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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัมหดิล 

คณะ    คณะทนัตแพทยศาสตร ์

 

หมวดท่ี ๑. ข้อมลูทัว่ไป 
๑. รหสัและช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย   หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 

ภาษาองักฤษ  Doctor of Dental Surgery Program 

๒. ช่ือปริญญา 
ภาษาไทย  ชื่อเตม็  ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 

  อกัษรยอ่ ท.บ. 

ภาษาองักฤษ ชื่อเตม็  Doctor of Dental Surgery 

   อกัษรยอ่ D.D.S. 

๓. วิชาเอก   

ไมม่ ี

๔. จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร 
จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกวา่ ๒๓๗ หน่วยกติ 

๕. รปูแบบของหลกัสตูร 
๕.๑ รปูแบบ หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี๖ ปี ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

๕.๒ ภาษาท่ีใช้ ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

๕.๓ การรบัเข้าศึกษา รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 

๕.๔ ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน  เป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัฯ ทีจ่ดัการเรยีนการสอนโดยตรง 

๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา ใหป้รญิญาเพยีงสาขาเดยีว 

๖. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร 
หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ ปรบัปรงุมาจากหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูร

ปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๑ มผีลบงัคบัตัง้แต่ภาคการศกึษาที ่๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
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คณะกรรมการประจาํคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล มมีตเิหน็ชอบหลกัสตูรใน

คราวประชุมครัง้ที ่....../๒๕๕๔ เมือ่วนัที ่....................... 

สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูร ในการประชุมครัง้ที ่............ เมือ่วนัที.่................................... 

สภาวชิาชพี  ใหก้ารรบัรอง เมือ่วนัที ่ ........................................................ 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพรค่ณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตใินปีการศกึษา  ๒๕.. (หลงัจากเปิดสอนเป็นเวลา ๖ ปี) 

๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา  
 ประกอบอาชพีเป็นทนัตแพทยป์ฏบิตังิานในระบบราชการ อาจารยใ์นมหาวทิยาลยัของรฐัและ

เอกชน นกัวจิยั ทีป่รกึษาบรษิทัผลติภณัฑท์างทนัตกรรม ประกอบธุรกจิเกีย่วกบัดา้นทนัตกรรม 

ศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา ในสาขาวชิาทนัตแพทยศาสตรห์รอืสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ศกึษาต่อ

ระดบัวุฒบิตัรในสาขาต่างๆ 

๙. ช่ือ ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ช่ือ-สกลุ 
เลขประจาํตวั 

ประชาชน 
คณุวฒิุการศึกษา 

๑. ศาสตราจารยค์ลนิิกอนงคพ์ร   ศริกุิลเสถยีร x-xxxx-xxxxx-xx-x ท.บ.  

ป.ชัน้สงู(ปรทินัตวทิยา) 

อ.ท.(ปรทินัตวทิยา) 

๒. ศาสตราจารยค์ลนิิกจริาภรณ์  ชยัวฒัน์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ท.บ. 
Training in Orthodontics 
อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) 

๑๐. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 
ศูนยศ์าลายา มหาวทิยาลยัมหดิล คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล วทิยาเขตพญาไท 

และฝึกปฏิบตัิงานคลินิกในโรงพยาบาลทนัตกรรมของคณะทนัตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ และสงักดัมหาวทิยาลยั ฝึกภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชน 

๑๑. สถานการณ์ภายนอก หรือการพฒันาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
๑๑.๑   สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ ท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการ

วางแผนหลกัสตูร ขึน้อยู่กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ท่ีกล่าวถึง 

สถานการณ์ทางดา้นเศรษฐกจิทีส่มัพนัธอ์ยูก่บัสถานการณ์ทางดา้นสขุภาพ คอื ขอ้มลู

เกีย่วกบัการเจบ็ป่วยของประชากรไทยทีม่แีนวโน้มเจบ็ป่วยดว้ยโรคทีป้่องกนัไดท้ีเ่พิม่ขึน้อยา่ง

ต่อเน่ือง ซึง่ภาวะของการเจบ็ป่วยของประชากรจะสง่ผลโดยตรงต่อการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
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กล่าวคอื การเจบ็ป่วยยอ่มนํามาซึง่ความสญูเสยีของมลูคา่ทางเศรษฐกจิ ในขณะทีห่ากประชากร

ของประเทศมสีขุภาพทีด่ยีอ่มเป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของชาต ิ

๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม  

  ในปัจจุบนัสงัคมไทยกําลงัประสบปัญหาวกิฤตค่านิยมทีเ่ป็นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง

วฒันธรรมต่างชาตเิขา้สู่ประเทศ โดยขาดการคดักรองทีด่ ีนําไปสู่ค่านิยมและพฤตกิรรมทีเ่น้นวตัถุ

นิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

สารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยวีสัดุ และนาโนเทคโนโลย ีแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ จึงได้เน้นยํ้าในการพฒันาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรู้อย่าง              

เท่าทนั มสีุขภาวะที่ด ีอยู่ในครอบครวัทีอ่บอุ่น ชุมชนที่เขม้แขง็ พึง่ตนเองได ้มคีวามมัน่คงในการ

ดํารงชวีติอย่างมศีกัดิศ์รภีายใตดุ้ลยภาพของความหลากหลายทางวฒันธรรม ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจ
ของสถาบนั 
๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 

  จากผลกระทบดงักล่าวขา้งต้น การพฒันาหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ พ.ศ.๒๕๕๑              

จงึได้มุ่งจดัการศกึษาที่เน้นกระบวนวชิาศกึษาทัว่ไปเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้มโีลกทศัน์กวา้งไกลคดิ

อย่างมเีหตุผล สามารถใชภ้าษาในการตดิต่อสื่อสารความหมายไดด้ ีมคีุณธรรม ตระหนักในคุณค่า

ของศลิปะและวฒันธรรม สามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํเนินชวีติ และดาํรงตนอยูใ่นสงัคมไดเ้ป็น

อย่างด ีเรยีนในกระบวนวชิาพืน้ฐานวชิาชพีและวชิาชพีเพื่อผลติบณัฑติทนัตแพทยท์ีม่คีวามรู ้และ

ทกัษะในการให ้บรกิารดา้นทนัตสุขภาพอย่างองคร์วมและครบถ้วนทุกมติ ิทัง้การส่งเสรมิสุขภาพ 

การป้องกนัโรค การบาํบดัรกัษาและการฟ้ืนฟูสภาพ และสามารถใหบ้รกิารสขุภาพมคีวามเคารพต่อ

ความหลากหลายทางวฒันธรรมทัง้ของผู้รบับรกิารและชุมชน สามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ และ

รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ขององคค์วามรูแ้ละเทคโนโลย ีมภีูมคิุม้กนัทีด่ต่ีอกระแสการ

ไหลบ่าของค่านิยม มีความสมดุล ระหว่างมิติทางวตัถุกับจิตใจ ระหว่างความสามารถในการ

พึง่ตนเองกบัความสามารถในการแขง่ขนัในเวทโีลก 

  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

    ผลกระทบจากสถานการณ์หรอืการพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมต่อพนัธกจิ

ของมหาวทิยาลยัในดา้นการจดัการศกึษาทีมุ่ง่เน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ บณัฑติมคีุณภาพตาม

มาตรฐานสากล และรอบรูคู้คุ่ณธรรม ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง รวมถงึพนัธกจิในดา้นการ  

ทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรมอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จากสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไปย่อมมผีลกระทบต่อแนวคดิค่านิยมและพฤติกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา การ
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พฒันาหลกัสูตรจึงมุ่งให้ความสําคญัด้านคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การนําหลกั

ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มคีวามใฝ่รู ้สามารถเรยีนรูไ้ด้ตลอดชวีติ รูเ้ท่าทนัการ

เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลย ีมภีมูคิุม้กนัพึง่พาตนเองได ้อยูใ่นสงัคมอยา่งเป็นสขุ 

๑๓. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั 
 ๑๓.๑ รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ได้แก่ 

 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

 เป็นรายวิชาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล          

มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่น และสงัคม สามารถใช้ภาษาองักฤษตามความจําเป็นของ

วิชาชีพ สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างดี เป็น

รายวิชาที่ตอบสนองต่อปรชัญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร ์        

คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์และคณะศลิปศาสตร ์จาํนวน ๑๓ รายวชิา  

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์(ส่วนท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด) 

มมศท ๑๐๑ การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์
MUGE 101 General Education for Human Development 
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์
MUGE 102 Social Studies for Human Development 
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development 

 กลุ่มวิชาภาษา (ส่วนท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด) 
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาองักฤษระดบั ๑ 
LAEN 103 English Level I 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาองักฤษระดบั ๒ 
LAEN 104 English Level II 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาองักฤษระดบั ๓ 
LAEN 105 English Level III 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๔ 
LAEN 106 English Level IV 
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 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์ 
วทคณ ๑๘๑ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
SCMA 181 Statistics for Medical Science 
วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป 
SCCH 111 General Chemistry 
วทคม ๑๒๒ เคมอีนิทรยี ์
SCCH 122 Organic Chemistry 
วทชว ๑๑๓ ชวีวทิยาสาระสาํคญั   
SCBI 113 Essential Biology 
วทฟส ๑๕๓ ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science 

 หมวดวิชาเฉพาะ 
  เป็นรายวชิาทีมุ่ง่หมายใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ความเขา้ใจทางวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐานสาํหรบั

ทนัตแพทย ์เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร ์จาํนวน ๙ รายวชิา  
วทคณ ๑๖๔ แคลคลูสัและระบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations  
วทคม ๑๑๑  เคมทีัว่ไป 
SCCH 111 General Chemistry 
วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี
SCCH 119 Chemistry Laboratory 
วทคม ๑๒๒  เคมอีนิทรยี ์
SCCH 122 Organic Chemistry 
วทชว ๑๐๒  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑ 
SCBI 102 Biology Laboratory I 
วทชว ๑๐๔  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒ 
SCBI 104 Biology Laboratory II 
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชวีติ 
SCBI 123 Process of Life 
วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป 
SCPY 110 General Physics Laboratory  
วทฟส ๑๕๔ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์
SCPY 154 Physics for Medical Science 
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หมวดวิชาเลือกเสรี 

  เป็นรายวชิาที่เปิดโอกาสใหน้ักศกึษาเลอืกตามที่ตนเองถนัดหรอืสนใจ ใหน้ักศกึษาเลอืก

เรยีนไดจ้ากรายวชิาของทุกคณะทีเ่ปิดสอนในมหาวทิยาลยั โดยมกีารกาํหนดเงือ่นไขของรายวชิาที่

สามารถนํามาเป็นวชิาเลอืกเสรไีด ้

๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลกัสตูรท่ีเปิดสอนให้ ภาควิชา/หลกัสตูรอ่ืน 

    ไมม่ ี

๑๓.๓ การบริหารจดัการ 

     คณะทนัตแพทยศาสตร์มีคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เป็น            

ผูดู้แล ตดิตาม และพฒันาการจดัการเรยีนการสอน การวดัประเมนิผลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตร กําหนดให้ทุกรายวชิามอีาจารย์ผู้รบัผดิชอบเพื่อประสานงานจดัการเรยีนการสอน 

การสอบใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของรายวชิา 

 

หมวดท่ี ๒ ข้อมลูเฉพาะหลกัสตูร 
๑. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

๑.๑ ปรชัญาของหลกัสตูร 
  บณัฑติทนัตแพทยศาสตรท์ีส่าํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรน้ีมคีวามรูค้วามสามารถในวชิาชพี  
มคีุณธรรม จรยิธรรม ใฝ่เรยีนรู ้เพือ่คุณภาพชวีติของประชาชน 
 ๑.๒ วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
   เพือ่ผลติทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ทีม่คีุณลกัษณะและมคีวามรู ้ความสามารถ ต่อไปน้ี  

๑. มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถนํามาวิเคราะห์ข้อมูล 
ประยกุตห์รอือธบิายปรากฏการณ์ทางคลนิิกอยา่งมเีหตุผลตามกระบวนการทางวทิยาศาสตร ์

๒. มคีวามรูค้วามสามารถ และทกัษะพื้นฐานทางทนัตแพทยศาสตร ์จนสามารถบูรณาการ
ความรูค้วามสามารถในการตรวจ วนิิจฉยั วางแผนการรกัษา ป้องกนั บําบดัโรคในช่องปาก และอวยัวะ
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึการฟ้ืนฟูสภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม โดยคํานึงถงึหลกัสุขภาพองคร์วม (Holistic 
approach) ของผูป่้วย รวมทัง้มคีวามรูใ้นเทคโนโลยทีีท่นัสมยัโดยตระหนักถงึความเหมาะสม ขอ้จํากดั
และขีดความสามารถของตนเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย มีความรู้และเข้าใจปัญหาทาง          
ทนัตสาธารณสขุ สามารถรว่มแกไ้ข เผยแพรค่วามรูแ้ละสง่เสรมิทนัตสขุภาพ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

๓. มคีวามรูห้ลกัของการวจิยั และสามารถทาํการวจิยัทีไ่มซ่บัซอ้น  
๔. มคีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณและเจตคตอินัดงีาม ต่อการประกอบวชิาชพี มคีวาม

รบัผดิชอบต่อสงัคม อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มตลอดจน ทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมไทย 
๕. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกับสังคม  เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อม  เพื่ อการสื่อสาร                 

การปฏบิตังิาน และการดาํรงชพีไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มโีลกทศัน์กวา้งและทนัเหตุการณ์ 
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๖. มีความรู้ในหลกัการบรหิารงาน สามารถเป็นผู้นํากลุ่มงาน มีความคิดรเิริม่สร้างสรรค ์           
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถผสมผสาน  และประยุกต์ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทาง           
ทนัตแพทยศาสตรก์บัวชิาการแขนงต่างๆในการปฏบิตังิาน สามารถทาํงานรว่มกบับุคลากรสาขาวชิาชพี
อื่นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

๗. มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการศึกษาด้วยตนเอง และพัฒนาการประกอบ
วชิาชพีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
๒. แผนพฒันาปรบัปรงุการพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยทุธ ์หลกัฐาน/ตวับง่ช้ี 
  การพฒันาหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติใหส้อดคลอ้งกบั (รา่ง) เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบ
วชิาชพีทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๔  
 

หมวดท่ี ๓ ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 
๑. ระบบการจดัการศึกษา 

๑.๑  ระบบ 
  ระบบทวภิาค  
๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 
  มกีารจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น  
๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

   ไมม่ ี
๒. การดาํเนินการหลกัสตูร 

๒.๑ วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ระบบทวภิาค  

  ภาคการศกึษาที ่๑  (ตัง้แต่เดอืนเมษายน ถงึ ตุลาคม) 

  ภาคการศกึษาที ่๒  (ตัง้แต่เดอืนพฤศจกิายน ถงึ มนีาคม) 

  วนัจนัทร–์ศุกร ์เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

๒.๒ คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

 สาํเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่  มคีุณสมบตัทิัว่ไปและคณุสมบตัเิฉพาะตาม

ระเบยีบการสอบคดัเลอืกเขา้สถาบนัอุดมศกึษา  สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรอื             

ตามระเบยีบการสอบคดัเลอืกทีม่หาวทิยาลยัมหดิลหรอืคณะทนัตแพทยศาสตรด์าํเนินการสอบคดัเลอืก 

๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ไมม่ ี

๒.๔ กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพ่ือแก้ปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

 ไมม่ ี
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๒.๕ แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี 
ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

จาํนวนทีค่าดวา่จะรบั ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ 
จาํนวนสะสม    - ๒๒๖ ๓๓๙ ๔๕๒ ๕๖๕ ๖๗๘ 
จาํนวนทีค่าดวา่จะจบ - - - - - ๑๑๓ 

 จาํนวนนกัศกึษาในแต่ละปีอาจเปลีย่นแปลงได ้
๒.๖ งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติบณัฑติ (บาท/ต่อปีการศกึษา) 
รายการ บาท/ปี 

1.  คา่จา้งสอนรายวชิา/(อาจารยพ์เิศษ,คา่ตอบแทน)  34,837,060.38 
2.  คา่สาธารณูปโภค(ปันสว่น)   7,142,794.95 
3.  คา่วสัดุในการจดัการเรยีนการสอน (ปันสว่น)   2,568,010.21 
4.  คา่ครภุณัฑใ์นการจดัการเรยีนการสอน (ปันสว่น)   4,920,557.19 
5.  อื่นๆ     2,300,507.82 

คา่ใชจ้า่ยในการผลติบณัฑติ จาํนวน 660 คน 51, 768, 930. 55 
คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรในการผลติบณัฑติเฉลีย่ 1 คน  / ปีการศกึษา       78,437.77 

คา่ใชจ้า่ยตลอดหลกัสตูรในการผลติบณัฑติเฉลีย่ 1 คน / หลกัสตูร       470,626.62 

รายรบัจากคา่ธรรมเนียมการศกึษาเฉลีย่ 1 คน / หลกัสตูร       156,765. 00 
 รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการศกึษา/และอื่นๆ 

รายการ บาท/ปี/หลกัสตูร 

1.  คา่ธรรมเนียมการศกึษา/คา่หน่วยกติ 17,113,512.501 
2.  ทุนสนบัสนุนการจดัการการเรยีนการสอน   51,497,500.002 
3.  ทุนสนบัสนุนการทาํโครงการ/การวจิยั   235,30.003 
4.  อื่นๆ   - 
1  คา่ธรรมเนียมการศกึษา/คา่หน่วยกติเฉลีย่คนละ 26,127.50 บาท/ปี/คน 
2  เงนิอุดหนุนการศกึษาสาํหรบัผลติทนัตแพทย ์
3  นกัศกึษาทนัตแพทยช์ัน้ปีที ่4 จะไดร้บัทุนสนบัสนุนการวจิยักลุ่มละไมเ่กนิ 10,000 บาท (กลุ่มละประมาณ 3-5 คน)    

๒.๗ ระบบการศึกษา 
  แบบชัน้เรยีน 
  แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
  แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
  แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
  อื่นๆ (ระบุ) 
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 

 เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัมหดิล วา่ดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๓. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
๓.๑ หลกัสตูร   

  ๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ๒๓๗ หน่วยกิต 
            ๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสตูร     

  ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                         ๓๐  หน่วยกิต 

 กลุม่วชิามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์ ๑๐   หน่วยกติ 
 -  กลุม่วชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด        ๗   หน่วยกติ 
 -  กลุม่วชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด   ๓  หน่วยกติ 

 กลุม่วชิาภาษา                                                 ๑๐   หน่วยกติ 
  -  กลุม่วชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด         ๙  หน่วยกติ 
  -  กลุม่วชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด   ๑  หน่วยกติ 

 กลุม่วชิาวทิยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์                         ๑๐   หน่วยกติ 
  -  กลุม่วชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด ๑๐  หน่วยกติ 

  ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                        ๒๐๑  หน่วยกิต 

 กลุม่วชิาชพีพืน้ฐาน ๑๗  หน่วยกติ 
    กลุม่วชิาชพี                                                        ๑๘๔  หน่วยกติ 

-  กลุม่วชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน   ๔๒  หน่วยกติ 
-  กลุม่วชิาวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิิก     ๑๔๐  หน่วยกติ 
-  กลุม่วชิาเลอืก   ๒  หน่วยกติ 

  ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                            ๖  หน่วยกิต 

 ๓.๑.๓ รายวิชา 
    ความหมายของรหสัรายวิชาในหลกัสตูร 
     รหสัวชิา (Course code) กาํหนดไว ้๗ หลกั ประกอบดว้ยอกัษร ๔ หลกั และตวัเลข ๓ หลกั ดงัน้ี 
 (ก) ตวัอกัษร ๔ ตวั   

 ตวัอกัษร ๒ ตวัแรก เป็นอกัษรยอ่ชื่อคณะ/สถาบนัทีร่บัผดิชอบจดัการเรยีนการสอน ไดแ้ก่ 
มม - MU  หมายถงึ มหาวทิยาลยัมหดิล - Mahidol University 
วท - SC หมายถงึ  คณะวทิยาศาสตร ์- Faculty of Science 
ทพ - DT   หมายถงึ  คณะทนัตแพทยศาสตร ์- Faculty of Dentistry 
ศศ – LA  หมายถงึ  คณะศลิปศาสตร ์- Faculty of Liberal Arts 

 สม – SH  หมายถงึ   คณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์– Faculty  of  Social  Science  and  
   Humanities 

 ตวัอกัษร ๒ ตวัหลงั เป็นอกัษรยอ่ชื่อสาขาวชิา ภาควชิา หรอืโครงการทีร่บัผดิชอบจดัการเรยีน
การสอน โดยมหีลกัในการยอ่แบบใดแบบหน่ึง ไดแ้ก่   
คณะ/สถาบนั อกัษรยอ่ ชื่อเตม็ 
มหาวทิยาลยัมหดิล ศท - GE ศกึษาทัว่ไป - General Education 
คณะวทิยาศาสตร ์ คณ - MA คณิตศาสตร ์– Mathematics 
 คม - CH เคม ี– Chemistry 
 ชว - BI ชวีวทิยา – Biology 
 ฟส - PY ฟิสกิส ์– Physics 
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คณะ/สถาบนั อกัษรยอ่ ชื่อเตม็ 
คณะศลิปศาสตร ์ ภอ - EN ภาษาองักฤษ – English 
 ภท - TH ภาษาไทย – Thai 
คณะทนัตแพทยศาสตร ์ กย - AN กายวภิาคศาสตร ์– Anatomy 
 คร - ID    โครงการสอนรว่ม – Interdisciplinary 
 จว - MI จุลชวีวทิยาชอ่งปาก – Oral Microbiology 
 ชค - BC ชวีเคม ี– Biochemistry 
 ทจ - OD ทนัตกรรมจดัฟัน – Orthodontics 
 ทช - CM ทนัตกรรมชุมชน – Community Dentistry 
 ทด - PD ทนัตกรรมเดก็ – Pediatric Dentistry 
 ทป - PT ทนัตกรรมประดษิฐ ์– Prosthodontics 
 ทส - AD ทนัตกรรมทัว่ไปขัน้สงู – Advance General Dentistry 
 ทห - OP ทนัตกรรมหตัถการ – Operative Dentistry 
 พย - PA พยาธวิทิยาชอ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล - Oral and Maxillofacial Pathology 
 ภส - PM เภสชัวทิยา – Pharmacology 
 รบ - MS วทิยาระบบบดเคีย้ว – Masticatory Science 
 รส - RD รงัสวีทิยาชอ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล – Oral and Maxillofacial Radiology 
 วด - ED วทิยาเอน็โดดอนต ์– Endodontics 
 วป - MD เวชศาสตรช์อ่งปากและปรทินัตวทิยา – Oral Medicine and Periodontology 
 ศศ - SU ศลัยศาสตรช์อ่งปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล – Oral and Maxillofacial Surgery 
 สร - PS สรรีวทิยา – Physiology 
 (ข) ตวัเลข ๓ ตวั   
 ตวัเลขหลกัรอ้ย  หมายถงึ   ปีทีน่กัศกึษาจะตอ้งเรยีน  
 ตวัเลขหลกัสบิ  หมายถงึ ภาคการศกึษาทีน่กัศกึษาจะตอ้งเรยีนวชิาบงัคบัหรอืวชิาเลอืก ไดแ้ก่  
   เลข ๓  แทน  วชิาบงัคบัเรยีนในภาคการศกึษาที ่๑ 
   เลข ๔  แทน  วชิาบงัคบัเรยีนในภาคการศกึษาที ่๒  
   เลข ๕  แทน  วชิาบงัคบัเรยีนทัง้ภาคการศกึษาที ่๑ และ ๒  
   เลข ๖  แทน  วชิาเลอืก 
 ตวัเลขหลกัหน่วย หมายถงึ เลขลาํดบัวชิาในแต่ละภาคการศกึษา 
    ตวัอย่าง 
    ทพกย ๒๓๑ รหสัวชิาในคณะทนัตแพทยศาสตร ์ของภาควชิากายวภิาคศาสตร ์  
     ปีที ่๒ ภาคการศกึษาที ่๑ ลาํดบัวชิาที ่๑ ในภาคการศกึษาน้ี ของภาควชิา 
    ทพคร ๔๔๑ รหสัวชิาในคณะทนัตแพทยศาสตร ์ของโครงการสอนรว่ม   
     ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๒ ลาํดบัวชิาที ่๑ ในภาคการศกึษาน้ี ของโครงการสอนรว่ม 
หมายเหต ุการกาํหนดรหสัรายวชิาในรายวชิานอกเหนือจากของคณะทนัตแพทยศาสตรใ์หด้รูายละเอยีดจากแต่ละคณะ 
 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๑๑ 

 

  หน่วยกติของแต่ละรายวชิาระบุเป็น “หน่วยกติรวม (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)”  กลา่วคอื ระบุตวัเลข 
หน่วยกติรวมไวห้น้าวงเลบ็ สว่นตวัเลขในวงเลบ็แสดงจาํนวนชัว่โมงของการจดัการเรยีนการสอนภาคทฤษฎ ี
ภาคปฏบิตั ิและการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองต่อสปัดาหต์ลอดภาคการศกึษา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ๓ (๒-๓-๕)  = ๓ หน่วยกติ  (บรรยาย ๒ ชัว่โมง/สปัดาห ์ปฏบิตั ิ๓ ชัว่โมง/สปัดาห ์ และคน้ควา้ดว้ยตนเอง                 
๕ ชัว่โมง/สปัดาห)์ 
  หรอืแสดงจาํนวนสปัดาหท์ีใ่ชใ้นการสอนวชิานัน้ตลอดภาคการศกึษา โดยระบุดว้ยเครือ่งหมาย *               
ไวห้ลงัตวัเลขกลางในวงเลบ็ ๑ สปัดาหจ์ะคดิเป็น  ๑  หน่วยกติ  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  ๔ (๐-๔*-๒๐) = ๔ หน่วยกติ  (ฝึกปฏบิตั ิ๔ สปัดาห ์และคน้ควา้ดว้ยตนเอง ๒๐ ชัว่โมง/สปัดาห)์ 
 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ๓๐  หน่วยกิต 

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์ ๑๐  หน่วยกิต 
 -  กลุม่วชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด        ๗   หน่วยกติ 

  จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 มมศท ๑๐๑   การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 101    General Education for Human Development  
    
 มมศท ๑๐๒  สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 
 MUGE 102    Social Studies for Human Development  
    
 มมศท ๑๐๓   ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
 MUGE 103     Arts and Science for Human Development  

 -  กลุม่วชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด   ๓  หน่วยกติ 
  จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 ทพคร ๔๓๒ ทกัษะสมัพนัธภาพและการสือ่สารสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ ๑ (๐-๒-๑) 
 DTID 432 Interrelationship and Communication Skill for Medical Personnels   
    
 ทพคร ๖๓๖ การปฏบิตัอิงิหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 636 Evidence-Based Practice    
    
 ทพทช ๕๓๓ การบรหิารงานทนัตสาธารณสขุ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTCM 533 Dental Public Health Administration   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 รายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุ 
 หน่วยกติจะอยูใ่นหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จาํนวน ๑ หน่วยกติ และอยูใ่นหมวดวชิาเฉพาะ จาํนวน ๑ หน่วยกติ 
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 กลุ่มวิชาภาษา   ๑๐  หน่วยกิต 
 -  กลุม่วชิาทีม่หาวทิยาลยักาํหนด   ๙  หน่วยกติ 

  จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓ (๒-๒-๕) 
 LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
    
 ศศภอ ๑๐๓* ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 103 English Level I  
    
 ศศภอ ๑๐๔* ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 104 English Level II  
    
 ศศภอ ๑๐๕* ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 105 English Level III  
    
 ศศภอ ๑๐๖* ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
 LAEN 106 English Level IV  

* รายวชิาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ คณะศลิปศาสตร์เป็นผู้คดัเลอืกให้นักศกึษาลงทะเบียนวชิา
เหล่าน้ี ตามความสามารถของแต่ละบุคคล จํานวน ๒ รายวชิา รวม ๖ หน่วยกติ จดักลุ่มการเรยีนการสอนตามระดบั
ความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา  
 -  กลุม่วชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด   ๑  หน่วยกติ 

  จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพคร ๕๓๒ ภาษาองักฤษสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ ๑ (๐-๒-๑) 
 DTID 532 English for Medical Personnels  

 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์  ๑๐  หน่วยกิต 
 -  กลุม่วชิาทีห่ลกัสตูรกาํหนด  ๑๐  หน่วยกติ 

    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)  
 ทพคร ๔๓๑ ระเบยีบวธิวีทิยาการวจิยั ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 431 Research Methodology  
    
 ทพชค ๒๓๔ พนัธุศาสตรข์ ัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTBC 234 Introduction to Genetics  
    
 วทคณ ๑๘๑ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
 SCMA 181 Statistics for Medical Science  
    

                                                            
 รายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุ 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 111 General Chemistry  
    
 วทคม ๑๒๒# เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 122 Organic Chemistry  
    
 วทชว ๑๑๓ ชวีวทิยาสาระสาํคญั   ๒ (๒-๐-๔) 
 SCBI 113 Essential Biology  
    
 วทฟส ๑๕๓ ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
 SCPY 153 Basic Physics for Medical Science  

 

   ข.  หมวดวิชาเฉพาะ   ๒๐๑   หน่วยกิต 
 

 กลุ่มวิชาชีพพืน้ฐาน  ๑๗  หน่วยกิต 
  จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 วทคณ ๑๖๔ แคลคลูสัและระบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ๓ (๓-๐-๖) 
 SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations   
    
 วทคม ๑๑๑# เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 111 General Chemistry  
    
 วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
 SCCH 119 Chemistry Laboratory  
    
 วทคม ๑๒๒# เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCCH 122 Organic Chemistry  
    
 วทชว ๑๐๒  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 SCBI 102 Biology Laboratory I  
    
 วทชว ๑๐๔  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 SCBI 104 Biology Laboratory II  
    
 วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชวีติ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCBI 123 Process of Life  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)   
 วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
 SCPY 110 General Physics Laboratory   
    
 วทฟส ๑๕๔ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
 SCPY 154 Physics for Medical Science  

 

กลุ่มวิชาชีพ  ๑๘๔  หน่วยกิต  
 

 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทยพื์น้ฐาน  ๔๒  หน่วยกิต  
    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)   

 ทพกย ๒๓๑ วทิยาเอม็บรโิอ ๑ (๑-๐-๒) 

 DTAN 231 Embryology  

    
 ทพกย ๒๓๒ มหกายวภิาคศาสตร ์๑ ๓ (๒-๓-๕) 

 DTAN 232 Gross Anatomy I  

    
 ทพกย ๒๓๓ จุลกายวภิาคศาสตร ์๑ ๒ (๑-๓-๓) 

 DTAN 233 Microanatomy I  

    

 ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวภิาคศาสตร ์ ๓ (๒-๓-๕) 

 DTAN 242 Neuroanatomy  

    
 ทพกย ๒๔๓ จุลกายวภิาคศาสตร ์๒ ๒ (๑-๓-๓) 

 DTAN 243 Microanatomy II  

    

 ทพกย ๒๕๑ มหกายวภิาคศาสตร ์๒ ๒ (๑-๓-๓) 

 DTAN 251 Gross Anatomy II  

    
 ทพคร ๒๓๓ ชวีสถติ ิ ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 233 Biostatistics  

 

                                                            
 รายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุ 
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    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)  
 ทพคร ๒๔๑    วทิยาโรคฟันผุ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 

 DTID 241 Cariology I  

    

 ทพคร ๓๓๒ วทิยาโรคฟันผุ ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 332 Cariology II  

    

 ทพคร ๓๔๑ การเจรญิเตบิโตและการพฒันาของกะโหลกศรีษะและใบหน้า ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 341 Craniofacial Growth and Development  

    
 ทพจว ๒๔๒ หลกัมลูจุลชวีวทิยาการแพทยส์าํหรบันกัศกึษาทนัตแพทย ์ ๓ (๒-๓-๕) 

 DTMI 242 Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students  

    

 ทพจว ๓๓๑ จุลชวีวทิยาและวทิยาภมูคิุม้กนัชอ่งปาก ๓ (๒-๓-๕) 

 DTMI 331 Oral Microbiology and Immunology  

    
 ทพจว ๓๓๒ วทิยาภมูคิุม้กนัทีจ่าํเป็นทางทนัตกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
 DTMI 332 Essential Immunology in Dentistry  
    
 ทพชค ๒๓๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖) 
 DTBC 231 Biochemistry   
    
 ทพชค ๒๓๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี  ๑ (๐-๓-๑) 
 DTBC 232 Biochemistry Laboratory  
    
 ทพชค ๒๓๕ หลกัการทางฟิสกิสใ์นวทิยาศาสตรช์วีภาพและทนัตแพทยศาสตร ์    ๑ (๑-๐-๒) 
 DTBC 235 Physical Principles in Life Science and Dentistry  
          
 ทพพย ๒๓๑ วทิยาเน้ือเยือ่ช่องปาก ๑ (๐-๓-๑) 
 DTPA 231      Oral Histology                                
    
 ทพพย ๒๔๓ พยาธวิทิยาทัว่ไป ๑ (๐-๒-๑) 
 DTPA 243      General Pathology      
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพพย ๓๔๒ พยาธวิทิยาทัว่กาย ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPA 342      Systemic Pathology              
    
 ทพรบ ๒๓๓ ทนัตวภิาคศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMS 233 Dental Anatomy  
    
 ทพรบ ๒๓๔ ปฏบิตักิารทนัตวภิาคศาสตร ์๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTMS 234 Dental Anatomy Laboratory I  
    
 ทพรบ ๒๓๕ ปฏบิตักิารทนัตวภิาคศาสตร ์๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTMS 235 Dental Anatomy Laboratory II  
    
 ทพสร ๒๔๑ สรรีวทิยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPS 241 Physiology I  
    
 ทพสร ๒๔๒ สรรีวทิยา ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
 DTPS 242 Physiology II  
    
 ทพสร ๒๔๓ ปฏบิตักิารสรรีวทิยา ๑ (๐-๓-๑) 
 DTPS 243 Physiology Laboratory   

 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก  ๑๔๐  หน่วยกิต 

    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)   
 ทพคร ๒๓๒ จรยิศาสตรท์นัตแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 232   Dental Ethics  

    
 ทพคร ๒๔๔ หลกัมลูทนัตชวีวสัดุศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTID 244 Fundamentals of Dental Biomaterial Science   
    
 ทพคร ๓๓๑ การยศาสตรใ์นทนัตกรรม ๑ (๐-๒-๑) 
 DTID 331 Ergonomics in Dentistry  
    
 ทพคร ๓๓๔ ปฏบิตักิารทนัตชวีวสัดุศาสตร ์ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTID 334 Dental Biomaterial Science Laboratory  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)   
 ทพคร ๓๓๕    ทนัตชวีวสัดุศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 335 Dental Biomaterial Science and Technology  

    

 ทพคร ๓๔๒ การจดัการความเจบ็ปวด ๑ : การทาํใหช้าเฉพาะทีใ่นทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 342 Pain Management I: Local Anesthesia in Dentistry  

    
 ทพคร ๓๔๔ กลไกและการจาํแนกประเภทของความเจบ็ปวดในบรเิวณใบหน้าและชอ่งปาก ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 344 Orofacial Pain Mechanism and Classification  
    
 ทพคร ๔๓๓ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTID 433 Oral and Maxillofacial Lesions II  
    
 ทพคร ๔๔๒   สมัมนาการอกัเสบและการหายของแผล ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 442 Inflammation and Wound Healing Seminar  
    
 ทพคร ๔๕๑ โครงงานวจิยั ๒ (๐-๖-๒) 
 DTID 451 Research Project   
    
 ทพคร ๕๓๑    รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 531 Oral and Maxillofacial Lesions III  
    
 ทพคร ๕๔๒ กฎหมายและนิตทินัตวทิยา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 542 Jurisprudence and Forensic Odontology  
    
 ทพคร ๕๔๓   การจดัการความเจบ็ปวด ๒ : การควบคุมความเจบ็ปวดและวติกกงัวล 

                                     ในการบาํบดัทางทนัตกรรม 
๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 543 Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice  
    
 ทพคร ๖๓๓  หลกัมลูวทิยาทนัตกรรมรากเทยีม ๑ (๑-๐-๒) 
 DTID 633 Fundamental of Dental Implantology   
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    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)  
 ทพคร ๖๓๕ ทนัตกรรมผูส้งูอาย ุ ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 635 Geriatric Dentistry   

    

 ทพคร ๖๓๘    รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑ (๑-๐-๒) 

 DTID 638 Oral and Maxillofacial Lesions IV  

    
 ทพคร ๖๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การวนิิจฉยัโรคชอ่งปากและแปลภาพรงัส ี ๑ (๐-๓-๑) 

 DTID 652 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and Radiograph   
                                            Interpretation 

 

    

 ทพทจ ๔๓๑ หลกัมลูทนัตกรรมจดัฟัน ๑ (๑-๐-๒) 
 DTOD 431 Fundamental of Orthodontics  
    
 ทพทจ ๔๓๒ การวนิิจฉยัและการวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ๑ (๑-๐-๒) 
 DTOD 432 Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics  
    
 ทพทจ ๔๔๒ การรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน  ๑ (๑-๐-๒) 
 DTOD 442 Orthodontic Treatment   
    
 ทพทจ ๔๔๓ ปฏบิตักิารทนัตกรรมจดัฟัน  ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOD 443 Orthodontic Laboratory  
    
 ทพทจ ๕๕๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมจดัฟัน ๑  ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOD 551 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I  
    
 ทพทช ๒๓๑ สงัคมวทิยาทนัตแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTCM 231 Dental Sociology   
    
 ทพทช ๔๓๑ การสง่เสรมิทนัตสขุภาพและทนัตสขุศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
 DTCM 431 Oral Health Promotion and Oral Health Education  
    

 ทพทช ๕๓๑ ศกึษาดงูานระบบบรกิารสาธารณสขุ ๒ (๐-๒-๑๐) 
 DTCM 531 Study Visit in Health Delivery System  

                                                            
 รายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุ 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพทช ๕๓๒ วทิยาการระบาด ๑ (๑-๐-๒) 
 DTCM 532 Epidemiology  
    
 ทพทช ๕๓๓ การบรหิารงานทนัตสาธารณสขุ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTCM 533 Dental Public Health Administration   
    
 ทพทช ๕๕๒ ทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน ๑ (๐-๓-๑) 
 DTCM 552 School Oral Health Program  
    
 ทพทช ๖๔๒ ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก : การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม ๔ (๐-๔-๒๐) 
 DTCM 642 Extern: Field Works  
    
 ทพทช ๖๔๓ การบรหิารคลนิิกทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
 DTCM 643 Dental Office Administration  
    
 ทพทด ๔๓๑  พฒันาการและการจดัการพฤตกิรรมเดก็ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPD 431 Child Development and Behavior Management  
    
 ทพทด ๔๔๒      การจดัการทางทนัตกรรมในเดก็ ๒ (๑-๒-๓) 
 DTPD 442 Dental Management in Children  
    
 ทพทด ๕๕๒      ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTPD 552 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I  
    
 ทพทด ๖๕๒      ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTPD 652 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II  
    
 ทพทป ๓๓๑ ทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๑ : ฟันเทยีมทัง้ปาก ๒ (๒-๐-๔) 
 DTPT 331 Removable Prosthodontics I: Complete Dentures   
    
 ทพทป ๓๓๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๑ : ฟันเทยีมทัง้ปาก ๒ (๐-๖-๒) 
 DTPT 332 Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)  
 ทพทป ๓๔๑ ทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPT 341 Fixed Prosthodontics I  
    
 ทพทป ๓๔๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTPT 342 Fixed Prosthodontic Laboratory I  
    
 ทพทป ๓๔๓ ทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๒ : ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTPT 343 Removable Prosthodontics II: Partial Dentures   
    
 ทพทป ๓๔๔ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๒ : ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTPT 344 Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures  
    
 ทพทป ๔๓๑ ทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPT 431 Fixed Prosthodontics II  
    
 ทพทป ๔๓๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTPT 432 Fixed Prosthodontic Laboratory II  
    
 ทพทป ๔๔๑ การจดัการผูป่้วยทนัตกรรมประดษิฐแ์บบพรอ้มมลู ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPT 441 Comprehensive Management for Prosthodontic Patients  
    
 ทพทป ๕๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมประดษิฐ ์๑ ๔ (๐-๑๒-๔) 
 DTPT 552 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I  
    
 ทพทป ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมประดษิฐ ์๒ ๓ (๐-๙-๓) 
 DTPT 631 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II  
    
 ทพทส ๔๓๑ การบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลูขัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTAD 431 Introduction to Comprehensive Dental Care  
    
 ทพทส ๔๔๑ การบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลู ๑ (๑-๐-๒) 
 DTAD 441 Comprehensive Dental Care  
    
 ทพทส ๖๔๑ การประเมนิผลหลงัการรกัษาและสมัมนา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTAD 641 Post–Treatment Assessment and Seminar  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้)  
 ทพทส ๖๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตแพทยท์ัว่ไป ๓ (๐-๙-๓) 
 DTAD 642 Comprehensive Dental Practice: General Dentistry  
    
 ทพทส ๖๕๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การบาํบดัรกัษาเบือ้งตน้และฉุกเฉิน ๑ (๐-๓-๑) 
 DTAD 651 Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment  
    
 ทพทห ๓๔๓ ทนัตกรรมหตัถการ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTOP 343 Operative Dentistry  
    
 ทพทห ๓๔๔ ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOP 344 Operative Dentistry Laboratory I  
    
 ทพทห ๔๓๓ ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOP 433 Operative Dentistry Laboratory II  
    
 ทพทห ๔๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOP 442 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I  
    
 ทพทห ๕๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOP 531 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II  
    
 ทพทห ๕๔๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๓ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOP 541 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III  
    
 ทพทห ๕๔๒ ทนัตกรรมหตัถการขัน้สงู ๑ (๑-๐-๒) 
 DTOP 542 Advanced Operative Dentistry  
    
 ทพทห ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๔ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOP 631 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV  
    
 ทพพย ๓๓๑ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๑ : พยาธวิทิยาเน้ือเยือ่อ่อน ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPA 331        Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology  
    
 ทพพย ๓๓๒ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPA 332        Oral Pathology II: Lesions of Jaws  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพพย ๓๓๓ ปฏบิตักิารพยาธวิทิยาชอ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) 
 DTPA 333        Oral Pathology Laboratory  
    
 ทพพย ๓๔๑ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPA 341        Oral Pathology III               
    

 ทพภส ๓๓๑  หลกัการทัว่ไปทางเภสชัวทิยาและพษิวทิยา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPM 331 General Principles of Pharmacology and Toxicology  
    
 ทพภส ๓๓๒ การเขยีนใบสัง่ยาและการเตรยีมยาทางทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPM 332 Prescription Writing and Dental Drug Preparation  
    
 ทพภส ๓๓๓ ยาออกฤทธิต่์อระบบประสาทสว่นกลางและระบบประสาทอสิระ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPM 333 Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System 
    
 ทพภส ๓๔๒   ยาตา้นจุลชพี ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPM 342 Antimicrobial Agents  
    
 ทพภส ๓๔๓ ยาระงบัปวดและยาทีม่ผีลต่อการอกัเสบ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPM 343 Analgesics and Drug Affecting Inflammation   
    
 ทพภส ๓๔๔ เภสชัวทิยาการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPM 344 Medical Pharmacology  
    
 ทพรบ ๒๔๒ หลกัมลูทนัตกรรมบดเคีย้ว ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMS 242 Fundamental of Dental Occlusion  
    
 ทพรบ ๒๔๓ ปฏบิตักิารแต่งขีผ้ึง้เชงิทาํงาน ๑ (๐-๓-๑) 
 DTMS 243 Functional Waxing Technique  

 

                                                            
 รายวชิาทีม่กีารปรบัปรงุ 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฏ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพรบ ๕๔๗ ความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMS 547 Temporomandibular Disorders (TMD)  
    

 ทพรบ ๕๔๘ ปฏบิตักิารวเิคราะหก์ารสบฟันและแต่งขีผ้ึง้เฝือกสบฟัน ๑ (๐-๒-๑) 
 DTMS 548 Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory  
    
 ทพรบ ๖๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ความเจบ็ปวดใบหน้า-ชอ่งปากและ 

การทาํงานผดิปกต ิ
๑ (๐-๓-๑) 

 DTMS 652 Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and Dysfunction  
    
 ทพรส ๓๓๑ รงัสวีทิยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTRD 331 Radiology I  
    
 ทพรส ๓๔๒ รงัสวีทิยา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTRD 342 Radiology II  
    
 ทพรส ๔๔๒ รงัสวีทิยา ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTRD 442 Radiology III  
    
 ทพรส ๔๔๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : รงัสวีทิยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTRD 443 Comprehensive Dental Practice: Radiology I  
    
 ทพรส ๕๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : รงัสวีทิยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTRD 552 Comprehensive Dental Practice: Radiology II  
    
 ทพวด ๔๓๑ วทิยาเอน็โดดอนต ์๑ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTED 431 Endodontics I  
    
 ทพวด ๔๓๒ ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTED 432 Endodontic Laboratory I  
    
 ทพวด ๔๔๑ ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟัน ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTED 441 Endodontic Laboratory II   
    
 ทพวด ๕๓๑ วทิยาเอน็โดดอนต ์๒ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTED 531 Endodontics II  
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๒๔ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฏ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพวด ๕๔๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การรกัษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTED 541 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I  
    
 ทพวด ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การรกัษาคลองรากฟัน ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTED 631 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II  
    
 ทพวป ๓๓๒ หลกัมลูปรทินัตวทิยา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 332 Fundamental of Periodontology  
    
 ทพวป ๓๔๑ ปรทินัตวทิยาเบือ้งตน้ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 341 Preliminary Periodontics  
    
 ทพวป ๓๔๒ การวนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 342 Oral Diagnosis  
    
 ทพวป ๓๔๔ เวชศาสตรท์ัว่ไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTMD 344 General Medicine I  
    
 ทพวป ๔๓๑ การรกัษาโรคปรทินัตข์ ัน้เริม่แรก ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 431 Initial Periodontal Therapy  
    
 ทพวป ๔๓๒ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 432 Oral and Maxillofacial Lesions  I  
    
 ทพวป ๔๓๓ เวชศาสตรท์ัว่ไป ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
 DTMD 433 General Medicine II  
    
 ทพวป ๔๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTMD 442 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I  
    
 ทพวป ๔๔๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTMD 443 Comprehensive Dental Practice: Periodontics I  
    
 ทพวป ๕๓๑ ศลัยปรทินัตบ์าํบดั ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 531 Surgical Periodontal Therapy  
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    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพวป ๕๕๖ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTMD 556 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II  
    
 ทพวป ๕๕๗ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTMD 557 Comprehensive Dental Practice: Periodontics II  
    
 ทพวป ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๓  ๑ (๐-๓-๑) 
 DTMD 631 Comprehensive Dental Practice: Periodontics III  
    
 ทพวป ๖๔๑ สมัมนาการจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยประนอมการรกัษา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTMD 641 Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients  
    
 ทพศศ ๔๓๑ การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยประนอมการรกัษา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 431 Dental Management in Medically Compromised Patients  
    
 ทพศศ ๔๓๒ หลกัมลูศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 432 Fundamental of Oral Surgery I  
    
 ทพศศ ๔๓๓ หลกัมลูศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 433 Fundamental of Oral Surgery II  
    
 ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตรฉุ์กเฉินในงานทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 442 Emergency Medicine in Dental Practice  
    
 ทพศศ ๔๔๔ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) 
 DTSU 444 Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery   
    
 ทพศศ ๕๓๕ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑   ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 535 Oral and Maxillofacial Surgery I  
    
 ทพศศ ๕๓๖ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒   ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 536 Oral and Maxillofacial Surgery II  
    
 ทพศศ ๕๔๑ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 541 Oral and Maxillofacial Surgery III  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฏ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพศศ ๕๔๒ ทนัตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๑-๐-๒) 
 DTSU 542 Hospital Dentistry  
    
 ทพศศ ๕๕๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
 DTSU 553 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery I  
    
 ทพศศ ๕๕๔ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTSU 554 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II  
    
 ทพศศ ๖๓๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๐-๓-๑) 
 DTSU 633 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery III  
    
 ทพศศ ๖๔๑ ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก : ประสบการณ์ทนัตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๐-๓-๑) 
 DTSU 641 Extern: Experience in Hospital Dentistry  

 
 กลุ่มวิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต  
 ใหน้กัศกึษาเลอืกลงทะเบยีนจากรายวชิาดงัต่อไปน้ี  จาํนวน ๒ หน่วยกติ 

    จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพคร ๖๖๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วทิยาทนัตกรรมรากเทยีม ๑ (๐-๒-๑) 
 DTID 662 Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology  
    
 ทพชค ๖๖๑ การนําเสนอรายงานวจิยั ๑ (๑-๐-๒) 
 DTBC 661 Research Presentation  
    
 ทพชค ๖๖๒ ชวีวทิยาโมเลกุลของเซลลข์ ัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTBC 662 Introduction to Molecular Biology of Cell  
    
 ทพทจ ๖๖๘ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมจดัฟัน ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
 DTOD 668 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics II  
    
 ทพทด ๖๖๑    สมัมนากรณีผูป่้วยทนัตกรรมเดก็ ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPD 661 Seminar in Pediatric Dental Patients  
    
 ทพทด ๖๖๒    การปรบัพฤตกิรรมเดก็ดว้ยยา ๑ (๑-๐-๒) 
 DTPD 662 Pharmacological Pediatric Behavior Management  
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
 ทพทส ๖๖๑ การดแูลผูป่้วยแบบสหสาขาในทนัตกรรมทัว่ไป ๑ (๑-๐-๒) 

 DTAD 661 Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry  

    

 ทพทห ๖๖๑ การบรูณะฟันทีซ่บัซอ้นและความสวยงามทางทนัตกรรมหตัถการ ๑ (๐-๓-๑) 

 DTOP 661 Complex Restorations and Esthetics in Operative Dentistry  

    
 ทพวด ๖๖๑ วทิยาเอน็โดดอนตข์ ัน้สงู ๑ (๐-๓-๑) 

 DTED 661 Advanced Endodontics   

    

 ทพภส ๖๖๑ เภสชัวทิยาประยกุตส์าํหรบัทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 DTPM 661 Applied Pharmacology for Dentistry  

    

 ทพภส ๖๖๒ ปรทิศัน์ยาทางทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 

 DTPM 662 Review of Drugs in Dentistry  

    

 ทพรบ ๖๖๑     การจดัการความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกรเชงิสหสาขา ๑ (๐-๓-๑) 

 DTMS 661 Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders  

    
 ทพรส ๖๖๗ การวนิิจฉยัแยกโรคของรอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 

 DTRD 667 Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions  

    
 ทพวป ๖๖๔ ศลัยกรรมเพิม่ความยาวตวัฟัน ๑ (๑-๐-๒) 

 DTMD 664 Surgical Crown Lengthening  

    
 ทพศศ ๖๖๒  ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยกรรมเลก็ขัน้สงู ๑ (๐-๓-๑) 
 DTSU 662 Comprehensive Dental Practice: Advanced Minor Surgery  
    
 ทพสร ๖๖๑ การวจิยัทางสรรีวทิยาของเน้ือเยือ่ในโพรงฟัน ๑ (๐-๓-๑) 
 DTPS 661 Research in Dental Pulp Physiology  
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  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ๖  หน่วยกิต 
 

 รายวิชาท่ีเปิดสอนในคณะทนัตแพทยศาสตร ์
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

 ทพคร ๑๖๑ สงัคมสงเคราะห ์ ๓ (๐-๖-๓) 
 DTID 161 Social Welfare  
    
 ทพคร ๑๖๒ ทกัษะพสิยัสาํหรบัวชิาชพี ๑ (๐-๒-๑) 
 DTID 162 Psychomotor Skills for Profession  
 
 นอกจากน้ี  นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล และรายวิชาอื่น  ๆ  ที ่                    
คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล เหน็สมควร 
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๓.๑.๔  แผนการศึกษา 
แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ชัน้ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
COURSE  

CODE 
COURSE  TITLE 

CREDIT 
(Lect-Lab-Self Study) 

PREREQUISITE 

วทชว ๑๐๒ ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) - 
SCBI 102 Biology Laboratory I   
วทชว ๑๑๓ ชวีวทิยาสาระสาํคญั ๒ (๒-๐-๔) - 
SCBI 113 Essential Biology   
วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) - 
SCCH 111 General Chemistry   
วทคณ ๑๖๔ แคลคลูสัและระบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ๓ (๓-๐-๖) - 
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential  Equations    
วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป  ๑ (๐-๓-๑) - 
SCPY 110 General Physics Laboratory    
วทฟส ๑๕๓ ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) - 
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science   
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ ๓ (๒-๒-๕) - 
LAEN 103-106 English Level I–IV   
 Total ๑๕ (๑๒-๘-๒๗)  
 วชิาเลอืกเสร ี ๑-๓  
 Free Elective   

 
ชัน้ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

วทชว ๑๐๔ ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) - 
SCBI 104 Biology Laboratory II   
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชวีติ ๓ (๓-๐-๖) SCBI 113 
SCBI 123 Process of Life   
วทคม ๑๒๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) - 
SCCH 122 Organic Chemistry   

วทคณ ๑๘๑ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) - 

SCMA 181 Statistics for Medical Science   

วทฟส ๑๕๔ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) - 

SCPY 154 Physics for Medical Science   

ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ ๓ (๒-๒-๕) - 

LAEN 103-106 English Level I–IV   

 Total  ๑๕ (๑๓-๕-๒๘)  

 วชิาเลอืกเสร ี ๑-๓  
 Free Elective   
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แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๑  ตลอดปีการศึกษา 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑) SCCH 111, SCCH 122# 
SCCH 119 Chemistry Laboratory   
มมศท ๑๐๑    การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) - 
MUGE 101    General Education for Human Development   
มมศท ๑๐๒ สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) - 
MUGE 102    Social Studies for Human Development   
มมศท ๑๐๓ ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) - 
MUGE 103     Arts and Science for Human Development   
ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓ (๒-๒-๕) - 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication   
 Total  ๑๑ (๖-๑๑-๑๗)  

หมายเหตุ : รายวชิาทีเ่รยีนตลอดปีการศกึษา ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่๑ 
 

ชัน้ปีท่ี ๑  ภาคฤดรู้อน 
COURSE  

CODE 
COURSE  TITLE 

CREDIT 
(Lect-Lab-Self Study) 

PREREQUISITE 

 วชิาเลอืกเสร ี ๑-๓   
 Free Elective     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๑ 

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพกย ๒๓๑ วทิยาเอม็บรโิอ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTAN 231 Embryology   
ทพกย ๒๓๒ มหกายวภิาคศาสตร ์๑ ๓ (๒-๓-๕) - 
DTAN 232 Gross Anatomy I   
ทพกย ๒๓๓ จลุกายวภิาคศาสตร ์๑ ๒ (๑-๓-๓) - 
DTAN 233 Microanatomy I   
ทพชค ๒๓๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖) SCCH 122 
DTBC 231 Biochemistry    
ทพชค ๒๓๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี ๑ (๐-๓-๑) SCCH 122, DTBC 231 
DTBC 232 Biochemistry Laboratory   
ทพชค ๒๓๔ พนัธุศาสตรข์ ัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) SCBI 113, SCBI 123  
DTBC 234 Introduction to Genetics  
ทพชค ๒๓๕ หลกัการทางฟิสกิสใ์นวทิยาศาสตรช์วีภาพและ                        

ทนัตแพทยศาสตร ์    
๑ (๑-๐-๒) SCPY 110, SCPY 153, 

SCPY 154 
DTBC 235 Physical Principles in Life Science and Dentistry  
ทพทช ๒๓๑ สงัคมวทิยาทนัตแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTCM 231 Dental Sociology    
ทพคร ๒๓๒ จรยิศาสตรท์นัตแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 232   Dental Ethics   
ทพคร ๒๓๓ ชวีสถติ ิ ๑ (๑-๐-๒) SCMA 181 
DTID 233 Biostatistics   
ทพรบ ๒๓๓ ทนัตวภิาคศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMS 233 Dental Anatomy   
ทพรบ ๒๓๔ ปฏบิตักิารทนัตวภิาคศาสตร ์๑ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 233# 
DTMS 234 Dental Anatomy Laboratory I   
ทพรบ ๒๓๕ ปฏบิตักิารทนัตวภิาคศาสตร ์๒ ๑ (๐-๓-๑) DTMS 233# 
DTMS 235 Dental Anatomy Laboratory II   
ทพพย ๒๓๑ วทิยาเน้ือเยือ่ชอ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) - 
DTPA 231 Oral Histology   
 Total ๑๙ (๑๓-๑๘-๓๒)  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
 เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



๓๒ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

COURSE  
CODE 

COURSE TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวภิาคศาสตร ์ ๓ (๒-๓-๕) - 
DTAN 242 Neuroanatomy   
ทพกย ๒๔๓ จลุกายวภิาคศาสตร ์๒ ๒ (๑-๓-๓) - 
DTAN 243 Microanatomy II   
ทพคร ๒๔๑ วทิยาโรคฟันผ ุ๑ ๒ (๑-๒-๓) DTBC 231#, DTBC 232# 
DTID 241 Cariology I   
ทพคร ๒๔๔ หลกัมลูทนัตชวีวสัดุศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTID 244 Fundamentals of Dental Biomaterial Science    
ทพจว ๒๔๒ หลกัมลูจลุชวีวทิยาการแพทยส์าํหรบันกัศกึษาทนัตแพทย ์ ๓ (๒-๓-๕) DTBC 231 
DTMI 242 Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students   
ทพรบ ๒๔๒ หลกัมลูทนัตกรรมบดเคีย้ว ๑ (๑-๐-๒) DTMS 233 
DTMS 242 Fundamental of Dental Occlusion   
ทพรบ ๒๔๓ ปฏบิตักิารแต่งขีผ้ ึง้เชงิทาํงาน ๑ (๐-๓-๑) DTMS 242# 
DTMS 243 Functional Waxing Technique   
ทพพย ๒๔๓ พยาธวิทิยาทัว่ไป ๑ (๐-๒-๑) DTAN 232#, DTAN 233#, 

DTAN 243#, DTAN 251# DTPA 243 General Pathology  
ทพสร ๒๔๑ สรรีวทิยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTPS 242#, DTPS 243# 

 DTPS 241 Physiology I  
ทพสร ๒๔๒ สรรีวทิยา ๒ ๓ (๓-๐-๖) DTPS 241#, DTPS 243# 
DTPS 242 Physiology II  
ทพสร ๒๔๓ ปฏบิตักิารสรรีวทิยา ๑ (๐-๓-๑) DTPS 241#, DTPS 242# 
DTPS 243 Physiology Laboratory  
 Total ๒๐ (๑๓-๑๙-๓๓)  

 
ชัน้ปีท่ี ๒  ตลอดปีการศึกษา 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพกย ๒๕๑ มหกายวภิาคศาสตร ์๒   
DTAN 251 Gross Anatomy II ๒ (๑-๓-๓) - 
 Total ๒ (๑-๓-๓)  

หมายเหตุ : รายวชิาทีเ่รยีนตลอดปีการศกึษา ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่๑ 
 

 

 

 

 

 

                                                            


  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 
 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๓ 

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

COURSE  
CODE 

COURSE TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพคร ๓๓๑ การยศาสตรใ์นทนัตกรรม ๑ (๐-๒-๑) MUGE 101, DTAN 251,  
DTID 241, DTMS 233 DTID 331 Ergonomics in Dentistry  

ทพคร ๓๓๒ วทิยาโรคฟันผ ุ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTID 241 
DTID 332 Cariology II   
ทพคร ๓๓๔ ปฏบิตักิารทนัตชวีวสัดุศาสตร ์ ๑ (๐-๓-๑) - 
DTID 334 Dental Biomaterial Science Laboratory   
ทพคร ๓๓๕  ทนัตชวีวสัดุศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 335 Dental Biomaterial Science and Technology   
ทพวป ๓๓๒ หลกัมลูปรทินัตวทิยา ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMD 332 Fundamental of Periodontology    
ทพจว ๓๓๑ จลุชวีวทิยาและวทิยาภมูคิุม้กนัชอ่งปาก ๓ (๒-๓-๕) DTMI 242, DTMI 332 
DTMI 331 Oral Microbiology and Immunology   
ทพจว ๓๓๒ วทิยาภมูคิุม้กนัทีจ่าํเป็นทางทนัตกรรม ๒ (๒-๐-๔) DTBC 231 
DTMI 332 Essential Immunology in Dentistry    
ทพพย ๓๓๑ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๑ : พยาธวิทิยาเน้ือเยือ่อ่อน ๑ (๑-๐-๒) DTPA 231, DTPA 243 
DTPA 331  Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology   
ทพพย ๓๓๒ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) DTPA 231, DTPA 243 
DTPA 332   Oral Pathology II: Lesions of Jaws   
ทพพย ๓๓๓ ปฏบิตักิารทางพยาธวิทิยาชอ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) DTPA 231, DTPA 243  

DTPA 331#, DTPA 332# DTPA 333   Oral Pathology Laboratory  
ทพภส ๓๓๑ หลกัการทัว่ไปทางเภสชัวทิยาและพษิวทิยา ๑ (๑-๐-๒) DTBC 231, DTPS 241, 

DTPS 242 DTPM 331 General Principles of Pharmacology and Toxicology  
ทพภส ๓๓๒ การเขยีนใบสัง่ยาและการเตรยีมยาทางทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPM 332 Prescription Writing and Dental Drug Preparation   
ทพภส ๓๓๓ ยาออกฤทธิต์่อระบบประสาทสว่นกลางและระบบประสาทอสิระ ๑ (๑-๐-๒) DTPS 241, DTPS 242 
DTPM 333 Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic 

Nervous System 
  

ทพทป ๓๓๑ ทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๑ : ฟันเทยีมทัง้ปาก ๒ (๒-๐-๔) - 
DTPT 331 Removable Prosthodontics I: Complete Dentures   
ทพทป ๓๓๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๑ : ฟันเทยีมทัง้ปาก ๒ (๐-๖-๒) DTPT 331# 
DTPT 332 Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures   
ทพรส ๓๓๑ รงัสวีทิยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTAN 232, DTMS 233 
DTRD 331 Radiology I   
 Total ๒๑ (๑๕-๑๗-๓๖)  

 

 

 

 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



๓๔ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพคร ๓๔๑ การเจรญิเตบิโตและการพฒันาของกะโหลกศรีษะและใบหน้า ๑ (๑-๐-๒) DTAN 231 
DTID 341 Craniofacial Growth and Development   
ทพคร ๓๔๒ การจดัการความเจบ็ปวด ๑ : การทาํใหช้าเฉพาะทีใ่นทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) DTPM 331 
DTID 342 Pain Management I: Local Anesthesia in Dentistry   
ทพคร ๓๔๔ กลไกและการจาํแนกประเภทของความเจบ็ปวดในบรเิวณ

ใบหน้าและชอ่งปาก 
๑ (๑-๐-๒) DTAN 242 

DTID 344 Orofacial Pain Mechanism and Classification   
ทพวป ๓๔๑ ปรทินัตวทิยาเบือ้งตน้ ๑ (๑-๐-๒) DTMD 332 
DTMD 341 Preliminary Periodontics   
ทพวป ๓๔๒ การวนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMD 342 Oral Diagnosis    
ทพวป ๓๔๔ เวชศาสตรท์ัว่ไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTMD 344 General Medicine I   
ทพทห ๓๔๓ ทนัตกรรมหตัถการ ๑ (๑-๐-๒) DTID 244 
DTOP 343 Operative Dentistry   
ทพทห ๓๔๔ ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 343 
DTOP 344 Operative Dentistry  Laboratory I   
ทพพย ๓๔๑ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTPA 231, DTPA 243 
DTPA 341 Oral Pathology III   
ทพพย ๓๔๒ พยาธวิทิยาทัว่กาย ๑ (๑-๐-๒) DTPA 243 
DTPA 342 Systemic Pathology   
ทพภส ๓๔๒   ยาตา้นจลุชพี ๑(๑-๐-๒) DTPM 331 
DTPM 342 Antimicrobial Agents   
ทพภส ๓๔๓ ยาระงบัปวดและยาทีม่ผีลต่อการอกัเสบ ๑ (๑-๐-๒) DTPM 331 
DTPM 343 Analgesics and Drug Affecting Inflammation    
ทพภส ๓๔๔ เภสชัวทิยาการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) DTPM 331 
DTPM 344 Medical Pharmacology   
ทพทป ๓๔๑ ทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๑  ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPT 341 Fixed Prosthodontics I   
ทพทป ๓๔๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTMS 235#, DTPT 341# 
DTPT 342 Fixed Prosthodontic Laboratory I   
ทพทป ๓๔๓ ทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๒ : ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTPT 343 Removable Prosthodontics II: Partial Dentures    
ทพทป ๓๔๔ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๒ : ฟันเทยีมบางสว่น 

ถอดได ้
๑ (๐-๓-๑) DTPT 343# 

DTPT 344 Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures   
ทพรส ๓๔๒ รงัสวีทิยา ๒ ๑ (๑-๐-๒) DTRD 331#, DTMD 342# 
DTRD 342 Radiology II   
 Total ๒๑ (๑๗-๑๒-๓๘)  

 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๕ 

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพทส ๔๓๑ การบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลูขัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) - 
DTAD 431 Introduction to Comprehensive Dental Care   
ทพทช ๔๓๑ การสง่เสรมิทนัตสุขภาพและทนัตสขุศกึษา ๒ (๒-๐-๔) - 
DTCM 431 Oral Health Promotion and Oral Health Education   
ทพวด ๔๓๑ วทิยาเอน็โดดอนต ์๑ ๑ (๑-๐-๒) DTMS 233, DTRD 331 
DTED 431 Endodontics I   
ทพวด ๔๓๒ ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTED 431 , DTOP 344 
DTED 432 Endodontic Laboratory I   
ทพคร ๔๓๑ ระเบยีบวธิวีทิยาการวจิยั ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 431 Research Methodology   
ทพคร ๔๓๒ ทกัษะสมัพนัธภาพและการสือ่สารสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ ๑ (๐-๒-๑) - 
DTID 432 Interrelationship and Communication Skill for Medical 

Personnels 
  

ทพคร ๔๓๓ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒ (๒-๐-๔) DTPA 331, DTPA 332 
DTPA 333, DTPA 341 DTID 433 Oral and Maxillofacial Lesions II  

ทพวป ๔๓๑ การรกัษาโรคปรทินัตข์ ัน้เริม่แรก ๑ (๑-๐-๒) DTMD 341 
DTMD 431 Initial Periodontal Therapy   
ทพวป ๔๓๒ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑ (๑-๐-๒) DTPA 341 
DTMD 432 Oral and Maxillofacial Lesions I   
ทพวป ๔๓๓ เวชศาสตรท์ัว่ไป ๒ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTMD 433 General Medicine II   
ทพทจ ๔๓๑ หลกัมลูทนัตกรรมจดัฟัน ๑ (๑-๐-๒) - 
DTOD 431 Fundamental of Orthodontics   
ทพทจ ๔๓๒ การวนิิจฉยัและวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ๑ (๑-๐-๒) - 
DTOD 432 Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics   
ทพทห ๔๓๓ ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 343, DTOP 344 
DTOP 433 Operative Dentistry Laboratory II   
ทพทด ๔๓๑  พฒันาการและการจดัการพฤตกิรรมเดก็ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTPD 431 Child Development and Behavior Management   
ทพทป ๔๓๑ ทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๒  ๑ (๑-๐-๒) DTPT 341# 
DTPT 431 Fixed Prosthodontics II   
ทพทป ๔๓๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTPT 342#, DTPT 431#, 

DTED 432# DTPT 432 Fixed Prosthodontic Laboratory II  
ทพศศ ๔๓๑ การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยประนอมการรกัษา ๑ (๑-๐-๒) DTPA 342, DTMD 433 
DTSU 431 Dental Management in Medically Compromised Patients   
ทพศศ ๔๓๒ หลกัมลูศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๑ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 432 Fundamental of Oral Surgery I   
ทพศศ ๔๓๓ หลกัมลูศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๒ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 433 Fundamental of Oral Surgery II   
 Total ๒๓ (๑๘-๑๔-๔๑)  

 
 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



๓๖ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพทส ๔๔๑ การบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลู ๑ (๑-๐-๒) DTAD 431 
DTAD 441 Comprehensive Dental Care   
ทพวด ๔๔๑ ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟัน ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTED 431, DTED 432 
DTED 441 Endodontic Laboratory II   
ทพคร ๔๔๒   สมัมนาการอกัเสบและการหายของแผล ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 442 Inflammation and Wound Healing Seminar   
ทพวป ๔๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 342 
DTMD 442 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I   
ทพวป ๔๔๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTMD 431 
DTMD 443 Comprehensive Dental Practice: Periodontics I   
ทพทจ ๔๔๒ การรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน  ๑ (๑-๐-๒) DTOD 431, DTOD 432 
DTOD 442 Orthodontic Treatment    
ทพทจ ๔๔๓ ปฏบิตักิารทางทนัตกรรมจดัฟัน  ๑ (๐-๓-๑) DTOD 431, DTOD 432 
DTOD 443 Orthodontic Laboratory   
ทพทห ๔๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 343, DTOP 344, 
DTOP 442 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I  DTOP 433 
ทพทด ๔๔๒    การจดัการทางทนัตกรรมในเดก็ ๒ (๑-๒-๓) DTPD 431 
DTPD 442 Dental Management in Children   
ทพทป ๔๔๑ การจดัการผูป่้วยทนัตกรรมประดษิฐแ์บบพรอ้มมลู ๑ (๑-๐-๒) DTPT 331#, DTPT 343#, 

DTPT 431# DTPT 441 Comprehensive Management for Prosthodontic Patients  
ทพรส ๔๔๒ รงัสวีทิยา ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTRD 342, DTPD 442# 
DTRD 442 Radiology III   
ทพรส ๔๔๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู :  รงัสวีทิยา ๑  ๑ (๐-๓-๑) DTRD 331, DTRD 342, 

DTRD 442# DTRD 443 Comprehensive Dental Practice: Radiology I  
ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตรฉุ์กเฉินในงานทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 442 Emergency Medicine in Dental Practice   
ทพศศ ๔๔๔ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) - 
DTSU 444 Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery    
 Total ๑๖ (๗-๒๖-๒๓)  

 
ชัน้ปีท่ี ๔  ตลอดปีการศึกษา 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE CREDIT 
(Lect-Lab-Self Study) 

PREREQUISITE 

ทพคร ๔๕๑ โครงงานวจิยั ๒ (๐-๖-๒) DTID 431# 
DTID 451 Research Project    
 Total ๒ (๐-๖-๒)  

หมายเหตุ : รายวชิาทีเ่รยีนตลอดปีการศกึษา ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่๑ 
 
 
 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๗ 

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๕  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE CREDIT 
(Lect-Lab-Self Study) 

PREREQUISITE 

ทพทช ๕๓๑ ศกึษาดงูานระบบบรกิารสาธารณสขุ ๒ (๐-๒*-๑๐) DTCM 431, DTOP 531,  
DTMD 443, DTPD 442 DTCM 531 Study Visit in Health  Delivery System  

ทพทช ๕๓๒ วทิยาการระบาด ๑ (๑-๐-๒) - 
DTCM 532 Epidemiology   
ทพทช ๕๓๓ การบรหิารงานทนัตสาธารณสขุ ๒ (๒-๐-๔) - 
DTCM 533 Dental Public Health Administration   
ทพวด ๕๓๑ วทิยาเอน็โดดอนต ์๒ ๑ (๑-๐-๒) DTED 441 
DTED 531 Endodontics II   
ทพคร ๕๓๑ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) DTMD 432, DTID 433 
DTID 531 Oral and Maxillofacial Lesions  III   
ทพคร ๕๓๒ ภาษาองักฤษสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ ๑ (๐-๒-๑) - 
DTID 532 English for Medical Personnels   
ทพวป ๕๓๑ ศลัยปรทินัตบ์าํบดั ๑ (๑-๐-๒) DTMD 431 
DTMD 531 Surgical Periodontal Therapy    
ทพทห ๕๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 442 
DTOP 531 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II   
ทพศศ ๕๓๕ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑   ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 535 Oral and Maxillofacial Surgery I   
ทพศศ ๕๓๖ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 536 Oral and Maxillofacial Surgery II   
 Total ๑๒ (๘-๕-๒*-๒๘)  

 

ชัน้ปีท่ี ๕  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
COURSE  

CODE 
COURSE  TITLE 

CREDIT 
(Lect-Lab-Self Study) 

PREREQUISITE 

ทพวด ๕๔๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การรกัษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) DTED 441, DTED 531# 
DTED 541 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I   
ทพคร ๕๔๒ กฎหมายและนิตทินัตวทิยา ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 542 Jurisprudence and Forensic Odontology   
ทพคร ๕๔๓ การจดัการความเจบ็ปวด ๒ : การควบคุมความเจบ็ปวดและ              

วติกกงัวลในการบาํบดัทางทนัตกรรม 
๑ (๑-๐-๒) DTPM 343 

DTID 543 Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice   
ทพรบ ๕๔๗ ความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMS 547 Temporomandibular Disorders (TMD)   
ทพรบ ๕๔๘ ปฏบิตักิารวเิคราะหก์ารสบฟันและแต่งขึผ้ ึง้เฝือกสบฟัน  ๑ (๐-๒-๑) DTMS 547# 
DTMS 548 Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory    
ทพทห ๕๔๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๓ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 442, DTOP 531# 
DTOP 541 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III   
ทพทห ๕๔๒ ทนัตกรรมหตัถการขัน้สงู ๑ (๑-๐-๒) DTOP 343, DTOP 344, 
DTOP 542 Advanced Operative Dentistry  DTOP 433 

- ทพศศ ๕๔๑ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 541 Oral and Maxillofacial Surgery III   
ทพศศ ๕๔๒ ทนัตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๑-๐-๒) - 
DTSU 542 Hospital Dentistry   
 Total ๙ (๖-๘-๑๕)  

 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 
2* คอื ฝึกปฏบิตั ิ 2 สปัดาห ์



๓๘ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๕  ตลอดปีการศึกษา 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพทช ๕๕๒ ทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน ๑ (๐-๓-๑) DTCM 431, DTMD 442, 
DTPD 442, DTOP 442 DTCM 552 School Oral Health Program  

ทพวป ๕๕๖ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๒ ๑ (๐-๓-๑) DTMD 442 
DTMD 556 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II   
ทพวป ๕๕๗ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTMD 443 
DTMD 557 Comprehensive Dental Practice: Periodontics II   
ทพทจ ๕๕๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมจดัฟัน ๑  ๑ (๐-๓-๑) DTOD 442, DTOD 443 
DTOD 551 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I   
ทพทด ๕๕๒  ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ๑ ๒ (๐-๖-๒) DTPD 442 
DTPD 552 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I   
ทพทป ๕๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมประดษิฐ ์๑ ๔ (๐-๑๒-๔) DTPT 331, DTPT 332, 

DTPT 341, DTPT 342,  
DTPT 343, DTPT 344,  
DTPT 431, DTPT 432, 
DTPT 441 

DTPT 552 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I  

ทพรส ๕๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : รงัสวีทิยา ๒  ๑ (๐-๓-๑) DTRD 443 
DTRD 552 Comprehensive Dental Practice: Radiology II   
ทพศศ ๕๕๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้า

ขากรรไกร ๑ 
๒ (๐-๖-๒) DTSU 442, DTSU 444 

DTSU 553 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial 
Surgery I 

  

ทพศศ ๕๕๔ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้า
ขากรรไกร ๒ 

๑ (๐-๓-๑) DTSU 433, DTSU 444 

DTSU 554 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial 
Surgery II 

  

 Total ๑๕ (๐-๔๕-๑๕)  

หมายเหตุ : รายวชิาทีเ่รยีนตลอดปีการศกึษา ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่๑ 
 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๙ 

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๖  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพวด ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การรกัษาคลองรากฟัน ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTED 541 
DTED 631 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II   
ทพคร ๖๓๓  หลกัมลูวทิยาทนัตกรรมรากเทยีม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 633 Fundamental of  Dental Implantology   
ทพคร ๖๓๕ ทนัตกรรมผูส้งูอายุ  ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 635 Geriatric Dentistry    
ทพคร ๖๓๖ การปฏบิตัอิงิหลกัฐานเชงิประจกัษ ์ ๑ (๑-๐-๒) - 
DTID 636 Evidence-Based Practice   
ทพคร ๖๓๘ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑ (๑-๐-๒) DTMD 432, DTID 433 
DTID 638 Oral and Maxillofacial Lesions  IV   
ทพวป ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๓  ๑ (๐-๓-๑) DTMD 557 
DTMD 631 Comprehensive Dental Practice: Periodontics III   
ทพทห ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๔ ๑ (๐-๓-๑) DTOP 531, DTOP 541 

DTOP 542 
DTOP 631 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV   

ทพทป ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมประดษิฐ ์๒ ๓ (๐-๙-๓) DTPT 331, DTPT 332, 
DTPT 341, DTPT 342, 
DTPT 343, DTPT 344, 
DTPT 431, DTPT 432, 
DTPT 441# 

DTPT 631 Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II  

ทพศศ ๖๓๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้า
ขากรรไกร ๓ 

๑ (๐-๓-๑) DTSU 553, DTSU 554 

DTSU 633 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial  
Surgery III 

  

 Total ๑๒ (๔-๒๔-๑๖)  
 วชิาเลอืก ๑-๒  
 Elective   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลา 
 



๔๐ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

แผนการศึกษา หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ชัน้ปีท่ี ๖  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

COURSE  
CODE 

COURSE  TITLE 
CREDIT 

(Lect-Lab-Self Study) 
PREREQUISITE 

ทพทส ๖๔๑ การประเมนิผลหลงัการรกัษาและสมัมนา ๑ (๑-๐-๒) DTAD 441 
DTAD 641 Post – Treatment Assessment and Seminar   
ทพทส ๖๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมทัว่ไป ๓ (๐-๙-๓) DTAD 441 
DTAD 642 Comprehensive Dental Practice: General Dentistry    
ทพทช ๖๔๒ ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก : การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม ๔ (๐-๔*-๒๐) - 
DTCM 642 Extern: Field Works   
ทพทช ๖๔๓ การบรหิารคลนิิกทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) - 
DTCM 643 Dental Office Administration   
ทพวป ๖๔๑ สมัมนาการจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยประนอมการรกัษา ๑ (๑-๐-๒) - 
DTMD 641 Seminar in Dental Management in Medically Compromised 

Patients 
  

ทพศศ ๖๔๑ ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก : ประสบการณ์ทนัตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๐-๓-๑) - 
DTSU 641 Extern: Experience in Hospital Dentistry   
 Total ๑๑ (๓-๑๒-๔*-๓๐)  
 Elective  ๑-๒   

 
 ชัน้ปีท่ี ๖  ตลอดปีการศึกษา  
COURSE  

CODE 
COURSE  TITLE 

CREDIT 
(Lect-Lab-Self Study) 

PREREQUISITE 

ทพทส ๖๕๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การบาํบดัรกัษาเบือ้งตน้และฉุกเฉิน ๑ (๐-๓-๑) - 
DTAD 651 Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency 

Treatment 
  

ทพรบ ๖๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ความเจบ็ปวดใบหน้า –                  
ชอ่งปากและการทาํงานผดิปกต ิ

๑ (๐-๓-๑) DTMS 547, DTMS 548 

DTMS 652 Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and 
Dysfunction 

 

ทพคร ๖๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การวนิิจฉยัโรคชอ่งปากและ            
แปลภาพรงัส ี

๑ (๐-๓-๑) DTMD 556 

DTID 652 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and 
Radiograph Interpretation 

  

ทพทด ๖๕๒    ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ๒ ๒ (๐-๖-๒) DTPD 552 
DTPD 652 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II   
 Total ๕ (๐-๑๕-๕)  
 วชิาเลอืก  ๑-๒   
 Elective   

หมายเหตุ : รายวชิาทีเ่รยีนตลอดปีการศกึษา ลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่๑ 
 
นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนรายวชิาในกลุม่วชิาเลอืกของหมวดวชิาเฉพาะในชัน้ปีที ่๖  รวม ๒ หน่วยกติ สามารถ 
เลอืกลงทะเบยีนในภาคการศกึษาที ่๑ หรอืภาคการศกึษาที ่๒ หรอืตลอดปีการศกึษากไ็ด ้
_______________________________ 
  4*  คอื   ฝึกปฏบิตั ิ4 สปัดาห ์



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๑ 

 

๓.๑.๕ คาํอธบิายรายวชิา 
       คาํอธบิายรายวชิาเรยีงลาํดบัตามหมวดวชิา  คอื 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป    ๓๐   หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชามนุษยศาสตรส์งัคมศาสตร ์ ๑๐  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
มมศท ๑๐๑   การศกึษาทัว่ไปเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101    General Education for Human Development  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
  ความหมาย ความสําคญั และความสมัพนัธ์ของวชิาศกึษาทัว่ไปกบัวชิาชพี / วชิาเฉพาะ ความ
เชื่อมโยงสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์อย่างมี
วจิารณญาณ คุณสมบตัขิองบณัฑติทีพ่งึประสงค ์   การวเิคราะหเ์หตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/
ปัญหา   และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข   ป้องกันปัญหา  หรือปรบัปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ เพื่อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  การประยกุตค์วามรูเ้พือ่เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศกึษา  
 The meaning, significance, and relation of General Education to other vocational/specific 
subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the qualifications of ideal graduates; 
analysis of causes and consequences of events/ situations/ problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the 
application of  knowledge to solve the problems of case studies. 
 
มมศท ๑๐๒  สงัคมศกึษาเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102    Social Studies for Human Development  
 วชิาบงัคบัก่อน : -   
  หลกัการและทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวขอ้งกบัสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาที่สําคญัของสงัคม 
ไทยและสงัคมโลก อาท ิววิฒันาการของอารยธรรมและเหตุการณ์สาํคญัในประวตัศิาสตร ์ระบบการเมอืงการปกครอง 
ระบบเศรษฐกจิ ระบบสุขภาพ การวเิคราะห์เหตุปัจจยัและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา  และการ
สงัเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทางปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผูอ้ื่น และสงัคม  การประยกุตค์วามรูเ้พือ่เสนอแนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศกึษา  

 Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of the Thai 
and global communities, for example, evolution of civilization; important events in historical, political and 
public administration systems; the economic and health systems, etc.; analysis of causes and consequences 
of events/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those 
events/situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to solve the 
problems of case studies. 

 



๔๒ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
มมศท ๑๐๓   ศลิปวทิยาการเพือ่การพฒันามนุษย ์ ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103     Arts and Science for Human Development  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
                         มนุษยภาพในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกบัววิฒันาการที่
สําคญัทางด้านศิลปวทิยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง การวเิคราะห์เหตุปัจจยัและ
ผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสงัเคราะห์แนวทางแก้ไข  ป้องกนัปัญหา หรอืแนวทาง
ปรบัปรุงพฒันาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ื่น   และสงัคม  การประยกุตค์วามรูเ้พื่อเสนอ
แนวทางแกไ้ขปัญหากรณีศกึษา  
 Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in relation to the 
evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts of the sufficiency economy; 
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions to, precautions 
against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and their community; and the 
application of knowledge to solve the problems of case studies. 
 
ทพคร ๔๓๒ ทกัษะสมัพนัธภาพและการสือ่สารสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 432 Interrelationship and Communication Skill for Medical Personnels   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

    เภสชัวิทยาของยาชาและยาบีบหลอดเลือด  การเตรยีมยาชาเฉพาะที่ และพื้นฐานการเลือก

โครงสรา้งทางกายวภิาคศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัยาชาเฉพาะที ่ วธิกีารฉีดยาชาในทางทนัตแพทยศาสตร ์ การแทรกซอ้นและ

ปฏกิริยิาระหวา่งยากบัยาชา และการฝึกทางคลนิิก 

 Pharmacology of local anesthetics and vasoconstrictors, clinical preparation of local 

anesthetics and selection basis, anatomical structures related to local anesthesia, method of induction local 

anesthesia in dentistry, complications and drugs interactions with local anesthetics, and clinical practice. 

 
ทพคร ๖๓๖ การปฏบิตัอิงิหลกัฐานเชงิประจกัษ์ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 636 Evidence-Based Practice    
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 คําจํากัดความของการปฏิบัติอิงหลักฐานเชิงประจกัษ์ วิธีการคิดอย่างวิกฤติและการค้นหา
ขอ้สนเทศที่เกี่ยวกบัขอ้โต้เถยีงทางการแพทย์ การจดัระดบัหลกัฐาน และการประเมนิอย่างวกิฤตสิําหรบัวรรณกรรม
ทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ใชใ้นการสนบัสนุนแนวทางปฏบิตั ิ
 Definition of evidence-based practice, critical thinking and searching of information related 
to medical controversy, level of evidence and critical appraisal of scientific literature to support the practice. 
 
 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๓ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทช ๕๓๓ การบรหิารงานทนัตสาธารณสขุ ๒ (๒-๐-๔) 
DTCM 533 Dental Public Health Administration   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป : เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  ระบบการเงนิเพื่อสขุภาพ หลกัประกนัสขุภาพ
และการประกนัสงัคม การจดัทาํและการบรหิารงบประมาณ การวเิคราะหต์น้ทุนการบรกิาร 
 หมวดวิชาเฉพาะ : ปัญหาทันตสาธารณสุข การวางแผนงาน การดูแลทนัตสุขภาพ และการ
ประเมนิผล 
 General education course: health economics, health care financing system, universal 
health coverage and social security scheme, budgeting and budget administration, unit cost analysis. 
 Specific course: Problems in dental public health, dental health care planning and 
evaluation. 
 

 กลุ่มวิชาภาษา  ๑๐  หน่วยกิต 
จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ศศภท ๑๐๐ ศลิปะการใชภ้าษาไทยเพือ่การสือ่สาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ศลิปะการใชภ้าษาไทย  ทกัษะการใชภ้าษาไทยในดา้นการพูด  การฟัง  การอ่าน  การเขยีนและ
การคดิ เพือ่การสือ่สารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง เหมาะสม  
 Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking  skills 
for accurate  and appropriate communication. 
 
ศศภอ ๑๐๓* ภาษาองักฤษระดบั ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103* English Level I   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ไวยากรณ์ และศพัทภ์าษาองักฤษในบรบิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชภ้าษาในชวีติประจาํวนั ในลกัษณะ
ของบูรณาการทกัษะการใช้ภาษาองักฤษทัง้สี่ทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีน) และการสื่อสารใน              
ชัน้เรยีน 
 Grammar and vocabulary in the context of daily life language use, dealing with integration 
in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing) and classroom communication. 
 
 
 
 
 
*   รายวชิาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ คณะศลิปศาสตร ์เป็นผู้คดัเลอืกให้นักศกึษาลงทะเบยีนวชิา

เหล่าน้ี ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล จํานวน ๒ รายวชิา รวม ๖ หน่วยกิต  จดักลุ่มการเรยีนการสอนตาม
ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา 

 
                                                            
 หน่วยกติจะอยูใ่นหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จาํนวน ๑ หน่วยกติ และอยูใ่นหมวดวชิาเฉพาะ จาํนวน ๑ หน่วยกติ 



๔๔ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ศศภอ ๑๐๔* ภาษาองักฤษระดบั ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104* English Level II   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 คาํศพัท ์สาํนวน ไวยากรณ์ และการใชภ้าษาองักฤษในบรบิททางสงัคมปัจจุบนั ทกัษะการสนทนา
ในกลุม่ยอ่ย ทกัษะการเขยีนในระดบัยอ่หน้า และกลยทุธใ์นการอ่าน 
 Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies. 
 
ศศภอ ๑๐๕* ภาษาองักฤษระดบั ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105* English Level III  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การอ่านขอ้ความและการเขยีนทัง้ระดบัประโยค  และระดบัยอ่หน้าทีเ่กีย่วกบัสดัสว่น  ความถี ่และ
ความน่าจะเป็น รปูร่าง การวดั การเปรยีบเทยีบและการเปรยีบต่าง คําจํากดัความและการ จําแนก  การเขยีนอย่างมี
เอกภาพ  การใชค้าํเชื่อม  การฟังเพือ่จบัใจความสาํคญั  การฟังเพือ่รายละเอยีดจาํเฉพาะ  และการทาํการอนุมาน     
 Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion,       
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and classification; 
coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific 
details; and making inferences. 
 
ศศภอ ๑๐๖* ภาษาองักฤษระดบั ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106* English Level IV  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 บูรณาการในทกัษะทัง้สี ่(การฟัง  การพูด  การอ่านและการเขยีน)  การฟังเพื่อจบัใจความสาํคญั
และในรายละเอยีด  การอภปิรายตามหวัขอ้ที่กําหนด  การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขยีน
อยา่งมรีะบบในระดบัประโยค และระดบัยอ่หน้าซึง่เกีย่วกบัประเดน็ทีส่มัพนัธก์บับทอ่าน 
 Integration in four language skills: listening, speaking, reading and writing; listening 
comprehension for main ideas and detailed information; topic-oriented discussion; reading passages on 
various topics and making conclusions; and writing systematically about particular issues of those topics at 
the sentence and paragraphs levels. 
 

 
ทพคร ๕๓๒ ภาษาองักฤษสาํหรบับุคลากรทางการแพทย ์ ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 532 English  for Medical Personnels  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ศัพท์ โครงสร้างประโยค  และสํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ทางวิชาชีพแพทย์ ทักษะการใช้
ภาษาองักฤษในการเขยีน ฟัง และพดู 
 English terms, sentence structure and expression used in medical professionals, writing, 
listening and speaking skill. 
 
*   รายวชิาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาองักฤษระดบั ๑-๔ คณะศลิปศาสตร ์เป็นผู้คดัเลอืกให้นักศกึษาลงทะเบยีนวชิา

เหล่าน้ี ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล จํานวน ๒ รายวชิา รวม ๖ หน่วยกิต  จดักลุ่มการเรยีนการสอนตาม
ระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนกัศกึษา 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๕ 

 

 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรค์ณิตศาสตร ์  ๑๐   หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพคร ๔๓๑ ระเบยีบวธิวีทิยาการวจิยั ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 431 Research Methodology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความหมาย ชนิดและเป้าหมายของการวิจัย กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การเขียน
โครงการวิจัย การตัง้ปัญหาการวิจัย และสมมุติฐานการวิจัย การเก็บข้อมูล การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล                
การรายงานผลการวจิยั 
 Meaning, types and goal of research, scientific research process, research protocol 
writing,  formulation of research question and research hypothesis, data collection, data processing and 
analysis, research report. 
 
ทพชค ๒๓๔ พนัธุศาสตรข์ ัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) 
DTBC 234 Introduction to Genetics  
 วชิาบงัคบักอ่น : สอบผา่นรายวชิา วทชว ๑๑๓ และ วทชว ๑๒๓ 
 การแบ่งโครโมโซม และการแบ่งเซลล์ หลกัการถ่ายทอดพนัธุกรรมตามกฎของเมนเดล และที่
นอกเหนือจากกฎของเมนเดล การเกดิรคีอมบเินชนั ครอสโอเวอร ์และวธิกีารหาตําแหน่งและระยะทางของยนี ยนีใน
ประชากรทีส่มัพนัธก์บัววิฒันาการ ความสมัพนัธร์ะหวา่งยนีกบัโครโมโซม ในเชงิโครงสรา้งและการทาํงาน  การควบคุม
การแสดงออกของยนี การผา่เหลา่ในระดบัโมเลกุล และการซ่อมแซมดเีอน็เอ 
 Chromosome and cell division, Mendelian and Non-Mendelian genetics, recombination, 
cross-over, population genetics and evolution, gene and chromosome relationship, structure and function of 
gene, regulation of gene expression, mutation, and DNA repair.   
 
วทคณ ๑๘๑ สถติศิาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 181 Statistics  for  Medical  Science  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  
 แนวคดิและการประยุกต์ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็นในเหตุการณ์หลากหลาย
การอธบิายค่าสถติ ิ สถติพิรรณนา  การชกัตวัอยา่งเพื่อใหไ้ดต้วัแทนทีด่ขีองประชากรและการนําไปใชใ้นการประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน  การนําเสนอบทความหรอืงานวจิยัที่ตพีมิพ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศกึษาโดยวธิ ี           
เชงิสถติ ิ
 Concepts and  applications  of probability  and probability distributions in various events; 
interpretation  of statistical values; descriptive statistics; sampling for good representatives of populations and 
its use in estimation and hypothesis testing; presentation of article or published  research   
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จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 111 General  Chemistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  
 โครงสรา้งของอะตอม  พนัธะเคม ี แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดบัโมเลกุลของแก๊ส   สมดุลระหว่าง           
วฏัภาค  สารละลายและคอลลอยด ์ อุณหพลศาสตรเ์คม ีจลนพลศาสตรเ์คม ี สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคม ี
 Atomic structure,   chemical bonding,   gases and the kinetic molecular theory of         
gases,  phase equilibria,  solutions and colloids, chemical thermodynamics,  chemical  kinetics, ionic 
equilibria,  electrochemistry. 
 
วทคม ๑๒๒# เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 122 Organic Chemistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  
 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจําแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ            
สเตอรโิอเคมี สเตอรโิอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสงัเคราะห์ ปฏิกิรยิา และการระบุสารแอลเคน            
แอลคีน  แอลไคน์  อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน  เฮไลด์หรอืออร์กาโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดี
ไฮด์   คีโตน  กรดคาร์บอซิลิก อนุพนัธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบตัิของสารชีว
โมเลกุลจาํพวกคารโ์บไฮเดรต  โปรตนี  ลปิิด และกรดนิวคลอิกิ 
 Molecular structure  and properties of organic compounds,  classification and 
nomenclature  of various functional groups, stereochemistry,  stereoisomers and their optical activities, 
synthesis,  reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic  hydrocarbons, halides or 
organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives 
and amines.   Molecular structure and properties of  biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid and  nucleic 
acids. 
 
วทชว ๑๑๓ ชวีวทิยาสาระสาํคญั   ๒ (๒-๐-๔) 
SCBI 113 Essential Biology  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  
 แนวความคดิและวธิกีารทางชวีวทิยา     สารอาหารและความเชื่อมโยงกบัโรค  เซลลแ์ละพลงังาน   
การสื่อสารของเซลล์   หลกัการสบืทอด   พนัธุศาสตรข์องจุลชพีและเทคโนโลยทีนัสมยั   เช่น รคีอมบแินนต์ดเีอน็เอ 
การบําบัดทางพันธุศาสตร์และกระบวนการจุลภาคดีเอ็นเอ   กลไกของวิวฒันาการและวิวฒันาการของมนุษย ์ 
นิเวศวทิยา  ประชากร  ปัญหาสิง่แวดลอ้มโลก  และการอนุรกัษ์ 
 Concepts and methods in biology, diet and their links to diseases, cell and energy, cell 
communication, principles of inheritance, microbial genetic and modern techniques (such as recombinant 
DNA, genetic therapy and, DNA microarray), mechanisms of evolution  and  human  evolution,  ecology, 
population, environmental  world  problems and conservation. 
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จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทฟส ๑๕๓ ฟิสกิสพ์ืน้ฐานสาํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๒ (๒-๐-๔) 
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  
 กลศาสตร์ อุณหภูมิและความร้อน ของไหล  คลื่น เสียงและการได้ยิน ทัศนศาสตร์และการ
มองเหน็  แมเ่หลก็ไฟฟ้าขัน้พืน้ฐาน    กลศาสตรค์วอนตมัพืน้ฐาน   ฟิสกิสอ์ะตอม ฟิสกิสนิ์วเคลยีรแ์ละกมัมนัตภาพรงัส ี
 Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and 
visualization, basic electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and 
radioactivity. 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      ๒๐๑  หน่วยกิต 
   กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน  ๑๗  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคณ ๑๖๔ แคลคลูสัและระบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การทบทวนแคลคูลัส หลักเกณฑ์ลูกโซ่และอนุพันธ์ของฟังก์ชันผกผัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ตรโีกณมติิ ฟังก์ชนัตรโีกณมติิผกผนั ฟังก์ชนัเชิงกําลงัและฟังก์ชนัลอการทิึม การหาอนุพนัธ์โดยปรยิายและอตัรา
สมัพทัธ ์การประยุกต์อนุพนัธ ์ปฏยิานุพนัธ ์ปรพินัธจ์าํกดัเขตและไมจ่ํากดัเขต ทฤษฎบีทหลกัมลูของแคลคลูสั เทคนิค
การหาปรพินัธ ์การประยุกต์การหาปรพินัธ ์ระบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั สนามทศิทางและรปูเฟส ตวัแทนเมทรกิซ ์
ผลเฉลยน่ิง ผลเฉลยโดยวธิคีา่ลกัษณะเฉพาะ การประยกุตร์ะบบสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 
 Review of calculus, chain rule and derivatives of inverse functions, derivatives of 
trigonometric, inverse trigonometric, exponential and logarithmic functions, implicit differentiation and related 
rates, applications of derivatives, antiderivatives, definite and indefinite integrals, fundamental theorems of 
calculus, techniques of integration, applications of integration, systems of ordinary differential equations, 
direction fields and phase portraits, matrix representation, stationary solutions, solutions by eigenvalue 
method, applications of systems of ordinary differential equations. 
 
วทคม ๑๑๑ เคมทีัว่ไป ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 111 General  Chemistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 โครงสร้างของอะตอม  พนัธะเคม ี แก๊สและทฤษฎีจลน์ระดบัโมเลกุลของแก๊ส  สมดุลระหว่าง         
วฏัภาค  สารละลายและคอลลอยด ์ อุณหพลศาสตรเ์คม ีจลนพลศาสตรเ์คม ี สมดุลของไอออน  ไฟฟ้าเคม ี
 Atomic structure, chemical bonding,  gases and the kinetic molecular theory of   
gases,  phase equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical  kinetics, ionic 
equilibria,  electrochemistry. 
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จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทคม ๑๑๙ ปฏบิตักิารเคม ี ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 119 Chemistry  Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา วทคม ๑๑๑ หรอื วทคม ๑๒๒    
ทดลองเคมีทัว่ไปและเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนและเลขนัยสําคัญ  การเตรียมสารละลาย                
การไทเทรตกรด-เบส การใชแ้บบจาํลองศกึษาสเตอรโิอเคมขีองสารอนิทรยี ์สมดุลเคม ีกฎอตัราของปฏกิริยิา ปฏกิริยิา 
รดีอกซ์ การจําแนกสารอินทรยี์ตามการละลาย ปฏิกิรยิาของ ไฮโดรคาร์บอน อลักอฮอล์  ฟีนอล อลัดีไฮด์ คีโตน             
กรดคารบ์อกซลิกิ อนุพนัธข์องกรดคารบ์อกซลิกิและเอมนี 
 Experiments of general chemistry and basic organic chemistry, e.g., errors, significant 
numbers,  precision and accuracy, preparation of solution, acid-base titration, use of models for 
stereochemistry of organic substances, chemical equilibria, rate of reaction, redox reaction, solubility 
classification and reactions of hydrocarbons, reactions of alcohols and phenols, reactions of aldehydes and 
kietones, reactions of carboxylic Acids and derivatives, reactions of amines. 

 
วทคม ๑๒๒ เคมอีนิทรยี ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 122 Organic  Chemistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารอินทรีย์ การจําแนกและการเรียกชื่อหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ                
สเตอรโิอเคม ีสเตอรโิอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง  การสงัเคราะห์  ปฏิกิรยิา และการระบุสารแอลเคน  
แอลคนี  แอลไคน์  อะโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน  เฮไลด์หรอืออรก์าโนฮาโลเจน  แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีทอร ์แอลดไีฮด ์ 
คีโตน  กรดคาร์บอซิลิก อนุพนัธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสรา้งโมเลกุลและสมบตัิของสารชีวโมเลกุล
จาํพวกคารโ์บไฮเดรต  โปรตนี  ลปิิด และกรดนิวคลอิกิ 
 Molecular structure  and properties of organic compounds,  classification and 
nomenclature of various functional groups, stereochemistry, stereoisomers and their optical activities, 
synthesis,  reactions and identification of alkanes, alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, halides or 
organohalogens, alcohols, phenols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids, carboxylic acid derivatives 
and amines. Molecular structure and properties of  biomolecules: carbohydrates, proteins, lipid and nucleic 
acids. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทชว ๑๐๒  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 102 Biology  Laboratory I  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ปฏิบัติการเรื่องกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์และเน้ือเยื่อ การแบ่งเซลล ์ 
พนัธุศาสตร ์การคดัเลอืกโดยธรรมชาต ินิเวศวทิยา และพฤตกิรรม 
 Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection; 
ecology; and behavior. 
 
วทชว ๑๐๔  ปฏบิตักิารหลกัชวีวทิยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
SCBI 104 Biology  Laboratory II  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ทกัษะการจดักลุ่มชนิดต่างๆ ของพชืและสตัวท์ัง้ชนิดที่ไม่มกีระดูกสนัหลงั และที่มกีระดูกสนัหลงั 
การสรา้งเซลล์สบืพนัธุ์  ชวีวทิยาของการเจรญิ  ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร่างกาย การไหลเวยีน
ของเลอืด 
  Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and 
development; nervous system and control of body function; circulatory system 

 
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชวีติ ๓(๓-๐-๖) 
SCBI 123 Process  of  Life  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา วทชว ๑๑๓ 
 ความหลากหลายของสิง่มชีวีติ กระบวนการของชวีติของพชืรวมถึงอาหารของพชื การลําเลยีง 
ภาวะธํารงดุล การสบืพนัธุแ์ละการเจรญิ กระบวนการของชวีติของสตัวร์วมถงึการสบืพนัธุ ์การเจรญิ การควบคุมต่อม
ไรท้่อ  การป้องกนัภายใน การแลกเปลีย่นก๊าซ การลาํเลยีงภายใน การยอ่ยอาหาร การควบคุมออสโมซสิและการกําจดั
ของเสยีทีเ่กดิจากเมแทบอลซิมึ การสง่สญัญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรบัความรูส้กึ 
 Diversity of life, life processes in plants including plant nutrition, transport, homeostasis, 
reproduction and development, life processes in animals including reproduction, development, endocrine 
regulation, internal defense, gas exchange, internal transport, digestion, osmoregulation and disposal of 
metabolic wastes, neural signaling, neural regulation and sensory reception. 
 
วทฟส ๑๑๐ ปฏบิตักิารฟิสกิสท์ัว่ไป ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การทดลองฟิสกิสพ์ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรฟิสกิสท์ีน่กัศกึษาแต่ละคณะกาํลงัศกึษา 
 Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students 
in each faculty. 
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จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
วทฟส ๑๕๔ ฟิสกิสส์าํหรบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 154 Physics  for  Medical  Science  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กลศาสตร ์: การเคลื่อนทีแ่บบกวดัแกวง่ ระบบหลายอนุภาค  การเคลื่อนทีข่องวตัถุเกรง็ 
 เทอรโ์มไดนามกิส ์: กฎของเทอรโ์มไดนามกิส ์ ทศิทางของกระบวนการทางเทอรโ์มไดนามกิส ์ 
เอนโทรปี 
 แสงเชงิกายภาพ : การเลีย้วเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชนัของแสง 
 แม่เหล็กไฟฟ้า : กฎของเกาส์  กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหน่ียวนําของ             
ฟาราเดย-์เฮนร ีสมการของแมกเวลส ์วงจรไฟฟ้าทีม่ตีวัเกบ็ประจุและตวัเหน่ียวนําเป็นสว่นประกอบ 
 ทฤษฎีสมัพทัธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสัน้ของความยาว การยดืออกของ
ชว่งเวลาโมเมนตมัเชงิสมัพทัธแ์ละพลงังานเชงิสมัพทัธ ์
 กลศาสตรค์วอนตมั :  การแผ่รงัสขีองวตัถุดาํ ปรากฏการณ์โฟโตอเิลก็ตรกิ ปรากฏการณ์คอมป์ตนั 
สมมุตฐิานของเดอ บอรย ์(ทวภิาวะคลื่น-อนุภาค)  การทดลองของเดวสิสนั-เจอรเ์มอร ์ ฟังกช์นัคลื่นและความน่าจะเป็น
ของการพบอนุภาค สมการของชเรอดงิเงอร ์ตวัอยา่งการประยกุตใ์ชส้มการของชเรอดงิเงอร ์สาํหรบัระบบอยา่งงา่ย 
 ฟิสกิสอ์ะตอม : สมการของชเรอดงิเงอร ์สาํหรบัอะตอมทีม่อีเิลก็ตรอนเพยีงตวัเดยีว ฟังก์ชนัคลื่น
และระดบัพลงังานทีเ่ป็นไปไดข้องอเิลก็ตรอน เลขควอนตมั โมเมนตมัเชงิมุม  สปินของอเิลก็ตรอน การจดัเรยีงตวัของ
อเิลก็ตรอนในอะตอมทีม่อีเิลก็ตรอนหลายตวั ตารางธาตุ  
 ฟิสิกส์นิวเคลียร์ : โครงสร้างและสมบัติของนิวเคลียส  พลังงานยึดเหน่ียว แบบจําลองของ
นิวเคลยีส เสถยีรภาพของนิวเคลยีสและการสลายตวัแบบต่างๆ ปฏกิริยิานิวเคลยีร ์การแบ่งแยกนิวเคลยีส หลกัการ
ควบคุมเครือ่งปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์การหลอมรวมนิวเคลยีส  
 ฟิสกิสข์องอนุภาค : อนุภาคมลูฐาน แบบจาํลองมาตราฐานของอนุภาคมลูฐาน  
 Mechanics: Oscillation motion, system of many particles, motions of rigid 
bodies,Thermodynamics: Laws of themodynamics, directons of thermodynamic processes, entropy 
 Physicals Optics:  Diffraction, interference, polarization 
   Electromagnetism: Gauss’s law, Biot-Savart’s law, Ampere’s law, Faraday-Henry’s 
induction law 
 Special theory of relativity: Lorentz transformation, length contraction, time dilation, 
relativistic momentum and relativistic energy 
 Quantum mechanics: Black body radiation, photoelectric effect, Comton effect,               
De Broglie’s hypothesis (wave-particle duality), Davission-Germer’s experiment, wave function and probability 
of finding particles, Schrodinger’s equation, application of  Schrodinger’s equation to simple systems 
 Atomic physics:  Schrodinger’s equation for single-electrons atom, possible wave function 
and energy level fo electrons, quantum numbers, angular momentum, electron spins, electron configurations 
in atoms, periodic table 
 Nuclear physics: structures and properties of nucleus, binding energy, nuclear models, 
stability of nucleus and decay, nuclear fission, principles of nuclear reactor control, nuclear fusion 
 Particle physics: Elementary particles, models of elementary particles 
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 กลุ่มวิชาชีพ  ๑๘๔   หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ้ื์นฐาน ๔๒  หน่วยกิต 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพกย ๒๓๑ วทิยาเอม็บรโิอ ๑ (๑-๐-๒) 
DTAN 231 Embryology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การเจรญิของเซลลส์บืพนัธุ ์การปฏสินธ ิและการเจรญิของตวัอ่อนตัง้แต่ปฏสินธจินถงึก่อนคลอด 
การเจรญิของระบบต่าง ๆ ของรา่งกาย และการเจรญิทีผ่ดิปกตโิดยสงัเขป 
 Gametogenesis, fertilization, development from fertilization to birth, development of organ 
systems and congenital malformations. 
 
ทพกย ๒๓๒ มหกายวภิาคศาสตร ์๑ ๓ (๒-๓-๕) 
DTAN 232 Gross Anatomy I  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
  โครงสรา้งทัว่ไปเชงิกายวภิาคศาสตร์ กระดูก ขอ้ต่อ กะโหลกศรีษะ โครงสรา้งของศรีษะและคอ  
ช่องปาก ต่อมน้ําลาย จมกูและโพรงอากาศขา้งจมกู เยื่อหุม้สมองและโพรงหลอดเลอืดดาํ ระบบประสาทสว่นปลายและ
ระบบประสาทอตัโนมตั ิอวยัวะการรบัรูเ้ฉพาะ โครงสรา้งศรีษะสว่นสมัพนัธก์บัการฉีดยาชาเฉพาะทีท่างทนัตกรรม 
 General anatomical structures, bones, joints, skull, anatomy of head and neck, oral cavity, 
salivary glands, nose and paranasal air sinuses, meninges and venous sinuses, peripheral and autonomic 
nervous systems, structures of head related to local anesthesia. 
 
ทพกย ๒๓๓ จุลกายวภิาคศาสตร ์๑ ๒ (๑-๓-๓) 
DTAN 233 Microanatomy I  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 สว่นประกอบและการใชก้ลอ้งจุลทรรศน์ จุลกายวภิาคศาสตรข์องเซลลแ์ละเน้ือเยื่อของรา่งกาย 
ไดแ้ก่ เน้ือเยื่อบุผวิ ต่อม เน้ือเยื่อยดึต่อ กระดูกอ่อน กระดูก เมด็เลอืด เน้ือเยื่อสรา้งเมด็เลอืด เน้ือเยื่อกลา้มเน้ือ และ
เน้ือเยือ่ประสาท 
 Microscope, light and electron microscopic structures of cell and tissue, such as 
epithelium, gland, connective tissue, cartilage, bone, blood, hemopoietic tissue, muscular tissue and nervous 
tissue. 
 
ทพกย ๒๔๓ จุลกายวภิาคศาสตร ์๒ ๒ (๑-๓-๓) 
DTAN 243 Microanatomy II  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 จุลกายวภิาคศาสตร์ของหลอดเลอืดและหลอดน้ําเหลอืง เน้ือเยื่อและอวยัวะน้ําเหลอืง ผิวหนัง 
โครงสรา้งของอวยัวะในระบบทางเดนิหายใจ ระบบไหลเวยีนโลหติ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบปัสสาวะ ระบบสบืพนัธุ ์
และระบบต่อมไรท้อ่ 
 Microanatomy of blood and lymph vessels, lymphatic tissue and organs, skin, organs 
of respiration, blood circulation, alimentary, urinary, reproduction and endocrine systems. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพกย ๒๔๒ ประสาทกายวภิาคศาสตร ์ ๓ (๒-๓-๕) 
DTAN 242 Neuroanatomy  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กายวภิาคศาสตรข์องระบบประสาทสว่นกลาง ระบบหลอดเลอืด วถิน้ํีาไขสนัหลงั และตวัอยา่ง 
พยาธสิภาพทางประสาทโดยสงัเขป 
 Anatomy of central nervous system, blood supply, cerebrospinal fluid pathway, and some 
neurological pathology. 
 
ทพกย ๒๕๑ มหกายวภิาคศาสตร ์๒ ๒ (๑-๓-๓) 
DTAN 251 Gross  Anatomy II  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 โครงสรา้งคอหอยและกล่องเสยีง หลอดเลอืด การระบายน้ําเหลอืง และช่องพงัผดืของศรีษะและ
คอ  ผนงัทรวงอก อวยัวะภายในชอ่งอก ระบบไหลเวยีนโลหติ ผนงัชอ่งทอ้ง อวยัวะภายในชอ่งทอ้ง อวยัวะในเชงิกราน 
และโครงสรา้งของแขน 
 Structures of pharynx and larynx, vascular supply, lymphatic drainage and fascial spaces 
of head and neck, thoracic wall and organs, circulatory system, abdominal wall and organs, pelvic organs, 
structures of upper limb.  
 
ทพคร ๒๓๓ ชวีสถติ ิ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 233 Biostatistics  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา วทคณ  ๑๘๑ 
 หลักการและวิธีเชิงสถิติ  ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล   
หลกัการสาํรวจตวัอย่างและการทดลอง  สถติพิรรณนา  การประมาณและการทดสอบสมมุตฐิาน  โปรแกรมสาํเรจ็รูป
ทางสถติสิาํหรบัการวเิคราะหท์างสถติแิละการแปลความหมาย 
 Principle and statistical methods, illustrating their application in dentistry, topics include 
data collection, principle of sample surveys and experiments , descriptive statistics, estimation and hypothesis 
testing , statistical package for statistical analysis and  interpretation.  
 
ทพคร ๒๔๑         วทิยาโรคฟันผุ ๑ ๒ (๑-๒-๓) 
DTID 241 Cariology I  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพชค ๒๓๑ และ ทพชค ๒๓๒ 
 สมุฏฐานวิทยาของโรคฟันผุ  พยาธิกําเนิด  และการดําเนินของโรค  ในแง่ของลักษณะทาง
กายภาพ  ชวีเคม ี จุลพยาธวิทิยา  จุลชวีวทิยาและวทิยาภมูคิุม้กนั 
 Etiology of dental caries, pathogenesis and process of the disease in morphological, 
biochemical, histopathological, microbiological and immunological aspects. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพคร ๓๓๒ วทิยาโรคฟันผุ ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 332 Cariology II  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา  ทพคร ๒๔๑ 
 การวนิิจฉัยโรคฟันผุ และการป้องกนัโรคฟันผุ โดยใช้ฟลูออไรด์และสารเคมี การเคลือบหลุม              
รอ่งฟัน  การดแูลสขุภาพชอ่งปาก การใหค้าํแนะนําดา้นโภชนาการ 
 Diagnosis of dental caries and caries prevention including the use of fluoride and other 
chemical agents, sealant, oral hygiene care and diet counseling. 
 
ทพคร ๓๔๑ การเจรญิเตบิโตและการพฒันาของกะโหลกศรีษะและใบหน้า ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 341 Craniofacial Growth and Development  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพกย ๒๓๑ 

   การเจริญเติบโตของโครงสร้างกะโหลกศีรษะและใบหน้า ตัง้แต่ก่อนเกิดจนถึงหลงัเกิด การ

พฒันาการส่วนโค้งคอหอย กะโหลกศรีษะ ใบหน้า ช่องปาก ช่องจมูก ขากรรไกรบนและล่าง แนวคดิและทฤษฏกีาร

เจรญิเติบโตของกะโหลกศรีษะและใบหน้า กลไกการเจรญิของกระดูกหุ้มสมอง การเจรญิของใบหน้าส่วนกลางและ

ขากรรไกรลา่ง ความผดิปกตขิองการเจรญิพฒันาของกะโหลกศรีษะและใบหน้า 

                         Prenatal and postnatal growth of craniofacial structures, developmental of pharyngeal  

arches, cranium, face, oral and nasal cavities, maxilla and mandible, concept and theories of craniofacial 

growth, mechanism of growth of cranium, growth of middle face and mandible and developmental anomalies 

of craniofacial structures. 
 

ทพจว ๒๔๒ หลกัมลูจุลชวีวทิยาการแพทยส์าํหรบันกัศกึษาทนัตแพทย ์ ๓ (๒-๓-๕) 
DTMI 242 Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students  
 วชิาบงัคบัก่อน :  ศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพชค ๒๓๑   

การจดัหมวดหมู่และลกัษณะพืน้ฐานของจุลนิทรยีต่์างๆ ไดแ้ก่  แบคทเีรยี  ไวรสั  รา  รกิเกตเซยี  

คลามยัเดยี  มยัโคพลาสมา  แอลฟอร์มแบคทีเรยี โปรโตซวั  และหนอนพยาธ ิ การเจรญิเติบโตและสรรีวทิยาของ

จุลนิทรยี ์ และการศกึษาจุลนิทรยีก์่อโรคในคนที่มคีวามสาํคญัทางการแพทยโ์ดยศกึษาความสามารถในการก่อโรคตดิ

เชือ้ทัง้แบบเฉพาะทีแ่ละทัว่กาย 

 Classification and basic characteristics of microorganisms e.g., bacteria, viruses, fungi, 
rickettsiae, chlamydiae, mycoplasma, L-form bacteria, protozoa and helminths, microbial growth and 
physiology studying pathogenic microorganisms of medical importance focusing on pathogenesis of 
generalized and systemic infectious diseases. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพจว ๓๓๑ จุลชวีวทิยาและวทิยาภมูคิุม้กนัชอ่งปาก ๓ (๒-๓-๕) 
DTMI 331 Oral Microbiology and Immunology  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวชิา  ทพจว ๒๔๒ และเคยศกึษาหรอืศกึษาร่วมเวลากบัรายวชิา 

ทพจว ๓๓๒  
        ชนิดและนิเวศวทิยาของจุลนิทรยีต่์าง ๆ ในช่องปาก การเกดิคราบจุลนิทรยีแ์ละบทบาทในการก่อ

โรคการติดเชื้อที่เกี่ยงข้องกับวิชาชีพทนัตแพทย์ การติดเชื้อในช่องปากและทัว่กายที่เกิดจากจุลินทรยี์ประจําถิ่น
ภูมคิุ้มกนัและกลไกการป้องกนัการติดเชื้อในช่องปาก การควบคุมการติดเชื้อทางทนัตกรรม เทคนิคชวีวทิยาระดบั
โมเลกุลในจุลชวีวทิยาและวทิยาภมูคิุม้กนัชอ่งปาก 

 Oral microflora and ecology, dental plaque formation and its pathogenesis roles, 
occupation related infections, oral and systemic infections caused by oral microflora, immunity and defense 
mechanisms against oral  infections, infection control in dentistry, molecular biological techniques in oral 
microbiology and immunology 
 
ทพจว ๓๓๒ วทิยาภมูคิุม้กนัทีจ่าํเป็นทางทนัตกรรม ๒ (๒-๐-๔) 
DTMI 332 Essential Immunology in Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพชค ๒๓๑   

กลไกการสร้างภูมคิุ้มกนัและปฏิกิรยิาของร่างกายต่อสิง่แปลกปลอม ภูมคิุ้มกนัผ่านทางสารน้ํา 

ภูมคิุม้กนัผ่านเซลล ์ภูมคิุม้กนัเยื่อเมอืก ปฏกิริยิาระหว่างสารก่อภูมติ้านทานและสารภูมติ้านทาน ปฏกิริยิาภูมไิวเกนิ 

ภมูติา้นตนเอง การปลกูถ่ายเน้ือเยือ่และอวยัวะ การประยกุตค์วามรูท้างวทิยาภมูคิุม้กนัในทางคลนิิก 

 Body defense mechanisms and reactions against foreign bodies, humoral immunity, cell-
mediated immunity, mucosal immunity, antigen-antibody reactions, hypersensitivity reactions, autoimmunity, 
tissue and organ transplantation, clinical applications of immunology. 
 
ทพชค ๒๓๑ ชวีเคม ี ๓ (๓-๐-๖) 
DTBC 231 Biochemistry   
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา วทคม ๑๒๒  
 หลักการพื้นฐานของชีวเคมี : การศึกษาโครงสร้าง  สมบัติ  หน้าที่ของสารมหโมเลกุลของ     
ร่างกาย ไดแ้ก่ คารโ์บไฮเดรท ไขมนั โปรตนี เอนไซม ์และ กรดนิวคลอิกิ กระบวนการทางชวีเคมขีองสิง่มชีวีติ  และ
ความสมัพนัธ์ระหว่างกระบวนการเมตาบอลสิมกบัโครงสรา้งหน้าที่ของชวีโมเลกุลที่สาํคญัที่เกี่ยวขอ้งทางการแพทย์
รวมทัง้เน้ือเยือ่ชอ่งปากและฟัน   
 Basic principles of biochemistry: the study of structures, properties, functions, of  
macromolecules  such  as  carbohydrate,  lipid,  protein, enzyme and nucleic acid.   Biochemical  process of 
living organism and  relationship  between  metabolic process  and important biological molecules that 
involves in medicine including  oral tissues and teeth. 
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ทพชค ๒๓๒ ปฏบิตักิารชวีเคม ี  ๑ (๐-๓-๑) 
DTBC 232 Biochemistry  Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา วทคม ๑๒๒ และเคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา  
    ทพชค ๒๓๑   
 ศกึษาสมบตัทิางเคมแีละกายภาพของชวีโมเลกุล   โดยใชว้ธิกีารพืน้ฐานของการทําฏบิตักิารทาง
ชวีเคม ี เชน่ โครมาโตกราฟฟี,  สเปคโตรโฟโตเมตร,ี อเิลคโตรโฟรซีสิ และจนศาสตรข์องเอนไซม ์ 
 The study of chemical and physical properties of  biomolecules through basic biochemical 
techniques such as chromatography, spectrophotometry, electrophoresis and enzyme kinetics. 
 
ทพชค ๒๓๕ หลกัการทางฟิสกิสใ์นวทิยาศาสตรช์วีภาพและทนัตแพทยศาสตร ์    ๑ (๑-๐-๒) 
DTBC 235 Physical Principles in Life Science and Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา วทฟส ๑๑๐, วทฟส ๑๕๓ และ วทฟส ๑๕๔ 
                หลกัการทางฟิสกิส์และอุณหพลศาสตร์ระดบัโมเลกุล ที่นํามาใช้อธบิายปรากฏการณ์ทางเคมี

ต่างๆ  ที่เกดิขึน้ ในระดบัเซลล์ของสิง่มชีวีติ รวมทัง้หลกัการและเทคนิคทางการศกึษาวทิยาศาสตรช์วีภาพที่สามารถ

ประยกุตใ์ชใ้นการตอบคาํถามทีเ่กีย่วขอ้งกบั สาขาทนัตแพทยศาสตร ์

  Principles of Physics and Thermodynamics relating to chemical phenomena in cellular 

level of living organism including principles and techniques use in life science research. Application for dental 

science. 

 
ทพพย ๒๓๑ วทิยาเน้ือเยือ่ชอ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) 
DTPA 231          Oral Histology                                
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 วธิกีารเตรยีมฟันเพือ่ศกึษาทางกลอ้งจุลทรรศน์  ศกึษาการเจรญิและการเตบิโตของฟัน โครงสรา้ง
และหน้าทีข่องเน้ือเยื่อต่างๆ ของฟัน คอื เคลอืบฟัน เน้ือฟัน เน้ือเยื่อในฟัน เน้ือเยื่ออวยัวะปรทินัต ์(เหงอืก เคลอืบราก
ฟัน กระดกูเบา้ฟัน และเอน็ยดึปรทินัต)์ เยือ่บุอวยัวะในชอ่งปาก ขอ้ต่อขากรรไกร และต่อมน้ําลาย 
 The study of method to prepare tooth specimen for histological study, development and 
growth of teeth, structure and functions of enamel, dentin, pulp, periodontium (gingiva, cementum, alveolar 
bone and periodontal ligament) oral mucosa, temporomandibular joint and salivary gland. 
 
ทพพย ๒๔๓ พยาธวิทิยาทัว่ไป ๑ (๐-๒-๑) 
DTPA 243         General Pathology      
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพกย ๒๓๒, ทพกย ๒๓๓,  
    ทพกย ๒๔๓ และ ทพกย ๒๕๑ 
 ความรู้พื้นฐานทางพยาธิวิทยาของเซลล์และเน้ือเยื่อ ได้แก่ การตอบสนองของเซลล์ต่อ                 
การบาดเจบ็ การตายของเซลล์ การเตบิโตที่ผดิปกตขิองเซลล์ เน้ืองอก การอกัเสบ การหายของแผล โรคภูมคิุ้มกนั  
โรคตดิเชือ้ทัว่ ๆ ไปและโรคตดิเชือ้ในชอ่งปาก และโรคทีม่สีาเหตุจากพนัธุกรรม 
 The study of an introduction to the pathology of cells and tissues. These include cell injury 
and cell death, disorders of cell growth, neoplasia, inflammation, wound healing, diseases of immunity, 
general pathology of infectious diseases and mucosal infections and genetic diseases. 
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ทพพย ๓๔๒ พยาธวิทิยาทัว่กาย ๑ (๑-๐-๒) 
DTPA 342         Systemic Pathology              
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๒๔๓   
 คําจํากดัความ สาเหตุ พยาธกิําเนิด ลกัษณะทางคลนิิก ลกัษณะทางกายวภิาคศาสตรแ์ละทางจุล
พยาธวิทิยา การวนิิจฉัย การรกัษา และการพยากรณ์โรคของโรคทางระบบซึ่งได้แก่ โรคระบบหลอดเลอืดและหวัใจ 
เลอืดและเน้ือเยื่อน้ําเหลอืง ระบบทางเดินหายใจ ระบบกระเพาะอาหารและลําไส้ ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบ
สบืพนัธุ ์ระบบประสาท ผวิหนงั ระบบกลา้มเน้ือและกระดกู ต่อมไรท้อ่และเมแทบอลซิมึ 
 Definition, etiology, pathogenesis, clinical feature, gross and histopatholoical feature, 
diagnosis,  treatment and prognosis of diseases of the cardiovascular system, the blood and lymphoid 
tissues, the respiratory system, the gastrointestinal system, the urinary tract and reproductive system, the 
nervous system, the skin, the musculoskeletal system and endocrine and metabolic diseases. 

 
ทพรบ ๒๓๓ ทนัตวภิาคศาสตร ์ ๑ (๑-๐-๒) 
DTMS 233 Dental Anatomy  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การจําแนกกลุ่มฟัน  การเรยีกชื่อฟันและสญัลกัษณ์แทนฟัน  จํานวน  เวลาการขึ้นและหลุด  
หน้าที่  โครงสรา้งและส่วนต่างๆ  ของฟัน  ขนาดและรูปร่างลกัษณะของฟันแทแ้ละฟันน้ํานมทุกซี่  การแยกลกัษณะ
แตกต่างของฟันแทแ้ละฟันน้ํานมแต่ละซี่  ความสมัพนัธข์องฟันในขากรรไกร  ระบบการปกป้องตนเองโดยธรรมชาติ
ของฟัน  และการนําความรูท้างทนัตกายวภิาคศาสตรไ์ปประยกุตใ์ชท้างคลนิิก 
 Classification, naming and coding system, number, chronology of eruption and exfoliation, 
and function of human dentition; structures and parts of tooth; size and morphology of deciduous and 
permanent dentitions; tooth identification; intra-arch relationship of the dentition; natural self-protection system 
of human dentition; applied dental anatomy in clinical practice. 
 
ทพรบ ๒๓๔ ปฏบิตักิารทนัตวภิาคศาสตร ์๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 234 Dental Anatomy Laboratory I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรบ ๒๓๓ 
 ฝึกหดัการจําแนกกลุ่มฟัน  การเรยีกชื่อฟันและสญัลกัษณ์แทนฟันแท้และฟันน้ํานมทุกซี่  ศกึษา
และฝึกหดัเรยีกชื่อโครงสรา้งและส่วนต่างๆ ของฟันและอวยัวะรองรบัรากฟันโดยอาศยัแบบจําลอง   ฝึกหดัการแยก
ลกัษณะแตกต่างของฟันแทแ้ละฟันน้ํานมแต่ละซี่   ฝึกหดัแกะแต่งตวัฟันของฟันหน้าแท้บนในแบบจําลองโดยใชข้ีผ้ ึ้ง
ทางทนัตกรรม 
 Laboratory demonstration: classification of teeth, naming and coding, structure and parts 
of tooth and supporting structures, tooth identification of deciduous and permanent dentitions; Laboratory 
practice: wax carving of permanent anterior teeth in typodont.   
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ทพรบ ๒๓๕ ปฏบิตักิารทนัตวภิาคศาสตร ์๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 235 Dental Anatomy Laboratory II  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรบ ๒๓๓ 
 ฝึกหดัแกะสลกัแต่งฟันของฟันหลงัแทบ้นและลา่งในหุน่จาํลองโดยใชข้ีผ้ ึง้ทางทนัตกรรม   
 Laboratory practice: wax carving of permanent posterior teeth in typodont.   

 
ทพสร ๒๔๑ สรรีวทิยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPS 241 Physiology I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพสร ๒๔๒ และ ทพสร ๒๔๓ 
 การทาํงานของเซลลป์ระสาท เสน้ประสาท กลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบประสาทอสิระ  
 Function of neurons, nerve, muscle, nervous system, autonomic nervous system. 
 
ทพสร ๒๔๒ สรรีวทิยา ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
DTPS 242 Physiology II  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๓ 
 การทํางานของระบบรบัสมัผสัพิเศษ ได้แก่ การมองเห็น การรบักลิน่ การรบัรส การได้ยนิและ            
การทรงตัว   การทํางานของระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่าย
ปัสสาวะและการควบคุมความเป็น กรด-ดา่งของรา่งกาย ระบบต่อมไรท้อ่และระบบสบืพนัธุ ์
 Function of special sense e.g. vision, olfaction, taste, hearing and equilibrium, function of 
respiratory system, circulatory, gastrointestinal, urinary and acid-base balance, endocrine and reproductive 
system 
 
ทพสร ๒๔๓ ปฏบิตักิารสรรีวทิยา ๑ (๐-๓-๑) 

DTPS 243 Physiology  Laboratory   

 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๒ 
 ศกึษาการทาํงานของเซลล ์เสน้ประสาท กลา้มเน้ือ ระบบประสาท ระบบประสาทอสิระ การทาํงาน
ของระบบการหายใจ ระบบการไหลเวยีนของโลหติ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะในสตัวท์ดลอง 
หรอืมนุษย ์
 Study on the function of cell, nerve, muscle, nervous system, autonomic nervous system, 
function of respiratory system, circulatory, gastrointestinal, urinary system in the experimental animals or 
humans. 
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ทพคร ๒๓๒ จรยิศาสตรท์นัตแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 232   Dental Ethics  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ประวตัวิชิาชพีทนัตแพทยศาสตร ์และองคก์รวชิาชพี ความหมายของจรยิศาสตรท์นัตแพทย ์หลกั
จรยิธรรมและจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีทนัตกรรม สทิธผิูป่้วยและผูบ้รโิภค วเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาจรยิธรรมและการใช้
เหตุผลทางจรยิศาสตร ์ 
 History of dental profession and organization, definition of dental ethics, principle of ethics 
and code of conduct in dentistry, patient and consumer’s rights, analysis of ethical issues and ethical 
reasoning 

 
ทพคร ๒๔๔ หลกัมลูทนัตชวีวสัดุศาสตร ์ ๒ (๒-๐-๔) 
DTID 244 Fundamentals of Dental Biomaterial Science   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

กระบวนการมาตรฐาน,สมบตัิเชิงกล และเชิงชีวภาพของทนัตวสัดุ, ศึกษาถึงทนัตวสัดุจําพวก        

โพลเีมอร,์ อะครลิกิเรซนิ ขีผ้ึง้ และวสัดุเพื่อการบูรณะในช่องปาก ไดแ้ก่ โลหะเจอื, อมลักมั, คอมโพสติเรซนิ, กลาสไอ

โอโนเมอร,์ วสัดุปิดรอ่งและหลุมบนฟัน, ซเีมนต ์ประเภทต่างๆ และวสัดุอื่นๆ ทางทนัตกรรมเพือ่ใชบ้นัทกึ 

การสบฟัน 

 Standardization, physical, mechanical and biological properties of dental materials. basic 
concept of polymeric materials, wax, gypsum acrylic resin and all basic restorative materials such as alloys, 
amalgam, composite resin, glass ionomer, pit and fissure sealant, cements, interocclusal record materials 
and root canal filling materials. 
  
ทพคร ๓๓๑ การยศาสตรใ์นทนัตกรรม ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 331 Ergonomics in Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา มมศท ๑๐๑, ทพกย ๒๕๑, ทพคร ๒๔๑ และ ทพรบ ๒๓๓ 
 การทาํงานทนัตกรรมเพือ่ใหไ้ดผ้ลงานทีม่คีุณภาพ  ทีไ่มก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อตนเองและผูป่้วย 
ประกอบดว้ยการจดัทา่ทางการทาํงาน  การดแูลสขุภาพรา่งกายของตนเอง การมองภาพในชอ่งปากของผูป่้วย 
การจบัเครือ่งมอืทนัตกรรม   การใชเ้ครือ่งมอืทนัตกรรมทีถ่กูตอ้ง  ความสมัพนัธข์องการนัง่ทาํงานของทนัตแพทย ์
และทา่นอนของผูป่้วย  โดยการใชศ้รีษะจาํลองเป็นทีฝึ่กปฏบิตั ิ
 The dental procedure by the correct method to use the instruments and equipments for 
the efficacy results and there are not danger to the dentist and patient. They compose the posures and 
position setting, view, clasp the filling and scaling instrument, use the handpiece, the dental chair and 
maintenance. 
 
 
 
 
 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๕๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพคร ๓๓๔ ปฏบิตักิารทนัตชวีวสัดุศาสตร ์ ๑ (๐-๓-๑) 
DTID 334 Dental Biomaterial Science Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  

ฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารเพื่อการศกึษา  และทดสอบสมบตัต่ิาง ๆ ทีม่ผีลต่อการใชง้านอยา่งมี

ประสทิธภิาพของทนัตวสัดุกลุ่มแอดฮซีฟี วสัดุพมิพป์าก ยปิซมั อะครลิกิ โลหะเจอืทางทนัตกรรม ขีผ้ึง้ เซรามกิ ซเีมนส ์ 

กระบวนการมาตรฐาน และรายงานผลการศกึษาวสัดุต่าง ๆ 

 Laboratory practice of property testing of the dental materials such as dental adhesive 
materials, impression materials, gypsum, dental alloys, wax, acrylic resin, cements and biocompatibility test. 
  
ทพคร ๓๓๕     ทนัตชวีวสัดุศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 335 Dental Biomaterial Science and Technology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

    กระบวนการมาตรฐาน,สมบตัทิางกล และทางชวีภาพของทนัตวสัดุ, การยดึตดิทางทนัตกรรม 

ศกึษาถงึทนัตวสัดุจาํพวก ยปิซมั วสัดุหลอ่ทาํเบา้ วสัดุพมิพป์าก วสัดุทีใ่ชใ้นการขดัแต่ง และวสัดุทาํเดอืยฟันสาํเรจ็รปู 

การนําเทคโนโลยใีหม่ๆ  และเทคโนโลยคีอมพวิเตอรม์าประยกุตใ์ชท้างทนัตกรรม 

 Current dental materials for fixed and removable Prosthodontic, cautions and selection of 
dental material for appropriate dental practice, new dental technologies such as dental CAD/CAM, advances 
in digital imaging and radiograph, advantages, disadvantages and clinical application. 
 
ทพคร ๓๔๒ การจดัการความเจบ็ปวด ๑: การทาํใหช้าเฉพาะทีใ่นทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 342 Pain Management I : Local Anesthesia in Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพภส ๓๓๑ 
 เภสชัวิทยาของยาชาและยาบีบหลอดเลือด การเตรียมยาชาเฉพาะที่ และพื้นฐานการเลือก  
โครงสรา้งทางกายวภิาคศาสตรท์ีเ่กีย่วกบัยาชาเฉพาะที ่ วธิกีารฉีดยาชาในทางทนัตแพทยศาสตร ์ การแทรกซอ้นและ
ปฏกิริยิาระหวา่งยากบัยาชา และการฝึกทางคลนิิก 
 Pharmacology of local anesthetics and vasoconstrictors, clinical preparation of local 
anesthetics and selection basis, anatomical structures related to local anesthesia, method of induction local 
anesthesia in dentistry, complications and drugs interactions with local anesthetics, and clinical practice. 
 
ทพคร ๓๔๔ กลไกและการจาํแนกประเภทของความเจบ็ปวดในบรเิวณใบหน้าและชอ่งปาก    ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 344 Orofacial Pain Mechanism and Classification  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพกย ๒๔๒ 

    ประสาทชีววทิยาของความเจ็บปวด กลไกประสาทส่วนกลางและส่วนปลายของความเจ็บปวด 
กลไก ลกัษณะอาการทางคลนิิกและการวนิิจฉยัความเจบ็ปวดบรเิวณใบหน้าและช่องปากทัง้ความเจบ็ปวดเหตุจากฟัน
และความเจบ็ปวดทีไ่มใ่ชเ่หตุจากฟัน 
         Neurobiology of pain, peripheral and central mechanism of pain, mechanism, clinical 
characteristic and differential diagnosis of orofacial pain: odontogenic and non-odontogenic origin. 
 
 



๖๐ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพคร ๔๓๓ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
DTID 433 Oral and Maxillofacial Lesions  II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผ่ าน รายวิช า  ทพพย๓๓๑ , ทพพย  ๓๓๒ , ทพพย  ๓๓๓ , และ              

ทพพย ๓๔๑ 
 การศกึษาถุงน้ํา และเน้ืองอกในบรเิวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ได้แก่ การตรวจ
วนิิจฉัย การตรวจทางภาพถ่ายรงัส ี การวางแผนการรกัษา และวธิกีารรกัษาทางศลัยกรรมของถุงน้ํา เน้ืองอกชนิด        
ไม่รา้ยแรงในช่องปากและขากรรไกร โรคของต่อมน้ําลาย รวมทัง้การตดัชิน้เน้ือสง่ตรวจ การปลกูกระดูกหรอืแกไ้ขการ
สญูเสยีเน้ือเยื่อที่มสีาเหตุจากเน้ืองอกหรอืการผ่าตดั ศกึษาถงึเน้ืองอกชนิดรา้ยแรงในช่องปาก ใบหน้าและลําคอ การ
ตรวจวนิิจฉัยและรกัษาดว้ยวธิต่ีางๆ ได้แก่ การใชร้งัสรีกัษา เคมบีําบดั การดูแลรกัษาทาง   ทนัตกรรม/ศลัยกรรมใน
ผู้ป่วยเนื้องอกชนิดรา้ยแรงทัง้ก่อนและหลงัทําการรกัษา และผลของการรกัษาต่ออวยัวะของช่องปาก และฟัน ภาวะ
กระดกูตายจากการฉายรงัส ีและภาวะกระดกูตายจากยาป้องกนัโรคกระดกูพรนุ 
 Clinical examination, radiographic examination, diagnosis, treatment planning and surgical 
management in cysts, salivary gland diseases, benign and malignant tumors of oral and maxillofacial regions, 
include tissue biopsy, reconstruction of pathological defects and radiotherapy, chemotherapy and its effects to 
soft tissue and bone of oral and maxillofacial regions and pre- and post operative dental management in 
malignant patients. 
 

ทพคร ๔๔๒   สมัมนาการอกัเสบและการหายของแผล ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 442 Inflammation and Wound Healing Seminar  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 สมัมนาเกี่ยวกับขบวนการอกัเสบประเภทต่างๆ การหายของแผล การเปลี่ยนแปลงและผลที่
เกดิขึน้ในระดบัโมเลกุล เซลล ์เน้ือเยื่อ และทัง้ระบบทัว่ร่างกาย บทบาทของระบบภูมคิุม้กนัที่เกี่ยวขอ้ง  ความจําเป็น
ของขบวนการอกัเสบต่อการมชีวีติ ประโยชน์และโทษ  การควบคุมขบวนการอกัเสบของรา่งกาย  การใชส้ารเคมแีละยา
ทีม่ผีลต่อการอกัเสบ  เพื่อเป็นพืน้ฐานสาํคญัสาํหรบันําไปประยกุตใ์ชใ้นคลนิิก ทัง้ในแงข่องการป้องกนั การวนิิจฉยั และ
การรกัษา โดยใชก้รณีผูป่้วยต่างๆ 
 Seminar about types of inflammation and wound healing, pathogenesis of diseases, tissue 
changes in inflammation and healing, signaling molecules and defense mechanism, pharmacological 
treatment and clinical relevancy 
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ทพคร ๔๕๑ โครงงานวจิยั ๒ (๐-๖-๒) 
DTID 451 Research Project   
 วชิาบงัคบัก่อน :  ศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพคร ๔๓๑  
 ฝึกปฏบิตักิารวจิยัตามโครงการวจิยัที่ไดร้บั โดยใชก้ระบวนการวจิยัทางวทิยาศาสตร ์เก็บขอ้มูล 
ประมวลผลการวจิยั เขยีนรายงานผลการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ และนําเสนอผลการวจิยั 
 Conducting an experiment according to the assigned research topic through the scientific 
research process; data collection and analysis; scientific report writing and presentation. 
 
ทพคร ๕๓๑    รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 531 Oral and Maxillofacial Lesions III  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๔๓๒ และ ทพคร ๔๓๓ 
 ประชุมกรณีผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก กระดูกใบหน้าและขากรรไกร โดยศึกษาวิเคราะห ์          
จากลกัษณะอาการทางคลนิิกร่วมกบัภาพรงัส ี ลกัษณะทางจุลพยาธวิทิยา และอภิปรายถึงสาเหตุ  การดําเนินโรค    
การวนิิจฉยัแยกโรค  การวางแผนการรกัษา  การพยากรณ์โรค  และการสมันาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
             Case conference of dental patients with lesion in oral cavity, facial bone and jaw bone 
emphasizing on the investigation of patient’s clinical manifestation, pathological finding, and histopathology, 
discussion on etiology, pathogenesis, treatment planning and prognosis. seminar on related current topic.    
  
ทพคร ๕๔๒ กฎหมายและนิตทินัตวทิยา ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 542 Jurisprudence and Forensic Odontology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ปรชัญาพื้นฐานของกฎหมาย, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ไป การขึ้นทะเบียนเป็น          
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทนัตแพทย์ สทิธผิู้ป่วย กฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการประกอบ
วชิาชพีทนัตแพทย ์กระบวนการยตุธิรรม นิตเิวชศาสตรข์ ัน้พืน้ฐานและทนัตนิตเิวช 
 Philosophy of laws and jurisprudences, introduction to Thai legal system, licensure and 
the practice of dentistry, patient’s bill of rights, laws and acts pertaining to the dental profession, justice 
system, basic forensic medicine, and forensic dentistry. 
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ทพคร ๕๔๓   การจดัการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกงัวล  

ในการบาํบดัทางทนัตกรรม 
๑ (๑-๐-๒) 

DTID 543 Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพภส ๓๔๓ 
 หลกัการควบคุมความเจ็บปวด การจดัการความเจบ็ปวดด้วยการใช้ยา และไม่ใช้ยา การใช้ยา
รกัษาโรคลมชกั และยารกัษาความวกิารของกระดูกและกลา้มเน้ือในการจดัการความเจบ็ปวดใบหน้า-ช่องปาก การใช้
ยาระงบัความรูส้กึและยาสงบประสาทเพื่อการบําบดัทางทนัตกรรม การประเมนิและการเตรยีมผูป่้วยก่อนใชย้าระงบั
ความรูส้กึและยาสงบประสาท  การดแูลหลงัใชย้าระงบัความรูส้กึและยาสงบประสาท  และภาวะแทรกซอ้นทีเ่กดิขึน้ได ้
 Principle of pain control, pharmacological and non-pharmacological pain management, 
use of anticonvulsant and medications for musculoskeletal disorders in orofacial pain management,  general 
anesthesia and sedation in dentistry, methods, preoperative evaluation and preparation, postoperative care 
and complications. 
 
ทพคร ๖๓๓  หลกัมลูวทิยาทนัตกรรมรากเทยีม ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 633 Fundamental of Dental Implantology   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัมูลและประวตัิความเป็นมาของทนัตกรรมรากเทียม การตรวจผู้ป่วยและการวางแผนการ
รกัษาทนัตกรรมรากเทยีม  ทางเลอืกที่เหมาะสมสําหรบัการผ่าตดัและงานทนัตกรรมประดษิฐ์ วธิกีารผ่าตดัและงาน  
ทนัตกรรมประดิษฐ์ในงานทนัตกรรมรากเทียม  การรกัษารากเทียมและการจดัการภาวะแทรกซ้อน ฝึกปฎิบตัิใน
แบบจาํลองการผา่ตดัและงานทนัตกรรมประดษิฐ ์
 Fundamental and history of dental implantology, patient examination and treatment 
planning for dental implant. suitable options for implant surgery and prostheses, surgical and prosthodontic 
procedures in dental implant, maintenance of dental implant and management of complications, laboratory 
practice of surgical and prosthetic procedures in models. 
 
ทพคร ๖๓๕ ทนัตกรรมผูส้งูอาย ุ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 635 Geriatric  Dentistry   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ทฤษฎีการเปลี่ยนตามวยั การเปลี่ยนแปลงทางสรรีวทิยาและจติใจ  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอาย ุ          
การประเมนิทางเภสชัวทิยา แผนการรกัษาแบบพรอ้มมลู การป้องกนัโรคในช่องปากและขอ้ควรพจิารณาในการรกัษา
ทางทนัตกรรมทีเ่หมาะสม 
 Theory of aging, physiological and mental status changes, common diseases in the 
elderly, pharmacological assessment, comprehensive treatment plan, prevention of oral disease and 
appropriate considerations for dental treatment. 
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ทพคร ๖๓๘    รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๔ ๑ (๑-๐-๒) 
DTID 638 Oral and Maxillofacial Lesions IV  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๔๓๒ และ ทพคร ๔๓๓ 

     ประชุมกรณีผูป่้วยทีม่รีอยโรคในชอ่งปาก กระดกูใบหน้าและขากรรไกร โดยศกึษาวเิคราะห ์             
จากลกัษณะอาการทางคลนิิกรว่มกบัภาพรงัส ี ลกัษณะทางจุลพยาธวิทิยา และอภปิรายถงึสาเหตุ การดาํเนินโรค             
การวนิิจฉยัแยกโรค การวางแผนการรกัษา การพยากรณ์โรค และการสมันาวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 Case conference of dental patients with complicated oral and maxillofacial lesion requiring 
advanced treatment, emphasizing on the investigation of patient’s clinical findings, pathology and 
histopathology, discussion on etiology, pathogenesis, treatment planning and prognosis, seminar on related 
current topic.    
 
ทพคร ๖๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การวนิิจฉยัโรคชอ่งปากและแปลภาพรงัส ี ๑ (๐-๓-๑) 
DTID 652 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and Radiograph 

Interpretation 
 

 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๕๕๖ 
 การฝึกซกัประวตัผิูป่้วย ตรวจทางคลนิิก สง่ถ่ายและถ่ายภาพรงัสชีอ่งปาก ใบหน้า ศรีษะและลาํคอ 
การบนัทกึบตัร การอ่านและแปลภาพรงัสเีพื่อประกอบการวนิิจฉยัโรค การใหก้ารวนิิจฉยัโรคในช่องปาก ใบหน้า และ
ขากรรไกร การวางแผนการรกัษา การสง่ต่อผูป่้วยอยา่งถกูตอ้ง 
 Clinical practice in history taking, clinical examination, oral and maxillofacial radiographic 
referral and taking, chart record, radiographic interpretation in diagnostic process, diagnosis of intraoral 
diseases, and abnormalities of face and jaw, treatment planning, and proper patient referral. 
 
ทพทจ ๔๓๑ หลกัมลูทนัตกรรมจดัฟัน ๑(๑-๐-๒) 
DTOD 431 Fundamental of  Orthodontics  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
  การสบฟันแบบปกตแิละผดิปกต ิสาเหตุและปัจจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อโครงสรา้ง และการทํางานของ

ระบบบดเคี้ยว ซึ่งนําไปสู่การสบฟันที่ผิดปกติรวมทัง้ความรู้พื้นฐานทาง กายภาพและชีวภาพของการเคลื่อนฟัน           

การถอนฟันตามลาํดบัต่อเน่ือง และหลกัยดึทางทนัตกรรมจดัฟัน 

               Normal occlusion and malocclusion, etiology and contributing factors of malocclusion, oral 

habits, mechanism and biology of tooth movement, serial extraction and anchorages in orthodontic. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทจ ๔๓๒ การวนิิจฉยัและการวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ๑ (๑-๐-๒) 
DTOD 432 Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics  
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
    การตรวจ การบนัทกึขอ้มลูผูป่้วยจดัฟัน การกําหนดจุดสาํคญัในแผน่ภาพรงัสเีซฟาโลเมตรกิ การ

วเิคราะหภ์าพถ่ายรงัสกีะโหลกศรีษะดา้นขา้ง การวเิคราะหภ์าพถ่ายรงัสขีอ้มอื, การวเิคราะหแ์บบพมิพฟั์น เพื่อการ

วเิคราะห ์วนิิจฉยัและวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน รวมทัง้การพจิารณาถอนฟันเพือ่การรกัษาทางทนัตกรรม

จดัฟัน 

                  Examination, orthodontic record, cephalometric landmarks, cephalometric analysis, 
analysis of model, orthodontic consideration in extraction and non extraction case and treatment plan in 
orthodontic treatment. 
 
ทพทจ ๔๔๒ การรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน  ๑ (๑-๐-๒) 
DTOD 442 Orthodontic Treatment   
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทจ ๔๓๑ และ ทพทจ ๔๓๒ 
  การรกัษาทางทันตกรรมจดัฟัน ตัง้แต่การป้องกัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติในระยะแรก     

การรกัษาเบื้องต้นดว้ยเครื่องมอืจดัฟันชนิดถอดได ้การรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟันแบบซบัซ้อน เครื่องมอืจดัฟันชนิด

ติดแน่น การออกแบบเครื่องมือจดัฟันชนิดถอดได้ทัง้ชนิดให้แรงและไม่ให้แรง การเคลื่อนฟันแบบง่าย เครื่องมือ       

ไมโอฟังก์ชัน่ การดูแลผู้ป่วยระหว่างการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน จรยิธรรม จรรยาบรรณทางทนัตกรรมจดัฟัน       

การคงสภาพฟันภายหลงัการจดัฟันตลอดจนการจําแนกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อภายใต้การรกัษาแบบสหสาขาโดยคํานึงถึง

ขอ้จํากดั และผลขา้งเคยีงของการจดัฟัน ความวกิารของกระโหลกศรีษะและใบหน้า ปากแหว่งเพดานโหว่ การจดัฟัน

รว่มกบัการผา่ตดั 

 Preventive, interceptive and introductory orthodontic treatment, corrective orthodontics and 
fixed appliance, removable appliance design, active plate, passive plate, minor tooth movement, 
myofunctional appliance, care during orthodontic treatment, ethic and jurisprudence in orthodontics, retention, 
criteria for case selection and referral under multidisciplinary care, as well as limitation and complication of 
orthodontic treatment, craniofacial deformities, cleft lip and palate, orthognathic surgery 
 
ทพทจ ๔๔๓ ปฏบิตักิารทางทนัตกรรมจดัฟัน  ๑ (๐-๓-๑) 
DTOD 443 Orthodontic Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทจ ๔๓๑ และ ทพทจ ๔๓๒ 
        การฝึกพมิพป์ากและทําแบบพมิพฟั์น เพื่อการศกึษาทางทนัตกรรมจดัฟัน วสัดุทีเ่กี่ยวขอ้งในการ

รกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน ตะขอทางทนัตกรรมจดัฟัน ฝึกดดัลวด และทาํเครือ่งมอืทางทนัตกรรมจดัฟันชนิดถอดไดท้ัง้

ชนิดใหแ้รงและไมใ่หแ้รง 

        Practice of impression taking, fabrication of orthodontic study models, orthodontic material 

and their properties, orthodontic clasp, wire bending and fabricate simple removable orthodontic appliances 

(both passive and active plate). 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทจ ๕๕๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมจดัฟัน ๑  ๑ (๐-๓-๑) 
DTOD 551 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทจ ๔๔๒ 
             ฝึกปฏิบตัิงานรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟันอย่างง่ายในผู้ป่วยฟันชุดผสม ฝึกวเิคราะห์ วนิิจฉัย            

วางแผนการรกัษา ออกแบบเครื่องมอืถอดได ้ในผูป่้วยจรงิและจากขอ้มลูผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาไปแลว้  การช่วยงาน

ขา้งเกา้อีท้างทนัตกรรมจดัฟันอื่น  ๆ การสง่เสรมิความรูด้า้นทนัตกรรมจดัฟันแก่ผูป่้วย ผูป้กครองและประชาชนทัว่ไป 

 Clinical practice of simple orthodontic treatment in mixed dentition patients or patients 
qualified for using removable orthodontic appliances, practicing  orthodontic diagnosis, treatment planning, 
and removable appliances design in real patients and former patients’ data, orthodontic chairside assistance 
especially fixed orthodontic appliance and promote orthodontic knowledge to patients, patients’ parents and 
general public. 

 
ทพทช ๒๓๑ สงัคมวทิยาทนัตแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 
DTCM 231 Dental Sociology   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างสงัคมวทิยาและทนัตแพทย์ในด้านต่างๆ เช่น การพฒันาการเขา้สู่วชิาชพี 
กระบวนการทํางาน ความสมัพนัธ์ระหว่างทนัตแพทย์และผู้ป่วย การเจบ็ป่วยของผู้ป่วย ปัจจยัทางสงัคมต่อปัญหา
สขุภาพช่องปาก ตลอดจนการเขา้รบับรกิาร เพื่อใหท้นัตแพทยส์ามารถปฏบิตังิานในสงัคมและทาํใหป้ระชาชนมสีขุภาพ
ชอ่งปากทีด่อียา่งยัง่ยนื 
 Relationship between sociology and dentistry in various aspects such as professional 
development, working process, dentist-patient relationship, patient’s morbidity, effect of social problems on 
oral health and service utilization,  role of dentist in society for life-long oral health.     
 
ทพทช ๔๓๑ การสง่เสรมิทนัตสขุภาพและทนัตสขุศกึษา ๒ (๒-๐-๔) 
DTCM 431 Oral Health Promotion and Oral Health Education  
 วชิาบงัคบัก่อน : -  

    ทฤษฎแีนวคดิของสขุภาพ กระบวนการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกนัโรค การใหส้ขุศกึษา และสือ่

สขุศกึษา การคุม้ครองสขุภาพ และโครงการสง่เสรมิสขุภาพแห่งชาต ิ

 Theories of health, the social factors impact to oral health, the principles of analysis the 
social promotion, behavior and the elements of management and planning / evaluation the health promotion 
program, the provide the oral health program in places and age groups, the audiovisual aids for health 
education, the health protection. 
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ทพทช ๕๓๑ ศกึษาดงูานระบบบรกิารสาธารณสขุ  ๒ (๐-๒*-๑๐) 
DTCM 531 Study visit in Health  Delivery System 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทช ๔๓๑, ทพทห ๕๓๑, ทพวป ๔๔๓ และ ทพทด ๔๔๒ 
 ระบบสุขภาพในระดบัชุมชนและดูงานการจดับรกิารและการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลชุมชนและ
สถานบรกิารสขุภาพระดบัต่าง ๆ 
  Study visit of the provincial health delivery system, practice in district hospitals and 
various level of health services. 

 
ทพทช ๕๓๒ วทิยาการระบาด ๑ (๑-๐-๒) 
DTCM 532 Epidemiology  
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 ความรูพ้ื้นฐานทางวชิาระบาดวทิยามุ่งให้นักศึกษาได้เรยีนรู้ แนวคิด หลกัการ และวธิกีารทาง
ระบาดวทิยาในการศกึษาลกัษณะการเกดิการกระจายของปัญหาสุขภาพและปัจจยัที่เป็นสาเหตุหรอืมอีทิธพิลต่อการ
เกดิปัญหาสขุภาพในประชากรโดยเฉพาะปัญหาทางทนัตสขุภาพรวมไปถงึการวพิากษ์งานวจิยัทางทนัตสาธารณสขุ 
 Basic principles of epidemiology and epidemiologic methods used in studying health and 
illness in human populations particularly oral health. Measures of frequency and association, introduce the 
design and validity of epidemiologic research, and an overview of interpreting epidemiologic literature in 
dental public health. 
 
ทพทช ๕๓๓ การบรหิารงานทนัตสาธารณสขุ ๒ (๒-๐-๔) 
DTCM 533 Dental Public Health Administration   
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป : เศรษฐศาสตรส์าธารณสขุ  ระบบการเงนิเพื่อสขุภาพ หลกัประกนัสขุภาพ
และการประกนัสงัคม การจดัทาํและการบรหิารงบประมาณ การวเิคราะหต์น้ทุนการบรกิาร 
 หมวดวิชาเฉพาะ : ปัญหาทันตสาธารณสุข การวางแผนงาน การดูแลทนัตสุขภาพ และการ
ประเมนิผล 
 General education course: health economics, health care financing system, universal 
health coverage and social security scheme, budgeting and budget administration, unit cost analysis. 
 Specific course: Problems in dental public health, dental health care planning and 
evaluation. 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
๒* คอื ฝึกปฏบิตั ิ๒ สปัดาห ์
  หน่วยกติจะอยูใ่นหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป จาํนวน ๑ หน่วยกติ และอยูใ่นหมวดวชิาเฉพาะ จาํนวน ๑ หน่วยกติ 
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ทพทช ๕๕๒ ทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน ๑ (๐-๓-๑) 
DTCM 552 School Oral Health Program  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทช ๔๓๑, ทพทด ๔๔๒, ทพวป ๔๔๒ และ ทพทห ๔๔๒  

   ฝึกปฏบิตังิานทนัตกรรมโรงเรยีน โดยครอบคลุมงาน 3 ดา้น คอื การใหบ้รกิารทนัตกรรมป้องกนั  

การสง่เสรมิทนัตสขุภาพ และ การจดัสภาพสิง่แวดลอ้ม 

 Practice conducting a school preventive program that includes 3 aspects, preventive 
services, education, and school environments. 

 
ทพทช ๖๔๒ ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก :  การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม ๔ (๐-๔*-๒๐) 
DTCM 642 Extern : Field Works  
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 ฝึกปฏบิตังิานทนัตกรรมชุมชนในโรงพยาบาลชุมชน 
 Externship Practice as a Dentist in a District Hospital. 

 
ทพทช ๖๔๓ การบรหิารคลนิิกทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTCM 643 Dental Office Administration  
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 การจดัการคลินิกทนัตกรรมให้ทํางานได้อย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพ การจดัการบุคลากร 
ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย การออกแบบคลนิิกทนัตกรรมและเลอืกใช้เครื่องมอื การทํางานร่วมกบัผู้ช่วยทนัตแพทย์ด้วย
วธิกีารทนัตกรรมสีห่ตัถ ์
 Safety and effective dental office management, co-worker personnel and patients 
management, dental clinic design and selection of dental equipments, working with dental assistants by            
four-handed dentistry. 
 
ทพทด ๔๓๑  พฒันาการและการจดัการพฤตกิรรมเดก็ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPD 431 Child Development and Behavior Management  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 พฒันาการของเดก็แต่ละวยั ทางรา่งกาย สมองและสตปัิญญา สงัคม อารมณ์และบุคลกิภาพ  การ
เจรญิพฒันาของชุดฟัน ฟันน้ํานมและฟันแท้ การปรบัพฤติกรรมผู้ป่วยเด็กปกตแิละเด็กพเิศษ ด้วยวธิทีางจติวทิยา  
การควบคุมทางกายและการใชย้า 
 General growth and development in children including physical, intellectual, social, 
emotional, and personality developments, development of primary, mixed and permanent dentitions,  
psychological, physical and pharmacological behavior management in healthy children and special patients. 
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ทพทด ๔๔๒      การจดัการทางทนัตกรรมในเดก็ ๒ (๑-๒-๓) 
DTPD 442 Dental Management in Children  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทด ๔๓๑ 
 การตรวจ วนิิจฉัย วางแผนการรกัษา  และการรกัษาโรคในช่องปากของผู้ป่วยเด็กด้วยวธิทีาง   
ทนัตกรรมบูรณะ  การรกัษาเน้ือเยื่อในฟันน้ํานม  ศลัยกรรม การใชเ้ครื่องมอืคงสภาพฟัน  การบําบดัฉุกเฉินและรกัษา
ฟันทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ  รอยโรคในชอ่งปากและโรคปรทินัตใ์นเดก็ 
 Patient examination, diagnosis, treatment planning and treatment of oral diseases in child 
patients with restoration, pulp treatment, oral surgery, space maintainer, treatment of dento-facial trauma, oral 
lesion and periodontal disease in children. 

 
ทพทด ๕๕๒       ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
DTPD 552 Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทด ๔๔๒ 

การฝึกปฏิบัติ การรกัษาทันตกรรมขัน้พื้นฐานสําหรบัผู้ป่วยเด็ก ประเมินรอยโรคในช่องปาก 
จดัการพฤตกิรรมโดยไม่ใช้ยา วางแผนการรกัษา ทนัตกรรมป้องกนั สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างเดก็ ผู้ปกครอง และ
ทนัตแพทย ์และสง่ต่อผูป่้วยเพือ่รบัการรกัษาอยา่งเหมาะสม 

 Clinical practices including basic dental treatment in children, oral evaluation,                 
non-pharmacological behavior management, treatment planning, and prevention of oral disease, 
establishment interpersonal relationship among child parents and dentist and proper referral. 

           
ทพทด ๖๕๒       ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
DTPD 652 Comprehensive Dental Practice: Pediatric  Dentistry II  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทด ๕๕๒ 
 ฝึกปฏิบตัิงานดูแลผู้ป่วยเด็กแบบพร้อมมูล  ทําการประเมนิผู้ป่วย ตรวจ วนิิจฉัย วางแผนการ
รกัษา ใหก้ารรกัษาและการป้องกนัโรค รวมทัง้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกบัโรค ความเสีย่งต่อ
โรคและภาวะผดิปกตต่ิางๆ ในชอ่งปากของผูป่้วยแต่ละราย 
 Comprehensive pediatric dental practice including patient evaluation, examination, 
diagnosis, treatment planning, comprehensive dental cares as well as oral disease prevention appropriate for 
the disease and risk of individual patient. 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๖๙ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทป ๓๓๑ ทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๑ : ฟันเทยีมทัง้ปาก ๒ (๒-๐-๔) 

DTPT 331 Removable Prosthodontics I: Complete Dentures   

 วชิาบงัคบัก่อน : - 

    วธิกีารตรวจวนิิจฉัยสภาพช่องปากผูป่้วยทีม่สีนัเหงอืกไรฟั้น การวางแผนการรกัษา หลกัการขัน้

พืน้ฐานในการทําฟันเทยีมทัง้ปาก การใสฟั่นเทยีมใหผู้ป่้วย การแกไ้ขฟันเทยีมและใหข้อ้แนะนําผูป่้วยทีใ่สฟั่นเทยีมทัง้

ปาก การวเิคราะห์ และการแก้ปัญหาในการรกัษาผู้ป่วยดว้ยการใส่ฟันเทยีมทัง้ปาก การทําฟันเทยีมชัว่คราวใส่ทนัท ี

การซ่อม เสรมิฐาน และเปลีย่นฐานฟันเทยีมทัง้ปาก 

  Oral examination and diagnosis of edentulous patients to establish appropriate treatment 

plan. Basic knowledge and principles of complete denture construction, delivery of complete denture, 

instruction to the patient and post – insertion problem including proper management. Diagnosis and solving 

problems related to the treatment of edentulous patient with complete denture. Types and technique of 

immediate denture construction, complete denture repair, reline and rebase. 

 
ทพทป ๓๓๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๑ : ฟันเทยีมทัง้ปาก ๒ (๐-๖-๒) 
DTPT 332 Removable Prosthodontic Laboratory I : Complete  Dentures   
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทป ๓๓๑ 

ฝึกหดัทาํฟันเทยีมทัง้ปากบนแบบจาํลอง เริม่ตัง้แต่วาดขอบเขตถาดพมิพเ์ฉพาะบุคคล ศกึษา
ลกัษณะของถาดพมิพเ์ฉพาะบุคคลจากตวัอยา่ง ทาํฐานชัว่คราวและแทน่กดั บนัทกึความสมัพนัธข์องขากรรไกรในหุน่ 
เรยีงฟัน หลอ่แบบ อดัอะครลิกิ ปรบัการสบฟัน และฟันเทยีมออกจากแบบจาํลองและขดัแต่ง ฝึกหดัซ่อมฐานฟันเทยีมที่
แตกหดั 

Practice the laboratory procedures in complete denture construction on stone casts staring 
from drawing outline of individual tray, study and criticize the characters of provided individual trays, 
constructing record bases and occlusion rims, recording the jaw relationship of the mannequin, teeth set up, 
waxing of completed set up, flasking, packing, selective grinding, removal of dentures from the casts and 
polishing, repairing of broken denture. 
   
ทพทป ๓๔๑ ทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๑  ๑ (๑-๐-๒) 
DTPT 341 Fixed Prosthodontics I  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

   ความรูข้ ัน้พืน้ฐานของฟันเทยีมตดิแน่น การกรอแต่งฟันหลกั การออกแบบครอบฟัน สะพานฟัน 

ฟันแขวน ขอ้ต่อสะพานฟัน ขัน้ตอนการทําฟันเทยีมตดิแน่นชนิดโลหะเต็มซี่ ชนิดโลหะเคลอืบพอร์ซเลน ชนิดเซรา

มกิลว้น การทาํครอบฟันรบัตะขอสาํหรบัฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ฟันเทยีมตดิแน่นชัว่คราว การแกปั้ญหาการกรอแต่ง

ฟันหลกั 

Basic knowledge of fixed prosthodontics, abutment teeth preparation, restoration design, 

construction of complete cast restoration, porcelain fused to metal and all-ceramic restoration, crown for 

clasping, provisional restorations. Problem solving in tooth preparation topic. 

 



๗๐ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทป ๓๔๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
DTPT 342 Fixed Prosthodontic Laboratory I  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรบ ๒๓๕ และ ทพทป ๓๔๑ 

    ฝึกกรอแต่งฟันหลักสําหรบัครอบฟันชนิดต่าง ๆ บนฟันพลาสติก ทําครอบฟันโลหะเต็มซี ่          

รบัตะขอฟันเทยีมบางสว่นถอดไดบ้นแบบจาํลอง ทาํครอบฟันชัว่คราวบนแบบจาํลอง 

 Preparation of plastic teeth for various types of crown restorations.  Fabrication of 

complete cast crown for clasping.  Practice the laboratory procedures of provision crown fabrication on 

model.  

 
ทพทป ๓๔๓ ทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๒ : ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ ๒ (๒-๐-๔) 
DTPT 343 Removable Prosthodontics II: Partial Dentures  
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 

    พืน้ฐานของฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้คํานิยามทีเ่กี่ยวขอ้ง สว่นประกอบต่าง ๆ ชนิดและลกัษณะ

ของฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ชนิด และลกัษณะของตะขอ การออกแบบ วธิทีําฟันเทยีมบางสว่นถอดไดฐ้านโลหะและ

ฐานอะครลิกิ เริม่ตัง้แต่เตรยีมชอ่งปากจนถงึการใส ่การแกไ้ข ใหข้อ้แนะนําผูป่้วย และตดิตามผลภายหลงัใส ่รวมทัง้การ

ซ่อมและเสรมิฐานฟันเทยีม 

 Basic knowledge of removable partial denture, relevant definition, component parts and 

features, types and characteristic of clasps, design and fabrication of metal and acrylic resin base removable 

partial denture. The procedure starts from oral diagnosis to delivery, adjustment, instruction to the patient, 

recall, repair and reline. 

 
ทพทป ๓๔๔ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐถ์อดได ้๒ : ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ ๑ (๐-๓-๑) 
DTPT 344 Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทป ๓๔๓ 

ฝึกหดัสาํรวจแบบจําลองศกึษาและวาดแบบฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ศกึษาสว่นประกอบและการ

ออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้แบบต่าง ๆ ฝึกหดัเตรยีมแอ่งรบัแบบต่าง ๆ บนฟันปลาสเตอร์และฟันพลาสติก 

ฝึกหดัทาํฟันเทยีมบางสว่นถอดไดฐ้านเรซนิอะครลิกิทีม่ตีะขอลวดดดับนแบบจําลองโดยมซีี่ฟันเทยีมชัว่คราวใสท่นัททีี่

ฟันหน้า ๑ ซี ่

To practice how to survey study cast and draw design of removable partial denture, study 

various design, rest seat preparation on plaster teeth and on plastic teeth. Laboratory procedures in the 

construction of an acrylic partial denture with wrought wire clasp, an immediate replacement of one anterior 

tooth is included. 



 มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕ | ๗๑ 

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทป ๔๓๑ ทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๒  ๑ (๑-๐-๒) 
DTPT 431 Fixed Prosthodontics II  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษารายวชิาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทป ๓๔๑ 
 การวางแผนการรกัษาและขัน้ตอนการรกัษาผูป่้วยฟันเทยีมตดิแน่น การกรอแต่งฟันหลกัสาํหรบั
สะพานฟัน การจดัการเน้ือเยื่อและพมิพป์าก บนัทกึการสบฟันการเลอืกสฟัีน การทาํไดและแบบทาํงาน วธิลีองชิน้งาน
ในปาก การยดึชิน้งานกบัฟันหลกั และการนดัผูป่้วยกลบัมาตรวจ การบรูณะฟันทีส่ญูเสยีเน้ือฟันไปมาก และฟันทีร่กัษา
คลองรากฟัน การวนิิจฉยั และแกไ้ขความลม้เหลวทีเ่กดิจากการใสฟั่นเทยีมตดิแน่น 

      Treatment planning and treatment for fixed dental prosthesis cases, bridge abutment teeth 
preparation, tissue management and impression, interocclusal record, shade selection, die and working cast 
fabrication, restoration try in, cementation and recall, restoration of extensively damaged teeth and 
endodontically treated teeth. Diagnosis and treatment of failure in fixed dental prostheses. 

 

ทพทป ๔๓๒ ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐต์ดิแน่น ๒ ๒ (๐-๖-๒) 

DTPT 432 Fixed Prosthodontic Laboratory II  

 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทป ๓๔๒, ทพทป ๔๓๑  

  และทพวด ๔๓๒  

ฝึกกรอแต่งฟันหลกัสําหรบัสะพานฟัน แต่งกระสวนขี้ผึ้งสําหรบัโครงโลหะของสะพานฟันโลหะ

เคลอืบกระเบือ้ง ฝึกกรอแต่งฟันและเตรยีมคลองรากฟันของฟันทีร่กัษาราก แต่งกระสวนขีผ้ึง้ เดอืยฟันโดยวธิอีอ้มบน

แบบจําลอง ฝึกเลอืกสฟัีน ฝึกประมวลขอ้มูลจากกรณีศกึษา เพื่อวนิิจฉัยและวางแผนการรกัษาดว้ยฟันเทยีมตดิแน่น 

เพือ่วนิิจฉยัและแกไ้ขความลม้เหลวทีเ่กดิจากการใสฟั่นเทยีมตดิแน่น 

Preparation of plastic teeth for various type of bridge restorations. Waxing substructure of 

porcelain fused to metal bridge. Tooth and root canal preparation of endodontically treated tooth. Fabrication 

of wax pattern for cast post and core on medel with indirect technique. Shade selection practices. Case 

based discussion and data integration to achieve diagnosis and treatment plan for fixed dental prosthesis, 

diagnosis and treatment plan for a failure case.  



๗๒ |  มคอ.๒  หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.๒๕๕๕                                                                   

 

จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพทป ๔๔๑ การจดัการผูป่้วยทนัตกรรมประดษิฐแ์บบพรอ้มมลู ๑ (๑-๐-๒) 

DTPT 441 Comprehensive Management for Prosthodontic Patients  

 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษารายวชิาหรอืศกึษาร่วมเวลากบัรายวชิา ทพทป ๓๓๑, ทพทป ๓๔๓ 

และ ทพทป ๔๓๑ 

     การตรวจ การวางแผน การรกัษา ขัน้ตอนการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมประดษิฐ ์ทัง้ผูป่้วยปกต ิ

ผูป่้วยที่ต้องการความสวยงาม ผูส้งูอายุ ผูป่้วยทีม่โีรคทัว่กาย การประยุกต์หลกัทางสุนทรยีศาสตรใ์นการรกัษาผูป่้วย

ทางทนัตกรรมประดษิฐ ์ปัญหาทีพ่บและวธิกีารแกไ้ข วธินํีาเสนอรายงานผูป่้วยทางทนัตกรรมประดษิฐ ์การสมัมนาทาง

ทนัตกรรมประดษิฐ ์

 Comprehensive management for prosthodontic patient starting from patient examination, 

treatment planning and treatment procedure in both normal and complicated case such as esthetic 

demanding case, geriatric patient, and patient with systemic disease,  esthetics in prosthodontic treatment,  

case presentation and seminar in Prosthodontics. 

 
ทพทป ๕๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมประดษิฐ ์๑ ๔ (๐-๑๒-๔) 
DTPT 552 Dental Clinical Practice: Prosthodontics I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทป ๓๓๑, ทพทป ๓๓๒, ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๓๔๒,  
    ทพทป ๓๔๓, ทพทป ๓๔๔, ทพทป ๔๓๑, ทพทป ๔๓๒ และ เคยศกึษาหรอื 
    ศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทป ๔๔๑ 
 ฝึกปฏิบตัิงานคลนิิกในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมูล โดยการฟ้ืนฟูระบบการบด
เคีย้วดว้ยการใสฟั่นเทยีมทัง้ปาก ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ฟันเทยีมตดิแน่น พรอ้มทัง้แกไ้ขปัญหาจากการใสฟั่นเทยีม 
จนกระทัง่ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 Clinical practice in comprehensive cases by occlusal rehabilitation with complete dentures,  
removable partial dentures and fixed dental prostheses,  adjustment of the prostheses until they can be used 
effectively. 
 
ทพทป ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมประดษิฐ ์๒ ๓ (๐-๙-๓) 
DTPT 631 Dental Clinical Practice: Prosthodontics II  

 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทป ๓๓๑, ทพทป ๓๓๒, ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๓๔๒,              
ทพทป ๓๔๓, ทพทป ๓๔๔, ทพทป ๔๓๑, ทพทป ๔๓๒ และเคยศกึษาหรอื               
ศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทป ๔๔๑  

 ฝึกปฏิบตัิงานคลนิิกในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมูล โดยการฟ้ืนฟูระบบการบด
เคีย้วดว้ยการใสฟั่นเทยีมทัง้ปาก ฟันเทยีมบางสว่นถอดได ้ฟันเทยีมตดิแน่น พรอ้มทัง้แกไ้ขปัญหาจากการใสฟั่นเทยีม
นัน้ จนกระทัง่ใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทัง้น้ีนกัศกึษาตอ้งรกัษาผูป่้วยทีค่า้งจากรายวชิา ทพทป ๕๕๒ ใหเ้สรจ็ 
 Clinical practice in comprehensive cases by occlusal rehabilitation with complete dentures,  
removable partial dentures and fixed dental prostheses, adjustment of the dental prostheses until they can be 
used effectively, the incompleted cases from DTPT 552 course must be continued. 
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ทพทส ๔๓๑ การบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลูขัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) 
DTAD 431 Introduction to Comprehensive Dental Care  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

   หลกัการและกระบวนการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมูลโดยให้นักศกึษาเขา้ใจลําดบัขัน้ตอนการวาง
แผนการรกัษาและสามารถวางแผนการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล โดยผสมผสานความรู้สาขาวิชาต่างๆ ทาง         
ทนัตแพทย ์อกีทัง้ขอ้จํากดัทางการแพทย ์สภาวะจติใจ ความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกจิของผู้ป่วยแต่ละราย 
รวมไปถงึการจูงใจ  เพื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนั และการธํารงรกัษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่
เหมาะสมอยา่งยัง่ยนื 

           Introduction to principle and process of comprehensive dental care, sequential treatment 
planning derived from integration of various dental disciplines and patient’s medical limitation, mental status, 
patients’ needs, and socio-economic status, patient motivation for understanding of prevention and 
maintenance of oral health. 

 
ทพทส ๔๔๑ การบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลู ๑ (๑-๐-๒) 
DTAD 441 Comprehensive Dental Care  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษารายวชิา ทพทส ๔๓๑ 

 การนําหลกัการและกระบวนทัศน์ในการบรบิาลทันตกรรมพร้อมมูลมาประยุกต์ใช้ในการวาง
แผนการรกัษา และสามารถนําเสนอไดอ้ย่างเป็นระบบ อกีทัง้เรยีนรูแ้ละวเิคราะหปั์ญหา การแกไ้ขปัญหา และแนวทาง
ป้องกนัปัญหาทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดใ้นการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลู 

 Application of principle and paradigm of comprehensive dental care in treatment planning 
with systematic presentation to patient, learning, analyzing, solving and preventive measures of problems 
related to comprehensive dental care. 

 
ทพทส ๖๔๑ การประเมนิผลหลงัการรกัษาและสมัมนา ๑ (๑-๐-๒) 
DTAD 641 Post – Treatment Assessment and Seminar  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทส ๔๔๑ 

     ประเมินผลการบรบิาลทนัตกรรมพร้อมมูลอย่างเป็นระบบ จากความพึงพอใจของผู้ป่วย และ
ผลการรกัษาตามแผนการรกัษา การวเิคราะหผ์ลสาํเรจ็ การลม้เหลว และปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานบรบิาลทนัต 
กรรมพรอ้มมลู 

    Systematic evaluation of comprehensive dental treatment outcome based on patient’s 
satisfaction and treatment outcome according to treatment plan, analysis of success/failure and obstacles in 
delivery of comprehensive dental treatment. 
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ทพทส ๖๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมทัว่ไป                                 ๓ (๐-๙-๓) 
DTAD 642 Comprehensive Dental Practice: General Dentistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทส ๔๔๑ 
 ปฎิบตัิงานบรกิารทนัตกรรมพรอ้มมูลในผู้ป่วย  ซึ่งมุ่งเน้นมทีกัษะในการตรวจวนิิจฉัยวางแผน  
การรกัษาที่เหมาะสมซึ่งสามารถอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรบัแผนการรกัษา  ตลอดจนการจัดบริการทาง              
ทนัตกรรมทีจ่ําเป็นแก่ผูป่้วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์   ซึ่งขบวนการรกัษานัน้จะตอ้งผสมผสานและสอดคลอ้ง
กบัขอ้จาํกดัทางการแพทย ์ สภาวะจติใจ  ความตอ้งการ  และสภาวะทางเศรษฐกจิของผูป่้วยแต่ละราย  รวมไปถงึการ
จูงใจเพื่อให้เกดิความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการป้องกนัและการดูแลรกัษาสุขภาพในช่องปากของผูป่้วยให้คงสภาพที่
สมบรูณ์และสามารถป้องกนัการกลบัมาเป็นโรคใหมไ่ด ้ 
 The objective of this course is to perform a comprehensive dental care. This course aims 
to emphasize and reinforce students’ skills in examining, diagnosing, and formulating a proper treatment plan 
that complies with the individual patient’s medical and psychological conditions, needs, and economic status. 
Students are expected to complete a thorough comprehensive dental treatment which demonstrates 
knowledge and communicate oral care maintenance and oral problem prevention to patients. 

 
ทพทส ๖๕๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การบาํบดัรกัษาเบือ้งตน้และฉุกเฉิน ๑ (๐-๓-๑) 
DTAD 651 Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment  
 วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 ปฏิบตัิงานคลนิิกต่อผู้ป่วยในงานรกัษาเบื้องต้นและงานบําบดัฉุกเฉิน  โดยประมวลความรูท้าง
ทฤษฎจีากสาขาวชิาต่างๆ ทีเ่รยีนมา  นํามาใชป้ฏบิตัทิางคลนิิกในการตรวจวเิคราะห ์ วนิิจฉยัทาํนายโรค  วางแผนการ
รกัษา และการให้การบําบดัรกัษา  รวมถงึการให้คําแนะนําในการดูแลรกัษาสุขภาพในช่องปากของตนเอง  ทัง้น้ีโดย
มุ่งเน้นการรกัษาผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเจบ็ปวดในช่องปาก  เป็นการหยุดยัง้การลุกลามของโรค  และป้องกนัการ
กลบัเป็นโรคใหม ่  
 The objective of this course is for students to perform a clinical practice for primary and 
emergency treatment to relieve dental emergency problems. Students are expected to apply all relevant 
theoretical knowledge in providing dental care services including identification of the patient’s chief complaint, 
examination, diagnosis, planning, proper emergency treatment, and post operative care to prevent diseases 
progression and recurrence. 

 

ทพทห ๓๔๓ ทนัตกรรมหตัถการ ๑ (๑-๐-๒) 
DTOP 343 Operative Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพคร ๒๔๔ 
 การศกึษาเกี่ยวกบัขอบเขตของงานทนัตกรรมหตัถการ  เครื่องมอืที่ใช้ทางทนัตกรรมหตัถการ  
การตรวจวนิิจฉัยรอยโรคฟันผุ  การรกัษารอยโรคฟันผุในระยะเริม่ต้นและเมื่อรอยโรคลุกลาม  การเลอืกวสัดุบูรณะ
อยา่งเหมาะสม  การบรูณะโพรงฟันแบบต่างๆ  ทีไ่มซ่บัซอ้นดว้ยวสัดุอมลักมัและวสัดุสเีหมอืนฟัน 
 Scope of Operative dentistry, Instrumentation in Operative dentistry, diagnosis of dental 
caries, management of initial caries and cavitated carious lesion, selection of appropriate restorative materials 
and simple restoration with amalgam and tooth-colored materials. 
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ทพทห ๓๔๔ ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 344 Operative Dentistry Laboratory I  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทห ๓๔๓  
 ฝึกปฏบิตักิารอุดฟันขัน้พืน้ฐานในหอ้งปฏบิตักิารดว้ยอมลักมั ฝึกการผสมวสัดุรองพืน้และวสัดุ  
อุดชัว่คราว ฝึกหดัการกรอฟันดว้ยหวักรอความเรว็สงู  
     The laboratory practice in simple restorations with amalgam, manipulation of liners /bases 
and temporary restorations, and practice in preparing tooth with aerotor bur.  
 
ทพทห ๔๓๓ ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 433 Operative Dentistry Laboratory II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทห ๓๔๓ และทพทห ๓๔๔ 
 ฝึกปฏบิตักิารอุดฟันขัน้พืน้ฐานในหอ้งปฏบิตักิาร  วสัดุสเีหมอืนฟัน และเตรยีมนักศกึษาใหพ้รอ้ม
สาํหรบัการอุดฟันในผูป่้วย 
 The laboratory practice in simple restorations with tooth colored materials and provide 
students with the knowledge and skills necessary for entry into the clinical phase of operative dentistry. 

 
ทพทห ๔๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 442 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทห ๓๔๓, ทพทห ๓๔๔ และ ทพทห ๔๓๓  
 ฝึกปฏบิตัคิลนิิกบรูณะฟันอยา่งงา่ยในโพรงฟันขนาดเลก็ ในผูป่้วยทีม่ารบัการบรบิาล ทนัตกรรม 
พรอ้มมลู เพือ่หยดุยัง้การดาํเนินของโรคฟันผุ โดยอุดฟันอยา่งงา่ยดว้ยอมลักมั และวสัดุสคีลา้ยฟันในรายทีเ่หมาะสม 
 Simple restoration in small cavity with amalgam and tooth color filling material in patients. 
 
ทพทห ๕๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 531 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทห ๔๔๒   
 ฝึกปฏบิตัคิลนิิกบรูณะฟันอยา่งงา่ยในโพรงฟันขนาดเลก็และปานกลาง ในผูป่้วยดว้ยอมลักมั 
  และวสัดุสคีลา้ยฟันในรายทีเ่หมาะสมเพือ่หยดุยัง้การดาํเนินของโรคฟันผุ 
     Simple restoration in small and medium cavities with amalgam and tooth color filling 
material in patients for inhibition of dental caries process 
 
ทพทห ๕๔๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๓ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 541 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวชิา ทพทห ๔๔๒ และเคยศกึษาหรอืศกึษาร่วมเวลากบัรายวชิา 

ทพทห ๕๓๑ 
 ฝึกปฏบิตัคิลนิิกบูรณะฟันในโพรงฟันขนาดปานกลางและใหญ่ ในผู้ป่วยดว้ยอมลักมั  และวสัดุสี
คลา้ยฟันในรายทีเ่หมาะสมเพือ่หยดุยัง้การดาํเนินของโรคฟันผุ 
 Restoration in medium and large cavities with amalgam and tooth color filling material in 
patients for inhibition of dental caries process. 
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ทพทห ๕๔๒ ทนัตกรรมหตัถการขัน้สงู ๑ (๑-๐-๒) 
DTOP 542 Advanced Operative Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพทห ๓๔๓, ทพทห ๓๔๔ และ ทพทห ๔๓๓ 
 ความก้าวหน้าทางทนัตกรรมหตัถการ การบูรณะฟันในกรณีที่ซบัซ้อน และการแก้ปัญหาทาง   
ทนัตกรรมหตัถการ 
 Advance in operative dentistry, complex tooth restoration and problem solving in operative 
dentistry. 
 
ทพทห ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมหตัถการ ๔ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 631 Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทห ๕๓๑ และเคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา     
                                               ทพทห ๕๔๑ และ ทพทห ๕๔๒ 
 ฝึกปฏบิตัคิลนิิกบรูณะฟันในโพรงฟันทีซ่บัซอ้นดว้ยอมลักมั  และวสัดุสคีลา้ยฟัน 
                        Complex restoration with amalgam and tooth color filling material in patients 

 

ทพพย ๓๓๑ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๑: พยาธวิทิยาเน้ือเยือ่อ่อน ๑ (๑-๐-๒) 
DTPA 331          Oral Pathology I : Soft Tissue Pathology  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓  
 การศกึษาเกีย่วกบัรอยโรคทีเ่กดิกบัเน้ือเยื่ออ่อนทีเ่กดิในช่องปาก รอบช่องปาก ใบหน้าและ ลาํคอ  
อนัไดแ้ก่เน้ืองอกของเน้ือเยื่อบุของผวิหนงัและเยื่อเมอืก  ความผดิปกตขิองเยื่อเมอืกและผวิหนงัอื่นๆ รอยโรคก่อนเป็น
มะเรง็  มะเรง็ในช่องปาก เมลาโนมาและรอยโรคมสีารสจีบั  เน้ืองอกของเน้ือเยื่ออ่อนที่มเีซลล์ต้นกําเนิดจากชัน้มี
โซเดริม์และเซลลนิ์วรลัเครส และรอยโรคทีค่ลา้ยเน้ืองอกของเน้ือเยื่ออ่อน  รอยโรคแกรนูโลมาตสั โรคของต่อมน้ําลาย  
โดยการศกึษาจะครอบคลุมถงึคําจํากดัความ สาเหตุและการดําเนินไปของรอยโรค ลกัษณะทางคลนิิกโดยย่อ ลกัษณะ
ทางจุลพยาธวิทิยาและการวนิิจฉยัสดุทา้ย 
 The study of soft tissue lesions in and around the mouth. These include epithelial tumors, 
mucocutaneous disorders, precancerous lesions, cancers, melanoma and other pigmented lesions, soft tissue 
tumor and tumor-like lesions of mesenchymal and neural crest cell origin, granulomatous lesions and salivary 
gland diseases. The topics include definition, etiology, pathogenesis, brief clinical features, histopathological 
features, and final diagnosis. 
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ทพพย ๓๓๒ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 
DTPA 332        Oral Pathology II : Lesions of Jaws  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓ 
 รอยโรคที่เกิดกบักระดูกขากรรไกร และเน้ือเยื่อข้างเคียงกระดูกขากรรไกร อนัได้แก่ รอยโรค
เกี่ยวกบัการพฒันาคลี่คลายที่ผดิปกติของฟัน โรคของเน้ือเยื่อในฟันและเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน การอกัเสบของ
กระดูกขากรรไกร ถุงน้ําในขากรรไกร  เน้ืองอกชนิดต่างๆที่มตี้นกําเนิดจากเน้ือเยื่อของฟัน รอยโรคอื่นๆในกระดูก
ขากรรไกรทีไ่มไ่ดม้สีาเหตุจากฟัน รอยโรคของขอ้ต่อขากรรไกร 
 The study of lesions in the jaw bone and adjacent tissue. These include developmental 
disorders of the teeth and related tissues, diseases of pulp and periapical tissue, inflammatory  jaw diseases, 
cysts of jaws, odontogenic tumors, lesions of non-dental origin, fibro- osseous lesions and disorders of the 
temporomandibular joint. 

 
ทพพย ๓๓๓ ปฏบิตักิารพยาธวิทิยาชอ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) 
DTPA 333          Oral Pathology Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓ เคยศกึษาหรอืศกึษารว่ม 
   เวลากบัรายวชิา  ทพพย ๓๓๑ และ ทพพย ๓๓๒ 
 ฝึกปฏบิตับิรรยายลกัษณะทางจุลพยาธวิทิยาในห้องปฏบิตักิารของรอยโรคเน้ือเยื่ออ่อนที่เกดิใน
ชอ่งปาก รอบชอ่งปาก ใบหน้า และลาํคอ และรอยโรคทีเ่กดิกบักระดกูขากรรไกร รวมทัง้เน้ือเยือ่ใกลเ้คยีง 
 Laboratory practice of describing the histopathological features of oral, perioral, facial and 
cervical soft tissue lesions and lesions in the jaws and adjacent tissues. 

 

ทพพย ๓๔๑ พยาธวิทิยาชอ่งปาก ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPA 341         Oral Pathology III               
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓    
 เน้ืองอกบรเิวณศรีษะและคอ  มะเรง็เมด็เลอืดขาวและมะเรง็ปุ่ มน้ําเหลอืง โรคทางพนัธุกรรมและ 
เมแทบอลซิมึของขากรรไกร ตลอดจนวธิกีารที่ทนัสมยัที่ใชป้ระกอบการวนิิจฉยัโรค และการทําสมัมนาหวัขอ้เกี่ยวกบั
พยาธวิทิยาชอ่งปากทีน่่าสนใจ 
 The study of tumors of head and neck, leukemia and lymphoma, genetic and metabolic 
jaw diseases, immunohistochemistry and molecular biology technique for diagnosis and seminar in the field 
of oral pathology. 
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ทพภส ๓๓๑  หลกัการทัว่ไปทางเภสชัวทิยาและพษิวทิยา ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 331 General Principles of Pharmacology and Toxicology  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพชค ๒๓๑, ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๒   
 ความรู้พื้นฐานทางเภสชัวิทยา ทัง้ทางด้านเภสชัพลศาสตร์ เภสชัจลนศาสตร์ การเรยีกชื่อยา 
แหล่งทีม่าของยา การบรหิารยา  การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของยา  และศกึษาความรูพ้ืน้ฐานทางพษิวทิยา สารที่
ทาํใหเ้กดิพษิ การรกัษาและการป้องกนัสารพษิโดยเน้นสารทีใ่ชท้างทนัตกรรม 
 Basic pharmacology including pharmacodynamics, pharmacokinetics, nomenclature of 
drugs, sources of drugs, drugs administration, method of drug actions, and evaluation of drug actions, drug 
biotransformation, and classification of toxic agents, clinical toxicology and approach to the poisoned patient 
and the safety and health administration for the dentist. 

 
ทพภส ๓๓๒ การเขยีนใบสัง่ยาและการเตรยีมยาทางทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 332 Prescription Writing and Dental Drug Preparation  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ความรู้พื้นฐานทางเภสชักรรม   ส่วนประกอบของสูตรยา การเตรียมยาที่ใช้ทางทันตกรรม  
รูปแบบยาชนิดต่างๆ น้ํายาบ้วนปาก ยาสฟัีน ยาลดอาการเสยีวฟัน การจําแนกยาตามกฎหมายยา กฎหมายยา 
สว่นประกอบของใบสัง่ยา คาํยอ่ภาษาลาตนิ และระบบมาตราชัง่ตวงวดัทีใ่ชใ้นทางยา  
 Basic knowledge of pharmacy, component of drug formula, dental drug preparation, 
various dosage form, mouthwash, dentifrice, desensitizing agent, vitamin, alternative medicine, legal 
classification of drug, drug law, component of the prescription, Latin abbreviations and system of weight and 
measurement. 

 

ทพภส ๓๓๓ ยาออกฤทธิต่์อระบบประสาทสว่นกลางและระบบประสาทอสิระ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 333 Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System 
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๒ 
 ยาที่ออกฤทธิต่์อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยารกัษาโรคลมชกั  ยาลดอาการซมึเศรา้ ยาระงบั
ประสาท  ยานอนหลบั  ยาคลายกังวล  ยารกัษาโรคจิตประสาท   ยาที่ออกฤทธิต่์อระบบประสาทอิสระ  ได้แก่          
ยากระตุน้และลดการหลัง่ของน้ําลาย  โดยเน้นชนิดของยาทีใ่ชใ้นทางทนัตกรรม  และมผีลเกีย่วขอ้งกบัการรกัษา 
ทางทนัตกรรม 
 Drugs acting on the central nervous system including sedative, hypnotics, anti-anxiety 
agents, anti-psychotics drugs, antidepressants, anti-epileptic drugs and general CNS stimulants, drug 
addiction and drug abuse, drugs acting on the autonomic nervous system, especially drugs affecting salivary 
glands and other drugs affecting dental treatment. 
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ทพภส ๓๔๒   ยาตา้นจุลชพี ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 342 Antimicrobial Agents  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพภส ๓๓๑ 
 เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อในช่องปาก ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรสั และรา ความรู้
เบื้องต้นทางจุลชวีวทิยา สรรีวทิยาและชวีเคมขีองเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคติดเชื้อ เภสชัวทิยาของยาต้านจุลชพีทัง้
ทางด้าน เภสชัจลนศาสตร์ เภสชัพลศาสตร์ และเภสชัวทิยาคลนิิก การใช้ยาและสารต้านจุลชีพในรูปแบบอื่น เช่น          
การรกัษาโรคตดิเชือ้ในคลองรากฟัน และการควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้บนเครื่องมอืจากการปฏบิตังิานใน
คลนิิกทนัตกรรม 
 The causative micro-organisms in oral infection including bacteria, virus and fungi, basis 
knowledge in microbiology, physiology and biochemistry of micro-organisms in oral infection, pharmacology of 
antimicrobial agents including pharmacokinetics, pharmacodynamics, and clinical pharmacology, use of 
antimicrobial agents in treatment of root canal infection and cross-infection control on instruments used in 
dental clinic. 
 
ทพภส ๓๔๓ ยาระงบัปวดและยาทีม่ผีลต่อการอกัเสบ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 343 Analgesics and Drug Affecting Inflammation   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพภส ๓๓๑ 
 สารสื่อต่างๆ ที่เกดิขึน้ในกระบวนการอกัเสบของร่างกาย  สมบตัทิางเภสชัวทิยาของยาแก้ปวด
และยาตา้นการอกัเสบ ไดแ้ก่ เภสชัจลนศาสตร ์ขอ้บง่ใช ้ขอ้หา้มใช ้ของยาแกป้วดชนิดคลา้ยฝ่ิน  และไมค่ลา้ยฝ่ิน  ยาที่
ทําให้เกิดการอกัเสบ  และยาต้านการอกัเสบชนิดต่างๆ ได้แก่ สเตียรอย์ ยาต้านการอกัเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยด ์          
สารตา้นฮสิทามนีและเอน็ไซมย์อ่ยโปรตนี 
 Autacoids and pharmacology of inflammation, pharmacological properties, mechanisms of  
action, pharmacodynamics, pharmacokinetics, indications, contraindications, side effects and toxicity of opioid 
and non-opioid analgesics, inflammatory and anti-inflammatory drugs such as steroid,  nonsteroidal 
antiinflammatory drugs, antihistamine and proteolytic enzymes. 
 
ทพภส ๓๔๔ เภสชัวทิยาการแพทย ์ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 344 Medical Pharmacology  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพภส ๓๓๑ 
 เภสชัวทิยาของยาที่ใช้ในการรกัษาโรคทางระบบ  ได้แก่  ยารกัษาโรคต่อมไทรอยด์และพารา
ไทรอยด์ยาและฮอรโ์มนทีใ่ชค้วบคุมระดบัแคลเซยีม  ยารกัษาโรคเบาหวาน  ยารกัษาโรคความดนัโลหติสงู  ยารกัษา
โรคหวัใจ  ยารกัษาโรคในระบบทางเดนิหายใจ  ยารกัษาโรคระบบทางเดนิอาหาร  ยารกัษาโรคระบบทางเดนิปัสสาวะ  
บญัชยีาหลกัแหง่ชาต ิ  และการใชย้ากบัคา่นิยมในสงัคมสมยัใหม ่
 Pharmacology of medications for treatment some systemic diseases including diabetes 
mellitus, heart disease and hypertension, respiratory diseases, gastrointestinal diseases, thyroid and 
parathyroid dysfunctions, diuretics and national list of essential medicine. 
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ทพรบ ๒๔๒ หลกัมลูทนัตกรรมบดเคีย้ว ๑ (๑-๐-๒) 
DTMS 242 Fundamental of Dental Occlusiion  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรบ ๒๓๓  

     องคป์ระกอบและสรรีวทิยาของระบบบดเคีย้ว นิยามและประเภทของการสบฟัน  ตาํแหน่งพืน้ฐาน
และขอบเขตการเคลื่อนไหวของขากรรไกร  แนวคดิการสบฟัน  เสถยีรภาพของการสบฟัน  ขอ้กาํหนดของรปูรา่งดา้นบด
เคีย้ว  ปฏกิริยิาของอวยัวะปรทินัตต่์อแรงบดเคีย้วทางสรรีวทิยา กลอุปกรณ์ขากรรไกรจาํลองและการใชง้าน การบนัทกึ
ความสมัพนัธข์องขากรรไกร   

  Component and physiology of masticatory system, definition and type of occlusion, basic 
positions and border movements of mandible, concept of occlusion, occlusal stability, determinant of Occlusion, 
periodontal reaction to physiologic force, articulators and their use and interocclusal records. 

 
ทพรบ ๒๔๓ ปฏบิตักิารแต่งขีผ้ึง้เชงิทาํงาน ๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 243 Functional Waxing Technique  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรบ ๒๔๒ 
    ฝึกการนําแบบหล่อยดึเข้าในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจําลอง  และฝึกหดัแต่งขี้ผึ้งในแบบหล่อเพื่อ
เรยีนรูล้กัษณะพืน้ฐานของการสบฟัน  จุดทีฟั่นบนและล่างสบกนัในตําแหน่งศนูยส์บ  และความสมัพนัธข์องฟันบนและ
ลา่งขณะเคลื่อนขากรรไกร 

    Laboratory practice in mounting of casts on articulator and waxing practice to develop an 
understanding of basic occlusion and cusp placement in centric occlusion, and intermaxillary relationship 
during mandibular movements. 

 

ทพรบ ๕๔๗ ความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 
DTMS 547 Temporomandibular Disorders (TMD)  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 นิยามและระบาดวทิยา สมุฏฐานวทิยา อาการและอาการแสดง การประเมนิ รวมถงึการถ่ายภาพ
รงัสขีอ้ต่อขากรรไกร  การวนิิจฉยัแยกโรค และการจดัการความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกรทัง้แบบผนักลบัไดแ้ละ
ผนักลบัไมไ่ด ้ โดยเฉพาะการใชเ้ครือ่งมอืในชอ่งปากในการจดัการความผดิปกต ิ
 Definition, epidemiology, etiology, sign and symptoms, assessment including TMJ 
imaging, differential diagnosis, reversible and irreversible management of temporomandibular disorders 
(TMD), especially use of intra-oral appliance in management of TMD 
 

ทพรบ ๕๔๘ ปฏบิตักิารวเิคราะหก์ารสบฟันและแต่งขึผ้ึง้เฝือกสบฟัน ๑ (๐-๒-๑) 
DTMS 548 Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน :  เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรบ ๕๔๗ 
 ฝึกปฏบิตัทิางคลนิิกในการตรวจประเมนิ  วนิิจฉยัแยกโรค  ตลอดจนวธิกีารจดัการความผดิปกติ
บรเิวณขมบั-ขากรรไกร  การวเิคราะหก์ารสบฟัน และฝึกหดัทาํเฝือกสบฟันชนิดเสถยีร 
 Clinical practice in assessment, differential diagnosis and management of 
temporomandibular disorders (TMD), occlusal analysis and practice construction of stabilization splint 
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ทพรบ ๖๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ความเจบ็ปวดใบหน้า-ชอ่งปากและ 

การทาํงานผดิปกต ิ
๑ (๐-๓-๑) 

DTMS 652 Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and Dysfunction  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพรบ ๕๔๗ และ ทพรบ ๕๔๘ 
 ฝึกปฏบิตักิารจดัการเบื้องต้นในผู้ป่วยความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกร  และความเจบ็ปวด
บรเิวณใบหน้า-ชอ่งปาก ทีม่ารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมลู 
 Practice initial management of temporomandibular disorders/ orofacial pain patients as 
part of comprehensive dental care 
 
ทพรส ๓๓๑ รงัสวีทิยา ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
DTRD 331 Radiology I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพกย ๒๓๒ และ ทพรบ ๒๓๓ 

    บทนําเกี่ยวกบัรงัสวีทิยาและรงัสเีอกซ์เครื่องเอกซเรย์ทางทนัตกรรมและหลกัการทํางานส่วน  
ประกอบพื้นฐานของฟิลม์รวมทัง้ฟิลม์ชนิดต่างๆที่ใชใ้นทางทนัตกรรม หลกัการของกระบวนการลา้งฟิล์มและหอ้งมดื 
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพของภาพรงัสี การถ่ายภาพรงัสีในปากด้วยเทคนิครอบปลายรากภาพรงัสีด้านประชิด 
และภาพรงัสกีดัสบ ภาพรงัสดีจิทิลัในทางทนัตกรรม รวมทัง้การป้องกนัการตดิเชือ้ในการถ่ายภาพรงัสทีางทนัตกรรม 
     Introduction to radiology and x-radiation. Dental x-ray machine  Dental x-ray films 
Darkroom and film processing. Factors which control radiographic quality. Intraoral periapical radiography, 
bite-wing radiography, and occlusal radiography. Digital dental radiography. Infection control of dental 
radiography. 

 
ทพรส ๓๔๒ รงัสวีทิยา ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
DTRD 342 Radiology II  
 วชิาบงัคบัก่อน :  ศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพรส ๓๓๑ และ ทพวป ๓๔๒ 
     จุดกําหนดทางกายวภิาคของภาพรงัสใีนปากทัง้ในลกัษณะปกตแิละทีม่กีารแปรผนั หลกัการแปล
ผลภาพรงัสแีละการเรยีงภาพรงัส ีการวนิิจฉัยทางภาพรงัสขีองรอยโรคและการอกัเสบรอบปลายรากการวนิิจฉัยทาง
ภาพรังสีของโรคปริทันต์ ข้อผิดพลาดทัว่ไปของภาพรังสีในปาก ภาพรังสีปริทัศน์ ภาพรังสีเซฟฟาโลเมทริก 
ภาพรงัสนีอกปากและการแปลผล รวมทัง้การสง่ถ่ายภาพรงัสทีางทนัตกรรม  
    Normal anatomical landmark of teeth and jaws. Mounting radiographs. Principle of 
radiographic interpretation. Radiographic  interpretation of anatomical variation. Radiographic diagnosis of 
periapical lesions and inflammatory changes. Radiographic diagnosis of periodontal diseases. Common 
errors of intraoral radiographs. Panoramic radiography and interpretation. Cephalometric radiography and 
interpretation. Extraoral radiography and interpretation. Dental radiographic prescription. 
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ทพรส ๔๔๒ รงัสวีทิยา ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
DTRD 442 Radiology III  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพรส ๓๔๒ และศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพทด ๔๔๒ 

  ภาพรงัสีทันตกรรมสําหรบัเด็กและการแปลผล ชีววิทยารงัสี การป้องกันอันตรายจากรงัสี
ในทางทนัตกรรม ภาพรงัสโีคนบมีซีทแีละการประยุกต์ใช้ ภาพรงัสสี่วนตดัอาศยัคอมพวิเตอร ์ที่ใช้ในทางทนัตกรรม 
เอ็มอารไ์อในทางทนัตกรรม เวชศาสตรนิ์วเคลยีร ์คลื่นเสยีงความถี่สงูในทางทนัตกรรมการหาตําแหน่งด้วยภาพรงัส ี
ภาพรงัสีภาวะวิกลระหว่างพัฒนาฟันและขากรรไกรภาพรงัสีพยาธิสภาพของแคลเซียมที่เกาะบริเวณฟันและ               
เน้ือเยือ่อ่อน ภาพรงัสกีารบาดเจบ็ของฟันและกะโหลกใบหน้า การควบคุมคุณภาพของภาพรงัสทีนัตกรรม 

       Pedodontic radiography and interpretation. Radiation biology. Radiation protection in 
dental practice. Cone-beam computed tomography and its applications. Computed tomography in dentistry. 
Magnetic resonance imaging in dentistry. Nuclear medicine. Ultrasonography in dentistry. Radiographic 
identification and localization. Radiographic appearances of developmental anomalies of teeth and jaws. 
Radiographic appearances of pathological calcification of teeth and soft tissue. Radiographic signs of trauma 
to the teeth and craniofacial bones. Quality assurance and quality control in dental radiography. 
 
ทพรส ๔๔๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : รงัสวีทิยา ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTRD 443 Comprehensive Dental Practice: Radiology I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา  ทพรส ๓๓๑, ทพรส ๓๔๒ และศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา  

ทพรส ๔๔๒ 
   ฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จําลองและผู้ป่วยจรงิในเรื่องของการถ่ายภาพรงัสใีนปากเทคนิคต่างๆ

และการแปลผล การถ่ายภาพรงัสนีอกปากและการแปลผล ภาพรงัสดีจิทิลัในทางทนัตกรรม การป้องกนัการตดิเชือ้ใน
การถ่ายภาพรงัสทีางทนัตกรรม และการป้องกนัอนัตรายจากรงัสใีนทางทนัตกรรม 

    Practice in model and patients in the aspects of Intraoral radiography and its interpretation, 
Extraoral radiography and its interpretation, Digital dental radiography, Infection control in dental radiography 
and Radiation protection in dental radiography. 

 

ทพรส ๕๕๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : รงัสวีทิยา ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTRD 552 Comprehensive Dental Practice: Radiology II  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพรส ๔๔๓ 

 ฝึกปฏิบตัิในสถานการณ์จําลองและผู้ป่วยจรงิในเรื่องของการถ่ายภาพรงัสใีนปากเทคนิคต่างๆ 

และการแปลผล การถ่ายภาพรงัสนีอกปากและการแปลผล การถ่ายภาพรงัสทีนัตกรรมสําหรบัเด็กและการแปลผล 

ภาพรงัสดีจิทิลัในทางทนัตกรรม ภาพรงัสโีคนบมีซทีแีละการนําไปใช ้การป้องกนัการตดิเชือ้ในการถ่ายภาพรงัสทีาง 

ทนัตกรรม และการป้องกนัอนัตรายจากรงัสใีนทางทนัตกรรม 

Practice in model and patients in the aspects of Intraoral radiography and its 

interpretation, Extraoral radiography and its interpretation, Dental radiography in children and its 

interpretation, Digital dental radiography, cone-beam computed tomography and its application,  

Infection control in dental radiography and radiation protection in dental radiography. 
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ทพวด ๔๓๑ วทิยาเอน็โดดอนต ์๑ ๑ (๑-๐-๒) 
DTED 431 Endodontics I  
  วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพรบ ๒๓๓ และ ทพรส ๓๓๑ 
 ทฤษฎีคลองรากฟัน ความรู้พื้นฐานทางชีววิทยาที่สําคญัในวิทยาคลองรากฟัน  เหตุผลและ
ขอบขา่ยของการรกัษาคลองรากฟัน การตรวจวนิิจฉยัโรคทางคลนิิกของเน้ือเยื่อในโพรงฟันและรอบรากฟัน ระบบของ
คลองรากฟันที่สมัพนัธ์กบัการรกัษา เทคนิคและเครื่องมอืการรกัษาคลองรากฟัน การเขา้ถงึคลองรากฟันและระบาย
ของเสยี การเตรยีมคลองรากฟันใหพ้รอ้มอุด การเลอืกใชน้ํ้ายาลา้งและยาใสใ่นคลองรากฟัน การอุดคลองรากฟัน และ
การอุดปิดชัว่คราวระหวา่งรกัษา และการฟอกสฟัีน  ภายหลงัการรกัษา 
  Endodontic theory, essential biological basic in endodontics,  rational and scope of 
endodontic treatment. clinical diagnosis of pulp and periapical tissue, root canal system as related to 
endodontic treatment, endodontic techniques and instruments, access opening, irrigation, root canal  
preparation, antibacterial medication, root canal fillings, temporary restoration and bleaching after endodontic 
treatment.   

 
ทพวด ๔๓๒ ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTED 432 Endodontic Laboratory I  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษารายวชิา ทพทห ๓๔๔ และศกึษารว่มเวลากบัรายวชิา ทพวด ๔๓๑  
 ฝึกปฏิบตัิรกัษาคลองรากฟันในฟันรากเดยีว  ศกึษาลกัษณะของฟันรากเดยีวที่สมัพนัธ์กบัการ
รกัษาคลองราก  การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน  การหาคลองรากฟัน  การเตรยีมและอุดคลองรากฟัน  พรอ้มทัง้
คน้ควา้เพิม่เตมิแลว้ประเมนิและนําเสนอผลงานทีส่าํเรจ็ 
 Endodontic practice in extracted single rooted teeth. Learning about the pulpal and root 
canal anatomy as related to endodontic treatment. Access opening, mechanical instrumentation and root 
canal compaction. Additional searching evaluation and groups presentation. 
 
ทพวด ๔๔๑ ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟัน ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTED 441 Endodontic Laboratory II   
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวด ๔๓๑ และ ทพวด ๔๓๒ 
 ฝึกปฏิบตัริกัษาคลองรากฟันในฟันหลายราก ศกึษาลกัษณะของฟันหลายรากที่สมัพนัธ์กบัการ
รกัษาคลองราก การเปิดทางเขา้สูค่ลองรากฟัน การหาคลองรากฟัน การเตรยีมและอุดคลองรากฟัน  พรอ้มทัง้คน้ควา้ 
เพิม่เตมิแลว้ประเมนิและนําเสนอผลงานทีส่าํเรจ็ 
 Endodontic practice in extracted multi - rooted teeth.  Learning about the pulpal and root 
canal anatomy concerning the root canal treatment and additional searching evaluation and groups 
presentation. 
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ทพวด ๕๓๑ วทิยาเอน็โดดอนต ์๒ ๑ (๑-๐-๒) 
DTED 531 Endodontics II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวด ๔๔๑   
 การรกัษาคลองรากฟันทีจ่ะนํามาประยุกตใ์ชใ้นทางคลนิิก  ไดแ้ก่ การเลอืกผูป่้วยและวางแผนการ
รกัษา ขัน้ตอนและวธิปีฏบิตัใินทางคลนิิก การแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการรกัษาคลองรากฟันทัง้ไม่ใชแ้ละใช้
การทาํศลัยกรรมรว่มดว้ย การรกัษาฟันทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ ปลายรากฟันเจรญิไมเ่ตม็ที ่รวมถงึการบรูณะฟันภายหลงัการ
รกัษาคลองรากฟัน     และการศกึษาการหาย ความสาํเรจ็และลม้เหลวของการรกัษาคลองรากฟัน 
 Application for clinical practice, case selection and treatment planning, clinical procedures, 
non-surgical and surgical management of procedural errors, treatment of immature and traumatized 
permanent teeth, restoration after endodontic treatment, healing  and evaluation of success and failure of 
endodontic treatment. 
 
ทพวด ๕๔๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การรกัษาคลองรากฟัน ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTED 541 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผ่านรายวชิา ทพวด ๔๔๑ และ เคยศกึษาหรอืศกึษาร่วมเวลากบัรายวชิา  

ทพวด ๕๓๑ 
             ฝึกปฏิบตัคิลนิิกรกัษาคลองรากฟันในฟันรากเดยีวในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้ม
ขอ้มลู เพือ่หยดุยัง้การดาํเนินของโรคเน้ือเยือ่ในและเน้ือเยือ่รอบรากฟัน 
             Clinical practice in single-rooted tooth for prevention and treatment of pulpal and 
periapical diseases. 
 
ทพวด ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : การรกัษาคลองรากฟัน ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
DTED 631 Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวด ๕๔๑ 
 ฝึกปฏบิตัคิลนิิกรกัษาคลองรากฟันในฟันหลายรากในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้ม
ขอ้มลู  เพือ่หยดุยัง้การดาํเนินของโรคเน้ือเยือ่ในและเน้ือเยื่อปลายราก 
 Clinical practice in multi-rooted tooth for prevention and treatment of pulpal and periapical 
diseases. 
 
ทพวป ๓๓๒ หลกัมลูปรทินัตวทิยา ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 332 Fundamental of Periodontology  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ลกัษณะทางคลนิิก จุลกายวภิาคและความสามารถในการปรบัตวัของอวยัวะปรทินัต์ บทบาทของ
คราบจุลินทรีย์ ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยดัดแปร และระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายในโรคปริทันต์ กลไกการเกิด                
โรคปรทินัต ์
 Clinical characteristics, histology and remodeling of the periodontium, role of dental 
plaque, contributing factors, modifiers and host immune response in periodontal diseases, pathogenesis of 
periodontal diseases. 
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ทพวป ๓๔๑ ปรทินัตวทิยาเบือ้งตน้ ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 341 Preliminary Periodontics  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๓๓๒ 
 ปรทินัตวทิยาเบื้องต้น ประกอบด้วย วธิกีารแปรงฟัน การใช้ไหมขดัฟัน การใช้อุปกรณ์ช่วยทํา
ความสะอาดช่องปาก วธิกีารขูดหนิน้ําลาย ขดัฟัน และการลบัเครื่องมอืขูดหนิน้ําลายด้วยมอืพรอ้มฝึกปฏบิตัริวมถึง
ฝึกสอนการแปรงฟันและสอนใช้ไหมขดัฟันให้แก่ผู้ป่วย ฝึกขดูหนิน้ําลาย ด้วยเครื่องมอื Sickle และ curette รูปแบบ
ต่าง ๆ 
 Didactic course of fundamental periodontics, brushing and flossing methods, oral hygiene 
aids, scaling with hand instrument, instrument sharpening practices. Clinical practice in oral hygiene 
instruction, scaling with hand instruments (sickle and curettes). 

 
ทพวป ๓๔๒ การวนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 342 Oral Diagnosis  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

    หลกัในการวนิิจฉยั ประวตัผิูป่้วย การตรวจในทางคลนิิก วธิกีารตรวจเพิม่เตมิ การวนิิจฉยัโรค 

การวางแผนการรกัษา อาการแสดงและอาการลมหายใจเหมน็ โรคของฟันและเน้ือเยือ่ในฟันและเน้ือเยือ่ปลายรากฟัน 

การบนัทกึบตัร การตดิต่อสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลากรทางการแพทย ์

  Principle in diagnosis, patient’s history, clinical examination, adjunctive diagnostic 
procedures, diagnosis, treatment planning, signs and symptoms, chart records, medicodental relationship, 
halitosis, dental caries, diseases of pulpal and periapical tissues. 
 
ทพวป ๓๔๔ เวชศาสตรท์ัว่ไป ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
DTMD 344 General Medicine I  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

    โรคทัว่กาย ประกอบดว้ย โรคของระบบหวัใจและหลอดเลอืด ระบบทางเดนิหายใจ ระบบทางเดนิ

อาหาร โรคระบบทางเดนิปัสสาวะและโรคไต โรคระบบต่อมไรท้่อและเมแทโบลคิ โรคของระบบประสาทและอาการปวด

บรเิวณชอ่งปากและใบหน้า ภาพรงัสปีอดและทรวงอก รวมทัง้ศกึษากรณีผูป่้วย 

 Systemic diseases: diseases of the cardiovascular, respiratory, gastrointestinal and 
genitourinary system, endocrine and metabolic diseases. Lung and chest x-ray. Clinical neurology and 
introduction to clinical diagnosis. Diseases of the nervous systems and orofacial pain including practice in 
neurological examination. 
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ทพวป ๔๓๑ การรกัษาโรคปรทินัตข์ ัน้เริม่แรก ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 431 Initial Periodontal Therapy  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๓๔๑  
 วธิีการตรวจอวยัวะปรทินัต์ การจําแนกชนิดของโรคปรทินัต์ ร่องลึกปรทินัต์และสภาพกระดูก          
เบา้ฟันทีถู่กทาํลายจากโรคปรทินัตอ์กัเสบ การวนิิจฉยัโรคปรทินัต ์การวางแผนการรกัษาโรคปรทินัต ์การพยากรณ์โรค 
ปรทินัตแ์ละเหตุผลของการรกัษาโรคปรทินัต ์วธิกีารขดูหนิน้ําลาย และการประเมนิผลการกระตุน้ใหผู้ป่้วยสามารถดแูล
สภาพช่องปากของตนเองให้ปราศจากโรคปรทินัต์ การรกัษาฉุกเฉินทางปรทินัต์ เครื่องขูดหนิน้ําลายไฟฟ้า การตก
แต่งตวัฟันในการรกัษาโรคปรทินัตแ์ละการเขา้เฝือกปรทินัต ์
 Didactic course including periodontal examination, classification of periodontal diseases, 
classification of periodontal pocket and bone changes in periodontal diseases as well as diagnosis, treatment  
planning and prognosis of periodontal disease, rationale of periodontal therapy, root planing, motivation the 
patient for plaque control by themselves, periodontal treatment of emergencies, power-driven scaler, 
coronoplasty in periodontal therapy and periodontal splint. 

 
ทพวป ๔๓๒ รอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 432 Oral and Maxillofacial Lesions  I  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๓๔๑ 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะทางคลนิิกกบัโครงสรา้งทางกายวภิาคและจุลวภิาคของเยื่อเมอืก
ปกตแิละทีผ่ดิปกต ิรอยโรคของเยื่อเมอืกช่องปากและอวยัวะทีเ่กี่ยวขอ้งชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ รอยโรคทีม่ลีกัษณะเป็นเมด็
ตุ่มพอง รอยโรคที่มลีกัษณะเป็นรอยแดงเดี่ยว รอยแดงทัว่ไปและแผล รอยขาว รอยแดงร่วมกบัรอยขาว แผลในช่อง
ปากทีเ่ป็นแผลเดีย่วและแผลทีเ่ป็นรอยแยก การตดิสขีองเยือ่เมอืกช่องปาก รอยโรคทีม่ลีกัษณะเป็นรอยบุ๋ม รอยโรคทีม่ี
ทางทะลุและการระบายออกของของเหลวผ่านทางเน้ือเยื้ออ่อน รอยโรคที่มกีารยื่นยาวออกจากเยื่อเมอืกปกต ิความ
ผดิปกตทิีเ่กดิกบัลิน้ และโรคของต่อมน้ําลาย รวมทัง้การใหก้ารรกัษารอยโรคหรอืความผดิปกตเิหลา่น้ี  
 The correlation of clinical features with gross structure and microstructure of normal and 
abnormal mucosa.  Diseases of oral mucosa and related structure, including vesiculobullous diseases, 
solitary red lesions, generalized red conditions and multiple ulcerations, white lesions, red and white lesions, 
solitary ulcers and fissures, oral mucosal pigmentation, pits, fistula and draining lesions, exophytic lesions, 
abnormality of tongue, and diseases of salivary gland and treatment of these diseases and abnormalities. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพวป ๔๓๓ เวชศาสตรท์ัว่ไป ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
DTMD 433 General Medicine II  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

         โรคติดต่อและโรคเขตรอ้นที่พบได้บ่อย โรคระบบผวิหนัง โรคตบั ความผดิปกติของระบบเลอืด 

มะเรง็ เอดส ์การตดิเชื้อ การแพ ้การปลูกถ่ายอวยัวะ ความผดิปกตทิางพฤตกิรรมและจติวทิยา ภาพรงัสโีรคทัว่กาย

ต่างๆ อาการแสดงในช่องปากของโรคทัว่กายและความผดิปกตต่ิางๆ รวมทัง้ภาพรงัสบีรเิวณใบหน้าและช่องปาก และ

การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยเหลา่น้ี 

  Communicable and common tropical diseases, diseases of skin, liver diseases, 
hematological disorders, cancer, AIDS, infection, allergy, organ transplantation, behavioral and psychological 
disorders. Radiography of systemic diseases and orofacial radiographic appearances. Oral manifestations 
and dental management of these disorders and systemic diseases as well as dental management of disable, 
child, elderly and pregnant patients. 
 
ทพวป ๔๔๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๑ ๑ (๐-๓-๑) 
DTMD 442 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๓๔๒ 

    ฝึกปฏบิตัใินคลนิิก ถงึวธิกีารซกัประวตัผิูป่้วย ตรวจชอ่งปาก การบนัทกึบตัร การใหก้ารวนิิจฉยั 

การสง่ถ่ายภาพรงัสเีทคนิคต่างๆ การวางแผนการรกัษา และการสง่ต่อผูป่้วย 

 Clinical practice in history taking procedure, examination of oral cavity, dental chart      
record, diagnosis, panoramic or other radiograph taking, treatment planning and patient referral. 

 
ทพวป ๔๔๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
DTMD 443 Comprehensive Dental Practice: Periodontics I  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๔๓๑ 
 ฝึกปฏบิตัคิลนิิกปรทินัตวทิยาในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมูลเพื่อการสรา้งเสรมิ
สขุภาพและการป้องกนัโรคปรทินัต ์
                   Periodontal clinical practice in comprehensive patients for oral prophylaxis treatment. 
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ทพวป ๕๓๑ ศลัยปรทินัตบ์าํบดั ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 531 Surgical Periodontal Therapy  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๔๓๑ 

     การแกไ้ขรอยโรคทีเ่กดิจากโรคปรทินัตอ์กัเสบโดยการผา่ตดั เชน่ การตดัและตกแตง่เหงอืก การ

ตดัแต่งกระดกูเบา้ฟัน การตดัรากฟันบางสว่น การปลกูกระดกู การเหน่ียวนําใหเ้กดิเน้ือเยื่อใหม ่รวมถงึศลัยกรรมดว้ย

ไฟฟ้า เลเซอร ์การเยบ็แผลและการปิดแผลปรทินัต ์การหายของแผลปรทินัต ์การรกัษาคงสภาพอวยัวะปรทินัต ์และ

การวางแผนการรกัษาแบบทนัตกรรมสหสาขาทีเ่กีย่วขอ้งกบัอวยัวะปรทินัต ์

 Didactic course of surgical periodontal treatment including correction of periodontal 
defects, for example, gingivectomy and gingivoplasty, ostectomy and osteoplasty, root amputation, bone 
graft, guided tissue regeneration, electrosurgery and laser. Suturing and dressings, healing of periodontal 
wound, supportive periodontal therapy and interdisciplinary treatment planning. 

 
ทพวป ๕๕๖ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTMD 556 Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๔๔๒  
 ฝึกปฏิบตัิในคลนิิก วธิกีารซกัประวตัิผู้ป่วย ตรวจช่องปาก ใบหน้า การบนัทึกบตัร การให้การ
วนิิจฉัย การส่งถ่ายภาพรงัสปีรทิศัน์และอื่นๆ การวางแผนการรกัษา และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมปีระสทิธภิาพ และ
เพิม่พนูประสบการณ์ 
 Clinical practice in history taking procedure, orofacial examination, dental chart record, 
diagnosis, panoramic or other radiograph taking, treatment planning and patient referral. Experience 
acquisition in all procedures. 
 
ทพวป ๕๕๗ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๒ ๒ (๐-๖-๒) 
DTMD 557 Comprehensive Dental Practice: Periodontics II  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๔๔๓ 
 ฝึกปฏิบตัิคลนิิกปรทินัตวทิยาในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรมพรอ้มมูลเพื่อ ควบคุมการ
อกัเสบหยดุยัง้การดาํเนินของโรคปรทินัต ์และป้องกนัการกลบัเป็นใหม ่
 Periodontal clinical practice in comprehensive patients to control inflammation, 
progression  and to prevent recurrent of the diseases. 
 
ทพวป ๖๓๑ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ปรทินัตวทิยา ๓  ๑ (๐-๓-๑) 
DTMD 631 Comprehensive Dental Practice: Periodontics III  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๕๕๗ 
 การเสรมิความชํานาญในการปฏิบตัิคลนิิกปรทินัตวทิยาในผู้ป่วยที่มารบัการบรบิาลทนัตกรรม
พรอ้มมลู เพือ่ควบคุมการอกัเสบ หยดุยัง้การดาํเนินของโรคปรทินัต ์และป้องกนัการกลบัเป็นใหม ่
              Periodontal clinical practice enhanced skill in comprehensive patients to control 
inflammation, progression and to prevent recurrence of the diseases. 
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ทพวป ๖๔๑ สมัมนาการจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยประนอมการรกัษา ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 641 Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ประชุมปรกึษา และนําเสนอรายงานผูป่้วยทางทนัตกรรมทีม่โีรคทัว่กาย เน้นที่การประเมนิผูป่้วย 
คอืการประเมนิปัญหาผูป่้วย การตรวจร่างกายและช่องปาก การบนัทกึประวตัผิูป่้วยทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม 
การตรวจเพิม่เตมิทางกายและทางทนัตกรรม การวนิิจฉยัโรคและการวางแผนการรกัษา ตลอดจนสมัมนาเกีย่วกบัพยาธิ
สรรีวทิยาของโรคทัว่กาย สมุฏฐาน อาการแสดง การตรวจ การวนิิจฉัย การวางแผนการรกัษา และการส่งต่อผู้ป่วย 
รวมทัง้การจดัการผูป่้วยเหลา่น้ีทัง้ในภาวะฉุกเฉินและปกต ิ
                        Case conference and case presentation of dental patients with systemic diseases 
emphasizing on patient evaluation, physical and dental examination, medical and dental chart recording, 
physical and dental supplementary investigation, diagnosis and treatment planning, seminar on 
pathophysiology of systemic diseases, etiologies, signs, examination, diagnosis, treatment planning and 
patient referral as well as patient management in emergency and normal conditions. 
 
ทพศศ ๔๓๑ การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยประนอมการรกัษา ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 431 Dental Management in Medically Compromised Patients  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพพย ๓๔๒ และ ทพวป ๔๓๓ 
 หลักการวางแผนการรกัษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยประนอมการรักษา ความสัมพันธ์ของ           
โรคทัว่กายที่เกี่ยวข้องกบัการเตรยีมการรกัษาทางศลัยกรรมช่องปาก การประเมินและการเตรยีมผู้ป่วยประนอม        
การรกัษาก่อนการรกัษาทางทนัตกรรม การส่งปรกึษาแพทย์ และการป้องกนัภาวะแทรกซ้อนและฉุกเฉินในคลินิก        
ทนัตกรรม 
 The principle of dental treatment planning for medically compromised patients, 
relationship between systemic diseases and  treatment preparation for oral surgery, evaluation and 
preparation of medically compromised patients prior to dental treatments, medical consultations and 
prevention of complications and emergencies in dental clinic. 
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ทพศศ ๔๓๒ หลกัมลูศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๑ ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 432 Fundamental of Oral Surgery I  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 หลกัของศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร การตรวจสภาพร่างกายผู้ป่วยเบื้องต้น      
การประเมนิสภาพผู้ป่วยก่อนฉีดยาชาและถอนฟัน หลกัของการทําให้ปลอดเชื้อหลกัการลงมดีผ่าตดั การเปิดแผ่น
เน้ือเยื่อ การป้องกนัเน้ือเยื่อตายฉีกขาด หรอืแผลเปิดหลงัจากเยบ็ การหายของแผลและชนิดของแผลและการดูแล
รกัษาแผลทัว่ไป ปัจจยัที่มผีลต่อการหายของแผล  การดูแลเน้ือเยื่อขณะผ่าตดั การป้องกนัการเกิดช่องว่างระหว่าง
เน้ือเยื่อ การทําความสะอาดแผล หลกัการเยบ็ชนิดของไหม หลกัการถอนฟันและเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการถอนฟัน
ธรรมดา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการถอนฟันและผ่าตดัในช่องปากอย่างงา่ย การรกัษาและแนะนําผูป่้วยหลงัการถอนฟัน ยาที่
ใชใ้นการหา้มเลอืด และวธิป้ีองกนั การรกัษาภาวะแทรกซอ้นต่างๆ หลงัถอนฟัน 
 Principle of oral and maxillofacial surgery, physical examination and history taking for 
dental treatment, fundamental of sterilization and decontamination, wound and extraction wound healing, 
principle of simple tooth extraction in the content of evaluation and diagnosis for tooth necessitated for 
extraction, indication and contraindication, armamentarium of tooth extraction, techniques in simple tooth 
extraction, pre-operative, intra-operative and post-operative care and complication prevention and correction. 

 
ทพศศ ๔๓๓ หลกัมลูศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๒ ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 433 Fundamental of Oral Surgery II  
 วชิาบงัคบัก่อน : -    
             หลกัพื้นฐานการเปิดแผ่นเน้ือเยื่อเพื่อการผ่าตดัในช่องปาก การเยบ็บาดแผลและวสัดุที่ใช้ และ 
การดแูลบาดแผลหลงัการผา่ตดั    การศกึษาถงึการถอนฟันชนิดยากทีต่อ้งมกีารเปิดแผน่เหงอืกรว่มดว้ย การผา่ตดั 
 ฟันคุดและฟันที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร โดยศึกษาถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในการผ่าตดั การตรวจวนิิจฉัย และ การ
วางแผนการรกัษาวธิกีารผ่าตดัในแต่ละตําแหน่ง การป้องกนัและแกไ้ขภาวะแทรกซอ้นภายหลงัการถอน ฟันและผ่าตดั 
รวมถงึการปลกูถ่ายฟันทีเ่ป็นวธิกีารบรูณะฟันทีข่าดหายไปโดยใชฟั้นของผูป่้วยเอง 
                Basic principle of flap operation for minor oral surgery including the knowledge for suture 
and suturing  materials. Principle of case selection, diagnosis, pre-operative and post-operative patients 
preparation, indication, techniques, prevention and correction of intraoperative and post-operative 
complications, methods for complicated tooth extraction, surgical tooth removal, surgical removal of impaction 
tooth and autogenoust tooth transplantation. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพศศ ๔๔๒ เวชศาสตรฉุ์กเฉินในงานทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 442 Emergency Medicine in Dental Practice  
 วชิาบงัคบัก่อน : -    
 คําจํากดัความและชนิดของภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในงานทนัตกรรม กลไกและพยาธสิภาพ
การดําเนินของภาวะฉุกเฉินต่างๆ  หลกัการป้องกนัและการจดัการภาวะฉุกเฉินต่างๆ หลกัการปฏิบตัิการกู้ชีพขัน้    
พื้นฐาน การจดัการผูป่้วยที่อยู่ในสภาวะหมดสต ิได้แก่ การดูแลทางเดนิหายใจ  การให้ออกซเิจน การให้สารน้ําและ
เกลอืแร ่การใหเ้ลอืด ยาทีใ่ชแ้กไ้ขสภาวะฉุกเฉิน 
 Definition and type for medical emergencies in dental practice, mechanism and 
pathogenesis of medical emergencies, principle of prevention and managements of medical emergency,       
principle of basic life support (BLS), unconsciousness management including airway management, the 
application of oxygen, fluid, electrolyte and blood replacement and drugs for emergency  treatments. 
 
ทพศศ ๔๔๔ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปาก ๑ (๐-๓-๑) 
DTSU 444 Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery   
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ฝึกปฏบิตังิานคลนิิกทางดา้นศลัยกรรมชอ่งปาก  การทาํงานดว้ยเทคนิคปราศจากเชือ้        
การสอบถามประวตั ิการตรวจรา่งกายผูป่้วยทีม่าทาํการถอนฟันหรอืผา่ตดัเลก็ การฉีดยาชาเฉพาะที ่การถอนฟันอยา่ง
งา่ยและการใหค้าํแนะนําผูป่้วยหลงัถอนฟัน  การชว่ยขา้งเกา้อีใ้นการผา่ตดัในชอ่งปาก การตดิตามผลการรกัษาและ
การดแูลผูป่้วยหลงัการผา่ตดั เชน่ ลา้งแผล ตดัไหม และตดิตาม สงัเกตการณ์การปฏบิตังิานคลนิิกศลัยกรรมชอ่งปาก
ของอาจารย ์ทนัตแพทยป์ระจาํบา้น หรอืนกัศกึษาหลงัปรญิญา 
 Clinical practice in oral surgery, sterile technique, history taking and physical examination 
of extracted or minor surgical patients, local anesthetic injection, simple extraction, post extraction  
instruction, minor oral surgery chairside assistance, postoperative care and follow-up such as wound 
cleansing, stitch removal and oral surgery clinical observation of faculties, residents or post graduate 
students. 
 
ทพศศ ๕๓๕ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑   ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 535 Oral and Maxillofacial Surgery I  
 วชิาบงัคบัก่อน :-  
 ภาวะการตดิเชือ้ของชอ่งปากใบหน้าและขากรรไกรทีม่สีาเหตุจากฟัน การตอบสนองของภมูคิุม้กนั
ต่อการตดิเชือ้ การแพร่กระจายการตดิเชื้อจากฟันเขา้สูช่่องพงัผดืต่างๆ  การตดิเชือ้ของโพรงอากาศ  และการตดิเชื้อ
ของกระดกู  หลกัการตรวจวนิิจฉยั การประเมนิความรุนแรงของการตดิเชือ้ทางทนัตกรรม การสง่ต่อผูป่้วยและการวาง
แผนการรกัษา 
 Oral and maxillofacial infections of odontogenic origin, immune response to infection, 
spreading of odontogenic infection to fascial spaces, sinus infection, osseous infection, principle of  diagnosis 
and severity assessment of dental infection, patient referral and treatment planning. 
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ทพศศ ๕๓๖ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒   ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 536 Oral and Maxillofacial Surgery II  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 
 กลไกการเกดิการบาดเจบ็ของศรีษะ ขากรรไกร ใบหน้าและคอ และสว่นต่างๆของรา่งกายจากการ
กระทบกระแทก  การแบ่งชนิดของการบาดเจบ็โดยเฉพาะการแตกหกัของกระดกูขากรรไกรและใบหน้า หลกัการตรวจ
วนิิจฉยัและการรกัษา โดยมุง่เน้นหลกัการดแูลผูป่้วยเบือ้งตน้ รวมถงึการจดัการในผูป่้วยอุบตัเิหตุหมู ่
 Oral and maxillofacial injuries: causes, mechanism of fracture, diagnosis and treatment, 
mass casualties and primary care in these injured patients, additionally, the course introducing other related 
injury of body parts : chest, abdominal, orthopedics injuries. 
 
 ทพศศ ๕๔๑ ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 541 Oral and Maxillofacial Surgery III  
 วชิาบงัคบัก่อน : -    
 การแก้ไขเน้ือเยื่อและกระดูกในช่องปากให้เหมาะสมต่อการใส่ฟันปลอม การตรวจเน้ือเยื่อและ
กระดกูขากรรไกรก่อนการใสฟั่น ไดแ้ก่ การกรอแต่งกระดกู และตกแต่งสว่นของกระดกูขากรรไกรบรเิวณกระดกูรองรบั
ฟันและปุ่ มกระดูกกลางเพดาน หรอืดา้นขา้งและดา้นในของขากรรไกรผ่าตดัเน้ือเยื่อในช่องปาก เช่น การร่นถอยร่อง
เหงอืกเพือ่ใหผู้ป่้วยสามารถใสฟั่นปลอม ตลอดจนวธิกีารเสรมิสนัเหงอืกใหส้งูขึน้ โดยใชก้ระดกูหรอืวสัดุเทยีม ศกึษาถงึ
ความพกิารบรเิวณใบหน้าทีเ่ป็นมาแต่กําเนิด และเกดิขึน้ภายหลงั การแกไ้ขการสบฟันทีผ่ดิปกตดิว้ยวธิกีารผ่าตดั การ
แกไ้ขปากแหวง่เพดานโหวด่ว้ยวธิศีลัยกรรมรว่มกบัการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟัน และทนัตกรรมประดษิฐ ์
 The surgical management for modification soft and hard tissue of the jaws in facilitating 
the prosthesis insertion including alveoloplasty after teeth extraction, osseous surgery and remodeling of 
exostosis, tori, soft tissue management in improving vestibular depth facilitating removable denture stability 
including various techniques in vestibuloplasty with / without grafting, ridge augmentation and tissue 
engineering in order to create more alveolar proper for prosthesis supports, furthermore, this course also give 
a basic knowledge in clinical examination, etiology and surgical management and planning  in patient with 
congenital anomalies and dentofacial deformities including cleft lip and palate, facial deformities. 
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จาํนวนหน่วยกติ (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพศศ ๕๔๒ ทนัตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๑-๐-๒) 
DTSU 542 Hospital Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : -    
 ระบบการทํางานในโรงพยาบาล การรบัผูป่้วยใน การเขยีนใบสัง่การต่างๆ  ในโรงพยาบาลทัว่ไป 
วธิีการส่งปรกึษาและส่งต่อผู้ป่วย การดูแลผู้ป่วยก่อนและหลงัการผ่าตดั  การส่งตรวจทางห้องปฏิบตัิการและการ     
แปลผล  การกู้ชีพขัน้สูง ( advanced cardiac life support ) การทดสอบความรู้รวบยอด เกี่ยวกบัการบําบดัรกัษา
ผู้ป่วยด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ทุกหัวข้อ รวมทัง้ การแนะนํานักศึกษาก่อนไปหมุนเวียน
ปฏบิตังิานในหน่วยทนัตกรรมตามโรงพยาบาล 
 To learn the system of dental treatments in hospital circumstances including connection of 
interdepartments in hospital flowcharts, admission of in-patient, evaluation and management for admission, 
admission orders, medical forms and fill-in form techniques, consultation and referral of patients , pre and 
post-operative care for in-patients admission, laboratory order and interpretations. This course also 
introducing the principle of advanced cardiac life supports. By mean of the final oral and maxillofacial course 
in program, comprehensive evaluation and groups seminars in the whole titles in which the students had 
completed in previous years also took placed in the credits to summarize the knowledge of oral and 
maxillofacial surgery and prepared for practicing after graduated. 
 
ทพศศ ๕๕๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ ๒ (๐-๖-๒) 
DTSU 553 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery I  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพศศ ๔๔๒ และ ทพศศ ๔๔๔ 

            ฝึกปฏิบตัิงานทางด้านศลัยกรรมช่องปากในคลินิกศลัยกรรม ได้แก่ การทํางานด้วย

เทคนิคปราศจากเชื้อ การสมัภาษณ์ประวตั ิการตรวจร่างกายผูป่้วยที่มาทําการถอนฟัน หรอืผ่าตดัเลก็ การฉีดยาชา

เฉพาะที่ในช่องปาก การถอนฟันอย่างง่าย การให้คําแนะนําผู้ป่วยหลงัถอนฟัน ตรวจ วินิจฉัย และให้การรกัษา

ภาวะแทรกซอ้นอยา่งงา่ยจากการถอนฟัน ศกึษาดงูานและตดิตามการปฏบิตังิานศลัยกรรมช่องปากของอาจารย ์ทนัต

แพทยป์ระจําบา้นหรอืนักศกึษาหลงัปรญิญา ศกึษาดูงานผ่าตดัใหญ่ทางดา้นศลัยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร

ภายใตก้ารดมยาสลบและการดแูลผูป่้วยในหออภบิาลผูป่้วย การเรยีนกลุม่ยอ่ยและนําเสนอหวัขอ้ทางวชิาการ 

 Clinical practice in oral surgery, sterile technique, history taking and physical examination 
of extracted or minor surgical patients, local anesthetic injection, simple extraction and more complicated 
cases, postextraction instruction, examination, diagnosis and treatment of simple extraction complication 
residents and staff observation of oral surgery practice, observation in major oral and maxillofacial surgery 
under general anesthesia and ward round, group learning and presentation. 
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ทพศศ ๕๕๔ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒ ๑ (๐-๓-๑) 
DTSU 554 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II  

 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพศศ ๔๓๓ และ ทพศศ ๔๔๔ 
 ฝึกปฏบิตังิานทางดา้นศลัยกรรมชอ่งปากในคลนิิกศลัยกรรม ไดแ้ก่  การชว่ยขา้งเกา้อีใ้นการผา่ตดั
ในช่องปาก การผ่าตดัฟันคุดอย่างงา่ยและใหค้ําแนะนําภายหลงัการผ่าตดั การตดิตามผลการรกัษาทางศลัยกรรมช่อง
ปาก เช่น การดูแผล ลา้งแผล ตดัไหม การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟัน หรอืผ่าตดัฟันคุด การฝึก
ปฏบิตักิารกูช้พีข ัน้พืน้ฐานในหุน่จาํลอง 
 Clinical practice of oral surgery, minor oral surgery assistance, surgical removal of simple 
impacted teeth, postoperative instruction, postoperative care and follow-up such as wound cleansing, sutures 
removal, management of minor complications, cardiopulmonary resuscitation practice in model. 

 
ทพศศ ๖๓๓ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยศาสตรช์อ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓ ๑ (๐-๓-๑) 
DTSU 633 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery III  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพศศ ๕๕๓ และ ทพศศ ๕๕๔ 
 ฝึกปฏิบตัิงานทางด้านศลัยกรรมช่องปากในคลนิิกศลัยกรรม ได้แก่  การถอนฟันชนิดยาก การ
ผ่าตดัฟันคุดอย่างงา่ย การใหค้ําแนะนําภายหลงัการผ่าตดั การตดิตามผลการรกัษาทางศลัยกรรมช่องปาก เช่น การดู
แผล  ล้างแผล ตดัไหม การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟัน และผ่าตดัฟันคุด การฝึกหดัฉีดยาเข้า
กลา้มเน้ือ และหลอดเลอืดดํา ศกึษาดูงานและตดิตามการปฏบิตังิานศลัยกรรมช่องปากของอาจารยท์นัตแพทยป์ระจํา
บา้นหรอืนักศกึษาหลงัปรญิญา ศกึษาดงูานผ่าตดัใหญ่ทางดา้นศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีลภายใตก้ารดม
ยาสลบและการดแูลผูป่้วยในหออภบิาลผูป่้วย และเขยีนรายงานผูป่้วย 
 Practice in oral surgery in clinic, complicated extraction, surgical removal of simple 
impacted teeth, postoperative instruction, postoperative care and follow-up such as wound cleansing, stitch 
removal, management of minor complications, practice in IM and IV technique, observation in major oral and  
maxillofacial surgery under general anesthesia, ward round and report. 
 
ทพศศ ๖๔๑ ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก :  ประสบการณ์ทนัตกรรมโรงพยาบาล ๑ (๐-๓-๑) 
DTSU 641 Extern: Experience in Hospital Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : -    
 ดูงานทนัตกรรมระบบโรงพยาบาลในโรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาลศูนย ์หรอืโรงพยาบาล คณะ      
แพทยศาสตรข์องมหาวทิยาลยั เรยีนรูก้ารทําทนัตกรรมโรงพยาบาล ศกึษาการทํางานของแผนก หรอืกลุ่ม งานต่างๆ
ในโรงพยาบาล การทํางานประสานระหว่างแผนกหรอืกลุ่มงาน วธิกีารสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ  การทํางานร่วมกบั
บุคลากรอื่นในโรงพยาบาลเพื่อใหก้ารรกัษาผูป่้วย ศกึษาการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมแก่ผูป่้วยโรคทางระบบการดแูล
ผูป่้วยในหออภบิาลผูป่้วย     
 Observation of hospital dentistry in hospital setting such as general, regional and 
university hospital, learning system of hospital dentistry, dental department working system, departments in 
hospital, inter-department working, communication between departments, working with other personels in the 
hospital, dental management in medical compromised patients and in-patient  cares. 
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 กลุ่มวิชาเลือก  ๒  หน่วยกิต 
จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 

ทพคร ๖๖๒ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : วทิยาทนัตกรรมรากเทยีม ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 662 Comprehensive Dental Practice: Dental  Implantology  
 วชิาบงัคบัก่อน :  สอบผา่นรายวชิา ทพคร ๖๓๓ 
 การรกัษาผูป่้วยรากฟันเทยีมชนิดไม่ซบัซอ้น ประกอบดว้ยการตรวจและวนิิจฉยั การวางแผนการ
รกัษา และใหก้ารรกัษาหรอืมสีว่นรว่มเป็นผูช้ว่ยในการใหก้ารรกัษาผูป่้วยรากฟันเทยีม 
 Treatment of uncomplicated dental implant consisting of examination and diagnosis, 
construction of treatment planning, providing or assisting dental implant treatments in patients. 
 
ทพชค ๖๖๑ การนําเสนอรายงานวจิยั ๑ (๑-๐-๒) 
DTBC 661 Research Presentation  
 วชิาบงัคบัก่อน : - 

   รปูแบบของนําเสนองานวจิยั วธิกีารนําเสนอรายงานวจิยั ฝึกการนําเสนอผลงานวจิยัในที ่

ประชุม รวมทัง้การวเิคราะหว์จิารณ์ผลงานวจิยัในรปูแบบการตพีมิพ ์ 

 Forms of research dissemination, methods for research presentation practice  

presentation, analysis and discussion of research paper also included. 

 
ทพชค ๖๖๒ ชวีวทิยาโมเลกุลของเซลลข์ ัน้แนะนํา ๑ (๑-๐-๒) 
DTBC 662 Introduction to Molecular Biology of Cell  
   วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพชค ๒๓๑ และ ทพชค ๒๓๔ 
 หลกัการทํางานเบื้องต้นของเซลล์ การแสดงออกของยนีและการควบคุม การกลายพนัธุ์และการ
ซ่อมแซม ดเีอน็เอการอยูร่อดของเซลลแ์ละเซลลต์ายตามกาํหนดการการถ่ายโอนสญัญาณรวมทัง้การประยกุต ์ 
ชวีสาร สนเทศในงานวจิยัทางการแพทย ์
 Basic functional principle of cell, gene expression and regulation, mutation and DNA 
repair, cell survival and apoptosis, signal transduction, and application of bioinformatics to medical research. 
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ทพทจ ๖๖๘ ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ทนัตกรรมจดัฟัน ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
DTOD 668 Comprehensive Dental Practice: Orthodontics II  
     วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทจ ๕๕๑  
 
ทพทด ๖๖๑      สมัมนากรณีผูป่้วยทนัตกรรมเดก็ ๑ (๑-๐-๒) 
DTPD 661 Seminar in Pediatric Dental Patients  
       วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทด ๕๕๒  

การนําเสนอและอภิปรายกรณีผู้ป่วยเดก็ที่เป็นกรณีศกึษาในด้านต่างๆ เช่น ปัญหาซบัซ้อนทาง   

ทนัตกรรมบูรณะ และฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก การรกัษาฟันทีไ่ดร้บัอุบตัเิหตุ การดูแลผูป่้วยเดก็เลก็ เดก็ทีม่โีรคทางระบบ

และกลุ่มอาการ หรอืเดก็พเิศษ การปรบัพฤตกิรรมเพื่อการรกัษาทางทนัตกรรม โดยนําความรูพ้ื้นฐานทางทนัตกรรม

สาํหรบัเดก็ มาประยุกต์ใชใ้นการอภปิรายการวางแผนการรกัษา การเลอืกเทคนิค วธิกีารรกัษา และการตดิตามผลที่

เหมาะสมปลอดภยั ตลอดจนการป้องกนัและการเฝ้าระวงัโรคอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 Case presentation and discussion on comprehensive treatment planning, safe and 
effective techniques and prevention of oral diseases in pediatric dental cases with advanced restorative and 
dental rehabilitation needs, dento-facial traumatic injuries, infant oral care problems, medical problems, 
handicapped, syndromes and behavioral problems based on current concepts in pediatric dentistry. 
 
ทพทด ๖๖๒     การปรบัพฤตกิรรมเดก็ดว้ยยา ๑ (๑-๐-๒) 
DTPD 662 Pharmacological  Pediatric Behavior Management  
       วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพทด ๔๔๒ 

     หลกัการรกัษาทนัตกรรมสําหรบัเดก็ภายใต้การปรบัพฤตกิรรมโดยการใช้ยารบัประทานเพื่อให้
เดก็สงบ และการดมยาสลบ ในเรื่องขอ้บง่ชี ้ขอ้ไดเ้ปรยีบ ขอ้เสยีเปรยีบ ขอ้ควรระวงั ขัน้ตอนการเตรยีมผูป่้วยวธิกีารให้
การรกัษาทางทนัตกรรมโดยการใชย้าและทําใหช้า และการดูแลผูป่้วยภายหลงัการปรบัพฤตกิรรมโดยการใชย้า และ
การอภปิรายบทความงานวจิยัทีท่นัสมยัเกีย่วขอ้งกบัการปรบัพฤตกิรรมโดยการใชย้า และการเขยีนรายงานผูป่้วย 
 Principle of oral sedation and general anesthesia in pediatric patients care, indication, 
advantage and disadvantage, dental consideration, preparation of patients for dental procedure and care of 
patient following oral sedation and general anesthesia, experiences in observing dental procedures under oral 
sedation and general anesthesia and discussion of current articles related to pharmacological approaches in 
child behavior management, patient report writing. 
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ทพทส ๖๖๑ การดแูลผูป่้วยแบบสหสาขาในทนัตกรรมทัว่ไป ๑ (๑-๐-๒) 

DTAD 661 Interdisciplinary  Patient Care in General Dentistry  

       วชิาบงัคบัก่อน : - 
    สมัมนาเกี่ยวกบัฝึกปฏบิตัคิลนิิกทนัตกรรมแบบพรอ้มมูล เน้นทกัษะทางคลนิิกในการสรา้งความ

ร่วมมือเชิงสหสาขาวิชา การวางแผนการรกัษาสําหรบัผู้ป่วยที่ต้องใช้วิธีการรกัษาแบบสหสาขาวิชาที่ซับซ้อน 
ความสาํคญัของแต่ละวธิกีารรกัษา  การจดัลาํดบัการรกัษาในกรณีทีย่งัมขีอ้โตแ้ยง้ทางวชิาการจากต่างสาขาวชิา 

    Seminar on comprehensive dental clinical practice, emphasize on clinical skills to achieve 

comprehensive interdisciplinary approach, treatment planning for a patient who needs complicated 

interdisciplinary approach, importance of each treatment approach and treatment sequencing especially 

discipline controversy cases. 

ทพวด ๖๖๑ วทิยาเอน็โดดอนตข์ ัน้สงู ๑ (๐-๓-๑) 
DTED 661 Advanced  Endodontics  
 วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวด ๕๓๑ และ ทพวด ๕๔๑ 
 ฝึกปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟันดว้ยวธิกีารและเครือ่งมอืทีซ่บัซอ้น  มากกวา่การทีใ่ชใ้นการ 
รกัษาคลองรากฟันระดบัพื้นฐาน ได้แก่ การขยายคลองรากฟันด้วยเครื่องมอืชนิดที่ใช้กบัหวักรอทดรอบ  การรกัษา
คลองรากฟันในฟันรากโคง้  การอุดคลองรากฟันวธิต่ีางๆ  การรือ้วสัดุอุดคลองรากฟัน  และการแก้ไขหรอืจดัการกบั
ปัญหาแทรกซอ้นต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการรกัษาคลองรากฟัน 
 Practice of root canal treatment with complex instruments and techniques such as rotary 
instruments, treatment of curved canals, warm vertical compaction technique, retreatment and management 
of endodontic complication.  
 
ทพทห ๖๖๑ การบรูณะฟันทีซ่บัซอ้นและความสวยงามทางทนัตกรรมหตัถการ ๑ (๐-๓-๑) 
DTOP 661 Complex restorations and esthetics in Operative Dentistry  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษารว่มรายวชิา ทพทห ๕๔๒ 
 การบรูณะฟันทีซ่บัซอ้นดว้ยเรซนิคอมโพสติ การบรูณะฟันวธิอีนิเลยห์รอืออนเลยท์องและเรซนิ 
คอมโพสติปฏบิตักิาร การฟอกสฟัีนทีม่ชีวีติ 
 Complex resin composite restorations, laboratory practice of gold and resin composite 
inlays/onlay and vital tooth bleaching. 
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ทพภส ๖๖๑ เภสชัวทิยาประยกุตส์าํหรบัทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 661 Applied Pharmacology for Dentistry  
              วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ทบทวนยาทีจ่าํเป็นสาํหรบัวชิาชพีทนัตแพทย ์ความรูท้างเภสชัวทิยาภูมคิุม้กนัพืน้ฐานในปัจจุบนั 
ผลขา้งเคยีงของยาที่กระทบต่อเน้ือเยื่อในช่องปาก ยาซึมผ่านเน้ือเยื่อในช่องปาก ขอ้ควรระวงัในการใช้ยาในผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ เช่น ผูส้งูอายุ เดก็ สตรมีคีรรภ์หรอือยู่ระหว่างใหน้มบุตร การสบืคน้ขอ้มลูที่องิหลกัฐานทางเภสชัวทิยา
งานทางทนัตกรรมและการสมัมนายาใหมท่ีใ่ชท้างทนัตกรรม 
 Review of drugs necessary in clinical dentistry, an update overview of 
immunopharmacology, side effect of drugs used in oral mucosa, drugs penetration to the oral mucosa, an 
awareness of drug used in elderly, pediatric, pregnancy and breast-feeding women in dentistry, searching for 
the evidence-based in pharmacology for general dental practice and seminar about novel drugs used in 
dentistry. 
 
ทพภส ๖๖๒ ปรทิศัน์ยาทางทนัตกรรม ๑ (๑-๐-๒) 
DTPM 662 Review of Drugs in Dentistry  
                  วชิาบงัคบัก่อน : - 
 ทบทวนความรูเ้กี่ยวกบัยาที่ใชท้างทนัตกรรม ไดแ้ก่ ยาปฏชิวีนะ ยาต้านเชื้อรา ยาตา้นไวรสั ยา
แก้ปวด ยาต้านการอกัเสบ ยาลดความวติกกงัวล ยาชา ยาลดอาการเสยีวฟัน ยาและสารป้องกนัฟันผุ และยาฉุกเฉิน
ในทางทนัตกรรม 
 Review of drugs used in clinical dentistry including antibiotics, antifungal drugs, antiviral 
drugs, analgesics, anti-inflammatory drugs, anti-anxiety drugs, local anesthetics, desensitizing agent, 
preventive agents for dental caries and emergency drugs used for dentistry. 
 
ทพรบ ๖๖๑         การจดัการความผดิปกตบิรเิวณขมบั-ขากรรไกรเชงิสหสาขา ๑ (๐-๓-๑) 
DTMS 661 Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders 
                  วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพรบ ๕๔๗ และ ทพรบ ๕๔๘ 
 ฝึกปฏิบตัิการจดัการเชงิสหสาขาในผู้ป่วยที่มคีวามผิดปกติบรเิวณขมบั-ขากรรไกร  และความ
เจบ็ปวดบรเิวณใบหน้า-ชอ่งปาก 
 Clinical practice in multidisciplinary management of temporomandibular disorders and 
orofacial pain. 
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ทพรส ๖๖๗ การวนิิจฉยัแยกโรคของรอยโรคชอ่งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑ (๑-๐-๒) 
DTRD 667 Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions  
                         วชิาบงัคบัก่อน : - 
 การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคที่ช่องปากและกระดูกใบหน้าขากรรไกรจากภาพรังสีซึ่ง               
แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มใหญ่ คอื รอยโรคที่เป็นเงาโปร่งรงัส ีรอยโรคที่มเีงาโปร่งรงัสปีนเงาทบึรงัส ีและ รอยโรคที่เป็น           
เงาทบึรงัส ี
 This course provides the differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions based  
on radiographic appearances. The radiographic appearances are mainly divided into three groups: 
radiolucencies, mixed radiolucent-radiopacities, and radiopacities. 

 
ทพวป ๖๖๔ ศลัยกรรมเพิม่ความยาวตวัฟัน ๑ (๑-๐-๒) 
DTMD 664 Surgical Crown Lengthening  
                         วชิาบงัคบัก่อน : สอบผา่นรายวชิา ทพวป ๖๓๑ 
 สาเหตุต่าง ๆ ของการมตีวัฟันทางคลนิิกสัน้กว่าปกต ิทัง้ที่สมัพนัธ์และไม่สมัพนัธ์กบัความกวา้ง
ชวีภาพของฟันนัน้ ๆ การตรวจประเมนิทางคลนิิกเพื่อเลอืกวธิแีก้ไข การวางแผนการรกัษา การปรกึษาทนัตแพทย์
สาขาอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง การแกไ้ขโดยเน้นวธิต่ีาง ๆ ทางศลัยกรรม หลกัการเพิม่ความยาวฟันและเหตุผล การใชเ้ครื่องมอื             
การผ่าตดั และการจดัการภาวะแทรกซ้อน รวมถงึการปฏบิตัทิางคลนิิกในการวเิคราะห์ผูป่้วย การช่วยการผ่าตดัและ
การตดิตามผล 
 Etiologic factors of short clinical crown, either correlated with or without biologic width, 
clinical evaluation for determining the correction modalities, treatment planning, interdisciplinary consultation, 
emphasizes surgical crown lengthening technique, rationale, instrumentation, post operative care and healing, 
complications and management. Including clinical practice in case analysis, surgical assisting and follow up. 
 
ทพศศ ๖๖๒  ฝึกปฏบิตัทินัตกรรมพรอ้มมลู : ศลัยกรรมเลก็ขัน้สงู ๑ (๐-๓-๑) 
DTSU 662 Comprehensive Dental Practice: Advanced Minor Surgery  
                          วชิาบงัคบัก่อน : -  
 การทําการผ่าตดัฟันคุด การผ่าตดัฟันฝัง และการผ่าตดัเลก็ในช่องปาก เพิม่พนูประสบการณ์และ
ทกัษะจากการปฏบิตัติามหลกัสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ ทัง้ภาคทฤษฎี และการปฏบิตั ิแก่นักศกึษาทนัตแพทย ์  
ผูม้คีวามสนใจ 
 Practicing the minor oral surgery including complex exodontias, impaction removal in       
complicated classification, embedded tooth removal, preprosthetic surgery. The course also held seminar in 
the related titles or the contemporary topics as applicable in forthcoming graduation. 
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ทพสร ๖๖๑ การวจิยัทางสรรีวทิยาของเน้ือเยือ่ในโพรงฟัน ๑ (๐-๓-๑) 
DTPS 661 Research in Dental Pulp Physiology  
                          วชิาบงัคบัก่อน :  - 
 วธิศีกึษาวจิยัของสรรีวทิยาเน้ือเยื่อในโพรงฟันและเน้ือฟัน ไดแ้ก่ การวจิยัทางการไหลเวยีนเลอืด
ของเน้ือเยื่อในโพรงฟัน  การวจิยัทางการไหลของของไหลผ่านเน้ือฟัน  การวจิยัเรื่องความเจบ็ปวดที่ฟัน ตลอดจน         
องคค์วามรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัทางคลนิิก   
 Research in physiology of dental pulp and dentine e.g. pulpal blood circulation, fluid flow 
in dentine, clinical knowledge related to dental pain.   
 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ๖  หน่วยกิต 
 รายวชิาทีเ่ปิดสอนในคณะทนัตแพทยศาสตร ์

จาํนวนหน่วยกติ  (ทฤษฎ-ีปฏบิตั-ิคน้ควา้) 
ทพคร ๑๖๑ สงัคมสงเคราะห ์ ๓ (๐-๖-๓) 
DTID 161 Social Welfare  

                        วชิาบงัคบัก่อน : - 
                        รว่มปฏบิตังิานดา้นสงัคมสงเคราะห ์เพื่อใหไ้ดร้บัรูปั้ญหาทางสงัคมทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เรยีนรูก้ารอยู่
รว่มกบัผูอ้ื่น โดยเฉพาะผูท้ีม่สีถานะดอ้ยและ/หรอืมปัีญหาทางสงัคม การสรา้งพืน้ฐานของคุณธรรมในการชว่ยเหลอืและ
อยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น การสือ่ความคดิความรูส้กึดา้นจรยิธรรมวชิาชพีและการปลกูฝังใหเ้กดิสาํนึกสาธารณะ 
                         Participation in the activities related to social works; perception of various social problems, 
dealing with other people, especially those with lower privilege and/or social problems, basic foundation for 
helping and sharing with others, positive attitude towards the social works leading to public community mind 
and professional ethics. 
 
ทพคร ๑๖๒ ทกัษะพสิยัสาํหรบัวชิาชพี ๑ (๐-๒-๑) 
DTID 162 Psychomotor Skills for Profession  

                        วชิาบงัคบัก่อน : - 
      ฝึกฝนทกัษะการใชม้อืที่เป็นพืน้ฐานของงานหตัถการทางทนัตกรรม ทกัษะในดา้นสหสมัพนัธ์ของ

มอืและตา ทกัษะการใชม้อื กจิกรรมทีม่กีารปรบัระดบัเพื่อเพิม่กําลงัและความทนงานของกลา้มเน้ือ กจิกรรมทีช่่วยเพิม่

ความทนทานในงาน การฝึกจบัและควบคุมเครือ่งมอื และการฝึกรบัรูโ้ดยการสมัผสัพืน้ผวิ 

                         Practice skills to improve coordination and dexterity, muscle strength, muscle tone control, 

physical endurance, physical skill, instrument grasp control and finger rest, range of motion and tactile 

sensation. 
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๓.๒  ช่ือ ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์
 ๓.๒.๑ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ช่ือ-สกลุ คณุวฒิุ  (สาขาวิชา) สงักดัภาควิชา 

๑.  ศาสตราจารยค์ลนิิกอนงคพ์ร   ศริกุิลเสถยีร* ท.บ.,  
ป.ชัน้สงู(ปรทินัตวทิยา), 
อ.ท.(ปรทินัตวทิยา) 

เวชศาสตรช์อ่งปาก
และปรทินัตวทิยา 

๒.  ศาสตราจารยค์ลนิิกจริาภรณ์  ชยัวฒัน์* ท.บ., 
Training in Orthodontics, 
อ.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) 

ทนัตกรรมจดัฟัน 

๓.  ผูช้ว่ยศาสตราจารยผ์าณิต  บณัฑติสงิห ์  วท.บ., ท.บ., 
ป.ชัน้สงู(ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็) 

ทนัตกรรมเดก็ 

๔. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา  ชดิชว่งชยั ท.บ.,  
วท.ม(เภสชัวทิยา),  
ปร.ด.(ชวีวทิยาชอ่งปาก), 
Training in Acupuncture for 
dentists 

เวชศาสตรช์อ่งปาก
และปรทินัตวทิยา 

๕.  รองศาสตราจารย ์ดร.สมศกัดิ ์ จติรม์งคลสขุ ท.บ.,  
Dr.Med.Dent.(Prosthodontics) 

ทนัตกรรมประดษิฐ ์

   หมายเหต ุเครือ่งหมาย * คอื อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีท่าํหน้าทีอ่าจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 ๓.๒.๒ อาจารยพิ์เศษ 
 (๑) ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูช้าํนาญการพเิศษ   
 (๒) ทนัตแพทย์ประจําโรงพยาบาลชุมชนหรอืโรงพยาบาลศูนย์หรอืโรงพยาบาลทัว่ไป                    

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ และกรงุเทพมหานคร   
 

๔. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 
ศกึษาระบบสขุภาพในระดบัชุมชน ดงูานการจดับรกิารและการปฏบิตังิานในโรงพยาบาลชุมชน

และสถานบรกิารสขุภาพในระดบัต่างๆ ฝึกปฏบิตังิานทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน และปฏบิตังิาน

สาธารณสขุและแกไ้ขปัญหา  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทนัตสขุภาพของประชาชน 

 ๔.๑  มาตรฐานผลการเรยีนรูข้องประสบการณ์ภาคสนาม 

  ๔.๑.๑ ปฏบิตังิานทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน  

๔.๑.๒ ปฏบิตังิานทนัตสาธารณสขุในชุมชน ดว้ยความเขา้ใจวถิชีวีติของชุมชน และ

ระบบสขุภาพ 

  ๔.๑.๓ ปฏบิตังิานสาธารณสขุและแกไ้ขปัญหาทนัตสขุภาพของประชาชน 
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 ๔.๒  ชว่งเวลา 

         ชัน้ปีที ่๕ 

   ทพทช ๕๓๑ ศกึษาดงูานระบบบรกิารสาธารณสขุ       ๒ หน่วยกติ 

   ทพทช ๕๕๒ ทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน       ๑ หน่วยกติ 

         ชัน้ปีที ่๖ 

   ทพทช ๖๔๒  ทนัตแพทยฝึ์กหดันอก : การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม  ๔ หน่วยกติ 

 ๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน 

  - ศกึษาวถิชีวีติของระบบสขุภาพในระดบัชุมชน และระบบบรกิาร เพือ่การรวบรวม

ขอ้มลูต่างๆ เป็นเวลา ๒ สปัดาห ์

  - ปฏบิตังิานสาํรวจ วางแผน และเลอืกมาตรการทีเ่หมาะสมพรอ้มทัง้ปฏบิตังิานและ

ประเมนิผลการปฏบิตังิานทนัตกรรมป้องกนัในโรงเรยีน ตลอดปีการศกึษา 

  - ฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุและแกไ้ขปัญหาทีเ่กีย่วขอ้งกบัทนัตสขุภาพของประชาชนใน 

โรงพยาบาลชมุชน เป็นเวลา ๔ สปัดาห ์ 
 

๕. ข้อกาํหนดเก่ียวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั 
๕.๑ คาํอธบิายโดยยอ่ 

 เพือ่ใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละมปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทางทนัตกรรม ในหวัขอ้ที่

สนใจและมคีวามเหมาะสมภายใตก้ารควบคุมดแูลของอาจารยท์ีป่รกึษาผูเ้ชีย่วชาญในหวัขอ้การวจิยั

นัน้ๆ  รวมทัง้เสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่าได ้

๕.๒ มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

๕.๒.๑ สามารถปฏบิตังิานวจิยัทางทนัตกรรมได ้

๕.๒.๒ สามารถนําความรูด้า้นการวจิยัทางสถติเิพือ่การวจิยัมาประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งเหมาะสม 

๕.๒.๓ สามารถเขยีนรายงานการวจิยัและนําเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปล่า 

 ๕.๓ ชว่งเวลา 

  - ชัน้ปีที ่๔  ภาคการศกึษาที ่๑  ใหน้กัศกึษาเลอืกหวัขอ้โครงการวจิยั และพบอาจารย ์

ทีป่รกึษาเพือ่เขยีนโครงรา่งงานวจิยั 

- ชัน้ปีที ่๔ ภาคการศกึษาที ่๑-๒ นกัศกึษาดาํเนินการวจิยั เขยีนรายงานการวจิยัและ

เสนอผลงานวจิยั 

 ๕.๔ จาํนวนหน่วยกติ 

  - ชัน้ปีที ่๔  จาํนวน  ๒  หน่วยกติ 
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 ๕.๕ การเตรยีมการ 

  ๕.๕.๑ รวบรวมรายชื่ออาจารยท์ีป่รกึษางานวจิยั ในภาคการศกึษาที ่๑ 

  ๕.๕.๒ แบ่งนกัศกึษาออกเป็นกลุ่มๆ ละ ๔-๕  คน  ปรกึษาหวัขอ้งานวจิยักบัอาจารยท์ี ่

ปรกึษาวจิยั 

  ๕.๕.๓  อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้าํปรกึษาและแนะนําในการกาํหนดประเดน็หวัขอ้ทีจ่ะ

ศกึษาเขยีนโครงรา่งงานวจิยัและนําเสนอโครงรา่ง 

  ๕.๕.๔  อาจารยท์ีป่รกึษาใหค้าํแนะนําและดแูลกระบวนการวจิยัทุกขัน้ตอน 

  ๕.๕.๕  ใหน้กัศกึษาจดัทาํรายงานการวจิยัฉบบัสมบรูณ์ทัง้เอกสารและแฟ้มขอ้มลู 

อเิลก็ทรอนิกส ์ และนําเสนอผลงานวจิยัแบบปากเปลา่ 

 ๕.๖ กระบวนการประเมนิผล 

  ๕.๖.๑ อาจารยท์ีป่รกึษาประเมนิการปฏบิตังิานวจิยัของนกัศกึษาดว้ยแบบประเมนิ

งานวจิยั 

  ๕.๖.๒ ประเมนิการนําเสนอผลงานวจิยัโดยคณะกรรมการทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ 

 

หมวดท่ี ๔. ผลการเรียนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

๑.๑  มภีาวะผูนํ้า  และทาํงาน
รว่มกบัผูอ้ื่นอยา่งสรา้งสรรค ์        

-  ปลูกฝังใหน้กัศกึษามคีวามเป็น “มหดิล”  คอื “อตฺตานํ อุปม ํ กเร” ปฎบิตัิ
ต่อผูอ้ื่นเหมอืนต่อตนเอง 
-   จดัการเรยีนรูใ้นหลกัสตูร เพือ่พฒันาภาวะผูนํ้าและทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น
อยา่งสรา้งสรรค ์
-   กจิกรรมนอกหลกัสตูรตามความสนใจ สง่เสรมิใหท้าํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
พฒันาทกัษะในการบรหิารจดัการและภาวะผูนํ้า            

๑.๒  มทีกัษะการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง 

-   จดัการเรยีนรูท้กัษะการใชส้ารสนเทศในการศกึษาและคน้ควา้หาความรู ้ 
-   จดัการเรยีนรูท้กัษะการใชห้ลกัฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence- Based)  
ในการศกึษาหาความรู ้การปฏบิตังิาน และการจดัการดแูลผูป่้วย 
-   มอบหมายงาน/โครงงาน ใหค้น้ควา้ และนําเสนอผลงาน  

๑.๓  มจีติอาสา -   กจิกรรมบําเพญ็ประโยชน์และบรกิารวชิาการแก่สงัคม 
 -   กจิกรรมออกหน่วยทนัตกรรมเคลื่อนทีต่ามความสมคัรใจ  
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๒. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
  ๒.๑ กลยทุธก์ารสอน 
 เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรูส้าขาทนัตแพทยศาสตร ์การจดัการเรยีน
การสอนใหใ้ชห้ลกัการเรยีนการสอนที่เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั (Student-Centered Learning) เน้นการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Participation) มีการบูรณาการความรู้ ทักษะ และเจตคติ (Integrated 
Learning) มุง่เน้นการคดิวเิคราะห ์(Critical Thinking) การใหเ้หตุผล (Reasoning) และการแกไ้ขปัญหา 
(Problem Solving) เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายไดบ้ณัฑติทีม่คีุณลกัษณะตามมาตรฐานทีก่าํหนดไวท้ัง้ ๖ ดา้น 
โดยเลอืกจดัรปูแบบการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายใหเ้หมาะสม เชน่  

(๑) การบรรยาย (Lecture) 
(๒) การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) 
(๓) การเรยีนรูโ้ดยการกาํกบัตนเอง (Self-Directed Learning)  
(๔) การฝึกปฏบิตัทิางหอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory Study) 
(๕) การฝึกทาํโครงการ/วจิยั (Project) 
(๖) การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จาํลอง (Simulated Situation) 
(๗) การฝึกปฏบิตักิบัผูป่้วย (Clinical Practice) 
(๘) การสอนขา้งเกา้อี ้(Chairside Teaching) 
(๙) การฝึกประสบการณ์ในชุมชน (Community Experience) 
(๑๐) การปฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง (Role Model) 

 สําหรบักลยุทธ์การสอนระดบัวทิยาศาสตรก์ารแพทย์พื้นฐาน ควรเลอืกจดัรูปแบบการเรยีนที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละรายวชิา เช่น การบรรยาย การอภปิรายกลุ่ม การฝึกปฏบิตัิ
ทางห้องปฏิบตัิการ การฝึกทําโครงการ/วจิยั การมอบหมายงานบุคคล และการเรยีนรูโ้ดยการกํากบั
ตนเอง เป็นต้น โดยผู้สอนควรกําหนดสดัส่วนและลําดบัของการเรยีนรูท้างทฤษฎีและการเรยีนรูจ้าก
โจทยปั์ญหาใหม้คีวามเหมาะสม  
 สาํหรบักลยทุธก์ารสอนระดบัวทิยาศาสตรก์ารแพทยค์ลนิิกนัน้ ตอ้งเน้นการเรยีนรูจ้ากผูป่้วยจรงิ
เป็นหลกั โดยใหน้ักศกึษาไดเ้รยีนรูท้ ัง้จากผูป่้วย และการฝึกประสบการณ์ในชุมชน ภายใตก้ารดูแลของ
อาจารยท์นัตแพทยท์ีป่ฏบิตัตินเป็นแบบอยา่ง ทัง้น้ี อาจจดัการสอนแบบบรรยาย การอภปิรายกลุ่ม การ
ฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จําลอง การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง และการเรยีนรูแ้บบอื่นๆ 
รว่มดว้ยตามความเหมาะสม  

 ๒.๒ กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ 
การประเมนิผลการเรยีนรูต้อ้งดําเนินการอย่างเป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ ัง้ ๖ 

ด้าน มีการประเมนิผลทัง้ในด้านการประเมินความก้าวหน้าตามวตัถุประสงค์การเรยีนรู้ (Formative 
Assessment) และการประเมนิผลเพื่อตดัสนิผลการเรยีนรู ้(Summative Assessment) โดยมกีารแจง้ให้
นกัศกึษาทราบถงึวธิกีารวดัผลและเกณฑก์ารประเมนิผลล่วงหน้า  
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สามารถเลอืกใช้วธิกีารประเมนิผลที่หลากหลาย แต่ต้องสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของแต่ละ
รายวชิาและจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร โดยพจิารณาเลอืกเครื่องมอืวดัผลในรูปแบบต่างๆ ใหเ้หมาะสม 
ดงัน้ี  

๑) การประเมนิความรูแ้ละการประยกุตใ์ชค้วามรู ้ดว้ยขอ้สอบแบบปรนยัเลอืกตอบ ขอ้สอบแบบ 
อตันยัดดัแปลง และ/หรอืการสอบปากเปล่า เป็นตน้ 

๒) การประเมินสมรรถนะ ด้วยการสอบในสถานการณ์จริงในผู้ป่วย รวมถึงการสอบแบบ
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) การสอบหลายสถานีทางคลนิิก และ/หรอืวธิกีาร
ประเมนิในสถานการณ์จาํลองอื่นๆ  

๓) การสงัเกตพฤตกิรรมและประเมนิการปฏบิตังิานทางคลนิิก การใชส้มดุบนัทกึเหตุการณ์   
หรอืสมดุแสดงจาํนวนผลงานทีป่ฏบิตังิานในผูป่้วย ตลอดจนการประเมนิงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

การประเมนิผลการเรยีนรู ้อาจดําเนินการโดยเลอืกใชเ้ครื่องมอืตามความเหมาะสม ดงัตวัอย่าง
ต่อไปน้ี 

๑) ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม ใช้การสงัเกตพฤติกรรม การประเมนิตนเอง การประเมนิโดย
เพือ่นรว่มชัน้เรยีนหรอืกลุ่มงาน และการประเมนิผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๒ ) ด้านความรู้ ใช้การสอบแบบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ และ               
การประเมนิผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

๓) ด้านทกัษะทางปัญญา ใช้การสอบแบบปรนัย อตันัย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบตั ิ          
การสงัเกตจากการให้ผูเ้รยีนแสดงความคดิเห็น และการประเมนิผลงานที่ได้รบัมอบหมายซึ่งต้องใช ้         
การประมวลความรูข้องผูเ้รยีน 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ ใช้การสังเกตพฤติกรรม           
การประเมนิตนเอง การประเมนิโดยเพื่อนร่วมชัน้เรยีนหรอืกลุ่มงาน และการประเมนิผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย 

๕) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ใชก้ารสอบ
ข้อเขียน การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การสังเกตจากการให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น            
การประเมนิผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และการนําเสนอ 

๖) ดา้นทกัษะพสิยั ใช้การสอบปฏบิตัิ การประเมนิตนเอง การประเมนิโดยเพื่อนร่วมชัน้เรยีน
หรอืกลุ่มงาน การสงัเกตพฤตกิรรม และประเมนิการปฏบิตังิานทางคลนิิก 
 
ผลการเรียนรู้ ด้านท่ี ๑ : คณุธรรมจริยธรรม  
 (๑) ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
 ๑)  มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และประพฤติตนอยู่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ           
มเีจตคตอินัดงีามต่อการประกอบวชิาชพี 
        ๒) มคีวามซื่อสตัย ์มรีะเบยีบวนิยั 
       ๓) มจีติสาํนึกในการดแูลผูป่้วยดว้ยความเมตตา กรณุา เคารพศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์
  ๔) ปฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบของวชิาชพีและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
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 (๒) กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
ผู้สอนต้องสอกแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในการสอน รวมทัง้มีการส่งเสริมคุณธรรม 

จรยิธรรม เชน่ 
 ๑) ไมทุ่จรติในการสอบลอกการบา้น 
 ๒) ปลกูฝังใหน้กัศกึษามรีะเบยีบวนิยั การเขา้ชัน้เรยีน การตรงต่อเวลา 
 ๓) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนมสีว่นรว่มเน้นการเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ  
บทบาทสมมต ิและกรณีตวัอยา่งทีค่รอบคลุมประเดน็และปัญหาดา้นคุณธรรมและจรยิธรรมทัง้ในวชิาชพี
และการดาํรงชวีติ 
 ๔) การแต่งกายตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั  
 ๕) มคีวามรบัผดิชอบ การทาํงานกลุ่ม ฝึกใหรู้ห้น้าทีข่องการเป็นผูนํ้าและเป็นสมาชกิกลุ่ม 
 (๓) กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

ใชว้ธิกีารประเมนิหลากหลายวธิทีัง้การประเมนิระหว่างเรยีน ภายหลงัสิน้สุดวชิาและภายหลงั
สาํเรจ็การศกึษา 
 ๑) ประเมนิระหวา่งเรยีน โดยผูเ้รยีนประเมนิตนเอง ประเมนิโดย กลุ่มเพือ่น อาจารย ์ 
อาจารยพ์ีเ่ลีย้งในแหล่งฝึก ผูใ้ชบ้รกิาร และชุมชน โดยใชว้ธิกีารประเมนิทีห่ลากหลาย ทัง้การสมัภาษณ์ 
การสงัเกต ใชแ้บบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบนัทกึ แบบประเมนิและแบบวดัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 ๒) ประเมนิภายหลงัจากสาํเรจ็การศกึษาแลว้ โดยใหบ้ณัฑติประเมนิตนเอง ประเมนิ 
จากผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยใชแ้บบสอบถาม  
 
ผลการเรียนรู้ ด้านท่ี ๒ : ด้านความรู้ 

(๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ี  

 ๑)  มคีวามรู ้ความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตรท์ี่เป็นพืน้ฐานชวีติ ความรูพ้ืน้ฐานทาง
มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์กระบวนการบรหิารและการจดัการ กฎหมายและการปกครอง 
 ๒)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ ศาสตรท์างการแพทยแ์ละ
ทนัตแพทย ์รวมถงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบสขุภาพ 
 ๓)  มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสาํคญัของการรกัษาทางทนัตกรรม  สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นการตรวจ การวนิิจฉัย การวางแผนการรกัษา ในการบําบดัโรค ป้องกนัโรค พื้นฟู คง
สภาพในชอ่งปากโดยคาํนึงถงึหลกัสขุภาพองคร์วม 

 (๒) กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรยีนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นการสอนโดยใหผู้เ้รยีนมกีารเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง และการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่ม การใชปั้ญหาเป็นพืน้ฐาน เรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ ทัง้การเรยีนรู้
ในชัน้เรยีน แหล่งฝึก และชุมชน โดยใช้กลวธิสีอนที่หลากหลาย ทัง้การบรรยายร่วมกบัการอภิปราย   
การคน้ควา้ การวเิคราะห ์และทาํกรณีศกึษาตลอดจนการนําเสนอประเดน็ทีผู่เ้รยีนสนใจ เพื่อการเรยีนรู ้
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รว่มกนัของกลุ่ม เน้นการประยุกต์ทางปฏบิตัใินสภาพแวดลอ้มจรงิ โดยทนัต่อการเปลีย่นแปลง ทัง้น้ีให้
เป็นไปตามลกัษณะของรายงานวชิาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวชิานัน้ ๆ เชน่ 

๑) การบรรยายภายในชัน้เรยีน และการถาม-ตอบ 
๒) มอบหวัขอ้เรือ่งใหค้น้ควา้และทาํรายงานทัง้เดีย่วและกลุ่ม 
๓) ทาํรายงานเปรยีบเทยีบความรูจ้ากหอ้งเรยีนกบัการทาํงานจรงิ ภาคปฏบิตั ิ
๔) อภปิรายเป็นกลุ่ม  
๕) การศกึษานอกสถานทีแ่ละทาํรายงาน 
๖) สอนโดยการสาธติและฝึกภายในหอ้งปฏบิตักิาร 

(๓) กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินประกอบด้วย  การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม  เพื่ อให้ครอบคลุม                    

การประเมนิผลดา้นความรู ้ทัง้การเรยีนในหอ้งเรยีนและการเรยีนดว้ยตนเอง เชน่ การสอบวดัความรูโ้ดย
ใช้ข้อสอบแบบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติ การรายงานการศึกษาค้นคว้า              
การวเิคราะหก์รณี การทาํโครงการ และการนําเสนอปากเปล่า และการประเมนิผลงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
เป็นตน้ 
 
ผลการเรียนรู้ ด้านท่ี ๓ : ทกัษะทางปัญญา 

(๑) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
มคีวามสามารถในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

 ๑) มีทกัษะในกระบวนการคิด วเิคราะห์และสงัเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผลรวมถึงการมี
ความคดิสรา้งสรรค ์ 
 ๒) สามารถสบืคน้ ประเมนิและวเิคราะหข์อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมวีจิารณญาณ โดยอาจ
ใชร้ว่มกบัประสบการณ์หรอืนําไปประยกุตใ์นการดแูลผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  
 ๓) สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยัและนวตักรรมที่เหมาะสม
ในทางทนัตกรรม 
 ๔) สามารถวเิคราะหแ์ละแกไ้ขปัญหา เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบรบิททางสขุภาพที่
เปลีย่นไป 
 ๕) มทีกัษะดา้นปัญญา เพือ่การประกอบวชิาชพีทนัตกรรม และการดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ   

(๒) กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
การสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนได้ฝึกทกัษะการคิดและการแก้ไขปัญหา ทัง้ระดบับุคคลและกลุ่มใน

สถานการณ์ทัว่ไป โดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปรายกลุ่ม การทํากรณีศึกษา                  
จดัประสบการณ์คดิ วเิคราะห ์สงัเคราะหค์วามรู ้เพือ่ตอบคาํถามหรอืแกไ้ขโจทยปั์ญหา เป็นตน้ 

(๓) กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
การประเมนิหลายวธิ/ีกจิกรรม เป็นการวดัและการประเมนิทกัษะการคดิ และการแก้ไขปัญหา  

เชน่ การสอบวดัความสามารถในการคดิและแกไ้ขปัญหาโดยใชก้รณศีกึษา การประเมนิจากผลงานทีเ่กดิ
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จากการใชก้ระบวนการแกไ้ขปัญหา การศกึษาคน้ควา้อยา่งเป็นระบบ การวเิคราะหว์จิารณ์ เชน่ รายงาน
การวเิคราะหว์จิารณ์กรณศีกึษา การศกึษาอสิระ รายงานผลการอภปิรายกลุ่ม การสมัมนา 
 
ผลการเรียนรู้ ด้านท่ี ๔ : ความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(๑) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างตวับคุคลและความสามารถในการ 
รบัผิดชอบ มคีวามสามารถในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  
 ๑)  มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีนําไปสูค่วามสามารถในการบรหิารจดัการ  การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่น 
และการดแูลผูป่้วยอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ๒)  รูจ้กับทบาทและการปฏบิตัตินในการเป็นผูนํ้าและผูต้ามตามบรบิท 
 ๓)  มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีก่ารงาน  มวีนิยัและปฏบิตัติามกตกิาของสงัคม 
 ๔)  มคีวามเขา้ใจและแสดงบทบาทของตนไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสงัคม วฒันธรรม และภาวะ
เศรษฐกจิ 
 (๒) กลยทุธก์ารสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล
และความรบัผิดชอบ 

๑) กลยทุธก์ารสอนทีเ่น้นการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ผูเ้รยีนกบัผูส้อน 
ผูเ้รยีนกบัผูใ้ชบ้รกิาร และผูร้ว่มทมีสขุภาพ 

๒) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่กีารทาํงานเป็นทมีเพือ่สง่เสรมิบทบาทของการเป็นผูนํ้า
และผูต้าม 

๓) จดัประสบการณ์การเรยีนรูใ้นภาคปฏบิตัทิี่ส่งเสรมิใหท้ํางานเป็นทมีและการแสดงออก
ของภาวะผูนํ้าหลากหลายสถานการณ์ทัง้ในคลนิิกและในชุมชน 

 (๓) กลยุทธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

มกีารประเมนิหลายดา้น โดยใหค้วามสาํคญัทีก่ลยทุธ ์ดงัน้ี 
๑) การประเมนิผูเ้รยีนในการแสดงบทบาทของการเป็นผูนํ้าและผูต้าม ในสถานการณ์การ  

เรยีนรูต้ามวตัถุประสงค ์
๒) การประเมนิทกัษะทีแ่สดงออกถงึภาวะผูนํ้าตามสถานการณ์ การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย 
๓) การประเมนิความสามารถในการทาํงานรว่มกบักลุ่มเพือ่น และทมีงานอยา่งม ี

ประสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์
๔) การประเมนิการแสดงออกของการตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในการเรยีนรูต้าม 

ประสบการณ์การเรยีนรู ้และความ สนใจในการพฒันาตนเองในดา้นวชิาชพีอยา่งต่อเน่ือง 
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ผลการเรียนรู้ ด้านท่ี ๕ : ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(๑) ผลลพัธก์ารเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหแ์ละการส่ือสาร 
 ๑)  สามารถประยุกต์ใชห้ลกัตรรกะ คณิตศาสตรแ์ละสถติใินการแนะนําและประกอบการ
ตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพี 
 ๒)  มทีกัษะในการสือ่สารกบัผูป่้วยและบุคคลอื่นอยา่งเหมาะสม 
 ๓)  มทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษตามความจาํเป็นของวชิาชพี 
 ๔) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษา
ค้นคว้าและประมวลขอ้มูล ข่าวสาร วทิยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยตระหนักถึงการพฒันา
ตนเองและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

 (๒) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์และการ
ส่ือสาร 

๑) การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทัง้การพูด การฟัง และการเขยีนในกลุ่มผู้เรยีน ระหว่างผู้เรยีนและผู้สอน และบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สถานการณ์ทีห่ลากหลาย 

๒) การจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สารทีห่ลากหลายรปูแบบและวธิกีาร 

๓) การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้ใช้ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝึกทกัษะการนําเสนอขอ้สนเทศดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลายเหมาะสมกบัผูฟั้ง และเน้ือหาที่
นําเสนอ 

 (๓) กลยทุธก์ารประเมินผลลพัธก์ารเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะหแ์ละการส่ือสาร 
ใหค้วามสาํคญัทีก่ลยทุธ ์ดงัน้ี 

๑) การประเมนิผลงานตามกจิกรรมการเรยีนการสอน โดยใชแ้บบสงัเกต และแบบประเมนิ 
ทกัษะการพดู การเขยีน 

๒) การทดสอบทกัษะการฟังจากแบบทดสอบทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
๓) การทดสอบการวเิคราะหข์อ้มูล โดยใชข้อ้สอบ การทํารายงานกรณี และการวเิคราะห ์ 

ขอ้มลูผลการศกึษาวจิยั การศกึษาอสิระ 
 

ผลการเรียนรู้ ด้านท่ี ๖ : ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
(๑) ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยั 

 ๑)   สามารถรวบรวมขอ้มูลโดยการซกัประวตัแิละการตรวจ ประเมนิสภาวะผูป่้วยทัง้ทาง
การแพทย์และทางทนัตกรรม รวมทัง้การบนัทกึเวชระเบยีนของผูป่้วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตาม
มาตรฐานวชิาชพี 
 ๒)  สามารถวนิิจฉัยเบื้องต้นและวนิิจฉัยแยกโรคทางทนัตกรรมโดยการแปลผลที่ได้จาก
ขอ้มลูต่าง ๆ จากการตรวจผูป่้วย 
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 ๓)  สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม  โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วมและการมสี่วน
รว่มของผูป่้วย รวมทัง้ทาํการปรกึษา  ใหค้าํปรกึษาและสง่ต่อผูป่้วยไปรบัการรกัษากบัผูป้ระกอบวชิาชพี
อื่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งเหมาะสม 
 ๔)  สามารถจดัการ รกัษาทางทันตกรรม ฟ้ืนฟูสภาพในช่องปาก รวมทัง้ติดตามและ
ประเมนิผลการรกัษา 
 ๕)  สามารถป้องกนัและจดัการภาวะฉุกเฉิน  ภาวะแทรกซ้อนทางทนัตกรรม และทาง
การแพทย ์
 ๖) สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทัง้ระดบับุคคล ครอบครวัและ
ชุมชน โดยใชห้ลกัสขุภาพองคร์วม 

(๒) กลยทุธก์ารสอนท่ีจะใช้ในการพฒันาทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
กลยทุธก์ารสอนในการพฒันาทกัษะปฏบิตัมิหีลากหลายกลยทุธ ์โดยเน้นทีข่ ัน้ตอนการ 

พฒันาทกัษะของผูเ้รยีนตัง้แต่การใหส้งัเกตการณ์สาธติ การฝึกหดัและการปฏบิตัภิายใตก้ารแนะนํา 
ของผูส้อน จนถงึการปฏบิตัอิยา่งเป็นอสิระ ทัง้น้ีจะเน้น 

๑) การสาธติ 
๒) การฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิาร 
๓) การแสดงบทบาทสมมต ิ
๔) การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จาํลอง 
๕) การฝึกปฏบิตักิบัผูป่้วยจาํลอง 
๖) การสอนขา้งเกา้อี ้
๗) การฝึกปฏบิตัใินสถานการณ์จรงิ  

(๓) กลยทุธก์ารประเมินทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
เป็นกลยทุธก์ารประเมนิทกัษะทางวชิาชพีอยา่งเป็นองคร์วม นัน่คอื การประเมนิทกัษะที ่

บูรณาการทัง้ความรู ้ทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูม้ารบัการบรกิาร 
เชน่ 

๑) การประเมินทกัษะการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ สถานการณ์จําลอง ผู้ป่วยในสถาน
บรกิารสขุภาพและชุมชน 

๒) การสงัเกตการณ์ปฏบิตักิารรกัษาทางทนัตกรรมในสถานบรกิารสขุภาพและชุมชน 
๓) การประเมนิจากขอ้มลูสะทอ้นกลบั (Feedback) จากผูป่้วย ผูม้ารบัการบรกิาร อาจารย ์

อาจารยผ์ูช้ว่ยสอน (Teacher Assistance) และผูช้ว่ยทนัตแพทย ์
๔) การสอบปฏบิตักิาร 

 
๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)    (ภาคผนวก ข) 
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หมวดท่ี ๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบปฏิบตัิคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล ว่าด้วยการประเมนิผล
การศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๕ (ภาคผนวก ค) 
๒. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

เป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล ว่าดว้ยการศกึษาระดบัอนุปรญิญาและปรญิญาตร ี
พ.ศ. ๒๕๕๒  

 
หมวดท่ี ๖ การพฒันาคณาจารยแ์ละบคุลากร 

๑. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
๑.๑ อาจารยใ์หมทุ่กคนเขา้รบัการปฐมนิเทศ ประกอบดว้ย 

     ๑.๑.๑ บทบาทหน้าทีข่องอาจารย ์
๑.๑.๒ สทิธผิลประโยชน์ของอาจารย ์และกฎระเบยีบต่างๆ 
๑.๑.๓ หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในคณะ 
๑.๑.๔ วฒันธรรมองคก์รของคณะและมหาวทิยาลยั 

 ๑.๒ คณะมอบหมายอาจารยอ์าวุโสเป็นอาจารยพ์ีเ่ลีย้ง โดยมหีน้าที ่
๑.๒.๑ ใหค้าํแนะนําและการปรกึษาเพือ่เรยีนรูแ้ละปรบัตวัเองเขา้สูก่ารเป็นอาจารยใ์นคณะ 
๑.๒.๒ ใหค้าํแนะนํา และนิเทศการสอนทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัทิีต่อ้งสอนคูก่บั

อาจารยอ์าวุโส 
๑.๒.๓ ประเมนิและตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานของอาจารยใ์หม ่

อาจารยท์ุกคนไดร้บัการพฒันาอย่างทัว่ถงึในดา้นจดัการเรยีนการสอน และความรูท้ีท่นัสมยัใน
การแพทย ์ตลอดจนการวจิยั โดยจดักจิกรรมพฒันาวชิาการภายในคณะและส่งเสรมิใหเ้ขา้ร่วมประชุม 
สมัมนาและอบรมในสถาบนัการศกึษาอื่น ดงัน้ี 

๑) สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มอบรม ประชุมวชิาการภายในมหาวทิยาลยั 
๒) สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มอบรม ประชุมวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยั 
๓) ศกึษาดงูานอบรมทัง้ในและต่างประเทศ 
๔) สนบัสนุนการทาํวจิยั และเขา้รว่มประชุมเสนอผลงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ 
๕) รว่มทมีวจิยักบันกัวจิยัอาวุโสในคณะ หรอืภายนอกคณะ และตพีมิพผ์ลงาน 
๖) เขา้รว่มประชุมเสนอผลงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ 

๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารยแ์ละบคุลากร 
 ๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

๒.๑.๑ จดัระบบการประเมนิผลดา้นการสอนและการประเมนิผลอยา่งมสีว่นรว่ม 
ระหวา่งผูส้อน ผูบ้รหิาร และผูเ้รยีน 
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๒.๑.๒ จดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่ทบทวน/ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอน 
ประจําปี โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาทนัตแพทยศาสตร์ตามรายละเอียดหลกัสูตรและ
รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 

๒.๑.๓ จดัอบรมประจําปีเกี่ยวกบัทกัษะการสอน และการประเมนิผลที่ทนัสมยัทัง้ใน
หอ้งเรยีนและในคลนิิกทีส่อดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 

๒.๑.๔ สนับสนุนอาจารยเ์ขา้ร่วมประชุมวชิาการเกี่ยวกบัการจดัการเรยีนการสอนและ
การประเมนิผล 

๒ .๑ .๕  จัดอาจารย์พี่ เลี้ยง (Mentor) ให้แก่อาจาร์ใหม่ และพัฒนาระบบ  Clinical 
supervision 

๒.๑.๖ พฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา 
 ๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

จดัใหอ้าจารยเ์ขา้รบัการอบรมทกัษะอื่นพฒันาทกัษะเชงิวชิาชพีทนัตแพทยศาสตร ์
 ๒.๓ การพฒันาเชิงวิชาชีพแก่บคุลากรสายสนับสนุน 

๒.๓.๑ กาํหนดระบบการประเมนิผลอยา่งมสีว่นรว่มเพือ่พฒันาทกัษะเชงิวชิาชพี 
๒.๓.๒ จดัอบรมประจาํปีเพือ่ทบทวน/ประเมนิผลการทาํงานในคณะ 
๒.๓.๓ จดัอบรมเสรมิทกัษะการทาํงานทีท่นัสมยัใหแ้ก่บุคลากรทุกคน 
๒.๓.๔ ใหบุ้คลากรฝ่ายสนบัสนุนเขา้ประชุม/อบรมทกัษะเฉพาะตําแหน่ง 
๒.๓.๕ จดักลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพือ่การจดัการความรู ้

 

หมวดท่ี ๗. การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
๑. การบริหารหลกัสตูร 

๑ .๑ แต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศกึษาของหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตาม
องคป์ระกอบและมาตรฐานคุณภาพดา้นการศกึษาของมหาวทิยาลยัมหดิลและแผนยทุธศาสตรข์องคณะ 

๑.๒ แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 
๑.๓ คณะประกาศขอ้ปฏิบตัิในการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลและแนวทางการ

ควบคุมคุณภาพ 
๑.๔ มอบหมายความรบัผดิชอบการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาต่างๆ ใหภ้าควชิา/โครงการ

สอนรว่ม 
๑.๕ ภาควชิา/โครงการสอนรว่มควบคุมการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลการเรยีนให้

เป็นไปตามรายละเอยีดหลกัสตูรและรายละเอยีดรายวชิาในรายวชิาทีร่บัผดิชอบและเสนอคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 

๑.๖ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติควบคุมคุณภาพการจดัการเรยีน
การสอนทุกรายวชิาและดาํเนินการประเมนิผลการสอนของอาจารย ์
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๑.๗ แต่งตัง้คณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ตดิตามรายละเอยีดหลกัสตูรเมือ่สิน้สดุปีการศกึษาและปรบัปรงุตามความเหมาะสม 
๒. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
จดัสรรงบประมาณเพื่อจดัหาทรพัยากรการเรยีนการสอนใหไ้ดต้ามเกณฑ์มาตรฐานสากลและ

เกณฑอ์งคก์รวชิาชพี เชน่ สดัสว่นเครือ่งคอมพวิเตอรต่์อนกัศกึษา ๑ : ๑๐ ตําราหลกัสาขาวชิาละ ๑๐  
ชื่อเรือ่ง วารสารวชิาชพีต่างประเทศไมน้่อยกวา่ ๑๐ ชื่อเรือ่ง ฯลฯ 

๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดมิ  
๒.๒.๑ อุปกรณ์การสอน 

     อุปกรณ์การสอนของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ  
๒.๒.๒ หอ้งสมดุ 

มหาวทิยาลยัมหดิลมสีํานักหอสมุดซึ่งจดับรกิารห้องสมุดกระจายอยู่ในทุกพื้นที่
หอ้งสมดุคณะฯและสถาบนั/วทิยาลยั จาํนวน ๑๔ แหง่ ทีม่กีารใหบ้รกิารเชื่อมโยงกนัเป็นอยา่งด ี สาํหรบั
หอสมุดทีใ่ชเ้ป็นหลกัในการเรยีนการสอนหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติของคณะฯ ม ี๓ แหง่ ไดแ้ก่ 
หอสมดุกลาง สาํนกัหอสมดุ หอ้งสมดุคณะวทิยาศาสตร ์และหอ้งสมดุวทิยาเขตราชวถิ ี  

นอกจากน้ียงัมวีทิยานิพนธ ์รายงานการวจิยั สิง่พมิพ ์สื่อการศกึษาในรปูแบบเทป

บนัทึกเสยีงและจานคอมแพคต์ วดีิทศัน์ ซีด-ีรอม วชิาการ วารสารอเีลคทรอนิกส์ รวมทัง้ฐานขอ้มูล

บรรณานุกรม และฐานขอ้มลูวารสาร 

๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
๒.๓.๑ มคีณะกรรมการวางแผนจดัหาและตดิตามการใชท้รพัยากรการเรยีนการสอนของคณะ 
๒.๓.๒ ใหอ้าจารยผ์ูส้อนและผูเ้รยีนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวชิาที่รบัผดิชอบต่อ

คณะกรรมการฯ 
๒.๓.๓ คณะจดัสรรงบประมาณประจาํปีและจดัซือ้พสัดุต่าง ๆ 
๒.๓.๔ ตดิตามความตอ้งการและการใชท้รพัยากรการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พฒันา 
๒.๓.๕ ใหม้หีนงัสอืและสือ่ นําออกเพยีงพอในแหล่งฝึก เชน่ ชุมชน 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 
๒.๔.๑ คณะกรรมการใน ๒.๓.๑ วางแผนการประเมนิอย่างมสี่วนร่วมกบัผูส้อน ผูใ้ช ้และ

บุคลากรทีร่บัผดิชอบทุกฝ่ายอยา่งเป็นระบบ 
๒.๔.๒ ประเมนิความเพยีงพอจากความตอ้งการใชข้องอาจารย ์และผูเ้รยีน  
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๓. การบริหารคณาจารย ์
๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 

๓.๑.๑ กําหนดคุณสมบตัอิาจารยใ์หไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑใ์นสาขาทีจ่ําเป็น โดยคํานึงถงึ
คุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ การปฏิบัติในสาขาที่ต้องการและมีประสบการณ์การสอนใน
สถาบนัการศกึษา นอกจากนัน้ต้องมคีวามสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ และการใชส้ารสนเทศ การ
สือ่สาร เชน่ คอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมขัน้พืน้ฐาน 

๓.๑.๒ ประกาศและเสาะหาผูม้คีุณสมบตัติามตอ้งการ 
๓.๑.๓ แต่งตัง้คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อดําเนินการคดัเลือกอาจารย์ใหม่ โดยสืบค้น

ประวตั ิและคุณสมบตัขิองผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มลูทีเ่ชื่อถอืไดอ้ย่างเป็นระบบ และมกีารตรวจสอบขอ้มลู
อยา่งเป็นธรรม 

๓.๑.๔ เสนอแต่งตัง้และประเมนิการปฏบิตังิานตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

๓.๒.๑ อาจารยร์ว่มกบัผูเ้รยีนประเมนิรายวชิาเมือ่สิน้สดุรายวชิาทุกรายวชิา หากเป็น  
วชิาปฏบิตั ิบุคลากรผูร้ว่มสอนในแหล่งฝึกรว่มประเมนิการจดัการเรยีนการสอนดว้ย 

๓.๒.๒ อาจารยร์ว่มในการสมัมนาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอน  
๓.๒.๓ อาจารย์เสนอขอ้มูลต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อรวบรวมและจดัทําร่าง

การปรบัปรงุหลกัสตูร และรว่มประชาพจิารณ์ใหข้อ้คดิเหน็ 
๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

๓.๓.๑ การจดัจา้งอาจารยพ์เิศษใหท้าํไดเ้ฉพาะหวัขอ้เรือ่งทีต่อ้งการความเชีย่วชาญพเิศษ 
๓.๓.๒ ภาควชิาเป็นผูเ้สนอความตอ้งการในการจา้งและเสาะหาผูม้คีุณสมบตัติรงความ  

ตอ้งการ 
๓.๓.๓ การจดัจา้งอาจารยพ์เิศษ ตอ้งวางแผนล่วงหน้าเป็นปีการศกึษา 
๓.๓.๔ อาจารยพ์เิศษจะตอ้งสอนไมเ่กนิครึง่หน่ึงของจาํนวนชัว่โมงในรายวชิาทีส่อน 
๓.๓.๕ สาํหรบัอาจารยพ์เิศษสอนภาคปฏบิตัใิหก้ลุม่วชิาขอจา้งไดเ้ฉพาะรายวชิาทีม่ ี      

ผูเ้รยีนเกนิกวา่อตัราสว่น:อาจารย ์๘:๑ และจะจา้งไดไ้มเ่กนิ ๑ ใน ๔ ของจาํนวนอาจารยท์ีส่อนในรายวชิานัน้ 
๓.๓.๖ คุณสมบตัขิองอาจารยพ์เิศษสอนภาคปฏบิตั ิตอ้งเป็นไปตามเกณฑ ์ทีม่หาวทิยาลยั

กาํหนด 
๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 
การกาํหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่งใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของคณะฯ 

และนโยบายของมหาวทิยาลยั 
๔.๒ การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน 

๔.๒.๑ จดัใหม้กีารอบรมปีละ ๑ ครัง้ 
๔.๒.๒ ใหบุ้คลากรวางแผนความตอ้งการในการพฒันาตนเองโดยรวบรวมเป็น                    

แผนประจาํปีเพือ่ใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณไดเ้หมาะสม 
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๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

๕.๑.๑ คณะแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคนพรอ้มกาํหนดบทบาทหน้าที ่
๕.๑.๒ คณะแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาประจาํชัน้ทุกชัน้ปี  
๕.๑.๓ บางภาควชิามอบหมายใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาประจาํกลุ่มคลนิิก 
๕.๑.๔ คณะทาํงานฝ่ายการศกึษาและกจิการนกัศกึษาเป็นทีป่รกึษาใหอ้าจารยแ์ละ

นกัศกึษาทีม่ปัีญหาเกนิกวา่ความสามารถของอาจารยท์ีป่รกึษาและอาจารยป์ระจาํชัน้ปี 
๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา 

คณะประกาศหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการอุทธรณ์ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัมหดิล 
และขอ้บงัคบัของคณะทนัตแพทยศาสตร ์ 
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

๖.๑ อตัราการได้งานทํา/การศึกษาต่อของบณัฑิตใน ๖ เดือน หลงัสําเรจ็การศึกษาเท่ากบัรอ้ยละ 
๑๐๐ 

๖.๒ ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติต่อคุณภาพบณัฑติในภาพรวมไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จาก ๕  
โดยมีความพึงพอใจในด้านความเป็นผู้มีจิตอาสา ความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ความสามารถในดา้นการใชภ้าษาองักฤษ ในระดบัไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จาก ๕ 
๗. ตวับง่ช้ีผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) ลกัษณะและข้อมลูทัว่ไปของ
หลกัสตูร 

๗.๑ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ ๘๐ มสีว่นรว่มในการประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม 
และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

๗.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหง่ชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒ ิสาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร ์

๗.๓ มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

๗.๔ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิด
สอนใหค้รบทกุรายวชิา 

๗.๕ จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วนั หลงัสิน้สุด
ปีการศกึษา 

๗.๖ มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที่กําหนดใน มคอ.๓ 
และมคอ.๔ อยา่งน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

๗.๗ มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอื การประเมนิผลการ
เรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.๗ ปีทีแ่ลว้   

๗.๘ อาจารยใ์หม ่ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
๗.๙ อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละหน่ึงครัง้ 
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๗.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอนได้รบัการพฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี  
ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

๗.๑๑ ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพหลกัสตูร                  
เฉลีย่ไมน้่อยกวา่ ๓.๕ จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

๗ .๑๒  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓ .๕                   
จากคะแนนเตม็ ๕.๐ 

 
หน่วยท่ี ๘ กระบวนการการประเมินและปรบัปรงุหลกัสตูร 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

๑.๑.๑ คณะจดัใหม้กีารประเมนิรายวชิา ประเมนิการสอนและประเมนิผลสมัฤทธิข์อง           
แต่ละรายวชิา โดยคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะพิจารณาโดยเปรยีบเทียบกบัต้นแบบมาตรฐาน
คุณวุฒสิาขาทนัตแพทยศาสตร ์รายละเอยีดหลกัสตูร และรายวชิา 

๑.๑.๒ คณะจดัให ้ม ีpeer evaluation โดยทมีผูร้ว่มสอนในกลุ่มวชิาเดยีวกนัและ 
ต่างกลุ่มวชิา เพือ่ประเมนิการสอนตามแบบการประเมนิทีอ่า้งองิกระบวนการ Clinical supervision  
ซึง่คณะจะตอ้งประกาศใหอ้าจารยท์ุกคนทราบ 

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 
๑.๒.๑ ผูเ้รยีนประเมนิการสอนของอาจารยท์ุกคน เมือ่สิน้สดุรายวชิา      
๑.๒.๒ ผลการประเมนิ (Feedback) สามารถดไูดจ้ากเวบ็ไซต ์
๑.๒.๓ คณะรวบรวมผลการประเมนิทีเ่ป็นความตอ้งการในการปรบัปรงุทกัษะการสอน 

และวางแผนการพฒันาใหส้อดคลอ้งและ/หรอืปรบัปรงุกลยทุธการสอนให ้เหมาะสมกบัรายวชิา และ 
สถานการณ์ของคณะ 
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

๒.๑ โดยนักศึกษาและบณัฑิต 
๒.๑.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูรทีป่ระกอบดว้ยตวัแทนทุกกลุ่มวชิา        

ตวัแทนผูเ้รยีนปัจจุบนั และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกฝ่าย 
๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมนิหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ 

๒.๒ โดยผูท้รงคณุวฒิุ และ/หรือจากผูป้ระเมินภายนอก 
      คณะกรรมการประเมินหลกัสูตร ทําการวเิคราะห์และประเมินหลกัสูตรในภาพรวมและ              

ใชข้อ้มลู ยอ้นกลบัของผูเ้รยีน ผูส้าํเรจ็การศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ เพือ่ประกอบการประเมนิ 
๒.๓ โดยผูใ้ช้บณัฑิต และ/หรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 

๒.๓.๑ ตดิตามบณัฑติใหมโ่ดยสาํรวจขอ้มลูจากนายจา้ง และ/หรอืผูบ้งัคบับญัชาโดย 
แบบสอบถาม  

๒.๓.๒ ตดิตามกบัผูใ้ชอ้ื่น เชน่ ผูใ้ชบ้รกิารในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบรกิาร 
ทุกระดบั 
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๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงานทีร่ะบุไวใ้นหมวด ๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิ

อย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมนิชุดเดยีวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

- คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูรของคณะจดัทาํรายงานการประเมนิผล และเสนอประเดน็ที่
จาํเป็นในการปรบัปรงุหลกัสตูร 

- จดัประชุมสมัมนาเพือ่การปรบัปรงุหลกัสตูร 
- เชญิผูท้รงคณุวุฒอิา่นหลกัสตูรและใหข้อ้เสนอแนะ 


