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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บัณฑิตวิทยาลัย และคณะทันตแพทยศาสตร์  

 
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ :  Higher Graduate Diploma Program in Clinical Sciences in Dentistry 

2. กลุ่มหลักสูตร   
   วิชาการ    
   วิชาชีพ 
   ปฏิบัติการ 

3. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย : ชื่อเต็ม    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
     (ทันตแพทยศาสตร)์ 
  : ชื่อย่อ     ป.บัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตแพทยศาสตร)์ 
 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม    Higher Graduate Diploma in Clinical Sciences (Dentistry) 
  : ชื่อย่อ     Higher Grad. Dip. Clin. Sci. (Dentistry) 

4 . ชื่อแขนงวิชาเพื่อบันทึกใน Transcipt  ประกอบด้วยแขนงวิชา  
 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ 
 2. ทันตสาธารณสุข 
 3. ปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
 4. ทันตกรรมทั่วไป 

5. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 -  แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์    78 หน่วยกิต  
  - แขนงวิชาทันตสาธารณสุข    66 หน่วยกิต 
 -  แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 -  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป    75 หน่วยกิต 
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6. รูปแบบของหลักสตูร 
 6.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร 3 ปี  และใช้ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน 3 
ปีการศึกษา   
 6.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  
 ภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............................ 

 6.3 การรับเข้าศึกษา  
 นักศึกษาไทย  
 นักศึกษาต่างชาติ (สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทยได้ ได้ขึ้นทะเบียน และได้รับอนุญาตให้เป็นผู้

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมกับทันตแพทยสภาแล้ว) 
6.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 
 รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

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

7. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563  
 สภามหาวิทยาลัยอนุมตัิหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563  

 

8. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
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9. อาชีพที่สามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  
 ทันตแพทย์ในระบบราชการ 
 อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 ทันตแพทย์ในโรงพยาบาลและคลินิกเอกชน 
 ที่ปรึกษาบริษทัผลติภัณฑ์ทางทนัตกรรม 
 ประกอบธุรกิจที่เก่ียวกับด้านทนัตกรรรม 

 

10. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล 

(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 
คุณวุฒิการศึกษา(สาขา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
1. ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล - อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  

  ทันตแพทยสภา, 2559 
- Ph.D. (Biomaterials), University of     
  Sydney, Australia, 2012 
- M.Sc. (Prosthodontics), University     
  of Sydney, Australia, 2008 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

2. ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ  ยาวิราช - อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
  ทันตแพทยสภา ,2556 
- ท .ด. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552                             
- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ)์,  
  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,  2541                           
- ท .บ. , มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2529 

3. ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ   จาติเกตุ - วท.ด. (การจัดการความรู้), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554   
 - อ.ท. (ทันตสาธารณสุข),ทันตแพทยสภา, 2541         
- ส.ม. (บริหารสาธารณสุข), มหาวิทยาลัยมหิดล. 2532    
- นิเทศศาสตรมหาบณัฑิต (นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2544                    

- ศศ.บ. (การวัดและประเมนิผล)., 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541  

- น.บ., มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช, 2533                                
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2528 

4. ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ    สุพรรณชาต ิ - Dr.Med.Dent (Dentariae) Charite  
 Medical, University of Berlin, Germany, 2009      
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2543 



4 

 

4 

ชื่อ-สกุล 
(ระบตุ าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

5. ผศ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศลีธรรม
พิทักษ์ 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
  ทันตแพทยสภา, 2560 
- Ph.D. (Dentistry), University of   
  Sydney, Australia, 2011 
- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดษิฐ์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม,่ 

2547 
- ท.บ., มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2544 

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

 

12. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
12.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

 ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 21 ปี (พ.ศ. 2561-2579) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2561-2579 
ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของการผลิตและพัฒนาก าลังคน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาให้มีการจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่
มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน อีกทั้ง สภาพแวดล้อมทางสังคมเปลี่ยนไป ท าให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากอย่างกว้างขวาง เช่น มีโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุเพิ่มมากข้ึน มีโรคที่
ต้องผสมผสานการรักษาหลายแขนงเข้าด้วยกันมากขึ้น มีความต้องการรักษาพยาบาลจากทันตแพทย์ที่ได้รับ
การฝึกฝนการรักษาเฉพาะทางเพิ่มขึ้น เพื่อตอบโจทย์ต่อการรักษาที่มีความยาก ซับซ้อนและใช้เวลาในการ
รักษานาน ท าให้ทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความต้องการศึกษาต่อเพิ่มมากข้ึน 
 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุงด้านทันตสาธารณสุขของภาครัฐทั้งการบริการและ
สิทธิสวัสดิการ และการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด ล้วนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้
ด้านสุขภาพรวมทั้งมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงส่งผลให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงบริการทาง 
ทันตกรรมและมีความตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากมากขึ้น ประกอบกับนวัตกรรมและ
วิทยาการทางทันตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทันตแพทย์จึงควรมีความรู้และความช านาญในงานคลินิก
ทางด้านทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางเพิ่มมากข้ึน เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

12.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) คือ มีระบบการติดต่อสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพและ

ทั่วถึง ท าให้ความรู้และทัศนคติของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย และ
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มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงของโรคเร้ือรังต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรม รวมทั้งโรคในช่อง
ปาก นอกจากนี้โครงสร้างของประชากรมีการเคลื่อนสู่ภาวะที่เรียกว่า ภาวะประชากรสูงอายุ ยังส่งผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงระบาดวิทยาของโรคในช่องปาก ทันตแพทย์จึงควรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้
ความก้าวหน้าในด้านความรู้และเทคโนโลยีในการดูแลทางทันตกรรม โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบัน 

 

13. ผลกระทบจาก ข้อ 12.1 และ 12.2 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
13.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  พ.ศ. 2563 จึงได้มุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ 

 เน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิก เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมได้อย่างมี
มาตรฐานและเป็นองค์รวม     

 เน้นประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และความรู้ทางด้านคลินิก น ามาตัดสินใจ
ในการเลือกวิธีดูแลผู้ป่วยทันตกรรมได้เหมาะสม มีหลักเกณฑ์ที่สามารถตรวจสอบได้และได้มาตรฐาน ค านึงถึง
ความต้องการและสิทธิพื้นฐานของผู้ป่วย 

 เน้นการพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อหาความรู้ด้วยตนเอง การพัฒนาทักษะและความรู้ทางคลินิกเพื่อการ
ดูแลผู้ป่วย 

 เน้นการจัดการเรียนในกระบวนวิชาวิชาชีพที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีความรู้ และทักษะใน
การให้บริการด้านทันตสุขภาพอย่างเป็นองค์รวมและครบถ้วนทุกมิติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค 
การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ และสามารถให้บริการสุขภาพที่มีความเคารพต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมทั้งของผู้รับบริการและชุมชน 

 เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วขององค์ความรู้และเทคโนโลยี 

 เน้นการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อกระแสการไหลบ่าของค่านิยม มีความ
สมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งตนเองกับความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลกและสังคมอาเซียน  

 

13.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
และรอบรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อ
แนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา การพัฒนาหลักสูตรจึงมุ่งให้ความส าคัญด้านคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีความใฝ่รู้ สามารถเรียนรู้
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ได้ตลอดชีวิต รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มีภูมิคุ้มกัน พึ่งพาตนเองได้ อยู่ในสังคม
อย่างเป็นสุข   

 14. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน    
14.1 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส
กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช)่ 

ภาควิชา  และคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 หมาย
เหต ุ

วิชาบังคับ 1. 413711 
2. 415711 
3. 415712 
4. 415713 
5. 421715 
6. 422711 
7. 426701 
8. 426702 
9. 426791 
10. 401705 
11. 401706 
12. 401763 
13. 401812 
14. 401813 
15. 401871 
16. 401872 
17. 401881 
18. 401882 
19. 401883 
20. 401884 
21. 401821 
 
 
 
 

 
 
 
 

ใช่ 

    ล าดับที่ 1-9 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ  
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 11-21 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  
สาขาวชิาปริทันตวทิยา  
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หมวดวิชา กระบวนวิชา 
(ระบุรหัส

กระบวนวิชา) 

เป็นกระบวน
วิชาของ
หลักสูตร
โดยตรง  

(ใช/่ไม่ใช)่ 

ภาควิชา  และคณะ 
ที่เปิดสอนกระบวนวิชานี้ 

 

 หมาย
เหต ุ

 22. 402727 
23. 408704 
24. 415704 
25. 422712 
26. 423703 
27. 407723 
28. 427724 
29. 421714 
30. 421715 
31. 421811 
32. 421812 
33. 421813 
34. 421814 
35. 421815 
36. 421816 
37. 421827 
38. 421828 
39. 421891 
40. 421892 
41. 426703 

 ล าดับที่ 22 – 23 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา 
ทันตแพทยศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับที่ 24 – 41 หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา 
ทันตแพทยศาสตร ์
 
 
 
 

 

วิชาเลือกใน 
สาขาวิชาเฉพาะ 

1. 401706 
2. 401763 
3. 421715 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑติ  
ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลนิกิ  
สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์

 

วิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

 ไม่มี    
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14.2 ความสัมพันธ์ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
หมวดวิชา กระบวนวิชา 

(ระบุรหัส
กระบวนวิชา) 

  
สาขาวิชาที่เรียนกระบวนวิชานี้ 

  
  

วิชาบังคับ ไม่มี  
วิชาเลือกใน 
สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี  

วิชาเลือกนอก
สาขาวิชาเฉพาะ 

ไม่มี  

  
14.3 การบริหารจัดการ   

การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นแบบสาขาวิชาร่วมภายในคณะ ( Interdisciplinary) ก าหนดให้
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งได้ระบุกระบวนวิชาแต่ละหมวดวิชาไว้ชัดเจน และก ากับ
ดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปของนักศึกษา 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.1 ปรัชญา   

 เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างให้ทันตแพทย์มีความรู้และทักษะทางทันตกรรมขั้นสูงที่ทันสมัยเท่าทัน
เทคโนโลยียุคใหม่มองผู้ป่วยแบบองค์รวมโดยให้การดูแล ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพช่องปาก ให้
สอดคล้องกับฐานข้อมูลของลักษณะประชากรประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
 ทันตแพทย์มีหน้าที่โดยตรงในการเสริมสร้างสุขภาพช่องปากที่ดี จากองค์ความรู้ในปัจจุบัน พบว่า
การมีสุขภาพช่องปากที่เหมาะสม มีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพโดยรวม นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้ว การ
บริการทาง  ทันตกรรมยังสามารถเสริมสร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจ ซึ่งมีผลต่อการท างาน การเข้าสังคม 
ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 ทันตแพทย์จึงควรพัฒนาความรู้และทักษะของตนอย่างสม่ าเสมอ เพื่อสามารถให้บริการทาง      
ทันตกรรมแก่ผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล ชุมชน และ
สังคมปัจจุบัน 
 

1.2 วัตถุประสงค์  เพื่อผลิตประกาศนียบัตรบัณฑิตที่ 
1. มีความรู้ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และความรู้ทางคลินิก

ให้เกิดประโยชน์ต่อมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม 
2. มีทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางทันตกรรมข้ันสูงเฉพาะแขนงวิชา ในการดูแล ป้องกัน 

รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพช่องปากของผู้ป่วยทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม โดยมีความสามารถในการบูรณา
การทันตกรรมแบบองค์รวม คือ ค านึงถึงร่างกาย จิตใจและสภาพแวดล้อมของผู้ป่วยร่วมด้วย 

3. มีความรู้ ความสามารถในการติดตาม ค้นคว้าความรู้และวิทยาการทางทันตกรรมและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทันตกรรมข้ันสูงอย่างเหมาะสม 

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 

2. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีที ่ รายละเอียด 

ปีที่ 1 - สามารถน าความรู้ที่ได้มาปฏิบัติงานในทางคลินิก ในด้านวางแผนการรักษา ตรวจวินิจฉัย 
รักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม 

- สามารถน าเสนอแผนการรักษาผู้ป่วยพร้อมทั้งรายงานผู้ป่วยได้อย่างเป็นระบบ 
- สามารถค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถทบทวน

วรรณกรรมและบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวิเคราะห์ สังเคราะห์บทความ
อย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจวางแผนการรักษาผู้ป่วยแบบ evidence-
based practice 

- มีคุณธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์ และมีวินัย 
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ปีที ่ รายละเอียด 
ปีที่ 2 - สามารถให้การรักษาผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาแบบไม่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 

- สามารถประเมินคุณภาพการรักษา แก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาแบบซับซ้อนและไม่
ซับซ้อน พร้อมทั้งติดตามผลการรักษาได้อย่างถูกต้อง 

ปีที่ 3 - สามารถให้การรักษาผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ 
- สามารถประเมินคุณภาพการรักษา แก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาที่ซับซ้อน พร้อมทั้ง

ติดตามผลการรักษาได้อย่างถูกต้อง 
- สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการและน าเสนอรายงานผู้ป่วยในงานสัมมนาประจ าปี หรือ

งานประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติได้ 
 

3.   แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี รวบรวมติดตามผลการประเมนิ 
QA ของหลักสูตรรวมภายใน 5 
ปี ในด้านความพงึพอใจ และ
ภาวะการไดง้านของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑิตระดบั
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูง              
ที่ได้งานท าและการประกอบ
อาชีพอิสระภายใน  1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑิตระดบั
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชัน้สูงที่
ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเปน็ไปตาม
เกณฑ์ 

 ระดับความพงึพอใจของ
นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผู้ใช้
บัณฑิต 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจดัการศึกษา  

1.1 ระบบ  
  ระบบตลอดป ี
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  
  ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษา ใม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ 

   ระบบหน่วยการศึกษา (Module)  
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  

   มีภาคฤดูร้อน       
  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
  - 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบบการศึกษาตลอดป ี

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

ระบบทวิภาค 
  ในเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง ตลุาคม 

   ภาคเรียนที่ 2  ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึง มีนาคม 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

ระบบหน่วยการศึกษา (Module) 
  ในเวลาราชการ 
 นอกเวลาราชการ (ระบุ)........................................................................................... 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1. ส าเร็จการศึกษาทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต  
  2. ได้ขึ้นทะเบียนและได้รับอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมกับทันตแพทยสภา 
  3. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพทนัตแพทย์อย่างน้อย 1 ปี นับถึงวนัเปิดเรียน 
  4. เป็นผู้มีสัญชาตไิทย หรือสัญชาติอื่นทีส่ามารถศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยได้ 
  5. ให้เป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศกึษา 
  6. ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้น ใ ห้อยู่ ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 
 ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
  การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้นนักศึกษายึดติดกับการเรียนแบบเดิมในระดับปริญญาตรี 
 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้  
 การรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัยอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ท าให้ได้นักศึกษาไม่ตรง

กับจ านวนที่สาขาวิชาต้องการ 
 หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัยมีความหลากหลาย ท าให้

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

และการแบ่งเวลา 
 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
   จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความเข้มแข็งของหลักสูตร ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ

ต้องการของตลาดและผู้เรียน 
  เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรทั้งในแง่วิชาการและประสบการณ์ด้านคลินิกให้มีความเข้มแข็ง  
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1.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ปีการศึกษา 2563 2564 2565 2566 2567 

ภาคการศึกษาท่ี 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ 
     แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคปกติ) 

5  5  5  5  5  

     จ านวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลกัสูตร           
          ช้ันปีท่ี 1 5  5  5  5  5  
          ช้ันปีท่ี 2   5  5  5  5  
          ช้ันปีท่ี 3     5  5  5  
          รวม 5  11  15  15  15  
          จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ      5  5  5 
จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ 
     แขนงวิชาทันตสาธารณสุข (ภาคปกติ) 

5  5  5  5  5  

     จ านวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลกัสูตร           
          ช้ันปีท่ี 1 5  5  5  5  5  
          ช้ันปีท่ี 2   5  5  5  5  
          ช้ันปีท่ี 3     5  5  5  
          รวม 5  11  15  15  15  
          จ านวนนิสิตทีค่าดว่าจะจบ      5  5  5 
    จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรับ 
     แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
     (ภาคปกติ) 

3  3  3  3  3  

     จ านวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลกัสูตร            
          ช้ันปีท่ี 1 3  3  3  3  3  
          ช้ันปีท่ี 2   3  3  3  3  

          ช้ันปีท่ี 3     3  3  3  
          รวม 3  6  9  9  9  
          จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ      3  3  3 
     จ านวนนักศึกษาท่ีคาดว่าจะรบั 
      แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป (ภาคปกติ) 

0  0  5  5  5  

      จ านวนนักศึกษาท่ีสะสมในหลักสูตร           
          ช้ันปีท่ี 1 1  1  5  5  5  
          ช้ันปีท่ี 2   1  1  5  5  
          ช้ันปีท่ี 3     1  1  5  

          รวม 1  1  5  11  15  
          จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะจบ      1  1  5 
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1.6 งบประมาณตามแผน  
1. รายงานข้อมูลงบประมาณ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ  

 
แผนงาน 

ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 

งบประมา
ณแผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได ้

การเรียนการสอน 150,301,200 20,229,822 151,686,611 21,229,811 153,172,111 21,229,811 
วิจัย 2,111,111 923,111 2,111,111 923,111 2,111,111 923,111 
บริการวิชาการแก่สังคม 2,511,111 - 2,511,111 - 2,511,111 - 
การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

- 361,111 - 361,111 - 361,111 

สนับสนุนวิชาการ 339,111 161,111 339,311 161,111 339,311 161,111 
บริหารมหาวิทยาลัย 34,822,400 5,427,200 35,336,400 5,427,200 35,850,400 5,427,200 

รวม 189,962,600 27,100,000 191,862,300 27,100,000 193,761,700 27,100,000 
รวมทั้งสิ้น 217,062,600 218,962,300 220,861,700 

  
  2. ค่าใช้จา่ยต่อหัวในการผลิตบณัฑิตตามหลักสูตร 222,911 บาท /คน 
   

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

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
 2. เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบัติการเปลี่ยนแผนการ

ศึกษา การย้ายสาขาวิชา การรับโอนนักศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  
   แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ์     78  หน่วยกิต  
   แขนงวิชาทันตสาธารณสุข     66  หน่วยกิต 
  แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม ไม่น้อยกว่า  82  หน่วยกิต 
  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป     75  หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
1. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   78 หน่วยกิต 
 ก.กระบวนวิชาเรียน   78 หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา   78 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ  78 หน่วยกิต 
   1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ  78 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  71 หน่วยกิต 
408704 ท.วป. 714 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1 หน่วยกิต 
421714 ท.ปร. 714 ฟันเทียมทับราก  1 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 ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  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 ปฏิบัติการทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  1 หน่วยกิต 
421891 ท.ปร. 891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ ์1  1 หน่วยกิต 
421892 ท.ปร. 892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ ์2  1 หน่วยกิต 
421893 ท.ปร. 893 สัมมนาการฟื้นฟูสภาพช่องปาก  3 หน่วยกิต 
421894 ท.ปร. 894 สัมมนาฟนัเทียมถอดได้และสิ่งบูรณะบริเวณใบหนา้และขากรรไกร 3 หน่วยกิต 
421895 ท.ปร. 895 สัมมนาฟนัเทียมติดแน่น  3 หน่วยกิต 
421896 ท.ปร. 896 สัมมนารากฟันเทียม  3 หน่วยกิต 
421902 ท.ปร. 902 เวชศาสตร์ผูสู้งอายุและทันตกรรมผู้สูงอายุ 1 หน่วยกิต 
421903 ท.ปร. 903 ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณีฉุกเฉิน 1 หน่วยกิต 
421951 ท.ปร. 951 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 5 หน่วยกิต 
421952 ท.ปร. 952 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 5 หน่วยกิต
421953 ท.ปร. 953 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 3 5 หน่วยกิต 
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421954 ท.ปร. 954 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ ์4 5 หน่วยกิต 
421955 ท.ปร. 955 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5 5 หน่วยกิต 
421956 ท.ปร. 956 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 6 5 หน่วยกิต 
421981 ท.ปร. 981 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 1 2 หน่วยกิต 
421982 ท.ปร. 982 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 2 2 หน่วยกิต 
421983 ท.ปร. 983 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 3 2 หน่วยกิต 
421984 ท.ปร. 984 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 4 2 หน่วยกิต 
421985 ท.ปร. 985 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 5 2 หน่วยกิต
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู   2 หน่วยกิต 
423703 ท.บค. 713 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว  2 หน่วยกิต 
   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก - ไม่มี - 
  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ      
    นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง  
  กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ข. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ไม่มี - 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา - ไม่มี -  
 ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
     1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร  
  2. นักศึกษามีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมมนาวชิาการร่วมระหว่างแขนงวิชา หรือมีการ
สัมมนาในแขนงวชิา อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 
  3. นักศึกษามีการน าเสนอการรายงานผูป้่วยในแขนงวิชา อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 
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2. แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   66 หน่วยกิต 
 ก.กระบวนวิชาเรียน   66 หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา   66 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ             66 หน่วยกิต 
   1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ   66 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  59 หน่วยกิต 
415701 ท.ป. 711 ทันตกรรมป้องกันขั้นสงู และปัจจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก 3 หน่วยกิต 
415714 ท.ป. 714 ระบาดวทิยาช่องปาก  3 หน่วยกิต
415707 ท.ป. 717 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทางทนัตสาธารณสุข 2 หน่วยกิต 
415708 ท.ป. 718 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3 หน่วยกิต 
415901  ท.ป. 911 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก    3 หน่วยกิต 
415902  ท.ป. 912 การสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก  3 หน่วยกิต 
415903 ท.ป. 913 มานุษยวทิยาและสงัคมวิทยาสาธารณสุข 3 หน่วยกิต 
415921 ท.ป. 921 ระบบบริการและการบริหารงานทันตสาธารณสุข 3 หน่วยกิต 
415922 ท.ป. 922 ทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์   2 หน่วยกิต 
415931 ท.ป. 931 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 1   8 หน่วยกิต 
415932 ท.ป. 932 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 2   8 หน่วยกิต 
415933 ท.ป. 933 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 3   8 หน่วยกิต
415981 ท.ป. 981 สัมมนาทันตสาธารณสุข 1   3 หน่วยกิต 
415982 ท.ป. 982 สัมมนาทันตสาธารณสุข 2   3 หน่วยกิต 
415983 ท.ป. 983 สัมมนาทันตสาธารณสุข 3   3 หน่วยกิต 
422713 ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู  1 หน่วยกิต 
   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก - ไม่มี -  
  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ  
   นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง  
  กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 ข. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ไม่มี - 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา - ไม่มี - 
 ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
  1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมทางวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร  
  2. นักศึกษามีการน าเสนอผลงานในการสัมมนาวชิาการร่วมระหว่างแขนงวิชา หรือมีการสัมมนาใน
แขนงวิชา อยา่งน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสุตร 
  3. นักศึกษามีการน าเสนอผลการปฏิบัติงานทนัตสาธารณสุขในแขนงวิชา อยา่งน้อย 1 คร้ัง ตลอด
หลักสูตร 
 
3. แขนงวชิาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต 
 ก.กระบวนวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต 
   1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ   80  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  73 หน่วยกิต 
411715  ท.ปว. 715 การถ่ายภาพทางปริทนัต ์  1 หน่วยกิต 
401716 ท.ปว. 716 การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา 1  หน่วยกิต 
401713 ท.ปว. 713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทนัตกรรม  1 หน่วยกิต 
401763 ท.ปว. 763 การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา  1 หน่วยกิต 
401811 ท.ปว. 811 ปริทันตวิทยาขั้นสูง   2 หน่วยกิต 
401812 ท.ปว. 812 ปริทันตบ์ าบัดขั้นสงู  2 หน่วยกิต 
401813  ท.ปว. 813 ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ ์1  1 หน่วยกิต 
401821 ท.ปว. 821 ทันตกรรมรากเทียม  2 หน่วยกิต 
401871 ท.ปว. 871 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 1  2 หน่วยกิต 
401872  ท.ปว. 872 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 2   2 หน่วยกิต 
401875 ท.ปว. 875 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  1 หน่วยกิต 
401881 ท.ปว. 881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 1 1  หน่วยกิต 
401882 ท.ปว. 882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 2 1 หน่วยกิต 
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401883 ท.ปว. 883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 3 1 หน่วยกิต 
401884 ท.ปว. 884 การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์แบบสหสาขา  1 หน่วยกิต 
411951 ท.ปว. 951 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 1   7 หน่วยกิต 
401952 ท.ปว. 952 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 2   7 หน่วยกิต 
401953 ท.ปว. 953  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 3   8 หน่วยกิต 
401954 ท.ปว. 954 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 4   8 หน่วยกิต 
401955 ท.ปว. 955 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 5   8 หน่วยกิต 
401956 ท.ปว. 956 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 6   8 หน่วยกิต 
401971 ท.ปว. 971 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 1  2 หน่วยกิต 
401972 ท.ปว. 972  สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 2  2   หน่วยกิต 
402727 ท.จฟ. 727 การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต ์  1 หน่วยกิต 
408704 ท.วป. 714 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม  1 หน่วยกิต 
423701 ท.บค. 711 ระบบบดเค้ียว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกร 1 หน่วยกิต 
     และใบหน้า 
   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
401876 ท.ปว. 876 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2  1 หน่วยกิต 
401916 ท.ปว. 916 การระงับความรู้สึกและยาที่ใชท้างทนัตกรรม 1 หน่วยกิต 
401973 ท.ปว. 973 บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 3  1 หน่วยกิต 
421715 ท.ปร. 715 ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ ์2  1 หน่วยกิต 
  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ  
   นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง  
  กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้องลงทะเบียน
เรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ข. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ไม่มี - 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา - ไม่มี - 
 ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
      1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมทางวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร  
  2. นักศึกษามีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมมนาวชิาการร่วมระหว่างแขนงวิชา หรือมีการ
สัมมนาในแขนงวชิา อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 
  3. นักศึกษามีการน าเสนอการรายงานผูป้่วยในแขนงวิชา อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 
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4. แขนงวชิาทันตกรรมทั่วไป 
จ านวนหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตร   75 หน่วยกิต 
 ก.กระบวนวิชาเรียน   75 หน่วยกิต 
 1. กระบวนวิชาเรียนในระดบับณัฑิตศึกษา   75 หน่วยกิต 
  1.1 กระบวนวชิาในสาขาวิชาเฉพาะ   75 หน่วยกิต 
   1.1.1 กระบวนวิชาบงัคับ   75 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  68 หน่วยกิต 
413711 ท.รว. 711 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 หน่วยกิต 
412721  ท.วช. 721 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก  1 หน่วยกิต 
422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู  2 หน่วยกิต 
426711 ท.ทป. 711 ทันตกรรมพร้อมมูล 1  3 หน่วยกิต 
426712 ท.ทป. 712 ทันตกรรมพร้อมมูล 2   3  หน่วยกิต 
426713 ท.ทป. 713 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง 1 หน่วยกิต 
426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1  4 หน่วยกิต 
426766 ท.ทป. 766 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4  6 หน่วยกิต 
426767 ท.ทป. 767 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5  8 หน่วยกิต 
426768 ท.ทป. 768 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6  8 หน่วยกิต 
426769 ท.ทป. 769 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7  8 หน่วยกิต 
426770 ท.ทป. 771 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8  9 หน่วยกิต 
426793 ท.ทป. 793 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 2 2 หน่วยกิต 
426794 ท.ทป. 794 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 3 2 หน่วยกิต 
426797 ท.ทป. 797 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 4 2 หน่วยกิต 
426796 ท.ทป. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2  3 หน่วยกิต 
426960 ท.ทป. 961 คลินิกทันตกรรมเร่งด่วน  2 หน่วยกิต 
426985 ท.ทป. 985 สัมมนาทันตกรรมป้องกันในคลนิิก  1 หน่วยกิต 
426986 ท.ทป. 986 สัมมนาทันตกรรมจัดฟันและการป้องกัน  1 หน่วยกิต 
426987 ท.ทป. 987 สัมมนาคลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล  1  หน่วยกิต 
   1.1.2 กระบวนวิชาเลือก - ไม่มี – 
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  1.2 กระบวนวชิานอกสาขาวชิาเฉพาะ  
   นักศึกษาอาจเลือกเรียนกระบวนวิชานอกสาขาวิชาเฉพาะได้ตามความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 2. กระบวนวิชาเรียนระดับปริญญาตรีขั้นสูง  
   กรณีที่นักศึกษาขาดความรู้พื้นฐานบางประการที่จ าเป็นส าหรับการศึกษา นักศึกษาจะต้อง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาระดับปริญญาตรีขั้นสูง ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ข. กระบวนวิชาที่ไมน่ับหนว่ยกิตสะสม 
  1. ตามเงื่อนไขของบัณฑิตวิทยาลัย - ไม่มี - 
  2. ตามเงื่อนไขของสาขาวชิา  - ไม่มี - 
 ค. กิจกรรมทางวิชาการ ประกอบด้วย  
     1. นักศึกษาต้องเข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร  
  2. นักศึกษามีการน าเสนอผลงานทางวิชาการในการสัมมนาวชิาการร่วมระหว่างแขนงวิชา หรือมีการ
สัมมนาในแขนงวชิา อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 
  3. นักศึกษามีการน าเสนอการรายงานผูป้่วยในแขนงวิชา อย่างน้อย 1 คร้ัง ตลอดหลักสูตร 
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3.1.2 Curriculum Structure   
1. Track of Prosthodontics   
 Degree requirements  78 credits 
 A.  Coursework  78 credits 
  1. Graduate Courses  78 credits 
       1.1  Field of specialization courses  78 credits 
    1.1.1 Required courses  78 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  71 credits 
408704  DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry  1 credit 
421714  DPRO 714 Removable Overlay Dentures  1 credit 
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  credit 
421891  DPRO 891 Seminar in Prosthodontic 1  1  credit 
421892  DPRO 892 Seminars in Prosthodontic 2  1  credit 
421893  DPRO 893 Seminar in Oral Rehabilitation  3 credits 
421894  DPRO 894 Seminar in Removable Prosthodontics and  3 credits 
     Maxillofacial Prostheses 
421895  DPRO 895 Seminar in Fixed Prosthodontics  3  credits 
421896  DPRO 896 Seminar in Dental Implant  3  credits 
421902  DPRO 902 Geriatric medicine and dentistry  1  credit 
421903  DPRO 903 Hospital System and Emergency Treatment 1  credit 
421951  DPRO 951 Residency Clinical Prosthodontics 1 5 credits 
421952  DPRO 952 Residency Clinical Prosthodontics 2 5 credits 
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421953  DPRO 953 Residency Clinical Prosthodontics 3 5 credits 
421954  DPRO 954 Residency Clinical Prosthodontics 4 5 credits 
421955  DPRO 955 Residency Clinical Prosthodontics 5 5 credits 
421956  DPRO 956 Residency Clinical Prosthodontics 6 5 credits 
421981  DPRO 981 Prosthodontics Treatment Planning 1 2  credits 
421982  DPRO 982 Prosthodontics Treatment Planning 2 2  credits 
421983  DPRO 983 Prosthodontics Treatment Planning 3 2  credits 
421984  DPRO 984 Prosthodontics Treatment Planning 4 2  credits 
421985  DPRO 985 Prosthodontics Treatment Planning 5 2  credits 
422712  DOB 712 Advanced Oral Biology  2  credits 
423703  DOCC 703 Functional Disturbances of the Masticatory System 2  credits 
    1.1.2 Elective courses none 
       1.2 Other courses   
  The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the 
advisor 
  2.  Advanced Undergraduate Courses  
   In case the student lacks some basic knowledge, which is necessary for education, 
the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the recommendation 
of program administrative committee     
 B.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: none 
 2.  Program requirement  none 
 C.  Academic activities:    . 
   1. A student must attend a national or international conference at least once 
during the program.  
   2. A student must present his/her seminar or project at either a seminar at his/her 
discipline or at a multi-disciplinary seminar at least once during the program. 
   3. A student must present his/her case report at his/her discipline at least once 
during the program. 
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2. Track of Dental Public Health  
 Degree requirements  66 credits 
 A.  Coursework  66 credits 
  1. Graduate Courses  66 credits 
       1.1  Field of specialization courses  66 credits 
    1.1.1 Required courses  66 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  59 credits 
415701  DPRE 701 Advanced Preventive Dentistry and Oral Health 3  credits 
     Determinants 
415704  DPRE 704 Oral Epidemiology  3 credits 
415707  DPRE 707 Seminar in Research Methodology and Biostatistics  2  credits 
     in Dental Public Health  
415708  DPRE 708 Qualitative Research  3  credits 
415901  DPRE 901 Oral Health Promotion  3 credits 
415902  DPRE 902 Oral Health Communication  3 credits 
415903  DPRE 903 Anthropology and Sociology in Public Health 3 credits 
415921  DPRE 921 Dental Public Health Service System and Administration 3 credits 
415922  DPRE 922 Evidence-Based Dentistry  2 credits 
415931  DPRE 931 Dental Public Health Practice 1  8 credits 
415932  DPRE 932 Dental Public Health Practice 2  8 credits 
415933  DPRE 933 Dental Public Health Practice 3  8 credits 
415981  DPRE 981 Seminar in Dental Public Health 1  3 credits 
415982  DPRE 982 Seminar in Dental Public Health 2  3 credits 
415983  DPRE 983 Seminar in Dental Public Health 3  3 credits 
422713  DOB  713 Advanced Oral Sciences  1  credit 
    1.1.2 Elective courses none 
       1.2 Other courses   
  The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the 
advisor 
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  2.  Advanced Undergraduate Courses  
   In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for education, 
the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the recommendation 
of program administrative committee     
 B.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: none 
 2.  Program requirement  none 
 C.  Academic activities:   
   1. A student must attend a national or international conference at least once 
during the program.  
   2. A student must present his/her seminar or project at either a seminar at his/her 
discipline or at a multi-disciplinary seminar at least once during the program. 
   3. A student must present his/her dental public health project at his/her discipline 
at least once during the program. 
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3. Track of Periodontics and Dental Implant  
 Degree requirements a minimum of 82 credits 
 A.  Coursework a minimum of 82 credits 
  1. Graduate Courses a minimum of 82 credits 
       1.1 Field of specialization courses a minimum of 82 credits 
    1.1.1 Required courses  80 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    73 credits 
401705    DPER 705 Periodontal Photography  1    credit 
401706  DPER 706 Scientific Paper Writing in Periodontology 1 credit 
401713  DPER 713 Applied Anatomy for Dentistry  1    credit 
401763  DPER 763 Teaching Practice in Periodontology 1 credit 
401811     DPER 811  Advanced Periodontics                                                 2    credits 
401812     DPER 812  Advanced Periodontal Therapy                          2    credits 
401813  DPER 813 Periodontics-Prosthodontics 1                           1    credit 
401821     DPER 821  Dental Implantology    2    credits 
401871     DPER 871 Classical Literature in Periodontics 1                           2    credits 
401872    DPER 872 Classical Literature in Periodontics 2                           2    credits 
401875     DPER 875 Seminar in Dental Implant                                    1    credit 
401881  DPER 881 Seminar in Periodontal Treatment Planning 1 1    credit 
401882  DPER 882 Seminar in Periodontal Treatment Planning 2 1    credit 
401883  DPER 883 Seminar in Periodontal Treatment Planning 3 1    credit 
401884  DPER 884 Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients 1    credit 
401951  DPER 951  Advanced Periodontal Clinic 1                           7    credits 
401952  DPER 952  Advanced Periodontal Clinic 2                                        7    credits 
401953  DPER 953 Advanced Periodontal Clinic 3                                        8    credits 
401954  DPER 954  Advanced Periodontal Clinic 4                                        8    credits 
401955  DPER 955 Advanced Periodontal Clinic 5                                        8    credits 
401956  DPER 956 Advanced Periodontal Clinic 6                                        8    credits 
401971     DPER 971  Seminar in Periodontal Litreature 1  2    credits 
401972    DPER 972 Seminar in Periodontal Litreature 2  2    credits 
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402727  DORT 727 Tooth Movement in Periodontal Patients                          1    credit 
408704  DOS 704 Applied General Medicine in Dentistry  1  credit 
423701  DOCC 701 Occlusion, Orafacial Pain and Temporomandibular             1    credit  
        Disorders 
    1.1.2 Elective courses a minimum of 2 credits 
401876  DPER 876 Seminar in Dental Implant  1 credit 
401916  DPER 916 Sedation and Drugs Used in Dentistry 1 credit 
401973  DPER 973 Current Literature in Periodontics 3 1 credit 
421715  DPRO 715 Periodontics-Prosthodontics 2  1 credit 
       1.2 Other courses   
  The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the 
advisor 
  2.  Advanced Undergraduate Courses  
   In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for education, 
the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the recommendation 
of program administrative committee     
 B.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: none 
 2.  Program requirement  none 
 C.  Academic activities:   
   1. A student must attend a national or international conference at least once 
during the program.  
   2. A student must present his/her seminar or project at either a seminar at his/her 
discipline or at a multi-disciplinary seminar at least once during the program. 
   3. A student must present his/her case report at his/her discipline at least once 
during the program. 
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4. Track of General Dentistry 
 Degree requirements  75 credits 
 A.  Coursework  75 credits 
  1. Graduate Courses  75 credits 
       1.1  Field of specialization courses  75 credits 
    1.1.1 Required courses  75 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  68  credits 
403701  DROE 701 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 1  credit 
412720  DMED 720 Pharmacology for Oral Medicine  1 credit 
422712  DOB 712 Advanced Oral Biology  2  credits 
426701  DGEN 701 Comprehensive Dentistry 1  3  credits 
426702  DGEN 702 Comprehensive Dentistry 2  3  credits 
426703  DGEN 703 Advanced Multidisciplinary Treatment Planning 1  credit 
426761  DGEN 761 Clinical Comprehensive Dentistry 1 4  credits 
426766  DGEN 766 Clinical Comprehensive Dentistry 4 6  credits 
426767  DGEN 767 Clinical Comprehensive Dentistry 5 8  credits 
426768  DGEN 768 Clinical Comprehensive Dentistry 6 8  credits 
426769  DGEN 769 Clinical Comprehensive Dentistry 7 8  credits 
426770  DGEN 770 Clinical Comprehensive Dentistry 8 9  credits 
426793  DGEN 793 Selected Topic in Comprehensive Dentistry 2 2  credits 
426794  DGEN 794  Selected Topic in Comprehensive Dentistry 3 2  credits 
426797  DGEN 797  Selected Topic in Comprehensive Dentistry 4 2  credits 
426796  DGEN 796 Special Problems in General Dentistry 2 3  credits 
426960  DGEN 960 Practice in Dental Emergency Clinic 2  credits 
426985  DGEN 985 Seminar in Clinical Preventive Dentistry 1 credit 
426986  DGEN 986 Seminar in Preventive and Interceptive Orthodontics 1 credit 
426987  DGEN 987 Seminar in Clinical Comprehensive Dentistry 1 credit 
    1.1.2 Elective courses none 
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       1.2 Other courses   
  The student may enroll other graduate courses(s) under the agreement of the 
advisor 
  2.  Advanced Undergraduate Courses  
   In case the student lacks some basic knowledge which is necessary for education, 
the student must enrol some advanced undergraduate courses(s) under the recommendation 
of program administrative committee     
 B.  Non-credit Courses 
 1.  Graduate School requirement: none 
 2.  Program requirement  none 
 C.  Academic activities:   
   1. A student must attend a national or international conference at least once 
during the program.  
   2. A student must present his/her seminar or project at either a seminar at his/her 
discipline or at a multi-disciplinary seminar at least once during the program. 
   3. A student must present his/her case report at his/her discipline at least once 
during the program. 
 

3.1.3 กระบวนวิชา   
(1) หมวดวิชาบังคับร่วม  
 กระบวนวิชาบังคับร่วม 7  หน่วยกิต 
 415711 ท.พจ. 711  พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 1 (1-0-2) 
     (Behavioral Science and Ethics for Dentists) 
 415712 ท.วจ. 712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2 (2-0-4) 
     Research Methodology in Dentistry 
 415713 ท.สต. 713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 2 (2-0-4) 
     Biostatistics in Dentistry 
 422711 ท.ชว. 711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์  2 (2-0-4) 
     Biomedical Science for Dentists 
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(2) หมวดกระบวนวิชาบังคับเฉพาะแขนงวิชา 
1. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา 
 408704 ท.วป. 714  เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1 (1-1-2) 
      Applied General Medicine in Dentistry  
 421714 ท.ปร. 714 ฟันเทียมทับราก  1 (1-1-2) 
     Removable Overlay Dentures   
 421811 ท.ปร. 811 ฟันเทียมติดแนน่ขั้นสงู  1 (1-1-2) 
     Advanced Fixed Prosthodontics  
 421812 ท.ปร. 812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขัน้สูง   1 (1-1-2) 
      Advanced Removable Prosthodontics   
 421813 ท.ปร. 813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสงู  1 (1-1-2) 
     Advanced Complete Denture 
 421814 ท.ปร. 814 ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  1 (1-1-2) 
     Advanced Perio-Prosthodontics  
 421815 ท.ปร. 815 ทันตกรรมรากเทียม  1 (1-1-2) 
     Prosthodontic Implantology   
 421816 ท.ปร. 816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า  1 (1-1-2) 
     Maxillo faical Prosthodontics   
 421827 ท.ปร. 827 ชีววัสดสุ าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรมประดิษฐ ์ 1 (1-1-2) 
     Biomaterials for Prosthodontic Applications  
 421828 ท.ปร. 828 การสบฟันขัน้สูง  1 (1-1-2) 
     Advanced Dental Occlusion  
 421831 ท.ปร. 831 ปฏิบัติการทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  1 (1-3-1) 
     Advanced Laboratory Practice in Prosthodontics   
 421891 ท.ปร. 891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ ์1  1 (1-1-2) 
     Seminar in Prosthodontic 1 
 421892 ท.ปร. 892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ ์2  1 (1-1-2) 
     Seminars in Prosthodontic 2 
 421893 ท.ปร. 893 สัมมนาการฟื้นฟูสภาพช่องปาก  3 (3-1-6) 
     Seminar in Oral Rehabilitation 
 421894 ท.ปร. 894 สัมมนาฟนัเทียมถอดได้และสิ่งบูรณะบริเวณใบหนา้  3 (3-1-6)  
     และขากรรไกร 
     Seminar in Removable Prosthodontics and Maxillofacial  
     Prostheses 
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 421895 ท.ปร. 895 สัมมนาฟนัเทียมติดแน่น   3 (3-1-6) 
     Seminar in Fixed Prosthodontics  
 421896 ท.ปร. 896 สัมมนารากฟันเทียม  3 (3-1-6) 
     Seminar in Dental Implant 
 421902 ท.ปร. 902 เวชศาสตร์ผูสู้งอายุและทันตกรรมผู้สูงอายุ 1 (1-1-2) 
     Geriatric medicine and dentistry 
 421903 ท.ปร. 903 ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณีฉุกเฉิน 1 (1-0-2) 
     Hospital System and Emergency Treatment 
 421951 ท.ปร. 951 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 5 (0-15-0) 
     Residency Clinical Prosthodontics 1  
 421952 ท.ปร. 952 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 5 (0-15-0) 
     Residency Clinical Prosthodontics 2 
 421953 ท.ปร. 953 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 3 5 (0-15-0) 
     Residency Clinical Prosthodontics 3 
 421954 ท.ปร. 954 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 4 5 (0-15-0) 
     Residency Clinical Prosthodontics 4 
 421955 ท.ปร. 955 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5 5 (0-15-0) 
     Residency Clinical Prosthodontics 5 
 421956 ท.ปร. 956 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 6 5 (0-15-0) 
     Residency Clinical Prosthodontics 6 
 421981 ท.ปร. 981 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 1 2 (2-0-4) 
     Prosthodontics Treatment Planning 1 
 421982 ท.ปร. 982 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 2 2 (2-0-4) 
     Prosthodontics Treatment Planning 2 
 421983 ท.ปร. 983 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 3 2 (2-0-4) 
     Prosthodontics Treatment Planning 3 
 421984 ท.ปร. 984 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 4 2 (2-0-4) 
     Prosthodontics Treatment Planning 4 
 421985 ท.ปร. 985 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 5 2 (2-0-4) 
     Prosthodontics Treatment Planning 5 
 422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู   2 (2-1-4) 
      Advanced Oral Biology  
 423703 ท.บค. 713 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว 2 (2-1-4) 
     Functional Disturbances of the Masticatory System  
 หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ - ไม่มี -  
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2. แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา 
 415711 ท.ป. 711 ทันตกรรมป้องกันขั้นสงู และปัจจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก 3 (3-1-6) 
   Advanced Preventive Dentistry and Oral Health  
   Determinants 
 415714 ท.ป. 714 ระบาดวทิยาช่องปาก 3 (3-1-6) 
    Oral Epidemiology     
 415717 ท.ป. 717 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทางทนัตสาธารณสุข 2 (2-1-4) 
   Seminar in Research Methodology and Biostatistics  
   in Dental Public Health 
 415708 ท.ป. 718 การวิจัยเชิงคุณภาพ 3 (3-1-6) 
   Qualitative Research 
 415901 ท.ป. 911 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3 (3-1-6)

  Oral Health Promotion 
 415902 ท.ป. 912 การสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก 3 (2-1-5)

  Oral Health Communication 
 415903 ท.ป. 913 มานุษยวทิยาและสงัคมวิทยาสาธารณสุข 3 (3-1-6)

  Anthropology and Sociology in Public Health 
 415921 ท.ป. 921 ระบบบริการและการบริหารงานทันตสาธารณสุข 3 (2-1-5) 
   Dental Public Health Service System and  
   Administration 
 415922 ท.ป. 922 ทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์ 2 (1-1-3)

  Evidence-Based Dentistry  
 415931 ท.ป. 931 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 1 8 (1-24-1) 
   Dental Public Health Practice 1 
 415932 ท.ป. 932 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 2 8 (1-24-1)

  Dental Public Health Practice 2 
 415933 ท.ป. 933 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 3 8 (1-24-1)

  Dental Public Health Practice 3  
 415981 ท.ป. 981 สัมมนาทันตสาธารณสุข 1 3 (3-1-6) 
   Seminar in Dental Public Health 1 
 415982 ท.ป. 982 สัมมนาทันตสาธารณสุข 2 3 (3-1-6) 
   Seminar in Dental Public Health 2 
 415983 ท.ป. 983 สัมมนาทันตสาธารณสุข 3 3 (3-1-6)

  Seminar in Dental Public Health 3 
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 422713  ท.ชช. 713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสงู 1 (1-1-2) 
   Advanced Oral Sciences  
  หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- 
 
3. แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา 
 411715  ท.ปว. 715 การถ่ายภาพทางปริทนัต ์  1 (1-1-2) 
     Periodontal Photography 
 401716 ท.ปว. 716  การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา 1 (1-1-2) 
      Scientific Paper Writing in Periodontology 
 401713 ท.ปว.713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทนัตกรรม 1 (1-1-2) 
     Applied Anatomy for Dentistry 
 401763 ท.ปว. 763  การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา  1 (1-1-6) 
      Teaching Practice in Periodontology 
 401811 ท.ปว. 811 ปริทันตวิทยาขั้นสูง   2 (2-1-4) 
     Advanced Periodontics                 
 401812 ท.ปว. 812 ปริทันตบ์ าบัดขั้นสงู  2 (2-1-4) 
     Advanced Periodontal Therapy 
 401813  ท.ปว. 813 ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ ์1  1 (1-1-2) 
     Periodontics-Prosthodontics 1  
 401821 ท.ปว. 821 ทันตกรรมรากเทียม  2 (2-1-4) 
     Dental Implantology 
 401871 ท.ปว. 871 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 1  2 (2-1-4) 
     Classical Literature in Periodontics 1                           
 401872  ท.ปว. 872 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 2   2 (2-1-4) 
     Classical Literature in Periodontics 2 
 401875 ท.ปว. 875 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  1 (1-1-2) 
     Seminar in Dental Implant                
 401881 ท.ปว. 881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1 1 (1-1-2) 
     Seminar in Periodontal Treatment Planning 1 
 401882 ท.ปว. 882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 2 1 (1-1-2) 
     Seminar in Periodontal Treatment Planning 2  
 401883 ท.ปว. 883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 3 1 (1-1-2) 
     Seminar in Periodontal Treatment Planning 3 
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 401884 ท.ปว. 884 การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์แบบสหสาขา 1 (1-1-2) 
     Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients 
 411951 ท.ปว. 951 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 1   7 (1-21-1) 
     Advanced Periodontal Clinic 1 
 401952 ท.ปว. 952 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 2   7 (1-21-1) 
     Advanced Periodontal Clinic 2            
 401953 ท.ปว. 953  ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 3   8 (1-24-1)
     Advanced Periodontal Clinic 3                    
 401954 ท.ปว. 954 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 4   8 (1-24-1)
     Advanced Periodontal Clinic 4      
 401955 ท.ปว. 955 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 5   8 (1-24-1) 
     Advanced Periodontal Clinic 5                    
 401956 ท.ปว. 956 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 6   8 (1-24-1) 
     Advanced Periodontal Clinic 6                                        
 401971 ท.ปว. 971 สัมมนาวรรณพรรมทางปริทนัตวิทยา 1 2 (2-1-4) 
     Seminar in Periodontal Literature 1 
 401972 ท.ปว. 972 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 2 2 (2-1-4) 
     Seminar in Periodontal Literature 2 
 402727 ท.จฟ. 727 การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์ 1 (1-1-2) 
     Tooth Movement in Periodontal Patients                   
     408704 ท.วป. 714 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม  1 (1-1-2) 
     Applied General Medicine in Dentistry 
 423701 ท.บค. 711 ระบบบดเค้ียว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกร 1 (1-1-2) 
     และใบหน้า    
     Occlusion, Orafacial Pain and Temporomandibular Disorders            
  หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ 

 401876 ท.ปว. 876  สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2  1 (1-1-2) 
      Seminar in Dental Implant 2 
 401916 ท.ปว. 916  การระงับความรู้สึกและยาที่ใชท้างทนัตกรรม 1 (1-1-2) 
      Sedation and Drugs Used in Dentistry 
 401973 ท.ปว. 973  บทความปัจจุบนัทางปริทนัตวิทยา 3  1 (1-1-2) 
      Current Literature in Periodontics 3 
 421715 ท.ปร. 715  ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ ์2  1 (1-1-2) 
      Periodontics-Prosthodontics 2  
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4. แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 
  หมวดวิชาบังคับเฉพาะแขนงวชิา 
 413711 ท.รว. 711 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 1 (1-1-2) 
     Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 
 412721  ท.วช. 721 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 1 (1-1-2) 
     Pharmacology for Oral Medicine 
 422712 ท.ชช. 712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู  2 (2-1-4) 
     Advanced Oral Biology 
 426711 ท.ทป. 711 ทันตกรรมพร้อมมูล 1  3 (3-1-6) 
     Comprehensive Dentistry 1 
 426712 ท.ทป. 712 ทันตกรรมพร้อมมูล 2   3 (3-1-6) 
     Comprehensive Dentistry 2 
 426713 ท.ทป. 713 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง 1 (1-1-2) 
     Advanced Multidisciplinary Treatment Planning 
 426761 ท.ทป. 761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1  4 (1-12-1) 
     Clinical Comprehensive Dentistry 1 
 426766 ท.ทป. 766 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4  6(1-18-1) 
     Clinical Comprehensive Dentistry 4 
 426767 ท.ทป. 767 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5  8(1-24-1) 
     Clinical Comprehensive Dentistry 5 
 426768 ท.ทป. 768 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6  8(0-24-0) 
     Clinical Comprehensive Dentistry 6 
 426769 ท.ทป. 769 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7  8(1-24-1) 
     Clinical Comprehensive Dentistry 7 
 426770 ท.ทป. 771 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8  9(1-27-1) 
     Clinical Comprehensive Dentistry 8 
 426793 ท.ทป. 793 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 2 2(2-0-4) 
     Selected Topic in Comprehensive Dentistry 2 
 426794 ท.ทป. 794 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 3 2(2-0-4) 
     Selected Topic in Comprehensive Dentistry 3 
 426797 ท.ทป. 797 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 4 2(2-0-4) 
     Selected Topic in Comprehensive Dentistry 4 
 426796 ท.ทป. 796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2  3(1-9-1) 
     Special Problems in General Dentistry 2 
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 426960 ท.ทป. 961 คลินิกทันตกรรมเร่งด่วน  2(1-6-1) 
     Practice in Dental Emergency Clinic 
 426985 ท.ทป. 985 สัมมนาทันตกรรมป้องกันในคลนิิก  1(1-1-2)
     Seminar in Clinical Preventive Dentistry  
 426986 ท.ทป. 986 สัมมนาทันตกรรมจัดฟันและการป้องกัน 1(1-1-2) 
     Seminar in Preventive and Interceptive Orthodontics 
 426987 ท.ทป. 987 สัมมนาคลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล  1(1-1-2) 
     Seminar in Clinical Comprehensive Dentistry 
 หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาเฉพาะ -ไม่มี- 
(3) หมวดวิชาเลือกนอกสาขาวิชาเฉพาะ    - ไม่มี -       
 
หมายเหตุ  
ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา  
 รหัสวิชาของคณะทนัตแพทยศาสตร์ก าหนดเป็นตวัเลข 6 หลัก ดังนี ้
 1. ความหมายของตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง ภาควิชา/แขนงวชิาที่เปิดสอนวชิานั้น จะมีรหัส ตั้งแต่ 
411-426 ภาควิชา /แขนงวิชาตา่งๆ ของคณะที่กลา่วอ้างอิงในหลักสูตรนี้ ได้แก่ 
  411 หมายถึง แขนงวิชาปริทันตวิทยา 
  413 หมายถึง แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (ทนัตรังสีวิทยา) 
  415 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมชุมชน 
  421 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์
  422 หมายถึง แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (ชีววิทยาช่องปาก) 
  423  หมายถึง แขนงวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอ่งปาก (ทนัตกรรมบดเค้ียว) 
  426 หมายถึง  แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 
 2. ตัวเลขที่ 4-6 มีความหมาย ดังนี ้
 ตัวเลขที่ 4  หมายถึง ระดับการจัดการศึกษา 
  “7” “8” “9”  หมายถึง กระบวนวชิาระดบับัณฑิตศึกษา 
 ตัวเลขที่ 5  หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา 
  “1” “1” “2”  หมายถึง กระบวนวชิาบรรยาย 
  “3”    หมายถึง กระบวนวชิาปฏิบัติในห้องปฏบิตัิการ 
  “5” “6”  หมายถึง กระบวนวชิาปฏิบัติในคลินิก 
  “8” “9”  หมายถึง กระบวนวชิาสัมมนา และปัญหาพิเศษ 
 ตัวเลขที่ 6  หมายถึง อนุกรมของหมวดหมู่ของวิชา  
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
1. แขนงวิชาทันตกรรมประดษิฐ ์

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
Biomedical Science for Dentists 

2 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry 

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์ 
Biostatistics in Dentistry 

2 

421811 ฟันเทียมติดแนน่ขั้นสงู 
Advanced Fixed Prosthodontics  

1 

421812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขัน้สูง  
Advanced Removable Prosthodontics   

1 

421813 ฟันเทียมทั้งปากข้ันสงู 
Advanced Complete Denture 

1 

421951 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
Residency Clinical Prosthodontics 1  

5 

421831 ปฏิบัติการทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง  
Advanced Laboratory Practice in Prosthodontics  

1 

 รวม 15 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู  

Advanced Oral  Biology  
2 

421814 ปริทันต์-ทนัตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง 
Advanced Perio-Prosthodontics   

1 

421815 ทันตกรรมรากเทียม  
Prosthodontic Implantology 

1 

421816 วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า  
Maxillofaical Prosthodontics  

1 

421952 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 
Residency Clinical Prosthodontics 2 

5 

421891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
Seminar in Prosthodontic 1 

1 

421981 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1 
Prosthodontics Treatment Planning 1 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 13 
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ชั้นปีที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1  

415711 พฤติกรรมศาสตร์ และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์     
Behavioral Science and Ethics for Dentistry                      

1 

421827 ชีววัสดสุ าหรับการประยุกต์ในงานทนัตกรรมประดิษฐ์  
Biomaterials for Prosthodontic Applications 

1 

421828 การสบฟันขัน้สูง  
Advanced Dental Occlusion  

1 

421953 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 3  
Residency Clinical Prosthodontics 3 

5 

421892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ ์2 
Seminars in Prosthodontic 2 

1 

421893 สัมมนาการฟื้นฟูสภาพช่องปาก 
Seminar in Oral Rehabilitation 

3 

421982 วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 2 
Prosthodontics Treatment Planning 2 

2 

 รวม 14 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
421954 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 4 

Residency Clinical Prosthodontics 4 
5 

421894 สัมมนาฟันเทียมถอดได้และสิ่งบูรณะบริเวณใบหน้าและขากรรไกร 
Seminar in Removable Prosthodontics and Maxillofacial Prostheses 

3 

421983 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 3  
Prosthodontics Treatment Planning 3 

2 

408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 
Applied General Medicine in Dentistry 

1 

421902 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและทันตกรรมผู้สูงอายุ 
Geriatric medicine and dentistry 

1 
 

423703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเค้ียว  
Functional Disturbances of the Masticatory System 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 14 
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ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาที่ 1  

421714 ฟันเทียมทับราก  
Removable Overlay Dentures 

1 

421955 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5  
Residency Clinical Prosthodontics 5 

5 

421984 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 4  
Prosthodontics Treatment Planning 4 

2 

421895 สัมมนาฟนัเทียมติดแน่น 
 Seminar in Fixed Prosthodontics 

3 

 รวม 11 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
421903 ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณีฉุกเฉิน 

Hospital System and Emergency Treatment 
1 

421956 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบา้นสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 6  
Residency Clinical Prosthodontics 6 

5 

421896  สัมมนารากฟันเทียม  
Seminar in Dental Implant 

3 

421985  วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 5  
Prosthodontics Treatment Planning 5 

2 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 11 

 
  

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  78  หน่วยกิต 
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2. แขนงวิชาทันตสาธารณสุข 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1  
415901 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  

Oral Health Promotion 
3 

415903 มานุษยวทิยาและสงัคมวิทยาสาธารณสุข 
Anthropology and Sociology in Public Health 

3 

415718 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3 

415981 สัมมนาทันตสาธารณสุข 1 
Seminar in Dental Public Health 1 

3 

 รวม 12 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์              

Biostatistics in Dentistry 
2 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry          

2 

415714 ระบาดวิทยาช่องปาก       
Oral Epidemiology        

3 

415717 สัมมนาระเบียบวิธวีิจัยและชีวสถิติทางทนัตสาธารณสุข  
Seminar in Research Methodology and Biostatistics in Dental Public 
Health 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 9 

 
ชั้นปีที ่2  

ภาคการศึกษาที่ 1  
415711 พฤติกรรมศาสตร์ และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์     

Behavioral Science and Ethics for Dentistry                      
1 

415902 การสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก  
Oral Health Communication 

3 

415982 สัมมนาทันตสาธารณสุข 2 
Seminar in Dental Public Health 2 

3 

 รวม 7 
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ภาคการศึกษาที่ 2 
415711 ทันตกรรมป้องกันขั้นสูง และปัจจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก  

Advanced Preventive Dentistry and Oral Health Determinants 
3 

415922 ทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์  
Evidence based Dentistry 

2 

415931 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 1 
Dental Public Health Practice 1 

8 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 13 

 
ชั้นปีที ่3  

ภาคการศึกษาที่ 1 
422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์    

Biomedical Science for Dentistry     
2 

422713 วิทยาศาสตร์ช่องปากข้ันสูง     
Advanced Oral Sciences    

1 

415921 ระบบบริการและการบริหารงานทันตสาธารณสุข  
Dental Public Health Service system and Administration 

3 

415932 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 2 
Dental Public Health Practice 2 

8 

 รวม 14 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
415983 สัมมนาทันตสาธารณสุข 3 

Seminar in Dental Public Health 3 
3 

415933 การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 3 
Dental Public Health Practice 3 

8 

 สัมมนาทางวิชาการ  
 รวม 11 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  66 หน่วยกิต 
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3. แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม 
ชั้นปีที ่1  

ภาคการศึกษาที่ 1 
 401811 ปริทันตวิทยาขั้นสูง  

Advanced Periodontics 
2 

411812 ปริทันตบ์ าบัดขั้นสงู 
Advanced Periodontal Therapy 

2 

411951 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 1 
Advanced Periodontal Clinic 1        

7 

415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์
Research Methodology in Dentistry            

2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์   
Biostatistics in Dentistry   

2 

 รวม 15 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
411813 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 

Periodontics-Prosthodontics 1 
1 

411952 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 2 
Advanced Periodontal Clinic 2  

7 

411871 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 1 
Classical Literature in Periodontics 1 

2 

411881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 1 
Seminar in Periodontal Treatment Planning 1 

1 

164117  การเขียนบทความทางวชิาการทางปริทนัตวิทยา  
Scientific Paper Writing in Periodontology 

1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
Biomedical Science for Dentist 

2 

411713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ ทางทันตกรรม 
Applied Anatomy for Dentistry 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 15 
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ชั้นปีที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

411821 ทันตกรรมรากเทียม 
Dental Implantology 

2 

411953 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 3    
Advanced Periodontal Clinic 3       

8 

411872 บทความส าคัญทางปริทันตวทิยา 2 
Classical Literature in Periodontics 2 

2 

412727 การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์ 
Tooth Movement in Periodontal Patients 

1 

423711 ระบบบดเค้ียว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้า 
Occlusion, Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders 

1 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
Behavioral Science and Ethics for Dentist 

1 

 รวม 15 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
411954 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 4 

Advanced Periodontal Clinic 4 
8 

971411  
 

สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 1 
Seminar in Preiodontal Literature 1 

2 

411882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 2 
Seminar in Periodontal Treatment Planning 2 

1 

411763 การฝึกสอนทางปริทนัตวิทยา  
Teaching Practice in Periodontology 

1 

411715 การถ่ายภาพทางปริทนัต ์
Periodontal Photography 

1 

 วิชาเลือก 1 
Elective 1 

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 14 
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ชั้นปีที ่3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

411955 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 5 
Advanced Periodontal Clinic 5  

8 

972411  สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 2 
Seminar in Preiodontal Literature 2 

2 

411884 การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์แบบสหสาขา 
Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patients 

1 

 วิชาเลือก 2 
Elective 2 

1 

 รวม 12 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
411956 ปริทันตวิทยาคลนิิกข้ันสูง 6 

Advanced Periodontal Clinic 6  
8 

411883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทนัตวิทยา 3 
Seminar in Periodontal Treatment Planning 3 

1 

418714 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 2 
Applied General Medicine in Dentistry 2  

1 

411875 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม  
Seminar in Dental Implant  

1 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 11 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  82 หน่วยกิต 
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         4. แขนงวิชาทันตกรรมทั่วไป 
ชั้นปีที ่1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์   

 Research Methodology in Dentistry 
2 

415713 ชีวสถิติส าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร์                  
Biostatistics in Dentistry  

2 

413711 ทันตรังสีวทิยาและการวินจิฉัยรอยโรคช่องปาก 
Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis 

1 

415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์ 
Behavioral Science and Ethics for Dentist 

1 

426711 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 
Comprehensive Dentistry 1 

3 

426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1  
Clinical Comprehensive Dentistry 1 

4 

 รวม 13 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
426712 ทันตกรรมพร้อมมูล 2  

Comprehensive Dentistry 2 
3 

426793 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 2  
Selected Topic in Comprehensive Dentistry 2 

2 

426766 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4  
Clinical Comprehensive Dentistry 4 

6 

426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2  
Special Problems in General Dentistry 2 

3 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 14 
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ชั้นปีที ่2 
ภาคการศึกษาที่ 1 

422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 
Biomedical Science for Dentists 

2 

422712 ชีววิทยาช่องปากขั้นสงู          
Advanced  Oral  Biology                                  

2 

426713 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง  
Advanced Multidisciplinary Treatment Planning 

1 

426767 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5 
Clinical Comprehensive Dentistry 5 

8 

 รวม 13 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
412721 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ชอ่งปาก 

Pharmacology for Oral Medicine 
1 

426794 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 3                        
Selected Topic in Comprehensive Dentistry 3 

2 

426986 สัมมนาทันตกรรมจัดฟันและการป้องกัน 
Seminar in Preventive and Interceptive Orthodontics 

1 

426768 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6 
Clinical Comprehensive Dentistry 6 

8 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 12 
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ชั้นปีที ่3 
ภาคการศึกษาที่ 1 

426985 สัมมนาทันตกรรมป้องกันในคลนิิก 
Seminar in Clinical Preventive Dentistry 

1 

426797 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 4 
Selected Topic in Comprehensive Dentistry 4 

2 

426769 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7 
Clinical Comprehensive Dentistry 7 

8 

 รวม 11 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
798426  สัมมนาคลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 

Seminar in Clinical Comprehensive Dentistry 
1 

426770 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8 
Clinical Comprehensive Dentistry 8 

9 

426961 คลินิกทันตกรรมเร่งด่วน 
Practice in Dental Emergency Clinic 

2 

 สัมมนาทางวชิาการ  
 รวม 12 

 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  เท่ากับ 75 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
  ระบุไว้ในภาคผนวก  
 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร / อาจารย์ประจ าหลกัสตูร / อาจารย์ประจ า 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

1 ผศ.ทพญ.ดร.พิมพ์เดือน 
 รังสิยากูล* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์),  
  ทันตแพทยสภา, 2559 
- Ph.D. (Biomaterials), 

University of     
  Sydney, Australia, 2012 
- M.Sc. (Prosthodontics), 

University     
  of Sydney, Australia, 2008 
- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

9.00 12.00 9.00 12.00 19(12) 

2 ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ   
ยาวิราช* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2552                             

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  2541                             

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2529 

9.00 12.00 9.00 12.00 16(4) 

3  ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ  
จาติเกต*ุ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

- ส.ม. (บริหารสาธารณสุข), 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2532    

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต 
(นิเทศศาสตรพัฒนาการ), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544                    

9.00 9.00 18.00 4.50 17(8) 
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49 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

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

- น.บ., 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533                                

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2528 

4 ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ  
สุพรรณชาติ* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2543 

15.00 - 15.00 9.01 19(6) 

5 อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  
ศีลธรรมพิทักษ์* 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- Ph.D. (Dentistry), University 
of  Sydney, Australia, 2011 

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2544 

18.00 6.00 18.00 6.00 7 )4(  

6 ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา  
จิตติเดชารักษ์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2527                             

- วท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2525 

15.00 3.00 15.00 3.00 16(6) 

7 ผศ.ทพญ.ดร.ศศิธร  
ไชยประสิทธิ์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

11.00 7.00 18.00 4.00 7(4) 
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50 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

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

- สศ.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข), 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2537     

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2530 

8 ผศ.ทพ.ดร.นฤมนัส   
คอวนิช 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2554               

- ส.ม. (สาธารณสุขศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  2541   

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2534                                

- นศ.บ., 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2533 

9.50 2.00 18.00 3.00 17(3) 

9 ผศ.ทพญ.ดร.กันยารัตน์ 
คอวนิช 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

-  ท.ด. (ทันตแพทยศาสตร์)      
(นานาชาติ), 2550
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2007 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2542 

18.00 3.00 18.00 3.00 6(4) 

10 ผศ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์  
นิรันต์สิทธิรัชต์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

-  M.Med. (Medical Education), 
University of Dundee, U.K. 
2005 

10.00 1.00 18.00 3.00 11(11) 
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51 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2542 

 
 
 
 

11 ผศ.ทพ.ดร.ทรงวุฒิ   
ตวงรัตนพันธ์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

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

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

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2524 

9.00 9.00 18.00 5.00 11(4) 

12 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.
ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก,  

   (นิติทันตวิทยา), ทันตแพทยสภา, 
2555 

- อ.ว. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก), 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 57(11) 

13 ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ. 
ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร 
(x xxxx xxxxx xx x) 

-  Ph.D (Oral Biology), Dental 
Research Center, University 

5.00 3.00 12.00 9.00 214(123) 
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52 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

of North Carolina at Chapel 
Hill, U.S.A., 1999                     

- ท .บ. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2535 

 
 
 

14 รศ.ทพ.สุรวุฒน์  
พงษ์ศิริเวทย์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก), 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 38(4) 

15 รศ.ทพ.ดร.อรรถวิทย์ 
พิสิฐอนุสรณ์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

- วท.ม. (วัสดุศาสตร์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547  

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542  

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2536 

9.00 12.00 9.00 12.00 12(4) 

16 ผศ.ทพญ.ดร.มาริสา  
สุขพัทธี 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

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

- ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2537 

9.00 12.00 9.00 12.00 8(4) 
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53 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

17 ผศ.ทพญ.ดร.ภัทรณัฎฐ์   
บัณฑิตคุณานนต์  
(x xxxx xxxxx xx x) 

-  อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์),   
ทันตแพทยสภา, 2558 

-  ท.ด., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,  
   2556 
-  ป.บัณฑิต (ทันตกรรมประดิษฐ์), 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548 
-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 

2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 6(3) 

18 อ.ทพ.ดร.พิสัยศิยฎ์  
ชัยจรีนนท์ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

-  อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์),   
ทันตแพทยสภา, 2558 

-  วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 

-  วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2545 

15.00 6.00 15.00 6.00 24(11) 

19 ผศ.ทพญ.ดร.สาครรัตน์  
คงขุนเทียน 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2531 

12.00 6.00 12.00 6.00 46(11) 

20 ผศ.ทพญ.ดร.พัทนินทร์   
มนตรีขจร 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- วท.ม. (ปริทันตศาสตร์), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 

-  ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2543 

6.00 9.00 6.00 9.00 9(3) 

21 ผศ.ทพ.ดร.จิตจิโรจน์  
อิทธิชัยเจริญ 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

- อ.ท. (วิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปาก, เวชศาสตร์ช่องปาก)    
ทันตแพทยสภา, 2556 

-  Grad. Dip. (Bioinformatics), 
Bioinformatics, Royal 
Melbourne, 2007 

- - 15.00 5.00 8(3) 
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54 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขา), 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระงานสอน 
ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
จ านวน
ผลงาน 

วิชาการรวม                           
(จ านวนเรื่อง
ในระยะ 5 ปี

ล่าสุด) 

ปัจจุบัน เมื่อปรับปรุง
หลักสูตร 

ตร ี บศ. ตร ี บศ. 

- MIT. (Information 
Technology), Swinburne 
University of Technology, 
Melbourne, Australia, 2006 

- ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก), 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547 

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2543 

22 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนุช  
เพิ่มพานิช 
(x xxxx xxxxx xx x) 

- 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(3) 

23 รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ 
ขอดแก้ว 
(x xxxx xxxxx xx x) 

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

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

- ป.บัณฑิตชั้นสูง (บูรณะช่องปาก
และใบหน้า), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2546                           

- วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544                            

- ท.บ., มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2538 

9.00 12.00 9.00 12.00 13(2) 

* ผลงานทางวชิาการ การค้นควา้ วิจัย หรือการแต่งต ารา ระบุในภาคผนวก 
 หมายเหตุ 1. อาจารย์ล าดบัที่ 1-5  คือ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  2. อาจารย์ล าดบัที่ 1-22 คือ อาจารย์ประจ าหลักสตูร   
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  3. อาจารย์ล าดบัที่ 23 คือ อาจารย์ประจ า 
    
 
 
 
 
 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ที่ ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ สังกัด 

1 รศ.ทพ.ดร.แมนสรวง อักษรนุกิจ - อ.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์), ทนัตแพทยสภา, 
2556 

- ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2547 

- M.S. (Biomaterials), State University of 
New York at Buffalo, USA, 1991 

- Cert. (Advance Prosthodontics), State 
University of New York at Buffalo, USA, 
1991 

- Cert. (Maxillofacial Prosthodontics), 
University of Pittsburgh, USA,1991 

- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2529 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   ไม่มี 
4.2 ช่วงเวลา      ไม่มี 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน    ไม่มี 

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ      ไม่มี 
5.2 ผลการเรียนรู้      ไม่มี  
5.3 ช่วงเวลา      ไม่มี 
5.4 จ านวนหน่วยกิต      ไม่มี 
5.5 การเตรียมการ      ไม่มี 
5.6 กระบวนการประเมินผล     ไม่มี 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
1. การเรียนรู้และวิเคราะห์ข้อมูลปัจจบุันด้วยตนเอง 1.  มีกระบวนการเรียนรู้ การสอนที่เน้นในนักศึกษา

คิดวิเคราะห์และสร้างสมมติฐาน รวมถึงการ
แก้ปัญหาโดยเปิดกวา้งให้มีการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนความเห็นในหัวข้อที่หลากหลายที่
นักศึกษาสนใจ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการ ผ่าน
การสัมมนา การเรียนการสอน งานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

2. มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักใน
จรรยาบรรณ วิชาชีพและความเป็นไปในสังคมและ
โลกแวดล้อม 

1.  มีกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรก
จรรยาบรรณวิชาชีพ และผลกระทบต่อสังคมโลก
เพื่อนักศึกษาได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว 

2.  มีสอดแทรกความรู้ทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม
ในการเรียนการสอนและผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

3. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น และท างานเป็นทีมได ้ 1.  เป็นการวางแผน และใช้การรักษาร่วมกันใน
ระหว่างสาขา จากการน าเสนอรายงานผู้ปว่ย 

2.  มีกระบวนวชิาทีส่่งเสริมให้นักศึกษาได้ท าความ
เข้าใจตนเองและผู้อื่น โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การมีมนุษยสัมพนัธ์และการท างานร่วมกับผู้อื่น 

3.  มีกระบวนการเรียนการสอนที่มุง่เน้นการท างาน
เป็นทีม เพื่อเป็นการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ให้แก่นักศึกษา 

4.  สนับสนนุการท ากิจกรรมนอกหลักสูตรร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ  

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม     
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(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพก าระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักศึกษาต้องอาศัยแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งพิสูจน์ได้

จากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากลที่มี peer reviewer และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ นักศึกษาจะได้รับอบรมเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพจากอาจารย์ ผู้สอน 
และ/หรือวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ เป็นต้น 
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบและท างานร่วมกับผู้อ่ืนในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การดูแลรักษา
เครื่องมือ การท าความสะอาดห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าขั้นเรียน การเตรียมการสัมมนา การส่งงานตาม

ก าหนดเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรมอ่ืนๆ  
(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินจากการเขียนโครงร่างงานวิจัย 
(5) ประเมินการกระท าทุจริตในการสอบ 
 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้   
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา 

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า

ข้อมูลและเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งในด้านหลักการทางทฤษฎี และในด้านการประยุกต์ใช้จริงในห้องปฏิบัติการ 
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของกระบวนวิชา ตลอดจนเนื้อหาสาระ
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ของกระบวนวิชานั้นๆ ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนอ่ืนๆ นอก
จานี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง  

 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ คือ 
(1) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(3) ประเมินจากการสัมมนา 
(4) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

2.3 ทักษะทางปัญญา    
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา   

 (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
 (2) สามารถสืบค้น รวมรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
(1) กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
(2)  ให้นักศึกษาท าการวิจัยจริง 
(3) การอภิปรายกลุ่มในห้องเรียน 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
การวัดมาตรฐานในข้อนี้สามารถท าได้จากการประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของ

นักศึกษา ได้แก่ ประเมินจากการท าเสนอรายงานในชั้นเรียน การสัมมนาและการอภิปรายกลุ่ม โดยตั้งค าถาม
เชิงยุกต์ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่
ได้เรียนมา 

 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ  

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ  

ใช้การสอนที่ก าหนดให้มีกิจกรรมที่ต้องท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้ อ่ืน
ภายใน/ภายนอกหน่วยงาน และให้มีการสอบถามข้อมูลจากบุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
(1) มีภาวะผู้น า และสามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียนและ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการท ากิจกรรมที่ก าหนด 
 
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกระบวนวิชาต่างๆ ให้นักศึกษามีโอกาสวิเคราะห์และน าเสนอการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสม และเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การวัดมาตรฐานนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอบในชั้นเรียน ที่ประชุมวิชาการและกิจกรรมสัมมนา
โดยการประเมินจากรูปแบบและเทคนิคการน าเสนอผลงาน และความสามารถในการอธิบายข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์และเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติ โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และน าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและอาจมีการวิจารณ์ใน
เชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 
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 2.6 ทักษะพิสัย 
  2.6.1 ความสามารถทางวิชาชีพ 
  ผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
  (1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพื้นฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
  (2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ     
ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ 
ตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู่ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
  (1) ฝึกทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ โดยการท างานใน
ห้องปฏิบัติการและในแบบจ าลองผู้ป่วย 
  (2) ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการให้การรักษาผู้ป่วยในคลินิกและการงาน
ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน 
  (3) ฝึกทักษะในการท างานในวิชาชีพทันตแพทย์ผ่านการท างานในคลินิก และโรงพยาบาล 
  2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ 
  (1) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและความสามารถการปฏิบัติของนักศึกษาในการฝึก
ปฏิบัติงานชนิดต่างๆ 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 

 1.1 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 
1. กระบวนวิชาบังคับร่วม                    
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 แขนงวิชาทันตกรรมประดิษฐ์                    
ท.วป. 704 (408704) เวชศาสตร์ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม                    
ท.ปร. 714 (421714) ฟันเทียมทับราก                    
ท.ปร. 811 (421811) ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง                     
ท.ปร. 812 (421812) ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสูง                      
ท.ปร. 813 (421813) ฟันเทียมท้ังปากขั้นสูง                    
ท.ปร. 814 (421814) ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง                     
ท.ปร. 815 (421815) ทันตกรรมรากเทียม                    
ท.ปร. 816 (421816) วิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า                    
ท.ปร. 827 (421827) ชีววัสดุส าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรม

ประดิษฐ์ 
                   

ท.ปร. 828 (421828) การสบฟันขั้นสูง                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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.ปร. 831 (421831) ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง                    
ท.ปร. 891 (421891) สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1                    
ท.ปร. 892 (421892) สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2                    
ท.ปร. 893 (421893) สัมมนาการฟื้นฟูสภาพช่องปาก                     
ท.ปร. 894 (421894) สัมมนาฟันเทียมถอดได้และสิ่งบูรณะบริเวณ

ใบหน้าและขากรรไกร 
                   

ท.ปร. 895 (421895) สัมมนาฟันเทียมติดแน่น                    
ท.ปร. 896 (421896) สัมมนารากฟันเทียม                    
ท.ปร. 902 (421902) เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและทันตกรรมผู้สูงอายุ                    
ท.ปร. 903 (421903) ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณี

ฉุกเฉิน 
                   

ท.ปร. 951 (421951) คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ 1 

                   

ท.ปร. 952 (421952) คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ 2 

                   

ท.ปร. 953 (421953) คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ 3 

                   

ท.ปร. 954 (421954) คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ 4 
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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.ปร. 955 (421955) คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรม

ประดิษฐ์ 5 
                   

ท.ปร. 956 (421956) คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ 6 

                   

ท.ปร. 981 (421981) วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1                    
ท.ปร. 982 (421982) วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2                    
ท.ปร. 983 (421983) วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 3                    
ท.ปร. 984 (421984) วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 4                    
ท.ปร. 985 (421985) วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 5                    
ท.ชช. 712 (422712) ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                    
ท.บค. 703 (423703) การท าหน้าท่ีผิดปกติของระบบบดเค้ียว                    
     2.2 แขนงวิชาทันตสาธารณสุข                    
ท.ป. 711 (415711) ทันตกรรมป้องกันขั้นสูงและปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
                         ช่องปาก 

                   

ท.ป. 714 (415714) ระบาดวิทยาช่องปาก                    
ท.ป. 717 (415717) สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทาง 
                         ทันตสาธารณสุข 

                   

ท.ป. 718 (415718) การวิจัยเชิงคุณภาพ                    
ท.ป. 911 (415911) การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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.ป. 912 (415902) การสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก                    
ท.ป. 913 (415903) มานุษยและสังคมวิทยาสาธารณสุข                    
ท.ป. 921 (415921) ระบบบริการและการบริหารงานทันตสาธารณสุข                    
ท.ป. 922 (415922) ทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ์                    
ท.ป. 931 (415931) การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 1                     
ท.ป. 932 (415932) การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 2                     
ท.ป. 933 (415933) การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 3                     
ท.ป. 981 (415981) สัมมนาทันตสาธารณสุข 1                    
ท.ป. 982 (415982) สัมมนาทันตสาธารณสุข 2                    
ท.ป. 983 (415983) สัมมนาทันตสาธารณสุข 3                    
ท.ชช. 713 (422713) วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง                       

2.3 แขนงวิชาปริทันตวิทยาและรากฟันเทียม                    
ท.ปว. 705 (401705) การถ่ายภาพทางปริทันต์                    
ท.ปว. 706 (401706) การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา                    
ท.ปว.713 (401713) กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทันตกรรม                    
ท.ปว.763 (411763) การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา                    
ท.ปว. 811 (401811) ปริทันตวิทยาขั้นสูง                    
ท.ปว. 812 (401812) ปริทันต์บ าบัดขั้นสูง                    
ท.ปว. 813 (401813) ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ 1                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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.ปว. 821 (401821) ทันตกรรมรากเทียม                    
ท.ปว. 871 (401871) บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 1                     
ท.ปว. 872 (411872) บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 2                    
ท.ปว. 875 (411875) สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม                    
ท.ปว. 876 (411876) สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2                    
ท.ปว. 881 (411881) สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1                    
ท.ปว. 882 (401882) สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2                    
ท.ปว. 883 (411883) สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3                    
ท.ปว. 884 (401884) การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์แบบสหสาขา                    
ท.ปว. 916 (411916) การระงับความรู้สึกและยาท่ีใช้ทางทันตกรรม                    
ท.ปว. 951 (411951) ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1                    
ท.ปว. 952 (401952) ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2                      
ท.ปว. 953 (401953) ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3                    
ท.ปว. 954 (401954) ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4                    
ท.ปว. 955 (401955) ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5                    
ท.ปว. 956 (401956) ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6                    
ท.ปว. 971 (411971) สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 1                      
ท.ปว. 972 (401972) สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 2                      
ท.ปว. 973 (401973) บทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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.จฟ. 727 (402727) การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์                    
ท.วป. 704 (408704) เวชศาสตร์ท่ัวไปประยุกต์ในทางทันตกรรม                    
ท.ปร. 715 (421715) ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ 2                    
ท.บค. 701 (423701) ระบบบดเค้ียว ความเจ็บปวดและความผิดปกติ

ของขากรรไกรและใบหน้า 
                   

   2.4 แขนงวิชาทันตกรรมท่ัวไป                     
ท.รว. 711 (413711) ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก                    
ท.วช. 721 (412721) เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก                    
ท.ชช. 712 (422712) ชีววิทยาช่องปากขั้นสูง                    
ท.ทป. 711 (426711) ทันตกรรมพร้อมมูล 1                    
ท.ทป. 702 (426702) ทันตกรรมพร้อมมูล 2                    
ท.ทป. 713 (426713) การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง                    
ท.ทป. 761 (426761) คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1                    
ท.ทป. 765 (426765) คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4                    
ท.ทป. 766 (426766) คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5                    
ท.ทป. 767 (426767) คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6                    
ท.ทป. 768 (426768) คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7                    
ท.ทป. 769 (426769) คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8                    
ท.ทป. 793 (426793) หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 2                    
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รายวิชา 

 
 
 

คุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
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.ทป. 794 (426794) หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 3                    
ท.ทป. 797 (426797) หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 4                    
ท.ทป. 796 (426796) ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมท่ัวไป 2                    
ท.ทป. 961 (426961) คลินิกทันตกรรมเร่งด่วน                    
ท.ทป. 985 (426985) สัมมนาทันตกรรมป้องกันในคลินิก                    
ท.ทป. 986 (426986) สัมมนาทันตกรรมจัดฟันและการป้องกัน                    
ท.ทป. 987 (426987) สัมมนาคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล                    

 ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผิดชอบรอง 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
คุณธรรม จริยธรรม        

(1.1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

(1.2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(1.3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

(1.4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
ความรู้ 

(2.1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่ศึกษา 
(2.2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
(2.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 
(2.4) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
(3.1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(3.2) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
(3.3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
(4.1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4.2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(4.3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(5.1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ

และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
(5.2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(5.3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ทักษะพิสัย 
(6.1) ความสามารถในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม และเป็นพื้นฐานเพื่อทักษะทางวิชาชีพ 
(6.2) ความสามารถในการรักษา และส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม โดยเห็นแก่ประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยที่ส าคัญ ปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยความเห็นอกเห็นใจ ตระหนัก
ในคุณค่าความเป็นมนุษย์ บนพื้นฐานของความเคารพต่อความหลากหลายของวิถึชีวิตและวัฒนธรรม 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
  ใช้ระบบอักษรล าดับขั้นและค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละกระบวนวิชา โดย
แบ่งการก าหนดอักษรล าดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม  คือ อักษรล าดับขั้นที่มีค่าล าดับขั้น  อักษรล าดับขั้นที่ไม่มีค่าล าดับ
ขั้น  และอักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล 
  1.1 อักษรล าดับขั้น ให้ก าหนด  ดังนี้ 
   อักษรล าดับขั้น  ความหมาย        ค่าล าดบัขั้น 
    A ดีเยี่ยม         (excellent) 4.00 
    B+ ดีมาก (very good)  3.50 
    B ดี  (good)  3.11 
    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 อักษรผลการศึกษาที่ไม่มีคา่ล าดบัขั้น  ให้ก าหนด  ดังนี้ 
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   S เป็นที่พอใจ  (satisfactory) 
   U ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory) 
 
 1.3 อักษรล าดับขั้นที่ยงัไม่มีการประเมินผล  ให้ก าหนด ดังนี ้
  อักษรล าดับขั้น  ความหมาย 
   I การวัดผลยังไม่สมบูรณ ์  (incomplete) 
   P การเรียนการสอนยังไมส่ิ้นสุด  (in progress) 
   V เข้าร่วมศึกษา   (visiting) 
   W ถอนกระบวนวิชา   (withdrawn) 
   T วิทยานพินธ/์การค้นคว้าแบบอิสระ (thesis in progress) 
    ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ    

 
  กระบวนวชิาบังคับของสาขาวชิาทันตแพทยศาสตร์ นักศึกษาจะต้องได้ค่าล าดบัขั้นไม่ต่ ากวา่ C 
หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าอีก 
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  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น S หรือ U ได้แก่  ท.ปว. 873 
(411873), ท.ปว. 874 (411874), ท.ปว. 875 (411875), ท.ปว. 884 (411884), ท.ปว. 876 (411876), ท.ปว. 
916 (411916), ท.ปว. 971 (411971), ท.ปว. 972 (411972), ท.ปว. 973 (411973), ท.ปว. 975 (411975), 
ท.ป. 931 (415931), ท.ป. 932 (415932), ท.ป. 933 (415933), ท.ป. 981 (415981), ท.ป. 982 (415982), 
ท.ป. 983 (415983), ท.ปร. 831 (421831), ท.ปร. 893 (421893), ท.ปร. 894 (421894), ท.ปร. 895 
(421895), ท.ปร. 896 (421896), ท.ปร. 912 (421912), ท.ปร. 913 (421913),  ท.ปร. 981 (421981), ท.ปร. 
982 (421982), ท.ปร. 983 (421983), ท.ปร. 984 (421984), ท.ปร. 985 (421985), ท.ทป. 796 (426796), 
ท.ทป. 961 (426961), ท.ทป. 987 (426987) 
  กระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรล าดับขั้น P ได้แก่ ท.ปว. 951 (411951), 
ท.ปว. 952 (411952), ท.ปว. 953 (411953), ท.ปว. 954 (411954), ท.ปว. 955 (411955), ท.ปว. 956 
(411956), ท.ป. 931 (415931), ท.ป. 932 (415932), ท.ป. 933 (415933), ท.ป. 981 (415981), ท.ป. 982 
(415982), ท.ป. 983 (415983), ท.ปร. 951 (421951), ท.ปร. 952 (421952), ท.ปร. 953 (421953), ท.ปร. 
954 (421954), ท.ปร. 955 (421955), ท.ปร. 956 (421956) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
ทวนสอบคุณภาพผลการเรียนรู้ตามที่ระบุใน มคอ.3 
ทวนสอบผลการวัดผลประเมินผลรายกระบวนวิชา 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  ประเมินจากบัณฑิตที่จบ 
  ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 กล่าวคือ 

1. ศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา 
2. มีผลการศึกษาได้ค่าล าดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3.00 และค่าล าดับขั้นสะสม

เฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 3.00 
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพิจารณาเกียรติและ

ศักดิ์ของนักศึกษา พ.ศ. 2559 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย

อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

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

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชพี 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 การบริการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ/มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต และผู้มี
ส่วนได้-ส่วนเสีย และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิขาการ มาประกอบการ
พิจารณา 
 
2. บณัฑิต 
 มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต โดยพิจารณาจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
6 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 6) ทักษะพิสัย 
 
3. นักศึกษา 
 มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เหมาะสม โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรียนและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวให้แก่นักศึกษาทุกคน 
โดยอาจารย์จะต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาได้ 
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 มีการส ารวจข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา เพื่อประเมินแนวโน้มผลการ
ด าเนินงาน 
 มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของการ
รับและการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา และผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย์ 
 มีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และต้องมีคะแนน
ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เร่ือง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 มีระบบการบริหาร และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และแนวทางของหลักสูตร 
 มีระบบการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 มีการส ารวจข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การคงอยู่ของอาจารย์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการรับอาจารย์และการบริหารของอาจารย์ 
เพื่อประเมินแนวโน้มผลการด าเนินงาน 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 มีกระบวนการออกแบบ/ปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ได้มาตรฐานทาง
วิชาการ/วิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละกระบวนวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในกระบวนวิชาที่สอน และมีการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และการ
จัดการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย (มคอ.4 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้งทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และน าผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)                                                                                        

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตรอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยเขา้ร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 80 
และมีการบันทึกการประชุมทุกครัง้  

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา  

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา  

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ให้ครบทุกกระบวนวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร ภายใน 31 วัน 
หลังวันปิดภาคการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา  

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา  

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 x x x x 

8. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทีไ่ด้รับการแต่งตั้งใหม่ ไดร้ับ
ค าแนะน าด้านการบริหารจดัการหลักสตูร 

x x x x x 

9. อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรทกุคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 11 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่ 1 - 5 1 - 5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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เกณฑ์ประเมิน: หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯต้องผา่นเกณฑ์ประเมินดังนี้     
 ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี  
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน

และจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละ
ท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการสอบ  
 มีการประเมินผลการเรียนรูข้องนักศึกษาโดยการปฏบิัติงานกลุ่ม 
 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม

กับนิสิตแตล่ะชัน้ปี โดยอาจารยแ์ต่ละท่าน 
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกดา้น ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการ

ใช้สื่อในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 
 ประเมินโดยบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑติ/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4.  การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5,6,7 เพื่อทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตร
ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุงกระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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1. ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา 
401705  การถ่ายภาพทางปริทันต ์ 1(1-0-2) 
 Periodontal Photography 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพทางปริทันต์ ซึ่งรวมถึง กล้องถ่ายภาพ เลนส์และอุปกรณ์ที่ใช้เสริมใน
การถ่ายภาพทางปริทันต์ การใช้และบ ารุงรักษากล้องถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพทางปริทันต์ การแก้ไขและ
การน าเสนอ  

A study about periodontal photography which included cameras, lens and others 
equipments used in periodontal photography, camera used and maintenance, techniques of 
periodontal photography,  editing and presentation.  
 
401706 การเขียนบทความทางวิชาการทางปริทันตวิทยา 1(1-0-2) 
 Scientific Paper Writing in Periodontology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมบทความวิชาการทางด้านปริทันตวิทยา การเขียนเอกสารอ้างอิงและ
บรรณานุกรม การเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น ตาราง ไดอะแกรม ภาพประกอบ การเตรียมต้นฉบับ การ
ส่งเพื่อการตีพิมพ์และกระบวนการพิจารณาบทความ และการเสนอบทความวิชาการ 

A study about prepare a scientific paper in periodontology, writing reference and 
bibliographer,  prepare data such as tables, diagram and illustrating,  organizing the document,  
submission and review processes and paper presentation. 
 
401713 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ 1(1-0-2) 
 Applied Anatomy for Dentistry  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ทางทันตกรรมเป็นวิชาที่ครอบคลุมกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะและล าคอ 
โดยเน้นรายละเอียดกายวิภาคศาสตร์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรม ได้แก่ กะโหลก กระดูกเบ้าตา 
จมูก โพรงในกระดูกศีรษะ ช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง คอหอยและกล่องเสียง ข้อต่อขากรรไกร กล้ามเนื้อ
บดเค้ียว กลไกการเคลื่อนขากรรไกร ช่องติดต่อที่บริเวณใบหน้าและทางแพร่ผ่านของการติดเชื้อจากทันตกรรม 
ระบบเส้นเลือด ระบบน้ าเหลืองและเส้นประสาทของศีรษะและล าคอ 

Applied anatomy including skull, Floor of orbit, noses and paranasal sinus;  mouth and 
related structure; pharynx and larynx;  TMJ, muscle of mastication; mechanism of jaw 
movement; facial spaces, fascial planes and route of spread of dental infection; blood supply 
of head and neck and lymph drainage; survey of cranial nerves. 
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401763 การฝึกสอนทางปริทันตวิทยา 1(0-1-6) 
 Teaching Practice in Periodontology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกฝนประสบการณ์ในการสอนปริทันตวิทยาในห้องปฏิบัติการณ์และคลินิกของนักศึกษา       
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

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

 
401811 ปริทันตวิทยาขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Periodontics  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ความรู้แนวกว้างและแนวลึกเก่ียวกับ กายวิภาคศาสตร์ จุลกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของอวัยวะ
ปริทันต์ ระบาดวิทยา สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันต์ การลุกลามของโรค 
ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์กับโรคทางระบบ การจ าแนกชนิด การตรวจ การวินิจฉัย  และการพยากรณ์
โรคปริทันต์ 

General and in depth knowledge about gross anatomy, histology, and physiology of 
periodontium, epidemiology, etiology and associated factors in the pathogenesis of 
periodontal diseases, disease progression, relationship between periodontal diseases and 
systemic diseases, classification, examination, diagnosis and prognosis of periodontal diseases. 
 
401812 ปริทันต์บ าบดัขั้นสูง 2(2-0-4) 
 Advanced Periodontal Therapy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 เป้าหมายและหลักการของปริทันต์บ าบัด การวางแผนการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์ขั้น
พื้นฐานแบบไม่ผ่าตัด และการรักษาโรคปริทันต์ด้วยวิธีศัลยกรรม การหายของแผล  การท าศัลยกรรมปริทันต์
เพื่อความสวยงาม  การประเมินผลการรักษา และการคงสภาพอวัยวะปริทันต์หลังการรักษา การรักษารอยโรค
ปริทันต์-เอ็นโดดอนท์ การรักษาโรคปริทันต์ในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ 
 Goals and principles of periodontal therapy, periodontal treatment planning, non-
surgical and surgical periodontal therapy, wound healing, periodontal plastic and 
reconstructive surgery, treatment evaluation and supportive periodontal therapy, treatment of 
periodontal-endodontic lesions, periodontal therapy in children, elderly and patients with 
systemic conditions. 
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401813 ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1(1-0-2) 
  Periodontics-Prosthodontics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 ลักษณะของผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องได้รับการรักษาร่วมกันทั้งทางปริทันต์และทางทันตกรรมประดิษฐ์ 
เป้าหมายของการรักษาในมุมมองทางปริทันต์และทันตกรรมประดิษฐ์ การรักษาต่าง ๆ ที่ผู้ป่วยควรได้รับ และ
การจัดล าดับการรักษาดังกล่าวอย่างเหมาะสม การตรวจและการวางแผนการรักษา ทางเลือกในการรักษาหรือ
การถอนฟันที่เป็นโรคปริทันต์อักเสบ หลักการประเมินและเลือกฟันหลักของฟันเทียม การโยกของฟันหลักและ
วิธีแกไ้ขทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร บทบาทของการรักษาทางเอ็นโดดอนท์ ทางทันตกรรมจัดฟัน ทางระบบ
บดเคี้ยว และทางทันตกรรมรากเทียมในการจัดการกับผู้ป่วยปริทันต์ -ทันตกรรมประดิษฐ์ การท าศัลยกรรม   
ปริทันต์เพื่อเพิ่มความส าเร็จในระยะยาวของการใส่ฟัน และเพื่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม การคงสภาพ
อวัยวะปริทันต์ให้แข็งแรงและเพื่อยืดอายุการใช้งานของ ฟันเทียม 
 Characteristics of patients requiring both periodontal and prosthodontic therapy, Goals 
of therapy in periodontal and prosthodontic aspects, Treatment needs and appropriate 
sequence of treatment, Examination and treatment planning, Options for freat or extraction 
teeth with periodontitis, Abutment evaluation and selection, tooth mobility and its correction 
both temporarily and permanently, roles of endodontic, orthodontic, occlusal, and implant 
therapy in management of periodontal-prosthodontic patients, periodontal surgery for 
enhancing long-term success of prostheses and for esthetic purpose, supportive periodontal 
therapy for periodontal health and increasing lifetime of prostheses. 
 
401821 ทันตกรรมรากเทียม 2(2-0-4) 
 Dental Implantogogy 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
 วิทยาศาสตร์พื้นฐานของทันตกรรมรากเทียม ได้แก่ วัสดุทางชีวภาพ ชีวกลศาสตร์ ปฏิกิริยาระหว่าง
เนื้อเยื่อกับรากเทียม และพัฒนาการของแนวคิดรากเทียมในระบบต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม
ของการท าทันตกรรมรากเทียม การเลือกผู้ป่วย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาในลักษณะสหวิทยาการ 
วิธีการผ่าตัดฝังรากเทียมแบบต่าง ๆ ขบวนการหายของแผล หลักการของทันตกรรมประดิษฐ์ในงานทันตกรรม
รากเทียมและชนิดของฟันเทียม ส าหรับรากเทียม ภาวะแทรกซ้อน ความล้มเหลวของทันตกรรมรากเทียม   
การคงสภาพเนื้อเยื่อรอบรากเทียม รวมทั้งสาเหตุของการเกิดโรคเนื้อเยื่อรอบรากเทียมอักเสบและวิธีรักษา 
 Basic science of dental implant including biomaterial, biomechanic, tissue reaction to 
dental implant and evolution of concepts of current implant systems, indications and 
contraindications of implant therapy, patient selection, diagnosis and interdisciplinary 
treatment planning, surgical methods, wound healing, prosthodontic concepts in implant 
therapy, types of implant prostheses, complications and failures of dental implant, implant 
maintenance, etiology and treatment of peri-implantitis.  
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401871 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 1 2(2-0-4) 
 Classical Literature in Periodontocs 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การอ่านเชิงวิจารณ์และการน าเสนอบทความทางวิชาการตั้งแต่ในอดีตจากวารสารต่างๆที่เป็นที่
ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักฐานส าคัญของความรู้ในสาขาวิชาปริทันตวิทยา โดยครอบคลุมถึงโครงสร้าง
ของอวัยวะปริทันต์ที่ปกติและผิดปกติ การเปรียบเทียบระหว่างการยึดจับของของกระดูกเบ้าฟันและผิวรากฟัน
กับการยึดจับของกระดูกเบ้าฟันและรากเทียม ระบาดวิทยาของโรคปริทันต์ สาเหตุของการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง
ต่างๆที่มีผลต่อการเกิดและด าเนินโรค บทบาทของการสบฟันต่อโรคปริทันต์ ผลกระทบของการอักเสบของโรค
ปริทันต์ที่มีต่อโรคทางระบบและในทางกลับกัน การตรวจวินิจฉัย การท านายโรคปริทันต์ 
 Critical reading and presentation of classic literatures known to be key documents in 
periodonctal field; structure of periodontium in health and disease, comparison between the 
interface of periodontium and peri- implant tissue, epidemiology of periodontal diseases, 
etiology and associated factors involving in development and progression of periodontal 
diseases, role of occlusion in periodontal diseases, effects of periodontitis on systemic diseases 
and vice versa, patient examination, diagnosis and prognosis of periodontal diseases. 
 
401872 บทความส าคัญทางปริทันตวิทยา 2 2(2-0-4) 
 Classical Literature in Periodontocs 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   401871 
 การอ่านเชิงวิจารณ์และน าเสนอบทความทางวิชาการในอดีตที่ส าคัญ ในสาขาปริทันตวิทยาครอบคลุม
ถึงวิธีการตรวจพิเคราะห์โรค เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยและการวัดการลุกลามของโรคปริทันต์ วิธีการรักษา
โรคปริทันต์ด้วยวิธีการต่าง ๆ และกลไกของการหายของแผลจากการรักษาด้วยวิธีการรักษาดังกล่าว การใช้ยา
ในการรักษาโรคปริทันต์ การสูญเสียฟันและการคงสภาพอวัยวะปริทันต์ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์กับ
โรคทางระบบและรากฟันเทียม 

 Critical reading and presentation of classic literatures known to be key documents in 
periodontal field, the topics include patient examination, diagnostic tools of periodontal 
diseases and their progression, methods in periodontal therapy, and wound healing after each 
treatment, drug use in periodontal therapy, tooth loss and supportive periodontal therapy, 
interrelation ship between periodontal diseases and systemic diseases, dental Implant. 

 
 
401875 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 1(1-0-2) 
 Seminar in Dental Implant 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
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การอ่านเชิงวิจารณ์และการน าเสนอบทความทางวิชาการจากวารสารต่างๆ ทางทันตกรรมรากเทียม
ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในอดีตที่ส าคัญและบทความปัจจุบัน สรุป ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ ตอบค าถาม
เก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิทยาการทางทันตกรรมรากเทียม 

Critical reading and presentation of both classic and current literature from national 
and international journal in dental implant, summary and discussion in advancement of dental 
implant knowledge. 

 
401876 สัมมนาทางทันตกรรมรากเทียม 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Dental Implant 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การอ่านเชิงวิจารณ์และการน าเสนอบทความทางวิชาการจากวารสารต่างๆ ทางทันตกรรมรากเทียมทั้ง
ในและต่างประเทศ ทั้งในอดีตที่ส าคัญและบทความปัจจุบัน สรุป ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ ตอบค าถามเก่ียวกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการทางทันตกรรมรากเทียม 
 Critical reading and presentation of both classic and current literature from national and 
international journal in dental implant, summarize and discussion analyze and answer the 
questions related to advancement of dental implant technology. 
 
401881 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Periodontal Treatment Planning 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระดับปานกลาง  โดยให้มีการน าเสนอรายงานผู้ป่วย
ได้แก่ ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ
ภาพถ่ายรังสี การพิเคราะห์โรค การวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรค เป้าหมายของการ
รักษา แผนการรักษาเบื้องต้น การประเมินผลการรักษาขั้นต้น และแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมเหตุผลใน
การเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้น ๆ ใน
กรณีที่ต้องท าศัลยกรรมปริทันต์ต้องมีการอธิบายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดและรายละเอียดเทคนิค
การผ่าตัด 

Treatment planning for patients with moderate periodontitis, case presentation 
including the following information, medical and dental history, patient’s chief complaint, 
clinical findings, radiographic finding, analysis of etiology and contributing factors in each case, 
goals of treatment, initial treatment plan, initial treatment re-evaluation and adjusted 
treatment plan, rationale in treatment selection based on current evidence in periodontics,  in 
case of periodontal surgery,  goals and details of surgical techniques will be discussed. 
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401882 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Periodontal Treatment Planning 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401881 
 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะรุนแรงโดยให้มีการน าเสนอรายงานผู้ป่วย ได้แก่ 
ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ ภาพถ่ายรังสี 
การพิเคราะห์โรค การวิเคราะห์สาเหตุ และปัจจัยที่เก่ียวข้องของการเกิดโรค เป้าหมายของการรักษา แผนการ
รักษาเบื้องต้น การประเมินผลการรักษาขั้นต้น และแผนการรักษาขั้นต่อ ๆ ไป พร้อมเหตุผลในการเลือกวิธีการ
รักษานั้น ๆ โดยมีพื้นฐานอยู่บนหลักฐานทางการวิจัยในสาขาวิชาปริทันตวิทยาในเวลานั้น ๆ ในกรณีที่ต้อง
ท าศัลยกรรมปริทันต์ต้องมีการอธิบายเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการผ่าตัดและรายละเอียดเทคนิคการผ่าตัด 

Treatment planning for patients with severe periodontitis, case presentation including 
the following information, medical and dental history, patient’s chief complaint, clinical 
findings, radiographic finding, diagnosis, analysis of etiology and contributing factors in each 
case, goals of treatment, initial treatment plan,  initial treatment re-evaluation and adjusted 
treatment plan,  rationale in treatment selection based on current evidence in periodontics,  
in case of periodontal surgery,  goals and details of surgical techniques will be discussed. 
 
401883 สัมมนาการวางแผนการรักษาทางปริทันตวิทยา 3 1(1-0-2) 
 Seminar in Periodontal Treatment Planning 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401882 
 การวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะรุนแรง และซับซ้อน โดยให้มีการน าเสนอรายงาน
ผู้ป่วยได้แก่ ประวัติทางการแพทย์และทางทันตกรรม อาการส าคัญที่ผู้ป่วยร้องทุกข์ ลักษณะอาการที่ตรวจพบ 
การพิเคราะห์โรค การวิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการเกิดโรค เป้าหมายของการรักษา แผนการ
รักษาเบื้องต้น การประเมินผลการรักษาขั้นต้น และแผนการรักษาขั้นต่อๆ ไป  

Treatment planning for patients with severe and complicated periodontitis, case 
presentation including the following information, medical and dental history, patient’s chief 
complaint, clinical findings, diagnosis, analysis of etiology and contributing factors in each case, 
goals of treatment, initial treatment plan, initial treatment re-evaluation and adjusted 
treatment plan.   
 
401884 การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์แบบสหสาขา 1(1-0-2) 
 Interdisciplinary Treatment for Periodontal Patirnts 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 น าเสนอและวิจารณ์บทความทางวิชาการ  บทความปริทัศน์  และบทความวิจัยในสาขาวิชาปริทันต
วิทยา และสาขาวิชาที่เก่ียวข้องในการรักษาแบบสหสาขาส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาผู้ป่วย
โรคปริทันต์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรมด้านอ่ืน ๆ น าเสนอรายงานผู้ป่วย แผนการรักษา 
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พร้อมเหตุผลในการเลือกวิธีการรักษานั้น ๆ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา และอาจารย์
ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  

Presentation and discussion of the evidence in knowledge of periodontology and other 
specialites used in the interdisciplinary approach for treating periodontal patients, treatment 
planning of periodontal patients in need of other dental treatment, case presentation and 
discussion among students and faculty of treatment plan and rationale for selected treatment. 
 
401916 การระงับความรู้สึกและยาที่ใชท้างทันตกรรม 1(1-0-2) 
 Sedation and Drugs Used in Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ความรู้แนวกว้างและแนวลึกเกี่ยวกับการควบคุมความเจ็บปวดในรูปแบบของยาชาเฉพาะที่ การใช้ยา
กล่อมประสาทชนิดต่างๆ รวมทั้งการใช้ nitrous oxide และศึกษาทบทวนเก่ียวกับเภสัชวิทยาของยาชนิดต่างๆ 
ที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ 
 General and in depth knowledge about pain control in the form of local anesthesia, 
sedatives, nitrous oxide and review phamocological of drugs used in periodontal treatment. 
 
401951 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 1 7(0-21-0) 
 Advanced Periodontal Clinic 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคปริทันต์ โดยการตรวจและบันทึกข้อมูลสภาพอวัยวะปริทันต์ การถ่ายภาพใน
ช่องปากการท าแบบจ าลองฟัน  การถ่ายภาพจากภาพรังสีและหนังสือเพื่อประโยชน์ในการท าเอกสารอ้างอิงใน
การบ าบัดผู้ป่วยและการรายงาน การฝึกปฏิบัติในคลินิกเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นและปานกลาง 
ตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม  การวางแผนการรักษาเบื้องต้นและการให้การรักษาเบื้องต้นด้วยการขูดหิน
น้ าลายและการเกลารากฟัน การสอนผู้ป่วยดูแลอนามัยช่องปากและการกระตุ้นผู้ป่วยให้ เห็นความส าคัญของ
อนามัยช่องปาก 
 Patient information recording including examination, and recording, periodontal status 
taking intra-oral photographs, and making study models, photographs taken from radiographs 
and books for reference in treatment and reports, clinical practice in treatment of patients 
with slightly and moderate periodontitis using appropriate sequence of treatment, initial 
treatment planning and initial phase of treatment by scaling and root planning, oral hygiene 
instruction and patient motivation. 
 
401952 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 2 7(0-21-0) 
 Advanced Periodontal Clinic 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
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 การฝึกปฏิบัติในคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นรุนแรงตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม                    
การประเมินผลภายหลังการรักษาขั้นต้นในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นต้นและปานกลาง  การ
วางแผนการรักษาขั้นแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการปรับการสบฟัน การท าเฝือกฟันการรักษาอ่ืนที่ร่วมกับ       
ทันตแพทย์เฉพาะทางต่างสาขา และการท าศัลยกรรมปริทันต์แบบไม่ซับซ้อน ได้แก่ การตัดแต่งเหงื อก การ
ท าศัลยกรรมปริทันต์โดยการเปิดแผ่นเหงือก การตัดแต่งกระดูก การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยที่ไม่
จ าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการท าศัลยกรรมปริทันต์ 
 Clinical practice in treatment of patients with severe periodontitis using appropriate 
sequence of treatment, periodontal re-evaluation after initial phase of treatment for patients 
with slightly and moderate periodontitis, additional treatment planning including occlusal 
adjustment, splinting, and other treatment by other dental specialties, simple surgical therapy 
including gingivectomy, flap operation, and osseous surgery, supportive periodontal therapy 
for patients treated with non-surgical approaches. 
 
401953 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 3 8(0-24-0) 
 Advanced Periodontal Clinic 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางและรุนแรง 
ตามขั้นตอนที่เหมาะสมการเสริมประสบการณ์การท าศัลยกรรมปริทันต์แบบไม่ซับซ้อนเช่น การตัดแต่งเหงือก 
การศัลยกรรม ปริทันต์โดยการเปิดแผ่นเหงือก การตัดแต่งกระดูก การให้การวินิจฉัยและรักษาในผู้ป่วยฉุกเฉิน 
การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่มีโรคทางระบบร่วมด้วย การฝึกปฏิบัติการการช่วยชีวิตเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในภาวะ
ฉุกเฉิน 

Continuation in clinical practice in treatment of patients with moderate and severe 
periodontitis using appropriate sequence, increase experience in performing simplesurgical 
therapy including flap operation, and osseous surgery, diagnosis and emergency periodontal 
treatment, periodontal treatment in patients with systemic conditions, practice of basic life 
support for patients in emergency condition. 
 
401954 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 4 8(0-24-0) 
 Advanced Periodontal Clinic 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในคลินิกในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางหรือรุนแรง
ตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม การประเมินผลภายหลังการรักษาขั้นต้นในการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้น
รุนแรง การวางแผนและการรักษาขั้นแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงการปรับการสบฟัน การท าเฝือกฟัน การรักษาอ่ืน
ที่ร่วมกับทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาอ่ืนการท าศัลยกรรมแบบไม่ซับซ้อนและการท าศัลยกรรมเพื่อเหนี่ยวน าให้
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เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อปริทันต์ การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยหลังการท าศัลยกรรมปริทันต์  การ
เตรียมผู้ป่วยและช่วยข้างเก้าอ้ีในงานทันตกรรม               รากเทียม 

Continuation in clinical practice in treatment of patients with moderate or severe 
periodontitis using appropriate sequence, periodontal re-evaluation after initial phase of 
treatment for patients with severe periodontitis, additional treatment planning and treatment 
including occlusal adjustment, splinting, and treatment in conjunction with other specialists, 
simple surgical therapy and periodontal regeneration procedures, supportive periodontal 
therapy after corrective phase, patient preparation and chair-side assisting for dental implant. 
 
401955 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 5 8(0-24-0) 
 Advanced Periodontal Clinic 5 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในคลินิกในการดูแลผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบขั้นปานกลางหรือรุนแรง
ตามล าดับขั้นตอนที่เหมาะสม การรักษาผู้ป่วยปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์การคงสภาพอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วย
หลังการท าศัลยกรรมปริทันต์ การท าศัลยกรรมรากเทียมขั้นตอนที่ 1 
 Continuation in clinical practice in treatment of patients with moderate or severe 
periodontitis using appropriate sequence, treatment of periodontal-prosthodontic patients, 
supportive periodontal therapy for patients after corrective phase, stage I implant surge. 
 
401956 ปริทันตวิทยาคลินิกขั้นสูง 6 8(0-24-0) 
 Advanced Periodontal Clinic 6 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

การเพิ่มเติมประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมปริทันต์เพื่อเหนี่ยวน าให้เกิดการสร้างใหม่ของเนื้อเยื่อ    
ปริทันต์รวมทั้งศัลยกรรมปริทันต์เพื่อความสวยงามการดูแลผู้ป่วยทันตกรรมรากเทียมก่อนที่จะท าศัลยกรรม
รากเทียมขั้นตอนที่ 2 การประเมินผลภายหลังการรักษาที่เสร็จสมบูรณ์ การวางแผนส าหรับขั้นบ ารุงรักษา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้โรคปริทันต์เกิดซ้ าอีก การท ารายงานส าหรับผู้ป่วยแต่ละรายโดยละเอียด 

Enhancement of experience in periodontal regeneration procedures and periodontal 
plastic and reconstructive surgery, patient care during the healing period prior to stage II 
implant surgery, periodontal re-evaluation after completion of treatment, treatment planning 
for supportive periodontal therapy to prevent recurrence of diseases, complete case report. 

 
401971 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 1 2(2-0-4) 
 Seminar Periodontal Literature 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401871 และ 401872 
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 การอ่านเชิงวิจารณ์ และการน าเสนอบทความปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาปริทันตวิทยาทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุป ร่วมอภิปรายเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาปริทันต์  

Critical reading and presentation of both national and international current literatures 
in periodontal field,  summary and discussion in the advancement of periodontal knowledge. 
 
401972 สัมมนาวรรณกรรมทางปริทันตวิทยา 2 2(2-0-4) 
 Seminar Periodontal Literature 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401971 
 การอ่านเชิงวิจารณ์ และน าเสนอบทความปัจจุบันทางวิชาการจากวารสารต่าง ๆ ทั้งใน และ
ต่างประเทศ สรุป และเสนอรายงาน ร่วมอภิปราย วิเคราะห์ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในสาขาวิชาปริทันตวิทยา 

Critical reading and presentation of both national and international current literatures in 
periodontal field,  summary and discussion in the advancement of periodontal knowledge. 
 
401973 บทความปัจจุบันทางปริทันตวิทยา 3 2(2-0-4) 
 Current Literature in Periodontocs 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : 401972 
 การอ่านเชิงวิจารณ์และการน าเสนอบทความปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาปริทันตวิทยาทั้งในและ
ต่างประเทศ สรุป ร่วมอภิปรายเก่ียวกับความก้าวหน้าทางวิชาการสาขาปริทันต์ 
 Crotocal reading and presemtation of both national and international current literatures 
inperiodontal field, summary and discussion in the advancement of periodontal knowledge. 
 
 
 
 
 
402727 การเคลื่อนฟันส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์ 1(1-0-2) 
 Tooth Movement in Periodontal Patients 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร  

การจ าแนกชนิดและสาเหตุของการสบฟันผิดปกติ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของแบบจ าลองฟัน
และภาพรังสีศีรษะและใบหน้า การเลือกผู้ป่วย การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่
จ าเป็นต้องรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การเคลื่อนฟัน หลักการเลือกวิธีการรักษา และวิธีการใช้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือจัดฟันส าหรับการเคลื่อนฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์ การตอบสนองของอวัยวะปริทันต์ ผลการรักษา การ
คงสภาพ และความล้มเหลวของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยโรคปริทันต์ 
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Classification and etiology of malocclusion, patient’s record, model analysis and 
radiographic analysis, case selection, diagnosis and treatment planning for periodontal patients 
in need of orthodontic treatment,  tooth movement, principles of treatment selection and 
materials in each treatment modality,  response of periodontal tissue to tooth movement,  
treatment evaluation and maintenance,  failure of orthodontic treatment in periodontal 
patients. 

 
403701 ทันตรังสีวิทยาและการวินิจฉัยรอยโรคช่องปาก 1 (1-0-2) 
 Oral Radiology and Oral Lesion Diagnosis  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

เทคนิคการถ่ายภาพรังสีและหลักการพื้นฐานส าหรับการอ่านภาพรังสี ภาพรังสีของโรคที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อเยื่อฟันที่พบได้บ่อย ภาพรังสีของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้าและรอยโรคที่พบ การวินิจฉัยแยกโรค
ทางภาพรังสีของรอยโรคในกระดูกขากรรไกรและใบหน้า ภาพรังสีของทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพรังสี
และภาพชนิดต่าง ๆ ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าด้วยวิธีการที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน เช่น  คอมพิวเท็ตโทโม
กราฟฟี่ แม็กเนติกเรโซแนนซ์ อัลทราซาวน์ เวชศาสตร์นิวเคลียร์ และภาพรังสีดิจิตอล รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อน
ที่พบบ่อยในช่องปาก การตรวจวินิจฉัยและการจัดการรักษา อาการที่แสดงในช่องปากของผู้ป่วยที่มีโรคทาง
ระบบ 
 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. 
 
 
 
 
408704 เวชศาสตร์ทั่วไปประยุกต์ในทางทันตกรรม 1 (1-0-2) 
 Applied General Medicine in Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การซักประวัติ  การตรวจร่างกาย  การตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม
บางอย่างที่ทันตแพทย์ ที่มีอาการและปัญหาเกี่ยวกับทางทันตแพทย์  โรคทางระบบต่าง ๆ ของร่างกายควร
ทราบ 
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 History taking, physical examination and laboratory investigations, some important 
emergency conditions in general related to dentistry, systemic diseases and their related dental 
problems. 
 
412720 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก 1(1-0-2) 
 Pharmacology for Oral Medicine 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 การศึกษาทางเภสัชวิทยาของตัวยาที่ใช้ทางเวชศาสตร์ข่องปากทั้งในด้านโครงสร้างและคุณสมบัติทาง
เคมี ปฏิกิริยา ผลข้างเคียง รวมทั้งเภสัชจนลศาสตตร์ 
 This course provides the pharmacological study of drugs used in Oral Medicine and 
Oral Pathology with details of structure and chemistry, pharmacodynamics, adversr reactions 
and pharmacyokinetic. 
 
415701 ทันตกรรมป้องกันขั้นสูง และปจัจัยก าหนดสุขภาพช่องปาก    3(3-0-6)  
 Advanced Preventive Dentistry and Oral Health 
Determinants 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ความรู้ข้ันสูงในศาสตร์ตา่ง ๆ ทีเ่ก่ียกับงานทนัตกรรมป้องกัน เน้นโรคในช่องปากหลัก 3 โรค คือ ฟันผุ 
ปริทันต์ และมะเร็งช่องปาก สาเหตุปัจจัยเสี่ยงต่อทั้ง 3 โรค วิธีการประเมินความเสี่ยง มาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การป้องกัน และประมวลความรู้มาใช้ในการวางแผนโครงการทนัตกรรมป้องกัน ในกลุ่มเปา้หมายต่าง ๆ ทั้งใน
คลินิกและชุมชน 
 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. 
 
415704 ระบาดวิทยาช่องปาก  3(3-0-6)  
 Oral Epidemiology   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

หลักการทางระบาดวิทยากับงานทันตสุขภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะทันตสุขภาพ ระบาดวิทยาของ
โรคและความผิดปกติต่างๆ ในช่องปาก วิธีการึกษาทางระบาดวิทยาชนิดต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทันตสุขภาพ การ
วิจารณ์รายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาช่องปาก 

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. 
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415707 สัมมนาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติทางทันตสาธารณสุข  2(2-0-4) 
 Seminar in Research Methodology and Biostatistics in 

Dental Public Health 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

เป็นการศึกษาเก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติที่เน้นทางทันตสาธารณสุข แนวคิดและเทคนิคการสุ่ม
ตัวอย่าง  สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน ทั้งสถิติพาราเมตริกและนอน -พาราเมตริก การเลือกใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมส 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  3(3-0-6)  
 Qualitative Research  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน 

ปรัชญาเบื้องต้นของการวิจัยทางสังคมศาสตร์และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยเชิงคุณภาพ และ
การวิจัยเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินงานวิจัยเชิงคุณภาพ กระบวนการคิดรวบยอด 
เทคนิควิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลเชิงคุณภาพรวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยเชิง
คุณภาพ 

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. 
 
415711 พฤติกรรมศาสตร์และจริยธรรมส าหรับทันตแพทย์  1(1-0-2)  
 Behavioral Science and Ethics for Dentists 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 แนวคิดจริยศาสตร์ จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทันตแพทย์ ความสัมพันธ์ของศาสนา จริยธรรม 
และวิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วยและข้อบังคับของทันตแพทย์สภา ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมของมนุษย์ และการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  ทันตแพทย์และผู้ป่วย วิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมของทันตแพทย์โดยใช้พื้นฐาน ความรู้ 
ความเข้าใจในจริยธรรมที่เกรียนมา 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. 
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415712 ระเบียบวิธีวิจัยส าหรับสาขาทนัตแพทยศาสตร์  2(2-0-4)  
 Research Methodology in Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน: ตามความเห็นชอบของผู้สอน 
 การศึกษาระเบียบวิธีและขั้นตอนในการท าวิจัยประเภทต่าง ๆ  การน าขบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้
ในการออกแบบงานวิจัย การตั้งสมมุติฐานการวิจัยเทคนิควิธีการรวมรวมข้อมูล การจัดท าข้อมูล การเขียนโครง
ร่างงานวิจัย 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 าหรับสาขาทันตแพทยศาสตร ์ 2(2-0-4) 
 Biostatistics in Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

แนวคิดและการน าวิธีทางสถิติไปใช้ในการวางแผนพัฒนาโครงร่างวิจัยทางทันตแพทย์ การเลือกใช้สถิตทิี่
เหมาะสมกับข้อมูลทางทันตแพทยศาสตร์ ทั้งสถิติพาราเมตริกและสถิตินอนพาราเมตริก วิธีการเลือกตัวอย่าง
และการก าหนดขนาดตัวอย่าง การทดสอบค่าความถูกต้องและค่าความเชื่อถือได้ การวางแผนวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับงานวิจัยทางทันตแพทย์ การเตรียมข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการสื่อสารในการขอค าปรึกษาทางสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร ์

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. 
415901 การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 3(3-0-6) 
 Oral Health Promotion 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

ทฤษฎีและแนวคิดในการส่งเสริมสุขภาพ และประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก โดยผู้เรียนจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม วิวัฒนาการของการส่งเสริมสุขภาพ ทฤษฎีและ
รูปแบบของพฤติกรรมสุขภาพทั้งในปัจเจกชนและสังคม ปัจจัยต่างๆที่มี อิทธิพลต่อการส่งเสริมสุขภาพและ
สุขภาพช่องปาก รวมทั้งมาตรการต่างๆของการส่งเสริมสุขภาพ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในด้านการวางแผนและการ
ประเมินผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก รวมทั้งแนวทางการน าเอามาตรการที่ส าคัญๆ ในการส่งเสริม
สุขภาพช่องปากมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

This course provides theories and concept in health promotion applied to oral health 
promotion. The students will learn the vision in holistic health care development, the 
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evolution of health promotion, theories and models of health behavior both in individual and 
society. The course covers factors effecting health and oral health promotion and also the 
measures and strategies in oral health promotion. Oral health promotion planning and 
evaluation as well as the concept of using appropriated measures in oral health promotion 
are also included. 
 
415902 การสื่อสารเพื่อสุขภาพช่องปาก 3(2-1-5) 
 Oral Health Communication 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

หลักการ ทฤษฎีและแนวคิดการสื่อสารทั้งเชิงรุกและเชิงรับ โดยเฉพาะการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวจิตใจ 
การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม การรณรงค์และการสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนาสุขภาพช่องปาก การศึกษา
วิเคราะห์กรณีตัวอย่าง ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ การประมวลแนวคิดและวิธีการปรับใช้ 

Principle theory and concept of active and passive communication especially the 
communication for persuasion. Participatory communication, Campaign and mass 
communication for oral health. Cases study and its application based upon scientific evidence 
are also provided. 
 
415903 มานุษยวิทยาและสังคมวิทยาสาธารณสุข 3(3-0-6) 
 Anthropology and Sociology in Public Health 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

ความสัมพันธ์ของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ การใช้บริการสาธารณสุข 
และการพัฒนาสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพ และความ
ต้องการในการส่งเสริมสุขภาพ 

The interrelationship between sociology, economics and culture which influence health 
behavior, health care utilization and health development of people. Analysis of many other 
influential factors on health and health promotion needs will be included. 

 
415921 ระบบบริการและการบริหารงานทันตสาธารณสุข 3(2-1-5) 
 Dental Public Health Service System and Adminstration 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

แนวคิด ทฤษฎี และวิธีการจัดระบบบริการทันตสุขภาพ ที่ตอบสนองต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน 
บนพื้นฐานของคุณภาพ ความเท่าเทียม และความคุ้มค่า กรณีศึกษาระบบบริการทันตสุขภาพ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หลักการการบริหารและการคิดเชิงระบบ การพัฒนาภาวะผู้น า การบริหารจัดการ            
ทันตสุขภาพเป็นระบบ และแนวทางการประยุกต์ 
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Concept, theory and methods of oral health service system based on quality equity and 
effectiveness. Cases study both national and international are discussed. The systems thinking, 
the leadership development, systematic dental public health administration and its application 
are included. 

 
415922 ทันตแพทยศาสตร์เชิงประจักษ ์ 2(1-1-3) 
 Evidence-based Dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่งของข้อมูลของหลักฐานที่
น่าเชื่อถือ หลักการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพงานวิจัยและบทความวิชาการ การน าแนวคิดการปฏิบัติตาม
หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการตัดสินใจถึงการวางแผนและแนวทางการแก้ปัญหา ในงานสาธารณสุขและทันต
สาธารณสุข 
 Principle of evidence-based dentistry, systematic review and evaluation of scientific 
information are provided in order to apply to public health and dental public health planning.  
 
415931 การฝึกปฏิบัตงิานทันตสาธารณสุข 1 8(0-24-0) 
 Dental Public Health Practice 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเพื่อท าความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาสนใจทั้งในระดับบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และบริบทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ปัจจัยเสี่ยงร่วม และปัจจัยก าหนดทางสังคมที่สัมพันธ์กับ
สุขภาพช่องปาก โดยการออกแบบวิธีการเพื่อท าความเข้าใจ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ/หรือการป้องกันโรคในช่องปากส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย 

Dental public health practice for understanding target groups, which students are 
interested in, at the individual, family and community levels, and related contexts as well as 
common risk factors and social determinant of oral health by designing methods, collecting 
data, analyze and presentation for use as basic information in oral health promotion and/or 
oral disease prevention planning for target groups. 
 
415932 การฝึกปฏิบัตงิานทันตสาธารณสุข 2 8(0-24-0) 
 Dental Public Health Practice 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   415931 

การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเพื่อวางแผนและด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ/หรอืการ
ป้องกันโรคในช่องปากส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาสนใจ โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ที่ได้จากการฝึก
ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 1 
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Dental public health practice for planning and implement oral health promotion and/or 
oral disease prevention for target groups, which students are interested in, by using basic 
information from dental public health practice 1. 

 
415933 การฝึกปฏิบัตงิานทันตสาธารณสุข 3 8(0-24-0) 
 Dental Public Health Practice 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   415932 

การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขเพื่อประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและ/หรือ
การป้องกันโรคในช่องปากส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่นักศึกษาสนใจ จากการฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข 2 

Dental public health practice for evaluation oral health promotion and/or oral disease 
prevention planning for target groups, which students are interested in, based on dental public 
health practice 2. 

 
415981 สัมมนาทันตสาธารณสุข 1 3(3-0-6) 
 Seminar in Dental Public Health 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

ทบทวน อภิปราย และน าเสนอ บทความทางวิชาการ งานวิจัย และวรรณกรรมจากวารสารต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับงานด้านทันตสาธารณสุขและงานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

Review, discussion and presentation of academic article, research and literature in dental 
public health and related fields, which students are interested. 
 
 
 
415982 สัมมนาทันตสาธารณสุข 2 3(3-0-6) 
 Seminar in Dental Public Health 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

วิจารณ์ วิเคราะห์ และน าเสนอ บทความทางวิชาการ งานวิจัย และวรรณกรรมจากวารสารต่างๆ ที่
ครอบคลุมงานด้านทันตสาธารณสุขและงานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

Critique, analysis and presentation of academic article, research and literature in dental 
public health and related fields, which students are interested.  
 
415983 สัมมนาทันตสาธารณสุข 3 3(3-0-6) 
 Seminar in Dental Public Health 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
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สังเคราะห์ สร้างนวัตกรรม และน าเสนอ ประเด็นงานวิชาการที่ครอบคลุมงานด้านทันตสาธารณสุขและ
งานด้านอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง และเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 

Synthesis, create innovation and presentation of academic article, research and literature 
in dental public health and related fields, which students are interested. 

 
421714 ฟันเทียมทับราก 1(1-0-2)
 Removable Overlay Dentures 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน:   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

การตรวจ พิเคราะห์ ประเมิน การวางแผนการรักษา และการออกแบบฟันเทียมทับรากในรายปกติ
และซับซ้อน การสบฟันและกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองที่ใช้ในการบูรณะด้วยฟันเทียมทับราก  

Examination, diagnosis, evaluation, treatment planning and design for removable 
overlay dentures in general and complicated cases, occlusion and articulators used in 
removable overlay denture construction. 
 
421715 ปริทันต์-ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1(1-0-2)
 Periodontics-Prosthodontics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างงานปริทันต์และทันตกรรมประดิษฐ์ การวางแผนการรักษาร่วมกัน และหลักการ
ออกแบบฟันเทียมทั้งชนิดติดแน่นและถอดได้ หลักการบูรณะด้านบดเคี้ยว การปรับดุลการบดเคี้ยว การยึด
เฉพาะกาลส าหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์ในผู้ป่วยที่ใส่ฟันเทียม
และการดูแลอวัยวะปริทันต์หลังการใส่ฟันเทียม 
 The interrelationship between periodontics and prosthodontics, periodontal-
prosthodontic treatment planning, designs of both fixed and removable prostheses, concepts 
of occlusion in restorations, occlusal equilibration and provisional splinting in periodontal 
patients, changes of periodontal tissue after prosthodontic treatment, supportive treatment 
for periodontal-prosthodontic patients. 
 
421811 ฟันเทียมติดแน่นขั้นสูง 1(1-0-2) 
 Advanced Fixed Prosthodontics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค และขั้นตอนการให้การรักษาด้วยฟันเทียมบางส่วนติดแน่น การบูรณะฟันที่ได้รับ
การรักษาคลองรากฟันแล้ว การท าครอบฟันบางส่วน ครอบฟันกระเบื้องล้วน การเทียบสีและการแต่งสีครอบ
ฟัน การยึดครอบฟัน ความล้มเหลวของงานฟันเทียมบางส่วนติดแน่น 

Concepts, theories, techniques and steps in fixed prosthodontic treatment. Restoration 
of endodontically treated teeth. Partial coverage, porcelain-fused-to-metal crowns and all 
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ceramic crowns. Science of color, shade guide selection, stain and glazing. Clinical failures in 
fixed prosthodontics. 
 
421812 ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ขั้นสูง 1(1-0-2) 
 Advanced Removable Prosthodontics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

แนวคิด ทฤษฎี และพื้นฐานการออกแบบและการรักษาด้วยฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในผู้ป่วยรายที่ยาก
กว่าปกติ รายที่มีฟันเหลือน้อย และรายที่มีการสูญเสียมิติแนวดิ่ง การใช้ตัวยึดหรือสลักยึด การพิมพ์สันเหงือก
ในลักษณะท 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 1(1-0-2) 
 Advanced Complete Denture 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  

แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคในการให้การรักษาด้วยฟันเทียมทั้งปากในผูป้่วยที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ฟัน
เทียมทั้งปากชนิดใสท่ันที ฟันเทยีมเดี่ยว และฟันเทียมทับราก 

Concepts, theories and techniques in treatment with complete denture in complicated 
cases. Immediate denture, single complete denture and overdenture. 
 
 
 
 
421814 ปริทันต-์ทันตกรรมประดิษฐ์ขัน้สูง   1(1-0-2)
 Advanced Perio-Prosthodontics   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  

แนวคิด ทฤษฎีและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์  การ
ท าศัลยกรรม ปริทันต์เพื่อรองรับการใส่ฟัน การใส่ฟันเทียมติดแน่นและฟันเทียมบางส่วนถอดได้ในผู้ป่วยโรค  
ปริทันต์ การสร้างฟันเทียมที่มีการสบฟันที่มีเสถียรภาพ และมีความสวยงามภายหลังการรักษาโรคปริทันต์ การ
คงสภาพภายหลังการใส่ฟันเทียม 

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. 
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421815 ทันตกรรมรากเทียม 1(1-0-2) 
 Prosthodontic Implantology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารยผ์ู้สอน  

แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค ในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียม การเลือกผู้ป่วย การวินิจฉัยและการ
วางแผนการรักษา การเลือกรากเทียม และการออกแบบฟันเทียมให้เหมาะสมกับรากเทียม ระบบต่างๆของราก
เทียม 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 1(1-0-2) 
 Maxillofacial Prosthodontics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :  ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

การฟื้นฟูและบูรณะความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้า ทั้งที่มีขึ้นแต่ก าเนิดและเกิดขึ้นภายหลัง โดย
ใช้สิ่งประดิษฐ์ 

Prosthetic rehabilitation and reconstruction of oral and facial defects both congenital 
and acquired origin. 
 
421827 ชีววัสดุส าหรับการประยุกต์ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ 1(1-0-2) 
 Biomaterials for Prosthodontic Applications 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :     ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

วัสดุชีวภาพที่ประยุกต์ใช้ในงานทันตกรรมประดิษฐ ์การทบทวนทันตวสัดุศาสตร์ เชน่ โพลิเมอร์ เซรามิก 
โลหะ และโลหะเจือในทางทันตกรรม ทั้งในด้าน ส่วนประกอบ คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี เชิงกล และชีวเวท 
ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม ข้อดี ข้อเสีย และการเข้ากันไดท้างชีวภาพ  

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 1(1-0-2) 
 Advanced Dental Occlusion 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

ศึกษาชีววิทยาและกลศาสตร์ของระบบบดเคี้ยว หลักการเคลื่อนที่ของขากรรไกรล่าง ความส าคัญของ
การสบฟันในศูนย์และความสัมพันธ์ในศูนย์ ระบบการบดเค้ียวในอุดมคติ การบาดเจ็บเหตุสบฟัน โรคที่เก่ียวกับ
ข้อต่อขากรรไกร การปรับการสบฟันและการเข้าเฝือกฟัน 
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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 ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง 1(0-3-0) 
 Advanced Laboratory Practice in Prosthodotics   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

การฝึกปฏิบัติในงานปฏิบัติการทางทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง ได้แก่ ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 
ฟันเทียมทั้งปากและฟันเทียมติดแน่น การฝึกถ่ายภาพในช่องปาก     

Laboratory practices in advanced prosthodontics, for example: Laboratory practices in 
removable partial denture, complete denture, fixed dental prostheses and practice in dental 
photography. 
 
421891 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Prosthodontics 1   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

การน าเสนอบทความปริทัศน์ และบทความวิจัยที่เก่ียวกับขั้นตอน เทคนิค วิธีการ วัสดุต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทั้งการใส่ฟันเทียมแบบติดแน่น ฟนัเทียมบางสว่นแบบถอดได้ ฟันเทียมทั้ง
ปาก และงานปริทนัต์ -ทันตกรรมประ ดิษฐ์ เพื่อให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการรักษาทางคลนิิกได้ 

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.  
 
421892 สัมมนาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Prosthodontics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

การน าเสนอบทความปริทัศน์ และบทความวิจัยที่เก่ียวกับขั้นตอน เทคนิค วิธีการ วัสดุต่างๆ ที่เก่ียวข้อง
กับการให้การบ าบัดฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก อวัยะที่เกี่ยวข้องของขากรรไกรและใบหน้า สิ่งใบหน้า
และขากรรไกรประดิษฐ์ และทันตกรรมประดิษฐ์ส าหรับรากเทียม โดยการประมวลความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ
มาประยุกต์เพื่อการรักษา 

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. 
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421893 สัมมนาการฟ้ืนฟูสภาพข่องปาก 3(3-0-6) 
 Seminar in Oral Rehabilitation 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

เลือกและอ่านวิเคราะห์บทความทางทันตกรรมประดิษฐ์เกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคปฏิบัติในการบูรณะ
สภาพฟันและอวัยวะในช่องปากให้ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติฟัน หรือสภาพเนื้อเยื่ออวัยวะในช่องปากถูกท าลายไป
อย่างมาก โรคเกี่ยวกับระบบบดเค้ียว ต าแหน่งของฟันและขากรรไกรที่ผิดปกติ และฟันสึกอย่างรุนแรง  

Select and criticize the prosthodontics articles about theories and clinical practicing 
techniques in restoration the teeth and oral structures in patients with severely damage of 
oral structures, malfunction of masticatory system, malposition of teeth and jaws, severe 
attrition of natural tooth structure. 
 
421894 สัมมนาฟันเทียมถอดได้และสิ่งบูรณะบริเวณใบหน้าและขากรรไกร   3(3-0-6) 

Seminar in Removable Prosthodontics and Maxillofacial 
Prostheses 

เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
เลือกและอ่านวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคทางคลินิกในการบูรณะด้วยฟัน

เทียมชนิดถอดได้และสิ่งประดิษฐ์บริเวณใบหน้าและขากรรไกร 
Select and criticize the articles about theories, concepts and clinical practices for 

removable dentures and oral and maxillofacial prostheses. 
 

421895 สัมมนาฟันเทียมติดแน่น 3(3-0-6) 
 Seminar in Fixed Prosthodontics 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

เลือกและอ่านวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคในกระบวนการบูรณะทาง          
ทันตกรรมประดิษฐ์ด้วยฟันเทียมชนิดติดแน่น  

Select and criticize the articles about theories, concepts and techniqes in fixed 
prosthodontics procedures. 

 
421896 สัมมนารากฟันเทียม 3(3-0-6) 
 Seminar in Dental Implant 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

เลือกและอ่านวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด และเทคนิคส าหรับการบูรณะโครงสร้างในช่อง
ปากด้วยรากฟันเทียม 

Select and criticize the articles about theories concepts and techniques in restoration 
the oral structures with dental implant. 
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421902 เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและทันตกรรมผู้สูงอายุ 1(1-0-2) 
 Geriatric medicine and dentistry 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 พื้นฐานชีววิทยาและพยาธิวิทยาของโรคในช่องปากผู้สูงอายุ จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร์ เวชศาสตร์
ทั่วไปและโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ ข้อพิจารณาเก่ียวกับการฟื้นฟูสภาพช่องปากผู้ป่วยสูงอายุแบบองค์รวม 

Basic knowledge of oral biology and oral pathology in elderly patient. Psychology, 
behavior science, general medicine and nutrition in elderly patient. Considerations in oral 
rehabilitation. 
 
421903 ระบบระเบียบโรงพยาบาลและการดูแลกรณีฉุกเฉิน 1(1-0-2) 
 Hospital System and Emergency Treatment  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 ระบบการท างานในโรงพยาบาลที่ต้องประสานสัมพันธ์กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สาขาอืน่ๆ 
ระบบการส่งต่อผู้ป่วย การทดสอบทางห้องปฏิบัติการต่างๆ ในโรงพยาบาลที่ช่วยวินิจฉัยพยาธิสภาพของผู้ป่วย 
การแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและปัญหาแทรกซ้อนในการให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 
 Collaboration I work flow between doctor and medical attendant in hospital. Patient 
referral system and laboratory tests in hospital for diagnosis. Emergency treatment and 
problems solving for the complications in prosthodontics treatment. 
 
421951 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 1 5(0-15-0) 
 Residency Clinical Prosthodontics 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  

การฝึกปฏิบัติ การวางแผนการรักษาและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องการใส่ฟันเทียม
ถอดได้ฟันเทียมติดแน่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการเลือกใช้วัสดุ 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. 
 
421952 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 2 5(0-15-0) 
 Residency Clinical Prosthodontics 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การฝึกปฏิบัติ การวางแผนการรักษาและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟู
สภาพช่องปาก และผู้ป่วยที่มีความวิการทางใบหน้าและขากรรไกรด้วยการบูรณะฟื้นฟูสภาพช่องปาก และการ
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ใส่สิ่งใบหน้าและขากรรไกรประดิษฐ์ ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการ
เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษา 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. 
 
421953 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 3 5(0-15-0) 
 Residency Clinical Prosthodontics 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
  การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษา และรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐ์ในผู้ปว่ยที่ต้องการฝังราก
เทียมร่วมกับการใส่ฟันบนรากเทียม  โดยมีการวางแผนร่วมกับสาขาวชิาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และการเลือกใช้วัสด ุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษา 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. 
 
421954 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 4 5(0-15-0) 
 Residency Clinical Prosthodontics 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
  การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษา และรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเจ็บปวดที่ขากรรไกร อาจ
ร่วมกับการใส่ฟันภายหลังการรักษา โดยมีการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษา และน าเสนอการวางแผนการรักษา 
 Clinical practice in treatment planning and treatment of patients with 
temporomandibular disorder. The treatment may include prosthesis. The treatment plans 
involve consultation with the related fields, the selection of materials and equipment. Case 
presentation of treatment plans. 
 
421955 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5 5(0-15-0) 
 Residency Clinical Prosthodontics 5 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
  การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษาและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องการใสฟ่นัเทยีม
ถอดได้ฟันเทียมติดแน่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการรักษา และน าเสนอการวางแผนการรักษา 
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 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. 
 
421956 คลินิกทันตแพทย์ประจ าบ้านสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 6 5(0-15-0) 
 Residency Clinical Prosthodontics 6 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การฝึกปฏิบัติในการวางแผนการรักษาและรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่ต้องการใส่ฟันเทียม
ถอดได้ฟันเทียมติดแน่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องอาศัยการวางแผนร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และการเลือกใช้วัสดุ 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. 
 
421981 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 1 2(2-0-4) 
 Prosthodontics Treatment Planning 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การวางแผนการรักษาและการประสานสัมพันธ์ของกลุ่มงานทันตกรรมหรือทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาวิชาต่างๆ ในคลินิกทันตกรรม ได้แก่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็น
โดดอนท์ และปริทันตวิทยา เพื่อประมวลความรู้ขั้นสูงและทันสมัยของแต่ละสาขาในการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ 
 Treatment planning and cooperation with the other dental groups or specialties such as 
prosthodontist, dental surgeons, orthodontist, endodontist and periodontist for integrating the 
advanced and modern knowledge of each discipline into the prosthodontics treatments. 
 
421982 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 2 2(2-0-4) 
 Prosthodontics Treatment Planning 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การวางแผนการรักษาและการประสานสัมพันธ์ของกลุ่มงานทันตกรรมหรือทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาวิชาต่างๆ ในคลินิกทันตกรรม ได้แก่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็น
โดดอนท์ และปริทันตวิทยา เพื่อประมวลความรู้ขั้นสูงและทันสมัยของแต่ละสาขาในการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ 
 Treatment planning and cooperation with the other dental groups or specialties such as 
prosthodontist, dental surgeons, orthodontist, endodontist and periodontist for integrating the 
advanced and modern knowledge of each discipline into the prosthodontics treatments. 
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421983 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 3 2(2-0-4) 
 Prosthodontics Treatment Planning 3 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การวางแผนการรักษาและการประสานสัมพันธ์ของกลุ่มงานทันตกรรมหรือทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาวิชาต่างๆ ในคลินิกทันตกรรม ได้แก่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็น
โดดอนท์ และปริทันตวิทยา เพื่อประมวลความรู้ขั้นสูงและทันสมัยของแต่ละสาขาในการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์  
 Treatment planning and cooperation with the other dental groups or specialties such as 
prosthodontist, dental surgeons, orthodontist, endodontist and periodontist for integrating the 
advanced and modern knowledge of each discipline into the prosthodontics treatments. 
 
421984 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 4 2(2-0-4) 
 Prosthodontics Treatment Planning 4 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การวางแผนการรักษาและการประสานสัมพันธ์ของกลุ่มงานทันตกรรมหรือทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาวิชาต่างๆ ในคลินิกทันตกรรม ได้แก่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็น
โดดอนท์ และปริทันตวิทยา เพื่อประมวลความรู้ขั้นสูงและทันสมัยของแต่ละสาขาในการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์  
 Treatment planning and cooperation with the other dental groups or specialties such as 
prosthodontist, dental surgeons, orthodontist, endodontist and periodontist for integrating the 
advanced and modern knowledge of each discipline into the prosthodontics treatments. 
 
421985 วางแผนการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 5 2(2-0-4) 
 Prosthodontics Treatment Planning 5 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :    ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน  
 การวางแผนการรักษาและการประสานสัมพันธ์ของกลุ่มงานทันตกรรมหรือทันตแพทย์เฉพาะทาง
สาขาวิชาต่างๆ ในคลินิกทันตกรรม ได้แก่ ทันตกรรมประดิษฐ์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน วิทยาเอ็น
โดดอนท์ และปริทันตวิทยา เพื่อประมวลความรู้ขั้นสูงและทันสมัยของแต่ละสาขาในการรักษาทางทันตกรรม
ประดิษฐ์ 
 Treatment planning and cooperation with the other dental groups or specialties such as 
prosthodontist, dental surgeons, orthodontist, endodontist and periodontist for integrating the 
advanced and modern knowledge of each discipline into the prosthodontics treatments. 
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422711 ชีวเวชวิทยาส าหรับทันตแพทย์ 2(2-0-4) 
 Biomedical Science for Dentists 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

พื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เก่ียวข้อง และสัมพันธ์กับงานทางทันตกรรม รวมถึงกายวิภาคศาสตร์ 
และสรีรวิทยาของอวัยวะต่าง ๆ บริเวณศีรษะและคอ การประยุกต์ความรู้ในเรื่ องหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาท ระบบการบดเคี้ยว และระบบการกลืนอาหาร กลไกการเกิดความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและ
ช่องปากและการควบคุม พื้นฐานทางอณูพันธุศาสตร์และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับทาง       
ทันตกรรมชีวเคมีประยุกต์ของเนื้อเยื่อที่สะสมแร่ธาตุและพยาธิวิทยาของการอักเสบและการติดเชื้อบริเวณ
ใบหน้าและช่องปาก อณูชีววิทยาของมะเร็งช่องปาก 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 2(2-0-4) 
 Advanced Oral Biology 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน :   ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

ความก้าวหน้าใหม่ๆ ในสาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุลในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับการเจริญและ
พัฒนาของกะโหลกศีรษะ เพดาน ใบหน้า ฟัน และอวัยวะปริทันต์ ชีววิทยาของกระดูกและเซลล์เยื่อบุผิว 
โครงสร้างของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน กลไกการข้ึนของฟัน การหายของแผลในช่องปาก
และการรับรส  โครงสร้างทางสรีรวิทยาและชีวเคมีของน้ าลาย และบทบาทของกระบวนการอักเสบและระบบ
ภูมิคุ้มกันในช่องปาก ทบทวนการจ าแนกชนิดของเชื้อจุลชีพในช่องปากโดยเฉพาะแบคทีเรียและกลไกทาง
พิษวิทยาของเชื้อจุลชีพ การเกิดแผ่นคราบจุลินทรีย์และส่วนประกอบ ความส าคัญของแผ่นคราบจุลินทรีย์และ
เชื้อจุลินทรีย์ที่เฉพาะเจาะจงต่อการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์  การน าความรู้ทางอณูชีววิทยาไปประยุกต์ใช้
ในงานวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

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 
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dental plaque and specific microorganisms in dental caries and periodontal disease discussed, 
application of knowledge in molecular biology for dental research. 
 
422713  วิทยาศาสตร์ช่องปากขั้นสูง  1(1 -0- 2) 
 Advanced Oral Sciences 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน  : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผูส้อน 

ความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์ช่องปากที่เกี่ยวข้องกับ เทคนิคต่างๆที่ใช้ใน
การศึกษา/วิจัยทางอณูชีววิทยา เซลล์ต้นก าเนิดในช่องปาก ไมโครไบโอมในช่องปาก การวินิจฉัยโรคทาง      
ทันตกรรมและโรคทางระบบโดยใช้น้ าลาย วิศวกรรมเนื้อเยื่อทางทันตกรรม ยีนบ าบัดทางทันตกรรม ระบบ
น าส่งยาทางทันตกรรม การแก่ตัวที่สัมพันธ์กับช่องปาก นิติทันตวิทยา สารสนเทศทางทันตกรรม เทคโนโลยี
ระดับนาโน และเทคโนโลยีสามมิติที่ใช้ในทางทันตกรรม ตลอดจนการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานคลินิก 
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. 
 
423701 ระบบบดเคี้ยว ความเจ็บปวดและความผิดปกติของขากรรไกร 2(2-0-4) 
 และใบหน้า  
 Occlusion, Orafacial Pain and Temporomandibular Disorders 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ลักษณะทางกายวิภาคและการท างานของระบบบดเคี้ยว ชนิดของการสบฟันการจ าแนก การตรวจ
พิเคราะห์และการจัดการความผิดปกติของการสบฟันและความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบด
เค้ียว กลไกความเจ็บปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า การจ าแนกประเภทการตรวจพิเคราะห์ และการจัดการ
ความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก 
 Anatomical characteristixs and function of masticatory system, types of occlusion, 
classification, clinical evaluation, diagnosis and management of occlusal abnormalities and 
temporomandibular disorders, mechanism of orofacial pain, clinical evaluation, diagnosis and 
management of orofacial pain. 
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423703 การท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยว 2(2-0-4) 
 Functional Disturbances of the Masticatory System 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ศึกษากายวิภาคศาสตร์และวิเคราะห์การท าหน้าที่ของระบบบดเคี้ยว ระบาดวิทยาและแนวคิด
เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว การจัดจ าแนกกลุ่มของความผิดปกติที่เกิดขึ้นใน
ระบบบดเคี้ยว หลักการตรวจพิเคราะห์ และแนวคิดการบ าบัดรักษาการท าหน้าที่ผิดปกติของระบบบดเคี้ยว 
ศึกษาโรคและความผิดปกติในการท าหน้าที่และการท างานนอกหน้าที่ของระบบดบดเคี้ยว การท าทดสอบเพื่อ
การวินิจฉัย ประเภทต่างๆ ของการบ าบัดรักษา และการประยุกต์เทคโนโลยีกับการวิจัยและงานทางคลินิก    
ทันตกรรม 
 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 pf TMD management. 
 
426701 ทันตกรรมพร้อมมูล 1 3(3-0-6) 
 Comprehensive Dentistry 1 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

แนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูลเพื่อการรักษา การคงสภาพ การป้องกันและการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากที่เหมาะสม การตวจ การพิเคราะห์และวางแผน การเข้าดูแลทันตสุขภาพโดยค านึงถึงองค์รวม 
หลักการของทันตกรรมป้องกันในคลินิก การรักษาทางทันตกรรมอนุรักษ์ ทั้งการรักษาทางปริทันต์ การบูรณะ
ฟันโดยวิธีทางทันตกรรมหัตถการที่ไม่ซับซ้อน 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 3(3-0-6) 
 Comprehensive Dentistry 2 
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฟื้นฟูสภาพในช่องปากโดยการบูรณาการ การบูรณะฟันให้เหมาะสมกับสภาพปริทันต์และสภาพฟัน
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม การใส่ฟันปลอม การจัดฟันเพื่อการป้องกันการสบฟันผิดปกติและการจัด
ฟันเฉพาะที่ 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 
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restorative dentistry, dental prosthesis, oral surgery, interceptive orthodontics, minor tooth 
movement and comprehensive dental care for children. 
 
426703 การวางแผนการรักษาแบบบูรณาการขั้นสูง   1(1-0-2) 
 Advanced Multidisciplinary Treatment Planning   
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมแบบบูรณาการ โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ ทาง
ทันตกรรม ได้แก่ วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ปริทันตวิทยา ทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์
ช่องปาก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในช่องปากใน
บริบทคลินิก เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการรักษา 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. 
 
426761 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1   4(0-12-0) 
 Clinical Comprehensive Dentistry 1  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเก่ียวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลโดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม 
ประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่
เหมาะสม การบูรณาการความรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปากและการป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู รวมทั้งการน าเสนอแผนการ
รักษา ทางเลือกของการรักษา และการน าเสนอความก้าวหน้าของการรักษา การอภิปรายถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการรักษา 

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. 
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426766 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4   6(0-18-0) 
 Clinical Comprehensive Dentistry 4  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเดก็
ที่ไม่ซับซ้อนสามารถจัดการพฤติกรรมได้โดยไม่ใช้ยา โดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม ประกอบด้วยการตรวจ 
วินิจฉัยสุขภาพช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม การบูรณาการ
ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรค 
การบ าบัดรักษาและเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู และการด าเนินการรักษาจนเสร็จสิ้น รวมทั้งการ
น าเสนอผลรักษา และการอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคของการรักษา 
 Clinical practice in comprehensive dentistry in uncomplicated adult dental patients 
and non-pharmacologically managed pediatric dental patients. 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. 
 
426767 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5   8(0-24-0) 
 Clinical Comprehensive Dentistry 5  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อน และผู้ป่วยเด็กที่สามารถจัดการพฤติกรรมได้โดยไม่ใช้ยา  โดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม ประกอบด้วย
การตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม      
การบูรณาการความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู รวมทั้งการน าเสนอแผนการรักษา 
ทางเลือกของการรักษา การน าเสนอความก้าวหน้าของการรักษา การอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
รักษา 

Clinical practice in comprehensive dentistry in complicated adult patients and non-
pharmacologically managed pediatric dental patients. 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. 
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426768 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6 8(0-24-0) 
 Clinical Comprehensive Dentistry 6  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีความ
ซับซ้อน และผู้ป่วยเด็กที่สามารถจัดการพฤติกรรมได้โดยไม่ใช้ยา โดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม ประกอบด้วย
การตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่องปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม       
การบูรณาการความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการ
ป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและเตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู การด าเนินการรักษาจนเสร็จสิ้น และการ
ติดตามผลการรักษาเพื่อคงสภาพในผู้ป่วยรายที่มีความซับซ้อน และการอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
รักษา 
 Clinical practice in comprehensive dentistry in complicated adult dental patients and 
non-pharmacologically managed pediatric dental patients. 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. 
 
426769 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7 8(0-24-0) 
 Clinical Comprehensive Dentistry 7  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเก่ียวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยผู้ใหญ่ หรือเด็กที่
มีความซับซ้อน และมีสภาวะต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการรักษา อาทิ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีสภาวะทางระบบ 
หรือ ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ โดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม ประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่อง
ปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม การบูรณาการความรู้ของสาขาวิชา
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและ
เตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู รวมทั้งการน าเสนอแผนการรักษา ทางเลือกของการรักษา การน าเสนอ
ความก้าวหน้าของการรักษา การอภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคของการรักษา 
 Clinical practice in comprehensive dentistry in complicated adult and pediatric dental 
patients such as patients with systemic conditions, patients with mental disorder and/or 
patients with special needs. 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. 
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426770 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8 9(0-27-0) 
 Clinical Comprehensive Dentistry 8  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเก่ียวกับการให้การรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยผู้ใหญ่หรือเด็กที่มี
ความซับซ้อน และมีสภาวะต่างๆ ที่เป็นข้อจ ากัดในการรักษา อาทิ ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยที่มีสภาวะทางระบบ 
หรือ ผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ โดยค านึงถึงสุขภาพองค์รวม ประกอบด้วยการตรวจ วินิจฉัยสุขภาพช่อง
ปาก การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม การวางแผนการรักษาที่เหมาะสม การบูรณาการความรู้ ของสาขาวิชา
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรค การบ าบัดรักษาและ
เตรียมสภาพช่องปากเพื่อการฟื้นฟู การด าเนินการรักษาจนเสร็จสิ้น และการติดตามผลการรักษาเพื่อคงสภาพ 
ในผู้ป่วยรายที่มีความซับซ้อน และมีข้อจ ากัดต่างๆ ในการรักษา รวมทั้งการน าเสนอผลการรักษา และการ
อภิปรายถึงปัญหาและอุปสรรคของการรักษา 
 Clinical practice in comprehensive dentistry in older adults and patients with systemic 
conditions or patients with special needs.. 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, ideal and alternative treatment plan presentation, progress report, 
treatment problems and difficulties discussion. 
 
426793 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 2 2(2-0-4) 
 Selected Topic in Comprehensive Dentistry 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 แนวคิดทางทันตกรรมพร้อมมูล แนวคิดทางระบาดวิทยา กฏหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือพัฒนาการของเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย เพื่อน าไปประยุกต์ใน
กระบวนการวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ การบริบาลและการคงสภาพผู้ป่วย
ทางทันตกรรมพร้อมมูลได้อย่างเหมาะสม และมีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน 
 Review, presentation and discussion of current issues, literature and research work of 
comprehensive dental care concept, oral and dental epidemiology, law, ethics, and dental 
professionalism, and academic advancement in dentistry. 
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426794 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 3 2(2-0-4) 
 Selected Topic in Comprehensive Dentistry 3  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยใน
สาขาวิชา ทันตกรรมโรงพยาบาล ศัลยศาสตร์ช่องปาก และวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อน าไปใช้การวางแผนการ
รักษา ในผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูล 
 Review, presentation and discussion of current issues, literature and research work of 
hospital dentistry, oral surgery and endodontics. 
 
426797 หัวข้อเลือกสรรทางทันตกรรมพร้อมมูล 4 2(2-0-4) 
 Selected Topic in Comprehensive Dentistry 4  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ทบทวน น าเสนอ และวิจารณ์ บทความทางวิชาการปัจจุบัน บทความปริทัศน์ และบทความวิจัยใน
สาขาวิชา ทันตกรรมบูรณะ ทันตวัสดุศาสตร์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ และ ทันตกรรมรากเทียม เพื่อ
น าไปใช้การวางแผนการรักษา ในผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูล 
 Review, presentation and discussion of current issues, literature and research work of 
restorative dentistry, dental materials, periodontics, prosthodontics and dental implants. 
 
426796 ปัญหาพิเศษทางทันตกรรมทั่วไป 2 3(0-9-0) 
 Special Problems in General Dentistry 2  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 การทบทวนวรรณกรรม บทความปัจจุบันทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทความวิจัย  หรือการ
วิจัยขนาดเล็ก  หรือรายงานผู้ป่วยในสาขาทันตกรรมทั่วไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง และรวบรวม เรียบเรียงเป็น
รูปเล่ม ภายใต้การก ากับดูแลของ  อาจารย์ที่ปรึกษา 
 Literature review of the the current issues, literature and research work in general 
gentistry or related fields and reports of knowledge under supervision of the instructors. 
 
426960 คลินิกทันตกรรมเร่งด่วน 2(0-6-0) 
 Practice in Dental Emergency Clinic  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ฝึกปฏิบัติงานบ าบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจ วินิจฉัย และให้การ
รักษาแบบเร่งด่วน เพื่อบรรเทาอาการและลดความเสี่ยงต่อการเกิดภยันตรายที่รุนแรงต่อฟัน อวัยวะปริทันต์ 
กระดูกขากรรไกรและเนื้อเยื่อในช่องปาก รวมถึงการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่เหมาะสม 
 Clinical practice in dental emergency including conducting oral examination, diagnosis 
and professional evaluation, providing emergency dental treatment to relieve symptoms and 
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minimize severe damage to tooth,periodontium, jaw bone and oral tissues and making referral 
for definitive treatment. Grading will be given satisfactory. 
 
426985 สัมมนาทันตกรรมป้องกันในคลินิก 1(1-0-2) 
 Seminar in Clinical Preventive Dentistry  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 ความรู้ข้ันสูงในศาสตร์ต่างๆ ที่เก่ียวกับงานทันตกรรมป้องกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-
based preventive dentistry) วิธีการประเมินความเสี่ยง มาตราการต่างๆที่ใช้ในการป้องกันฟันผุ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการดูแลทันตสุขภาพด้วยตนเอง 
 Advanced knowledge concerning evidence-based preventive dentistry. Risk 
assessment. Preventive measures in dental clinical context. Self-care and oral self-care. 
 
426986 สัมมนาทันตกรรมจัดฟันและการป้องกัน 1(1-0-2) 
 Seminar in Preventive and Interceptive Orthodontics  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 
 พัฒนาการและการเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า รวมทั้งกระดูกขากรรไกร ความผิดปกติที่อาจ
เกิดขึ้นระหว่างการเจริญเติบโตของอวัยวะดังกล่าวการวินิจฉัยการวางแผน และการจัดการทางทันตกรรม    จัด
ฟันเพื่อการป้องกันและการแก้ไข้เบื้องต้น  
 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. 
 
426987 สัมมนาคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1(1-0-2) 
 Seminar in Clinical Comprehensive Dentistry  
เงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อน : ตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้สอน 

การวิจารณ์ อภิปราย น าเสนอ บทความปริทัศน์ บทความทางวิชาการ และวรรณกรรมในด้ าน       
ทันตกรรมจากวารสารต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยครอบคลุมเร่ืองให้บริการทันตกรรมพร้อมมูลใน
ผู้ป่วยเด็กหรือผู้ใหญ่   

Critical reading, discussion and presentation on the current issues, reviews of literature 
and current research works in dentistry. The topics include clinical and radiographic 
examinations, diagnosis and treatment planning, and preventive care in comprehensive dental 
care for children and adults. 
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2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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3. ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.พิมพ์เดือน  รังสิยากูล 
ระดับนานาชาต ิ
1. Rungsiyakull P, Kasetwong K., Yavirach A., Sornsuwan T. Fracture analysis of post material 

and bonding condition on a cylindrical glass-resin bilayer structure. J of Int Dent and 
Med Res 2019; 12(3): 870-879. 

2. Udomsawat C, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Khongkhunthian P. Comparative study of 
stress characteristics in surrounding bone during insertion of dental implants of three 
different thread designs: A three-dimensional dynamic finite element study. Clin and 
Experiment Dent Res 2018;  5(1): 26-37. 

3. 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 2018; 62(1): 35-43. 

4. Jomjunyong K, Rungsiyakull P, Rungsiyakull C, Aunmeungtong W, Chantaramungkorn M, 
Khongkhunthian P. Stress distribution of various designs of prostheses on short implants 
or standard implants in posterior maxilla: A three dimensional finite element analysis. 
Oral Implantol (Rome) 2017; 10(4): 369-380. 

 5. 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. 

6. 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 ิ
7. พิมพ์เดือน รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ, ชาย รังสิยากูล, วิภัทรพงษ์ บ ารุงศิริ. ข้อพิจารณาทางคลินิกส าหรับ

ฟันเทียมบางส่วนแบบถอดได้ที่มีรากเทียมขนาดเล็กร่วม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2562; 40(1): 13-
30. 

8. ณัฐ ดวงรัตนประทีป, พิมพ์เดือน รังสิยากูล, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์และการประยุกต์ใช้ในทางทันตกรรมรากเทียม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2561; 39(3): 29-42. 

9. กัลยา คู่เจริญถาวร, ชาย รังสิยากูล, กุลภพ สุทธิอาจ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจาย
แรงในกรณีฟันเทียมบางส่วนถอดได้ขยายฐานที่มีรากเทียมร่วม. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2560; 38(2): 
27-38. 
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11. ขนิษฐา เกษตรวงศ์, ธนพล ศรสุวรรณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของเดือยฟันคอมโพสิตเสริมเส้นใยและ
โลหะเหวี่ยงต่อค่าแรงที่ท าให้เกิดการแตกหักและรูปแบบการแตกของแบบจ าลองสองชั้นแก้วเรซินทรง
กระบอก: การศึกษาน าร่อง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2560; 38(3): 89-102. 

11. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต,์ ชาย รังสิยากูล, ทิวสน สายสนีพคุณ, พิมพ์เดือน รังสิยากูล. ผลของด้าน
สัมผัสบริเวณด้านประชดิต่อแรงที่เกิดขึ้นบนรากเทียมรองรับฟันเทียมชนิดคานยืน่ 2 หน่วย. เชยีงใหม่
ทันตแพทยสาร 2560; 38(3): 111-121. 

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

 
ผศ.ทพ.ดร.พิริยะ  ยาวิราช 
ระดับชาติ 
1. เตชิต ทรัพย์สมบูรณ์, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของการเตรียมพื้นผิวที่แตกต่างกันต่อค่า

ความแข็งแรงยึดเฉือน ระหว่างเซอร์โคเนียชนิดวายทีซีพีกับวัสดุยึดติดชนิดเรซิน. เชียงใหม่ทันตแพทย
สาร 2561; 39(2):31-46. 

2. อวัศดาภรณ์ เกตุเห่ง, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์, บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์, ณัฐวรรธน์ ปลื้มส าราญ, ภัทริกา อัง
กสิทธิ์, แมนสรวง อักษรนุกิจ, พิริยะ ยาวิราช. ผลของการปรับสภาพอนุภาคนาโนอลูมินาด้วยสารคู่
ควบไซเลนต่อความทนแรงอัด และการเปลี่ยนสีของซี่ฟันเรซิน อะคริลิกชนิดบ่มตัวด้วยความร้อน. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2561; 38(2):97-111. 

3. สุธีรา มงคลตรีรัตน์, พิริยะ ยาวิราช, มาริสา สุขพัทธี, และคณะ. ผลของนาโน-ซิลิกาที่ผ่านการปรับสภาพ
พื้นผิวด้วยสารคู่ควบไซเลนต่อคุณสมบัติดัดขวาง และเสถียรภาพสีของพอลิเมทิลเมทาคริเลต. เชียงใหม่
ทันตแพทยสาร 2560; 38(1):74-81. 

4. ณัฐพล เตชูปกรณ์, สิทธิเดช นิลเจริญ, พิริยะ ยาวิราช, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. คุณสมบัติดัดขวางของพอลิ
เมทิลเมทาคริเลตที่เสริมความแข็งแรงด้วยเส้นใยแก้วก้านสั้นทางอุตสาหกรรม ที่ผ่านการปรับสภาพ
พื้นผิวด้วยวิธีต่างๆ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(2):61-70. 

 
ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ  จาติเกตุ 
ระดับชาต ิ
1. ศศิธร ไชยประสิทธิ์, ปิ่นปินัทธ์ วณิชย์สายทอง, อุทัยวรรณ กาญจนกามล, กันยารัตน์ คอวนิช, ปิยะนารถ 

จาติเกตุ, ทรงวุฒิ ตวงรัตนพันธ์, ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ, พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์, วิชัย วิวัฒน์
คุณูปการ, อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี, อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์. ปัจจัยและเงื่อนไขที่มีผลต่อแรงจูงใจของทันต
แพทย์ในการเข้าร่วมเป็นอาจารย์สมทบ ในกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฎิบัติ (DCOP612): การศึกษา
เชิงคุณภาพ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2562; 41(1):97-111. 

2. กษมา ปทุมสูติ, ปิยะนารถ จาติเกตุ, อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์. ประสิทธิผลของสื่อเฉพาะบุคคลเพื่อการ
ส่งเสริมทักษะการแปรงฟันของผู้ปกครองกลุ่มเด็กอายุ 3-5 ปี ในต าบลขัวมุง อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2561; 39(2):113-118. 
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3. กุลนันทน์ พุ่มไม, ปิยะนารถ จาติเกตุ . กระบวนการไตร่ตรองของผู้ใช้บริการหมอฟันพื้นบ้านโดยใช้
แบบจ าลองโน้มน้าวใจ. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2561; 38(2):139-151. 

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

5. ธนพรรณ วัฒนชัย, ปิยะนารถ จาติเกตุ , ฆฤณ ถนอมกิตติ, ธนพล แสงอาสภวิริยะ, นมิตา หวังซื่อกุล, 
ประภาสินี ศรีสุคนธมิตร. การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อวีดีทัศน์บนสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน ส าหรับวัยรุ่น: กรณีศึกษาในนักเรียน 2 โรงเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2559; 37(2):135-144.  

6. วรรณกมล ปัญญารักษ์, สั่งสม ประภายสาธก, ปิยะนารถ จาติเกตุ. การศึกษาเชิงปริมาณของข้อผิดพลาดใน
การจัด ต าแหน่งผู้ป่วยในภาพรังสีปริทัศน์ชนิดดิจิทัล :การศึกษาย้อนหลัง. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 
2559; 37(2):113-122.  

7. ปิยะนารถ จาติเกตุ, วิรัช พัฒนาภรณ์, ธนพรรณ วัฒนชัย. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและความพึงพอใจของ
นักศึกษา ทันตแพทย์ต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 วิธี ในการสัมมนาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันต
แพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(2):131-143.  

8. ปิยะนารถ จาติเกตุ , วิกุล วิสาลเสสถ์, วาสนา ใจค าแปง. การศึกษาเปรียบเทียบการบริโภคยาสูบใน
นักศึกษาทันต แพทย์ไทย ระหว่างปีการศึกษา 2549 กับ 2554 : ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการส ารวจการ
บริโภคยาสูบส าหรับ นศ. วิชาชีพสุขภาพระดับโลก. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2558; 36(1):41-51.       

 
ผศ.ทพ.ดร.ชยารพ  สุพรรณชาติ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Wimolsantirungsri N, Makeudom A, Louwakul P, Sastraruji T, Chailertvanitkul P, Supanchart 

C,Krisanaprakornkit S. Inhibitory effect of Thai propolis on human 
osteoclastogenesis.Dent Traumatol 2018; 34:237–244.  

2. Kongkaew T, Aung WPP, Supanchart C, et al. O-GlcNAcylation in Oral Squamous Cell 
Carcinoma J Oral Pathol Med 2018; 47(3):260-267.   

3. Khongkhunthian S, Supanchart C, Yotsawimonwat S, Okonogi S. In vitro oral epithelium 
cytotoxicity and in vivo inflammatory inducing effects of anesthetic rice gel. Drug Discov 
Ther 2117; 11(6):323-328. 

4. 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 2117; :S1196-978. 

5. Aung WPP, Chotjumlong P, Pata S, Supanchart C, et al. Inducible expression of A Disintegrin 
and Metalloproteinase 8  in chronic periodontitis and gingival epithelial cells. J 
Periodontal Res 2117; 52(3):582-593. 
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6. 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; 8(1). doi: 10.1111/jicd. 

 
อ.ทพญ.ดร.พัชราวรรณ  ศีลธรรมพิทักษ์ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Chaijareenont P, Prakhamsai S, Silthampitag P, Takahashi H, Arksornnukit M. Effects of 

different sulfuric acid etching concentrations on PEEK surface bonding to resin 
composite Dent Mater J  2118; 37(3):385-392. 

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 
2116; 35(4):668-74. 

ระดับชาติ  
3. จุฬาลักษณ์ สมด,ี พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของระยะเวลาการปรับสภาพ

พื้นผิวพอลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริก ต่อความแข็งผิวระดับจุลภาคและลักษณะจุลสณัฐาน
วิทยา. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2561; 39(3):91-112. 

4. ศศิประภา ประค าสาย, พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์, พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์. ผลของการปรบัสภาพพืน้ผิวโพ
ลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตนด้วยกรดซัลฟูริกต่อความแข็งผิวระดับจลุภาคและลักษณะจุลสัณฐานวิทยา. 
เชียงใหม่ทันตแพทยสาร  2561; 38(3):77-88. 

 
ผศ.ทพญ.ดร.สุมนา  จิตติเดชารักษ์ 
ระดับนานาชาต ิ
1. Wongsorachai RN, Thanatvarakorn O, Prasansuttiporn T, Jittidecharaks S, et al. Effect of 

Polymerization Accelerator on Bond Strength to Eugenol-Contaminated Dentin. J Adhes 
Dent  2118; 21(6):541-547. 

ระดับชาติ 
2. พรรณทิพา บุตรดา , ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร, อรณิชา ธนัทวรากรณ์, สุมนา จิตติเดชารักษ์. ผลของ

ระยะเวลาก่อนการฉายแสงต่อก าลังยึดของเรซินโมดิฟายด์กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ภายใต้สภาวะ
จ าลองแรงดันในโพรงเนื้อเยื่อใน. เชียงใหม่ทันตแพทยสาร 2561; 39(1):113-125 
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