  วิชาเลือก 2   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 10   รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
412704 ท.วช.704 อายุรศาสตร์ทั่วไป 1 408704 ท.วป.704  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม                 1  
412718 ท.วช.718 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง 1 1 412718 ท.วช.718 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง 1 1 
412720 ท.วช.720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 1 412720 ท.วช.720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 1 
412761 ท.วช.761 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก  1 2 412761 ท.วช.761 คลินิกเวชศาสตร์ช่องปาก  1 2 
412791 ท.วช.791 สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1 412791 ท.วช.791 สัมมนาเวชศาสตร์ พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
        
  รวม 10   รวม 10 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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9.3 หน่วยวิชาพยาธิวิทยาช่องปาก 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 
410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 
403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 
423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 
410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    วิชาเลือก  

สัมมนาทางวชิาการ 
2 

        
  รวม 13   รวม 15 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 
413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 
410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

พื้นฐาน 2 
2 

403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
พื้นฐาน 2 

2 410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 

410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1   วิชาเลือก 2 
  วิชาเลือก 2   เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
        
  รวม 10   รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย ์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
413791 ท.พช.791 สัมมนาจลุพยาธิวิทยาช่องปากชัน้สูง 2 413791 ท.พช.791 สัมมนาจลุพยาธิวิทยาช่องปากชัน้สูง 2 
413792 ท.พช.792 สัมมนาพยาธิวทิยาช่องปาก 2 413792 ท.พช.792 สัมมนาพยาธิวทิยาช่องปาก 2 
413741 ท.พช.741 ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1 2 413741 ท.พช.741 ปฎิบัติการพยาธิวิทยาช่องปากขั้นสูง 1 2 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
        
  รวม 10   รวม 10 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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9.4 หน่วยวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 
 

แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 422711 ท.วช. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2 
415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 415712 ท.วจ.712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 
415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 415713 ท.สต.713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 
413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 413702 ท.พช.702 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 1 1 
410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 410701 ท.วฉ.701 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 1 2 
403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 403711 ท.รว.711 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลพื้นฐาน 1 1 
423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 423702 ท.บค.702 ทันตกรรมบดเค้ียวพื้นฐาน  2 
410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 410761 ท.วฉ.761 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 1 1 
  เข้าร่วมสัมมนาทางวชิาการ    วิชาเลือก  

สัมมนาทางวชิาการ 
2 

  รวม 13   รวม 15 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช.712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู 2 413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 
413703 ท.พช.703 พยาธิวิทยาช่องปากพืน้ฐาน 2 2 410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 
410702 ท.วฉ.702 วินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 2 1 403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

พื้นฐาน 2 
2 

403712 ท.รว.712 รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
พื้นฐาน 2 

2 410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1 

410762 ท.วฉ.762 คลินิกวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากข้ันสงู 2 1   วิชาเลือก 2 
  วิชาเลือก 2   เสนอโครงร่างปริญญานิพนธ ์  
  เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ ์    สัมมนาทางวชิาการ  
  สัมมนาทางวชิาการ      
  รวม 10   รวม 8 
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แผนการศึกษาเดิม แผนการศึกษาปรับปรุงใหม่ 
ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1                                                                  หน่วยกิต 
415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 415711 ท.พจ. 711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 
423703 ท.บค.703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 2 423703 ท.บค.703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 2 
423750 ท.บค.750 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว  2 423750 ท.บค.750 คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว  2 
423781 ท.บค.781 สัมนาทันตกรรมบดเค้ียว 2 423781 ท.บค.781 สัมมนาทันตกรรมบดเค้ียว 2 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  3 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 3 
        
  รวม 10   รวม 10 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2                                                                 หน่วยกิต 
427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธ์  9 427798 ท.บศ.798 วิทยานพินธป์ริญญาโท 9 
  สัมมนาทางวชิาการ    สัมมนาทางวชิาการ  
      สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท  
  รวม 9   รวม 9 
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7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 

 



281 

 



282 

 



283 

 



284 

 



285 

 



286 

 



287 

 



288 

 



289 

 



290 

 



291 

 



292 

 



293 

 



294 

 



295 

 



296 

 



297 

 



298 

 



299 

 



300 

 



301 

 

 
 



302 

 

8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 
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9. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการศึกษา การย้าย
สาขาวิชา การรับโอนนักศึกษา และเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
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10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาที่จะได้รับการเสนอ
ให้ได้ปริญญา ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 
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