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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะทันตแพทยศาสตร์

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทัวไป
่
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Dental Surgery Program
๒. ชื่อปริ ญญา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อักษรย่อ
ท.บ.
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม
Doctor of Dental Surgery
อักษรย่อ
D.D.S.
๓. วิ ชาเอก
ไม่มี
๔. จํานวนหน่ วยกิ ตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒๓๗ หน่วยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๖ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ทีจ่ ดั การเรียนการสอนโดยตรง
๕.๕ การให้ปริ ญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ ปรับปรุงมาจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับตัง้ แต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕
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คณะกรรมการประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเห็นชอบหลักสูตรใน
คราวประชุมครัง้ ที่ ....../๒๕๕๔ เมือ่ วันที่ .......................
สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั หิ ลักสูตร ในการประชุมครัง้ ที่ ............ เมือ่ วันที.่ ...................................
สภาวิชาชีพ ให้การรับรอง เมือ่ วันที่ ........................................................
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา ๒๕.. (หลังจากเปิ ดสอนเป็ นเวลา ๖ ปี )
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็ นทันตแพทย์ปฏิบตั งิ านในระบบราชการ อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและ
เอกชน นักวิจยั ทีป่ รึกษาบริษทั ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับด้านทันตกรรม
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง ศึกษาต่อ
ระดับวุฒบิ ตั รในสาขาต่างๆ
๙. ชื่อ ตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัว
ประชาชน

๑. ศาสตราจารย์คลินิกอนงค์พร ศิรกิ ุลเสถียร

x-xxxx-xxxxx-xx-x

๒. ศาสตราจารย์คลินิกจิราภรณ์ ชัยวัฒน์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิการศึกษา
ท.บ.
ป.ชัน้ สูง(ปริทนั ตวิทยา)
อ.ท.(ปริทนั ตวิทยา)
ท.บ.
Training in Orthodontics
อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟั น)

๑๐.สถานที่จดั การเรียนการสอน
ศูนย์ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท
และฝึ กปฏิบ ตั ิงานคลินิกในโรงพยาบาลทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และสังกัดมหาวิทยาลัย ฝึกภาคสนามในโรงพยาบาลชุมชน
๑๑.สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ ที่จาํ เป็ นต้องนํามาพิ จารณาในการ
วางแผนหลักสูตร ขึน้ อยู่กบั แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ที่กล่าวถึง
สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจทีส่ มั พันธ์อยูก่ บั สถานการณ์ทางด้านสุขภาพ คือ ข้อมูล
เกีย่ วกับการเจ็บป่ วยของประชากรไทยทีม่ แี นวโน้มเจ็บป่ วยด้วยโรคทีป่ ้ องกันได้ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึง่ ภาวะของการเจ็บป่ วยของประชากรจะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
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กล่าวคือ การเจ็บป่ วยย่อมนํามาซึง่ ความสูญเสียของมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในขณะทีห่ ากประชากร
ของประเทศมีสขุ ภาพทีด่ ยี อ่ มเป็ นกําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในปั จจุบนั สังคมไทยกําลังประสบปั ญหาวิกฤตค่านิยมทีเ่ ป็ นผลกระทบจากการเลื่อนไหลทาง
วัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่ประเทศ โดยขาดการคัดกรองทีด่ ี นําไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมทีเ่ น้นวัตถุ
นิ ย มและบริโ ภคนิ ย มเพิ่ ม มากขึ้น ประกอบกับ ความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีชวี ภาพ เทคโนโลยีวสั ดุ และนาโนเทคโนโลยี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐ จึงได้เน้ น ยํ้าในการพัฒ นาคนให้มีคุณ ภาพ คุณ ธรรม นํ าความรอบรู้อย่าง
เท่าทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัวทีอ่ บอุ่น ชุมชนที่เข้มแข็ง พึง่ ตนเองได้ มีความมันคงในการ
่
ดํารงชีวติ อย่างมีศกั ดิ ์ศรีภายใต้ดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม
๑๒. ผลกระทบจากข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๑
จึงได้มุ่งจัดการศึกษาที่เน้ นกระบวนวิชาศึกษาทัวไปเพื
่
่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มโี ลกทัศน์ กว้างไกลคิด
อย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า
ของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถนําความรูไ้ ปใช้ในการดําเนินชีวติ และดํารงตนอยูใ่ นสังคมได้เป็ น
อย่างดี เรียนในกระบวนวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ทม่ี คี วามรู้ และ
ทักษะในการให้ บริการด้านทันตสุขภาพอย่างองค์รวมและครบถ้วนทุกมิติ ทัง้ การส่งเสริมสุขภาพ
การป้ องกันโรค การบําบัดรักษาและการฟื้ นฟูสภาพ และสามารถให้บริการสุขภาพมีความเคารพต่อ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมทัง้ ของผู้รบั บริการและชุมชน สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ และ
รูเ้ ท่าทันการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วขององค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยี มีภูมคิ ุม้ กันทีด่ ตี ่อกระแสการ
ไหลบ่ าของค่ านิ ย ม มีค วามสมดุ ล ระหว่ างมิติท างวัต ถุ ก ับ จิต ใจ ระหว่ างความสามารถในการ
พึง่ ตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมต่อพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษาทีม่ งุ่ เน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล และรอบรูค้ คู่ ุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพันธกิจในด้านการ
ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรมอนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม จากสถานการณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปย่อมมีผลกระทบต่อแนวคิดค่านิยมและพฤติกรรมด้านต่างๆ ของนักศึกษา การ
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พัฒ นาหลักสูต รจึงมุ่งให้ค วามสําคัญ ด้านคุณ ธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ การนํ าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีความใฝ่ รู้ สามารถเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ รูเ้ ท่าทันการ
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี มีภมู คิ มุ้ กันพึง่ พาตนเองได้ อยูใ่ นสังคมอย่างเป็ นสุข
๑๓. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชาอื่น ได้แก่
หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
เป็ น รายวิช าเพื่อ พัฒ นานัก ศึก ษาให้มีค วามรอบรู้อ ย่างกว้างขวาง มีโลกทัศ น์ ก ว้างไกล
มีค วามเข้าใจธรรมชาติต นเอง ผู้อ่ืน และสังคม สามารถใช้ภ าษาอังกฤษตามความจําเป็ น ของ
วิช าชีพ สามารถนํ าความรู้ไปใช้ในการดําเนิ น ชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็ น อย่างดี เป็ น
รายวิช าที่ต อบสนองต่ อปรัชญาและวัต ถุ ป ระสงค์ข องหลักสูต ร เปิ ดสอนโดยคณะวิท ยาศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ จํานวน ๑๓ รายวิชา
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์ (ส่วนที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด)
มมศท ๑๐๑ การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 101 General Education for Human Development
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 102 Social Studies for Human Development
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 103 Arts and Science for Human Development
กลุ่มวิ ชาภาษา (ส่วนที่มหาวิ ทยาลัยกําหนด)
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
LATH 100 Art of Using Thai Language in Communication
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑
LAEN 103 English Level I
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒
LAEN 104 English Level II
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓
LAEN 105 English Level III
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔
LAEN 106 English Level IV
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กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
วทคณ ๑๘๑ สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCMA 181 Statistics for Medical Science
วทคม ๑๑๑ เคมีทวไป
ั่
SCCH 111 General Chemistry
วทคม ๑๒๒ เคมีอนิ ทรีย์
SCCH 122 Organic Chemistry
วทชว ๑๑๓ ชีววิทยาสาระสําคัญ
SCBI 113
Essential Biology
วทฟส ๑๕๓ ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCPY 153 Basic Physics for Medical Science
หมวดวิ ชาเฉพาะ
เป็ นรายวิชาทีม่ งุ่ หมายให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์พน้ื ฐานสําหรับ
ทันตแพทย์ เปิ ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จํานวน ๙ รายวิชา
วทคณ ๑๖๔ แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
SCMA 164 Calculus and System of Ordinary Differential Equations
ั่
วทคม ๑๑๑ เคมีทวไป
SCCH 111 General Chemistry
วทคม ๑๑๙ ปฏิบตั กิ ารเคมี
SCCH 119 Chemistry Laboratory
วทคม ๑๒๒ เคมีอนิ ทรีย์
SCCH 122 Organic Chemistry
วทชว ๑๐๒ ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
SCBI 102
Biology Laboratory I
วทชว ๑๐๔ ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
SCBI 104
Biology Laboratory II
วทชว ๑๒๓ กระบวนการของชีวติ
SCBI 123
Process of Life
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
SCPY 110
General Physics Laboratory
วทฟส ๑๕๔ ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
SCPY 154
Physics for Medical Science

๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

หมวดวิ ชาเลือกเสรี
เป็ นรายวิชาที่เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาเลือกตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ ให้นักศึกษาเลือก
เรียนได้จากรายวิชาของทุกคณะทีเ่ ปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดเงือ่ นไขของรายวิชาที่
สามารถนํามาเป็ นวิชาเลือกเสรีได้
๑๓.๒ กลุ่มวิ ชา/รายวิ ชาในหลักสูตรที่เปิ ดสอนให้ ภาควิ ชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
๑๓.๓ การบริ หารจัดการ
คณะทัน ตแพทยศาสตร์มีค ณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิต เป็ น
ผูด้ ูแล ติดตาม และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร กําหนดให้ทุกรายวิชามีอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบเพื่อประสานงานจัดการเรียนการสอน
การสอบให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของรายวิชา

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร
บัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ทส่ี าํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้มคี วามรูค้ วามสามารถในวิชาชีพ
มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่ เรียนรู้ เพือ่ คุณภาพชีวติ ของประชาชน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพือ่ ผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทีม่ คี ุณลักษณะและมีความรู้ ความสามารถ ต่อไปนี้
๑. มีค วามรู้พ้ืน ฐานทางด้า นวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์แ ละสามารถนํ า มาวิเคราะห์ ข้อ มู ล
ประยุกต์หรืออธิบายปรากฏการณ์ทางคลินิกอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
๒. มีความรูค้ วามสามารถ และทักษะพื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์ จนสามารถบูรณาการ
ความรูค้ วามสามารถในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ป้ องกัน บําบัดโรคในช่องปาก และอวัยวะ
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการฟื้ นฟูสภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic
approach) ของผูป้ ่ วย รวมทัง้ มีความรูใ้ นเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยโดยตระหนักถึงความเหมาะสม ข้อจํากัด
และขีด ความสามารถของตนเอง เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด ของผู้ ป่ วย มีค วามรู้แ ละเข้า ใจปั ญ หาทาง
ทันตสาธารณสุข สามารถร่วมแก้ไข เผยแพร่ความรูแ้ ละส่งเสริมทันตสุขภาพ ได้อย่างถูกต้อง
๓. มีความรูห้ ลักของการวิจยั และสามารถทําการวิจยั ทีไ่ ม่ซบั ซ้อน
๔. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติอนั ดีงาม ต่อการประกอบวิชาชีพ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมตลอดจน ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมไทย
๕. มี ค วามรู้ ท ั ว่ ไปเกี่ ย วกั บ สัง คม เทคโนโลยี และสภาวะแวดล้ อ ม เพื่ อ การสื่ อ สาร
การปฏิบตั งิ าน และการดํารงชีพได้อย่างมีความสุข มีโลกทัศน์กว้างและทันเหตุการณ์
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๖. มีความรู้ในหลักการบริหารงาน สามารถเป็ น ผู้นํากลุ่มงาน มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
มี ม นุ ษ ยสัม พั น ธ์ ท่ี ดี สามารถผสมผสาน และประยุ ก ต์ ค วามรู้ ความสามารถทางวิ ช าการทาง
ทันตแพทยศาสตร์กบั วิชาการแขนงต่างๆในการปฏิบตั งิ าน สามารถทํางานร่วมกับบุคลากรสาขาวิชาชีพ
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. มีค วามสนใจใฝ่ เรีย นรู้ มีเจตคติท่ีดีในการศึก ษาด้ว ยตนเอง และพัฒ นาการประกอบ
วิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
๒. แผนพัฒนาปรับปรุงการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องกับ (ร่าง) เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา พ.ศ.๒๕๕๔

หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบบทวิภาค
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
๑.๓ การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่มี
๒. การดําเนิ นการหลักสูตร
๒.๑ วัน-เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ ๑ (ตัง้ แต่เดือนเมษายน ถึง ตุลาคม)
ภาคการศึกษาที่ ๒ (ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน ถึง มีนาคม)
วันจันทร์–ศุกร์ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.
๒.๒ คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
สําเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีคุณสมบัตทิ วไปและคุ
ั่
ณสมบัตเิ ฉพาะตาม
ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
ตามระเบียบการสอบคัดเลือกทีม่ หาวิทยาลัยมหิดลหรือคณะทันตแพทยศาสตร์ดาํ เนินการสอบคัดเลือก
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
๒.๔ กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื่อแก้ปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
ไม่มี
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ปี การศึกษา
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
จํานวนทีค่ าดว่าจะรับ
๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓ ๑๑๓
จํานวนสะสม
๒๒๖ ๓๓๙ ๔๕๒ ๕๖๕ ๖๗๘
จํานวนทีค่ าดว่าจะจบ
๑๑๓
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปี อาจเปลีย่ นแปลงได้
๒.๖ งบประมาณตามแผน
งบประมาณค่าใช้จา่ ยในการผลิตบัณฑิต (บาท/ต่อปี การศึกษา)
รายการ
บาท/ปี
1. ค่าจ้างสอนรายวิชา/(อาจารย์พเิ ศษ,ค่าตอบแทน)
34,837,060.38
2. ค่าสาธารณูปโภค(ปั นส่วน)
7,142,794.95
3. ค่าวัสดุในการจัดการเรียนการสอน (ปั นส่วน)
2,568,010.21
4. ค่าครุภณ
ั ฑ์ในการจัดการเรียนการสอน (ปั นส่วน)
4,920,557.19
5. อื่นๆ
2,300,507.82
ค่าใช้จา่ ยในการผลิตบัณฑิต จํานวน 660 คน 51, 768, 930. 55
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลีย่ 1 คน / ปี การศึกษา
78,437.77
ค่าใช้จา่ ยตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตเฉลีย่ 1 คน / หลักสูตร
470,626.62

1.
2.
3.
4.
1
2
3

รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉลีย่ 1 คน / หลักสูตร
156,765. 00
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา/และอื่นๆ
บาท/ปี /หลักสูตร
รายการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิต
17,113,512.501
ทุนสนับสนุ นการจัดการการเรียนการสอน
51,497,500.002
ทุนสนับสนุ นการทําโครงการ/การวิจยั
235,30.003
อื่นๆ
-

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ค่าหน่วยกิตเฉลีย่ คนละ 26,127.50 บาท/ปี /คน
เงินอุดหนุ นการศึกษาสําหรับผลิตทันตแพทย์
นักศึกษาทันตแพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 4 จะได้รบั ทุนสนับสนุ นการวิจยั กลุ่มละไม่เกิน 10,000 บาท (กลุ่มละประมาณ 3-5 คน)

๒.๗ ระบบการศึกษา
 แบบชัน้ เรียน
 แบบทางไกลผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสือ่ แพร่ภาพและเสียงเป็ นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสือ่ หลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิ ทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
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๓. หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อน
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหน่ วยกิ ตรวมตลอดหลักสูตร ๒๓๗ หน่ วยกิ ต
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
 กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์
๑๐
- กลุม่ วิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๗ หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด
๓ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาภาษา
๑๐
- กลุม่ วิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
๙ หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด
๑ หน่วยกิต
 กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์
๑๐
- กลุม่ วิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด
๑๐ หน่วยกิต
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ
 กลุม่ วิชาชีพพืน้ ฐาน
๑๗
 กลุม่ วิชาชีพ
๑๘๔
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พน้ื ฐาน ๔๒ หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ๑๔๐ หน่วยกิต
- กลุม่ วิชาเลือก
๒ หน่วยกิต
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี

๓๐ หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
๒๐๑ หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

๖ หน่ วยกิ ต

๓.๑.๓ รายวิ ชา
ความหมายของรหัสรายวิ ชาในหลักสูตร
รหัสวิชา (Course code) กําหนดไว้ ๗ หลัก ประกอบด้วยอักษร ๔ หลัก และตัวเลข ๓ หลัก ดังนี้
(ก) ตัวอักษร ๔ ตัว
 ตัวอักษร ๒ ตัวแรก เป็ นอักษรย่อชื่อคณะ/สถาบันทีร่ บ
ั ผิดชอบจัดการเรียนการสอน ได้แก่
มม - MU หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล - Mahidol University
วท - SC หมายถึง คณะวิทยาศาสตร์ - Faculty of Science
ทพ - DT หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ - Faculty of Dentistry
ศศ – LA หมายถึง คณะศิลปศาสตร์ - Faculty of Liberal Arts
สม – SH หมายถึง คณะสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ – Faculty of Social Science and
Humanities
 ตัวอักษร ๒ ตัวหลัง เป็ นอักษรย่อชื่อสาขาวิชา ภาควิชา หรือโครงการทีร่ บ
ั ผิดชอบจัดการเรียน
การสอน โดยมีหลักในการย่อแบบใดแบบหนึ่ง ได้แก่
คณะ/สถาบัน
อักษรย่อ ชื่อเต็ม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศท - GE ศึกษาทัวไป
่ - General Education
คณะวิทยาศาสตร์
คณ - MA คณิตศาสตร์ – Mathematics
คม - CH เคมี – Chemistry
ชว - BI
ชีววิทยา – Biology
ฟส - PY ฟิ สกิ ส์ – Physics

๑๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

คณะ/สถาบัน
คณะศิลปศาสตร์

อักษรย่อ ชื่อเต็ม
ภอ - EN ภาษาอังกฤษ – English
ภท - TH ภาษาไทย – Thai
คณะทันตแพทยศาสตร์ กย - AN กายวิภาคศาสตร์ – Anatomy
คร - ID โครงการสอนร่วม – Interdisciplinary
จว - MI จุลชีววิทยาช่องปาก – Oral Microbiology
ชค - BC ชีวเคมี – Biochemistry
ทจ - OD ทันตกรรมจัดฟั น – Orthodontics
ทช - CM ทันตกรรมชุมชน – Community Dentistry
ทด - PD ทันตกรรมเด็ก – Pediatric Dentistry
ทป - PT ทันตกรรมประดิษฐ์ – Prosthodontics
ทส - AD ทันตกรรมทัวไปขั
่ น้ สูง – Advance General Dentistry
ทห - OP ทันตกรรมหัตถการ – Operative Dentistry
พย - PA พยาธิวทิ ยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล - Oral and Maxillofacial Pathology
ภส - PM เภสัชวิทยา – Pharmacology
รบ - MS วิทยาระบบบดเคีย้ ว – Masticatory Science
รส - RD รังสีวทิ ยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล – Oral and Maxillofacial Radiology
วด - ED วิทยาเอ็นโดดอนต์ – Endodontics
วป - MD เวชศาสตร์ชอ่ งปากและปริทนั ตวิทยา – Oral Medicine and Periodontology
ศศ - SU ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียล – Oral and Maxillofacial Surgery
สร - PS สรีรวิทยา – Physiology
(ข) ตัวเลข ๓ ตัว
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง ปี ทน่ี กั ศึกษาจะต้องเรียน
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง ภาคการศึกษาทีน่ กั ศึกษาจะต้องเรียนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก ได้แก่
เลข ๓ แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ ๑
เลข ๔ แทน วิชาบังคับเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒
เลข ๕ แทน วิชาบังคับเรียนทัง้ ภาคการศึกษาที่ ๑ และ ๒
เลข ๖ แทน วิชาเลือก
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง เลขลําดับวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ตัวอย่าง
ทพกย ๒๓๑ รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ปี ท่ี ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑ ลําดับวิชาที่ ๑ ในภาคการศึกษานี้ ของภาควิชา
ทพคร ๔๔๑ รหัสวิชาในคณะทันตแพทยศาสตร์ ของโครงการสอนร่วม
ปี ท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ ลําดับวิชาที่ ๑ ในภาคการศึกษานี้ ของโครงการสอนร่วม
หมายเหตุ การกําหนดรหัสรายวิชาในรายวิชานอกเหนือจากของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ดรู ายละเอียดจากแต่ละคณะ

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๑๑

หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุเป็ น “หน่วยกิตรวม (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)” กล่าวคือ ระบุตวั เลข
หน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดงจํานวนชัวโมงของการจั
่
ดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบตั ิ และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๓ (๒-๓-๕) = ๓ หน่วยกิต (บรรยาย ๒ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ ปฏิบตั ิ ๓ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง
๕ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)
หรือแสดงจํานวนสัปดาห์ทใ่ี ช้ในการสอนวิชานัน้ ตลอดภาคการศึกษา โดยระบุดว้ ยเครือ่ งหมาย *
ไว้หลังตัวเลขกลางในวงเล็บ ๑ สัปดาห์จะคิดเป็ น ๑ หน่วยกิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๔ (๐-๔*-๒๐) = ๔ หน่วยกิต (ฝึกปฏิบตั ิ ๔ สัปดาห์ และค้นคว้าด้วยตนเอง ๒๐ ชัวโมง/สั
่
ปดาห์)

ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่ ๓๐ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์ ๑๐ หน่ วยกิ ต
- กลุม่ วิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
มมศท ๑๐๑
MUGE 101

การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development

มมศท ๑๐๒
MUGE 102

สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development

๗ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

มมศท ๑๐๓
ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
MUGE 103
Arts and Science for Human Development
- กลุม่ วิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด






๓ (๒-๒-๕)

๒ (๑-๒-๓)

ทพคร ๔๓๒
DTID 432

๓ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทักษะสัมพันธภาพและการสือ่ สารสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑ (๐-๒-๑)
Interrelationship and Communication Skill for Medical Personnels

ทพคร ๖๓๖
DTID 636

การปฏิบตั อิ งิ หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Practice

๑ (๑-๐-๒)

ทพทช ๕๓๓
DTCM 533

การบริหารงานทันตสาธารณสุข
Dental Public Health Administration

๒ (๒-๐-๔)

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง
หน่ วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่ วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑ หน่ วยกิต

๑๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

กลุ่มวิ ชาภาษา ๑๐ หน่ วยกิ ต
- กลุม่ วิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

๙ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)

ศศภท ๑๐๐
LATH 100

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
Art of Using Thai Language in Communication

ศศภอ ๑๐๓*
LAEN 103

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
English Level I

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๔*
LAEN 104

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level II

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๕*
LAEN 105

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
English Level III

๓ (๒-๒-๕)

ศศภอ ๑๐๖* ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
LAEN 106
English Level IV
* รายวิชาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ คณะศิลปศาสตร์เป็ นผู้คดั เลือกให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชา
เหล่านี้ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่ วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตามระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา
- กลุม่ วิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด
๑ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
 ทพคร ๕๓๒
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑ (๐-๒-๑)
DTID 532
English for Medical Personnels

กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ ๑๐ หน่ วยกิ ต
- กลุม่ วิชาทีห่ ลักสูตรกําหนด





๑๐ หน่วยกิต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทพคร ๔๓๑
DTID 431

ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั
Research Methodology

ทพชค ๒๓๔
DTBC 234

พันธุศาสตร์ขนั ้ แนะนํา
Introduction to Genetics

๑ (๑-๐-๒)

วทคณ ๑๘๑
SCMA 181

สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Science

๒ (๒-๐-๔)

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๑๓

ข.

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๑
SCCH 111

เคมีทวไป
ั่
General Chemistry

วทคม ๑๒๒#
SCCH 122

เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๑๑๓
SCBI 113

ชีววิทยาสาระสําคัญ
Essential Biology

๒ (๒-๐-๔)

วทฟส ๑๕๓
SCPY 153

ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science

๒ (๒-๐-๔)

หมวดวิ ชาเฉพาะ ๒๐๑ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาชีพพืน้ ฐาน ๑๗ หน่ วยกิ ต



วทคณ ๑๖๔
SCMA 164

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ
๓ (๓-๐-๖)
Calculus and System of Ordinary Differential Equations

วทคม ๑๑๑#
SCCH 111

เคมีทวไป
ั่
General Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

วทคม ๑๑๙
SCCH 119

ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วทคม ๑๒๒#
SCCH 122

เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry

๓ (๓-๐-๖)

วทชว ๑๐๒
SCBI 102

ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๐๔
SCBI 104

ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II

๑ (๐-๓-๑)

วทชว ๑๒๓
SCBI 123

กระบวนการของชีวติ
Process of Life

๓ (๓-๐-๖)

หน่ วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่ วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ หน่ วยกิต

๑๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

วทฟส ๑๑๐
SCPY 110

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
General Physics Laboratory

วทฟส ๑๕๔
SCPY 154

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

๓ (๓-๐-๖)

กลุ่มวิ ชาชีพ ๑๘๔ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ ฐาน ๔๒ หน่ วยกิ ต







ทพกย ๒๓๑

วิทยาเอ็มบริโอ

DTAN 231

Embryology

ทพกย ๒๓๒

มหกายวิภาคศาสตร์ ๑

DTAN 232

Gross Anatomy I

ทพกย ๒๓๓

จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑

DTAN 233

Microanatomy I

ทพกย ๒๔๒

ประสาทกายวิภาคศาสตร์

DTAN 242

Neuroanatomy

ทพกย ๒๔๓

จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒

DTAN 243

Microanatomy II

ทพกย ๒๕๑

มหกายวิภาคศาสตร์ ๒

DTAN 251

Gross Anatomy II

ทพคร ๒๓๓

ชีวสถิติ

DTID 233

Biostatistics

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

๓ (๒-๓-๕)

๒ (๑-๓-๓)

๓ (๒-๓-๕)

๒ (๑-๓-๓)

๒ (๑-๓-๓)

๑ (๑-๐-๒)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๑๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

ทพคร ๒๔๑

วิทยาโรคฟั นผุ ๑

DTID 241

Cariology I

ทพคร ๓๓๒
DTID 332

วิทยาโรคฟั นผุ ๒
Cariology II

๑ (๑-๐-๒)

ทพคร ๓๔๑

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า

๑ (๑-๐-๒)

DTID 341

Craniofacial Growth and Development

ทพจว ๒๔๒

หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สาํ หรับนักศึกษาทันตแพทย์

DTMI 242

Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students

ทพจว ๓๓๑

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ มุ้ กันช่องปาก

DTMI 331

Oral Microbiology and Immunology

ทพจว ๓๓๒

วิทยาภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าํ เป็ นทางทันตกรรม

DTMI 332

Essential Immunology in Dentistry

ทพชค ๒๓๑
DTBC 231

ชีวเคมี
Biochemistry

๓ (๓-๐-๖)

ทพชค ๒๓๒
DTBC 232

ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
Biochemistry Laboratory

๑ (๐-๓-๑)



ทพชค ๒๓๕
DTBC 235

หลักการทางฟิ สกิ ส์ในวิทยาศาสตร์ชวี ภาพและทันตแพทยศาสตร์
Physical Principles in Life Science and Dentistry

๑ (๑-๐-๒)



ทพพย ๒๓๑
DTPA 231

วิทยาเนื้อเยือ่ ช่องปาก
Oral Histology

๑ (๐-๓-๑)



ทพพย ๒๔๓ พยาธิวทิ ยาทัวไป
่
DTPA 243
General Pathology







รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๓ (๒-๓-๕)

๓ (๒-๓-๕)

๒ (๒-๐-๔)

๑ (๐-๒-๑)

๑๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทพพย ๓๔๒
DTPA 342

พยาธิวทิ ยาทัวกาย
่
Systemic Pathology



ทพรบ ๒๓๓
DTMS 233

ทันตวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy

๑ (๑-๐-๒)



ทพรบ ๒๓๔
DTMS 234

ปฏิบตั กิ ารทันตวิภาคศาสตร์ ๑
Dental Anatomy Laboratory I

๑ (๐-๓-๑)



ทพรบ ๒๓๕
DTMS 235

ปฏิบตั กิ ารทันตวิภาคศาสตร์ ๒
Dental Anatomy Laboratory II

๑ (๐-๓-๑)

ทพสร ๒๔๑
DTPS 241

สรีรวิทยา ๑
Physiology I

๑ (๑-๐-๒)

ทพสร ๒๔๒
DTPS 242

สรีรวิทยา ๒
Physiology II

๓ (๓-๐-๖)

ทพสร ๒๔๓
DTPS 243

ปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยา
Physiology Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์คลิ นิก ๑๔๐ หน่ วยกิ ต







ทพคร ๒๓๒

จริยศาสตร์ทนั ตแพทย์

DTID 232

Dental Ethics

ทพคร ๒๔๔

หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์

DTID 244

Fundamentals of Dental Biomaterial Science

ทพคร ๓๓๑

การยศาสตร์ในทันตกรรม

DTID 331

Ergonomics in Dentistry

ทพคร ๓๓๔

ปฏิบตั กิ ารทันตชีววัสดุศาสตร์

DTID 334

Dental Biomaterial Science Laboratory

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)

๑ (๐-๒-๑)

๑ (๐-๓-๑)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๑๗















จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทพคร ๓๓๕

ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

DTID 335

Dental Biomaterial Science and Technology

ทพคร ๓๔๒

การจัดการความเจ็บปวด ๑ : การทําให้ชาเฉพาะทีใ่ นทันตกรรม

DTID 342

Pain Management I: Local Anesthesia in Dentistry

ทพคร ๓๔๔

กลไกและการจําแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณใบหน้าและช่องปาก

DTID 344

Orofacial Pain Mechanism and Classification

ทพคร ๔๓๓

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒

DTID 433

Oral and Maxillofacial Lesions II

ทพคร ๔๔๒

สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล

DTID 442

Inflammation and Wound Healing Seminar

ทพคร ๔๕๑

โครงงานวิจยั

DTID 451

Research Project

ทพคร ๕๓๑

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓

DTID 531

Oral and Maxillofacial Lesions III

ทพคร ๕๔๒

กฎหมายและนิตทิ นั ตวิทยา

DTID 542

Jurisprudence and Forensic Odontology

ทพคร ๕๔๓

๑ (๑-๐-๒)

DTID 543

การจัดการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและวิตกกังวล
ในการบําบัดทางทันตกรรม
Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice

ทพคร ๖๓๓

หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม

๑ (๑-๐-๒)

DTID 633

Fundamental of Dental Implantology

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)

๑ (๑-๐-๒)

๒ (๐-๖-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑๘ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพคร ๖๓๕

ทันตกรรมผูส้ งู อายุ

DTID 635

Geriatric Dentistry

ทพคร ๖๓๘

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔

DTID 638

Oral and Maxillofacial Lesions IV

ทพคร ๖๕๒

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรคช่องปากและแปลภาพรังสี

DTID 652

Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and Radiograph
Interpretation

ทพทจ ๔๓๑
DTOD 431

หลักมูลทันตกรรมจัดฟั น
Fundamental of Orthodontics

๑ (๑-๐-๒)



ทพทจ ๔๓๒
DTOD 432

การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics

๑ (๑-๐-๒)



ทพทจ ๔๔๒
DTOD 442

การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
Orthodontic Treatment

๑ (๑-๐-๒)



ทพทจ ๔๔๓
DTOD 443

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมจัดฟั น
Orthodontic Laboratory

๑ (๐-๓-๑)



ทพทจ ๕๕๑
DTOD 551

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟั น ๑
Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I

๑ (๐-๓-๑)

ทพทช ๒๓๑
DTCM 231

สังคมวิทยาทันตแพทย์
Dental Sociology

๑ (๑-๐-๒)

ทพทช ๔๓๑
DTCM 431

การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา
Oral Health Promotion and Oral Health Education

๒ (๒-๐-๔)

ทพทช ๕๓๑

ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข

DTCM 531

Study Visit in Health Delivery System








จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง
ฝึกปฏิบตั ิ ๒ สัปดาห์

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๐-๓-๑)

๒ (๐-๒-๑๐)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๑๙



ทพทช ๕๓๒
DTCM 532

วิทยาการระบาด
Epidemiology



ทพทช ๕๓๓
DTCM 533

การบริหารงานทันตสาธารณสุข
Dental Public Health Administration

๒ (๒-๐-๔)



ทพทช ๕๕๒
DTCM 552

ทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน
School Oral Health Program

๑ (๐-๓-๑)

ทพทช ๖๔๒

ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : การฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม

DTCM 642

Extern: Field Works

ทพทช ๖๔๓
DTCM 643

การบริหารคลินิกทันตกรรม
Dental Office Administration

๑ (๑-๐-๒)

ทพทด ๔๓๑
DTPD 431

พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก
Child Development and Behavior Management

๑ (๑-๐-๒)



ทพทด ๔๔๒
DTPD 442

การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก
Dental Management in Children

๒ (๑-๒-๓)



ทพทด ๕๕๒
DTPD 552

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑
Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I

๒ (๐-๖-๒)



ทพทด ๖๕๒
DTPD 652

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒
Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II

๒ (๐-๖-๒)

ทพทป ๓๓๑
DTPT 331

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟั นเทียมทัง้ ปาก
Removable Prosthodontics I: Complete Dentures

๒ (๒-๐-๔)

ทพทป ๓๓๒
DTPT 332

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟั นเทียมทัง้ ปาก
Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures

๒ (๐-๖-๒)






จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง
หน่ วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่ วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑ หน่ วยกิต
ฝึกปฏิบตั ิ ๔ สัปดาห์

๔ (๐-๔-๒๐)

๒๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทพทป ๓๔๑
DTPT 341

ทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๑
Fixed Prosthodontics I

ทพทป ๓๔๒
DTPT 342

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๑
Fixed Prosthodontic Laboratory I

๒ (๐-๖-๒)

ทพทป ๓๔๓
DTPT 343

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้
Removable Prosthodontics II: Partial Dentures

๒ (๒-๐-๔)

ทพทป ๓๔๔
DTPT 344

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้
Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures

๑ (๐-๓-๑)

ทพทป ๔๓๑
DTPT 431

ทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๒
Fixed Prosthodontics II

๑ (๑-๐-๒)

ทพทป ๔๓๒
DTPT 432

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๒
Fixed Prosthodontic Laboratory II

๒ (๐-๖-๒)

ทพทป ๔๔๑
DTPT 441

การจัดการผูป้ ่ วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล
Comprehensive Management for Prosthodontic Patients

๑ (๑-๐-๒)



ทพทป ๕๕๒
DTPT 552

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑
Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I

๔ (๐-๑๒-๔)



ทพทป ๖๓๑
DTPT 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒
Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II

๓ (๐-๙-๓)



ทพทส ๔๓๑
DTAD 431

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขัน้ แนะนํา
Introduction to Comprehensive Dental Care

๑ (๑-๐-๒)



ทพทส ๔๔๑
DTAD 441

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล
Comprehensive Dental Care

๑ (๑-๐-๒)



ทพทส ๖๔๑
DTAD 641

การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา
Post–Treatment Assessment and Seminar

๑ (๑-๐-๒)



รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๒๑



ทพทส ๖๔๒
DTAD 642

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตแพทย์ทวไป
ั่
๓ (๐-๙-๓)
Comprehensive Dental Practice: General Dentistry



ทพทส ๖๕๑
DTAD 651

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การบําบัดรักษาเบือ้ งต้นและฉุกเฉิน
Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment

๑ (๐-๓-๑)



ทพทห ๓๔๓
DTOP 343

ทันตกรรมหัตถการ
Operative Dentistry

๑ (๑-๐-๒)



ทพทห ๓๔๔
DTOP 344

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ ๑
Operative Dentistry Laboratory I

๑ (๐-๓-๑)



ทพทห ๔๓๓
DTOP 433

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ ๒
Operative Dentistry Laboratory II

๑ (๐-๓-๑)



ทพทห ๔๔๒
DTOP 442

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๑
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I

๑ (๐-๓-๑)



ทพทห ๕๓๑
DTOP 531

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II

๑ (๐-๓-๑)



ทพทห ๕๔๑
DTOP 541

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III

๑ (๐-๓-๑)



ทพทห ๕๔๒
DTOP 542

ทันตกรรมหัตถการขัน้ สูง
Advanced Operative Dentistry

๑ (๑-๐-๒)



ทพทห ๖๓๑
DTOP 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV

๑ (๐-๓-๑)

ทพพย ๓๓๑
DTPA 331

พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๑ : พยาธิวทิ ยาเนื้อเยือ่ อ่อน
Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology

๑ (๑-๐-๒)

ทพพย ๓๓๒
DTPA 332

พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร
Oral Pathology II: Lesions of Jaws

๑ (๑-๐-๒)



รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๒๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

















จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ทพพย ๓๓๓

ปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาช่องปาก

DTPA 333

Oral Pathology Laboratory

ทพพย ๓๔๑

พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๓

DTPA 341

Oral Pathology III

ทพภส ๓๓๑

หลักการทัวไปทางเภสั
่
ชวิทยาและพิษวิทยา

DTPM 331

General Principles of Pharmacology and Toxicology

ทพภส ๓๓๒

การเขียนใบสังยาและการเตรี
่
ยมยาทางทันตกรรม

DTPM 332

Prescription Writing and Dental Drug Preparation

ทพภส ๓๓๓

ยาออกฤทธิ ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอิสระ

DTPM 333

Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System

ทพภส ๓๔๒

ยาต้านจุลชีพ

DTPM 342

Antimicrobial Agents

ทพภส ๓๔๓

ยาระงับปวดและยาทีม่ ผี ลต่อการอักเสบ

DTPM 343

Analgesics and Drug Affecting Inflammation

ทพภส ๓๔๔

เภสัชวิทยาการแพทย์

DTPM 344

Medical Pharmacology

ทพรบ ๒๔๒

หลักมูลทันตกรรมบดเคีย้ ว

DTMS 242

Fundamental of Dental Occlusion

ทพรบ ๒๔๓

ปฏิบตั กิ ารแต่งขีผ้ ง้ึ เชิงทํางาน

DTMS 243

Functional Waxing Technique

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๐-๓-๑)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๒๓



ทพรบ ๕๔๗
DTMS 547

 ทพรบ ๕๔๘

ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร
Temporomandibular Disorders (TMD)

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์การสบฟั นและแต่งขีผ้ ง้ึ เฝือกสบฟั น
Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory

๑ (๐-๒-๑)

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและ
การทํางานผิดปกติ
Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and Dysfunction

๑ (๐-๓-๑)

รังสีวทิ ยา ๑
Radiology I

๑ (๑-๐-๒)

๑ (๑-๐-๒)

DTRD 342

รังสีวทิ ยา ๒
Radiology II



ทพรส ๔๔๒
DTRD 442

รังสีวทิ ยา ๓
Radiology III

๑ (๑-๐-๒)



ทพรส ๔๔๓
DTRD 443

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : รังสีวทิ ยา ๑
Comprehensive Dental Practice: Radiology I

๑ (๐-๓-๑)



ทพรส ๕๕๒
DTRD 552

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : รังสีวทิ ยา ๒
Comprehensive Dental Practice: Radiology II

๑ (๐-๓-๑)



ทพวด ๔๓๑
DTED 431

วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑
Endodontics I

๑ (๑-๐-๒)



ทพวด ๔๓๒
DTED 432

ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั น ๑
Endodontic Laboratory I

๑ (๐-๓-๑)



ทพวด ๔๔๑
DTED 441

ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั น ๒
Endodontic Laboratory II

๑ (๐-๓-๑)



ทพวด ๕๓๑
DTED 531

วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒
Endodontics II

๑ (๑-๐-๒)

DTMS 548
 ทพรบ ๖๕๒

DTMS 652
 ทพรส ๓๓๑

DTRD 331
 ทพรส ๓๔๒



รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๒๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕



ทพวด ๕๔๑
DTED 541

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟั น ๑
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I



ทพวด ๖๓๑
DTED 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟั น ๒
Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II

๒ (๐-๖-๒)

ทพวป ๓๓๒
DTMD 332

หลักมูลปริทนั ตวิทยา
Fundamental of Periodontology

๑ (๑-๐-๒)

ทพวป ๓๔๑
DTMD 341

ปริทนั ตวิทยาเบือ้ งต้น
Preliminary Periodontics

๑ (๑-๐-๒)

ทพวป ๓๔๒
DTMD 342

การวินิจฉัยโรคช่องปาก
Oral Diagnosis

๑ (๑-๐-๒)

ทพวป ๓๔๔
DTMD 344

เวชศาสตร์ทวไป
ั่ ๑
General Medicine I

๒ (๒-๐-๔)

ทพวป ๔๓๑
DTMD 431

การรักษาโรคปริทนั ต์ขนั ้ เริม่ แรก
Initial Periodontal Therapy

๑ (๑-๐-๒)

ทพวป ๔๓๒
DTMD 432

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
Oral and Maxillofacial Lesions I

๑ (๑-๐-๒)



ทพวป ๔๓๓
DTMD 433

เวชศาสตร์ทวไป
ั่ ๒
General Medicine II

๒ (๒-๐-๔)



ทพวป ๔๔๒
DTMD 442

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I

๑ (๐-๓-๑)



ทพวป ๔๔๓
DTMD 443

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๑
Comprehensive Dental Practice: Periodontics I

๒ (๐-๖-๒)



ทพวป ๕๓๑
DTMD 531

ศัลยปริทนั ต์บาํ บัด
Surgical Periodontal Therapy

๑ (๑-๐-๒)





รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๒๕



ทพวป ๕๕๖
DTMD 556

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II



ทพวป ๕๕๗
DTMD 557

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๒
Comprehensive Dental Practice: Periodontics II

๒ (๐-๖-๒)



ทพวป ๖๓๑
DTMD 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๓
Comprehensive Dental Practice: Periodontics III

๑ (๐-๓-๑)

ทพวป ๖๔๑
DTMD 641

สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยประนอมการรักษา
Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๔๓๑
DTSU 431

การจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยประนอมการรักษา
Dental Management in Medically Compromised Patients

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๔๓๒
DTSU 432

หลักมูลศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ๑
Fundamental of Oral Surgery I

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๔๓๓
DTSU 433

หลักมูลศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ๒
Fundamental of Oral Surgery II

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๔๔๒
DTSU 442

เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม
Emergency Medicine in Dental Practice

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๔๔๔
DTSU 444

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery

๑ (๐-๓-๑)

ทพศศ ๕๓๕
DTSU 535

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
Oral and Maxillofacial Surgery I

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๕๓๖
DTSU 536

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
Oral and Maxillofacial Surgery II

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๕๔๑
DTSU 541

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
Oral and Maxillofacial Surgery III

๑ (๑-๐-๒)







รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๒๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)



ทพศศ ๕๔๒
DTSU 542

ทันตกรรมโรงพยาบาล
Hospital Dentistry



ทพศศ ๕๕๓
DTSU 553

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery I

๒ (๐-๖-๒)



ทพศศ ๕๕๔
DTSU 554

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II

๑ (๐-๓-๑)



ทพศศ ๖๓๓
DTSU 633

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery III

๑ (๐-๓-๑)

ทพศศ ๖๔๑
DTSU 641

ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทนั ตกรรมโรงพยาบาล
Extern: Experience in Hospital Dentistry

๑ (๐-๓-๑)

กลุ่มวิ ชาเลือก ๒ หน่ วยกิ ต
ให้นกั ศึกษาเลือกลงทะเบียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ จํานวน ๒ หน่วยกิต






ทพคร ๖๖๒
DTID 662

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วิทยาทันตกรรมรากเทียม
๑ (๐-๒-๑)
Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology

ทพชค ๖๖๑
DTBC 661

การนําเสนอรายงานวิจยั
Research Presentation

ทพชค ๖๖๒
DTBC 662

ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ขนั ้ แนะนํา
Introduction to Molecular Biology of Cell

๑ (๑-๐-๒)

ทพทจ ๖๖๘
DTOD 668

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟั น ๒
Comprehensive Dental Practice: Orthodontics II

๑ (๐-๓-๑)

ทพทด ๖๖๑
DTPD 661

สัมมนากรณีผปู้ ่ วยทันตกรรมเด็ก
Seminar in Pediatric Dental Patients

๑ (๑-๐-๒)

ทพทด ๖๖๒
DTPD 662

การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา
Pharmacological Pediatric Behavior Management

๑ (๑-๐-๒)

รายวิชาทีม่ กี ารปรับปรุง

๑ (๑-๐-๒)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๒๗

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทพทส ๖๖๑
DTAD 661

การดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทัวไป
่
Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry

ทพทห ๖๖๑
DTOP 661

การบูรณะฟั นทีซ่ บั ซ้อนและความสวยงามทางทันตกรรมหัตถการ
Complex Restorations and Esthetics in Operative Dentistry

๑ (๐-๓-๑)

ทพวด ๖๖๑
DTED 661

วิทยาเอ็นโดดอนต์ขนั ้ สูง
Advanced Endodontics

๑ (๐-๓-๑)

ทพภส ๖๖๑
DTPM 661

เภสัชวิทยาประยุกต์สาํ หรับทันตกรรม
Applied Pharmacology for Dentistry

๑ (๑-๐-๒)

ทพภส ๖๖๒
DTPM 662

ปริทศั น์ยาทางทันตกรรม
Review of Drugs in Dentistry

๑ (๑-๐-๒)

ทพรบ ๖๖๑
DTMS 661

การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา
Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders

๑ (๐-๓-๑)

ทพรส ๖๖๗
DTRD 667

การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions

๑ (๑-๐-๒)

ทพวป ๖๖๔
DTMD 664

ศัลยกรรมเพิม่ ความยาวตัวฟั น
Surgical Crown Lengthening

๑ (๑-๐-๒)

ทพศศ ๖๖๒
DTSU 662

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยกรรมเล็กขัน้ สูง
Comprehensive Dental Practice: Advanced Minor Surgery

๑ (๐-๓-๑)

ทพสร ๖๖๑
DTPS 661

การวิจยั ทางสรีรวิทยาของเนื้อเยือ่ ในโพรงฟั น
Research in Dental Pulp Physiology

๑ (๐-๓-๑)

๒๘ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี ๖ หน่ วยกิ ต
 รายวิ ชาที่เปิ ดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์
ทพคร ๑๖๑
DTID 161

สังคมสงเคราะห์
Social Welfare

ทพคร ๑๖๒
DTID 162

ทักษะพิสยั สําหรับวิชาชีพ
Psychomotor Skills for Profession

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๐-๖-๓)

๑ (๐-๒-๑)

นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กรายวิช าที่ เ ปิ ดสอนในมหาวิท ยาลัย มหิ ด ล และรายวิช าอื่ น ๆ ที่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นสมควร

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๒๙

๓.๑.๔ แผนการศึกษา
แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๑
COURSE
CODE
วทชว ๑๐๒
SCBI 102
วทชว ๑๑๓
SCBI 113
วทคม ๑๑๑
SCCH 111
วทคณ ๑๖๔
SCMA 164
วทฟส ๑๑๐
SCPY 110
วทฟส ๑๕๓
SCPY 153
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖
LAEN 103-106

COURSE TITLE
ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
ชีววิทยาสาระสําคัญ
Essential Biology
เคมีทวไป
ั่
General Chemistry
แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
Calculus and System of Ordinary Differential Equations
ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
General Physics Laboratory
ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔
English Level I–IV
Total
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๓-๑)

PREREQUISITE
-

๒ (๒-๐-๔)

-

๓ (๓-๐-๖)

-

๓ (๓-๐-๖)

-

๑ (๐-๓-๑)

-

๒ (๒-๐-๔)

-

๓ (๒-๒-๕)

-

๑๕ (๑๒-๘-๒๗)
๑-๓

ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒
COURSE
CODE
วทชว ๑๐๔
SCBI 104
วทชว ๑๒๓
SCBI 123
วทคม ๑๒๒
SCCH 122
วทคณ ๑๘๑
SCMA 181
วทฟส ๑๕๔
SCPY 154
ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖

ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
Biology Laboratory II
กระบวนการของชีวติ
Process of Life
เคมีอนิ ทรีย์
Organic Chemistry
สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Statistics for Medical Science
ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science
ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔

LAEN 103-106

English Level I–IV

COURSE TITLE

Total
วิชาเลือกเสรี
Free Elective

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๓-๑)

PREREQUISITE
-

๓ (๓-๐-๖)

SCBI 113

๓ (๓-๐-๖)

-

๒ (๒-๐-๔)

-

๓ (๓-๐-๖)

-

๓ (๒-๒-๕)

-

๑๕ (๑๓-๕-๒๘)
๑-๓

๓๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๑ ตลอดปี การศึกษา
COURSE
CODE
วทคม ๑๑๙
SCCH 119
มมศท ๑๐๑
MUGE 101
มมศท ๑๐๒
MUGE 102
มมศท ๑๐๓
MUGE 103
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

COURSE TITLE
ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุษย์
General Education for Human Development
สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Social Studies for Human Development
ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development
ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
Art of Using Thai Language in Communication
Total

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๓-๑)

SCCH 111, SCCH 122#

๒ (๑-๒-๓)

-

๓ (๒-๒-๕)

-

๒ (๑-๒-๓)

-

๓ (๒-๒-๕)

-

PREREQUISITE

๑๑ (๖-๑๑-๑๗)

หมายเหตุ : รายวิชาทีเ่ รียนตลอดปี การศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

ชัน้ ปี ที่ ๑ ภาคฤดูร้อน
COURSE
CODE

COURSE TITLE
วิชาเลือกเสรี
Free Elective



เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑-๓

PREREQUISITE

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๑

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๑
COURSE
CODE
ทพกย ๒๓๑
DTAN 231
ทพกย ๒๓๒
DTAN 232
ทพกย ๒๓๓
DTAN 233
ทพชค ๒๓๑
DTBC 231
ทพชค ๒๓๒
DTBC 232
ทพชค ๒๓๔
DTBC 234
ทพชค ๒๓๕
DTBC 235
ทพทช ๒๓๑
DTCM 231
ทพคร ๒๓๒
DTID 232
ทพคร ๒๓๓
DTID 233
ทพรบ ๒๓๓
DTMS 233
ทพรบ ๒๓๔
DTMS 234
ทพรบ ๒๓๕
DTMS 235
ทพพย ๒๓๑
DTPA 231

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๑-๐-๒)

COURSE TITLE
วิทยาเอ็มบริโอ
Embryology
มหกายวิภาคศาสตร์ ๑
Gross Anatomy I
จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑
Microanatomy I
ชีวเคมี
Biochemistry
ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
พันธุศาสตร์ขนั ้ แนะนํา
Introduction to Genetics
หลักการทางฟิ สกิ ส์ในวิทยาศาสตร์ชวี ภาพและ
ทันตแพทยศาสตร์
Physical Principles in Life Science and Dentistry
สังคมวิทยาทันตแพทย์
Dental Sociology
จริยศาสตร์ทนั ตแพทย์
Dental Ethics
ชีวสถิติ
Biostatistics
ทันตวิภาคศาสตร์
Dental Anatomy
ปฏิบตั กิ ารทันตวิภาคศาสตร์ ๑
Dental Anatomy Laboratory I
ปฏิบตั กิ ารทันตวิภาคศาสตร์ ๒
Dental Anatomy Laboratory II
วิทยาเนื้อเยือ่ ช่องปาก
Oral Histology

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

-

๓ (๒-๓-๕)

-

๒ (๑-๓-๓)

-

๓ (๓-๐-๖)

SCCH 122

๑ (๐-๓-๑)

SCCH 122, DTBC 231

๑ (๑-๐-๒)

SCBI 113, SCBI 123

๑ (๑-๐-๒)

SCPY 110, SCPY 153,
SCPY 154

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

SCMA 181

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๐-๓-๑)

DTMS 233#

๑ (๐-๓-๑)

DTMS 233#

๑ (๐-๓-๑)
Total



PREREQUISITE

๑๙ (๑๓-๑๘-๓๒)

-

๓๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๒
COURSE
CODE
ทพกย ๒๔๒
DTAN 242
ทพกย ๒๔๓
DTAN 243
ทพคร ๒๔๑
DTID 241
ทพคร ๒๔๔
DTID 244
ทพจว ๒๔๒
DTMI 242
ทพรบ ๒๔๒
DTMS 242
ทพรบ ๒๔๓
DTMS 243
ทพพย ๒๔๓
DTPA 243
ทพสร ๒๔๑
DTPS 241
ทพสร ๒๔๒
DTPS 242
ทพสร ๒๔๓
DTPS 243

COURSE TITLE
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒
Microanatomy II
วิทยาโรคฟั นผุ ๑
Cariology I
หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์
Fundamentals of Dental Biomaterial Science
หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สาํ หรับนักศึกษาทันตแพทย์
Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students
หลักมูลทันตกรรมบดเคีย้ ว
Fundamental of Dental Occlusion
ปฏิบตั กิ ารแต่งขีผ้ ง้ึ เชิงทํางาน
Functional Waxing Technique
พยาธิวทิ ยาทัวไป
่
General Pathology
สรีรวิทยา ๑
Physiology I
สรีรวิทยา ๒
Physiology II
ปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยา
Physiology Laboratory
Total

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๓ (๒-๓-๕)

PREREQUISITE
-

๒ (๑-๓-๓)

-

๒ (๑-๒-๓)

DTBC 231#, DTBC 232#

๒ (๒-๐-๔)

-

๓ (๒-๓-๕)

DTBC 231

๑ (๑-๐-๒)

DTMS 233

๑ (๐-๓-๑)

DTMS 242#

๑ (๐-๒-๑)
๑ (๑-๐-๒)

DTAN 232#, DTAN 233#,
DTAN 243#, DTAN 251#
DTPS 242#, DTPS 243#

๓ (๓-๐-๖)

DTPS 241#, DTPS 243#

๑ (๐-๓-๑)

DTPS 241#, DTPS 242#

๒๐ (๑๓-๑๙-๓๓)

ชัน้ ปี ที่ ๒ ตลอดปี การศึกษา
COURSE
CODE
ทพกย ๒๕๑
DTAN 251

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)

COURSE TITLE
มหกายวิภาคศาสตร์ ๒
Gross Anatomy II
Total

หมายเหตุ : รายวิชาทีเ่ รียนตลอดปี การศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑



เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

๒ (๑-๓-๓)
๒ (๑-๓-๓)

PREREQUISITE
-

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๓

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
COURSE
CODE
ทพคร ๓๓๑
DTID 331
ทพคร ๓๓๒
DTID 332
ทพคร ๓๓๔
DTID 334
ทพคร ๓๓๕
DTID 335
ทพวป ๓๓๒
DTMD 332
ทพจว ๓๓๑
DTMI 331
ทพจว ๓๓๒
DTMI 332
ทพพย ๓๓๑
DTPA 331
ทพพย ๓๓๒
DTPA 332
ทพพย ๓๓๓
DTPA 333
ทพภส ๓๓๑
DTPM 331
ทพภส ๓๓๒
DTPM 332
ทพภส ๓๓๓
DTPM 333

COURSE TITLE

การยศาสตร์ในทันตกรรม
Ergonomics in Dentistry
วิทยาโรคฟั นผุ ๒
Cariology II
ปฏิบตั กิ ารทันตชีววัสดุศาสตร์
Dental Biomaterial Science Laboratory
ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
Dental Biomaterial Science and Technology
หลักมูลปริทนั ตวิทยา
Fundamental of Periodontology
จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ มุ้ กันช่องปาก
Oral Microbiology and Immunology
วิทยาภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าํ เป็ นทางทันตกรรม
Essential Immunology in Dentistry
พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๑ : พยาธิวทิ ยาเนื้อเยือ่ อ่อน
Oral Pathology I: Soft Tissue Pathology
พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร
Oral Pathology II: Lesions of Jaws
ปฏิบตั กิ ารทางพยาธิวทิ ยาช่องปาก
Oral Pathology Laboratory
หลักการทัวไปทางเภสั
่
ชวิทยาและพิษวิทยา
General Principles of Pharmacology and Toxicology
การเขียนใบสังยาและการเตรี
่
ยมยาทางทันตกรรม
Prescription Writing and Dental Drug Preparation
ยาออกฤทธิต่์ อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอิสระ
Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic
Nervous System
ทพทป ๓๓๑ ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟั นเทียมทัง้ ปาก
DTPT 331 Removable Prosthodontics I: Complete Dentures
ทพทป ๓๓๒ ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟั นเทียมทัง้ ปาก
DTPT 332 Removable Prosthodontic Laboratory I: Complete Dentures
ทพรส ๓๓๑ รังสีวทิ ยา ๑
DTRD 331 Radiology I
Total



เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๒-๑)
๑ (๑-๐-๒)

PREREQUISITE
MUGE 101, DTAN 251,
DTID 241, DTMS 233
DTID 241

๑ (๐-๓-๑)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๓ (๒-๓-๕)

DTMI 242, DTMI 332

๒ (๒-๐-๔)

DTBC 231

๑ (๑-๐-๒)

DTPA 231, DTPA 243

๑ (๑-๐-๒)

DTPA 231, DTPA 243

๑ (๐-๓-๑)

๑ (๑-๐-๒)

DTPA 231, DTPA 243
DTPA 331#, DTPA 332#
DTBC 231, DTPS 241,
DTPS 242
-

๑ (๑-๐-๒)

DTPS 241, DTPS 242

๑ (๑-๐-๒)

๒ (๒-๐-๔)

-

๒ (๐-๖-๒)

DTPT 331#

๑ (๑-๐-๒)

DTAN 232, DTMS 233

๒๑ (๑๕-๑๗-๓๖)

๓๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๒
COURSE
CODE
ทพคร ๓๔๑
DTID 341
ทพคร ๓๔๒
DTID 342
ทพคร ๓๔๔
DTID 344
ทพวป ๓๔๑
DTMD 341
ทพวป ๓๔๒
DTMD 342
ทพวป ๓๔๔
DTMD 344
ทพทห ๓๔๓
DTOP 343
ทพทห ๓๔๔
DTOP 344
ทพพย ๓๔๑
DTPA 341
ทพพย ๓๔๒
DTPA 342
ทพภส ๓๔๒
DTPM 342
ทพภส ๓๔๓
DTPM 343
ทพภส ๓๔๔
DTPM 344
ทพทป ๓๔๑
DTPT 341
ทพทป ๓๔๒
DTPT 342
ทพทป ๓๔๓
DTPT 343
ทพทป ๓๔๔
DTPT 344
ทพรส ๓๔๒
DTRD 342



COURSE TITLE
การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
Craniofacial Growth and Development
การจัดการความเจ็บปวด ๑ : การทําให้ชาเฉพาะทีใ่ นทันตกรรม
Pain Management I: Local Anesthesia in Dentistry
กลไกและการจําแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณ
ใบหน้าและช่องปาก
Orofacial Pain Mechanism and Classification
ปริทนั ตวิทยาเบือ้ งต้น
Preliminary Periodontics
การวินิจฉัยโรคช่องปาก
Oral Diagnosis
เวชศาสตร์ทวไป
ั่ ๑
General Medicine I
ทันตกรรมหัตถการ
Operative Dentistry
ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ ๑
Operative Dentistry Laboratory I
พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๓
Oral Pathology III
พยาธิวทิ ยาทัวกาย
่
Systemic Pathology
ยาต้านจุลชีพ
Antimicrobial Agents
ยาระงับปวดและยาทีม่ ผี ลต่อการอักเสบ
Analgesics and Drug Affecting Inflammation
เภสัชวิทยาการแพทย์
Medical Pharmacology
ทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๑
Fixed Prosthodontics I
ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๑
Fixed Prosthodontic Laboratory I
ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้
Removable Prosthodontics II: Partial Dentures
ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟั นเทียมบางส่วน
ถอดได้
Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures
รังสีวทิ ยา ๒
Radiology II
Total

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๑-๐-๒)

DTAN 231

๑ (๑-๐-๒)

DTPM 331

๑ (๑-๐-๒)

DTAN 242

๑ (๑-๐-๒)

DTMD 332

PREREQUISITE

๑ (๑-๐-๒)

-

๒ (๒-๐-๔)

-

๑ (๑-๐-๒)

DTID 244

๑ (๐-๓-๑)

DTOP 343

๑ (๑-๐-๒)

DTPA 231, DTPA 243

๑ (๑-๐-๒)

DTPA 243

๑(๑-๐-๒)

DTPM 331

๑ (๑-๐-๒)

DTPM 331

๑ (๑-๐-๒)

DTPM 331

๑ (๑-๐-๒)

-

๒ (๐-๖-๒)

DTMS 235#, DTPT 341#

๒ (๒-๐-๔)

-

๑ (๐-๓-๑)

DTPT 343#

๑ (๑-๐-๒)

DTRD 331#, DTMD 342#

๒๑ (๑๗-๑๒-๓๘)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑
COURSE
CODE
ทพทส ๔๓๑
DTAD 431
ทพทช ๔๓๑
DTCM 431
ทพวด ๔๓๑
DTED 431
ทพวด ๔๓๒
DTED 432
ทพคร ๔๓๑
DTID 431
ทพคร ๔๓๒
DTID 432
ทพคร ๔๓๓
DTID 433
ทพวป ๔๓๑
DTMD 431
ทพวป ๔๓๒
DTMD 432
ทพวป ๔๓๓
DTMD 433
ทพทจ ๔๓๑
DTOD 431
ทพทจ ๔๓๒
DTOD 432
ทพทห ๔๓๓
DTOP 433
ทพทด ๔๓๑
DTPD 431
ทพทป ๔๓๑
DTPT 431
ทพทป ๔๓๒
DTPT 432
ทพศศ ๔๓๑
DTSU 431
ทพศศ ๔๓๒
DTSU 432
ทพศศ ๔๓๓
DTSU 433



COURSE TITLE
การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขัน้ แนะนํา
Introduction to Comprehensive Dental Care
การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา
Oral Health Promotion and Oral Health Education
วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑
Endodontics I
ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั น ๑
Endodontic Laboratory I
ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั
Research Methodology
ทักษะสัมพันธภาพและการสือ่ สารสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
Interrelationship and Communication Skill for Medical
Personnels
รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
Oral and Maxillofacial Lesions II
การรักษาโรคปริทนั ต์ขนเริ
ั ้ ม่ แรก
Initial Periodontal Therapy
รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
Oral and Maxillofacial Lesions I
เวชศาสตร์ทวไป
ั่ ๒
General Medicine II
หลักมูลทันตกรรมจัดฟั น
Fundamental of Orthodontics
การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics
ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ ๒
Operative Dentistry Laboratory II
พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก
Child Development and Behavior Management
ทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๒
Fixed Prosthodontics II
ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๒
Fixed Prosthodontic Laboratory II
การจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยประนอมการรักษา
Dental Management in Medically Compromised Patients
หลักมูลศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ๑
Fundamental of Oral Surgery I
หลักมูลศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ๒
Fundamental of Oral Surgery II
Total

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๑-๐-๒)

PREREQUISITE
-

๒ (๒-๐-๔)

-

๑ (๑-๐-๒)

DTMS 233, DTRD 331

๑ (๐-๓-๑)

DTED 431 , DTOP 344

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๐-๒-๑)

-

๒ (๒-๐-๔)
๑ (๑-๐-๒)

DTPA 331, DTPA 332
DTPA 333, DTPA 341
DTMD 341

๑ (๑-๐-๒)

DTPA 341

๒ (๒-๐-๔)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๐-๓-๑)

DTOP 343, DTOP 344

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

DTPT 341#

๒ (๐-๖-๒)

DTPT 342#, DTPT 431#,
DTED 432#
DTPA 342, DTMD 433

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๒๓ (๑๘-๑๔-๔๑)

-

๓๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๔ ภาคการศึกษาที่ ๒
COURSE
CODE
ทพทส ๔๔๑
DTAD 441
ทพวด ๔๔๑
DTED 441
ทพคร ๔๔๒
DTID 442
ทพวป ๔๔๒
DTMD 442
ทพวป ๔๔๓
DTMD 443
ทพทจ ๔๔๒
DTOD 442
ทพทจ ๔๔๓
DTOD 443
ทพทห ๔๔๒
DTOP 442
ทพทด ๔๔๒
DTPD 442
ทพทป ๔๔๑
DTPT 441
ทพรส ๔๔๒
DTRD 442
ทพรส ๔๔๓
DTRD 443
ทพศศ ๔๔๒
DTSU 442
ทพศศ ๔๔๔
DTSU 444

COURSE TITLE
การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล
Comprehensive Dental Care
ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั น ๒
Endodontic Laboratory II
สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล
Inflammation and Wound Healing Seminar
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๑
Comprehensive Dental Practice: Periodontics I
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
Orthodontic Treatment
ปฏิบตั กิ ารทางทันตกรรมจัดฟั น
Orthodontic Laboratory
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๑
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I
การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก
Dental Management in Children
การจัดการผูป้ ่ วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล
Comprehensive Management for Prosthodontic Patients
รังสีวทิ ยา ๓
Radiology III
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : รังสีวทิ ยา ๑
Comprehensive Dental Practice: Radiology I
เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม
Emergency Medicine in Dental Practice
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery
Total

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๑-๐-๒)

PREREQUISITE
DTAD 431

๑ (๐-๓-๑)

DTED 431, DTED 432

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๐-๓-๑)

DTMD 342

๒ (๐-๖-๒)

DTMD 431

๑ (๑-๐-๒)

DTOD 431, DTOD 432

๑ (๐-๓-๑)

DTOD 431, DTOD 432

๑ (๐-๓-๑)

DTOP 343, DTOP 344,
DTOP 433
DTPD 431

๒ (๑-๒-๓)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๐-๓-๑)

DTPT 331#, DTPT 343#,
DTPT 431#
DTRD 342, DTPD 442#

๑ (๑-๐-๒)

DTRD 331, DTRD 342,
DTRD 442#
-

๑ (๐-๓-๑)

-

๑๖ (๗-๒๖-๒๓)

ชัน้ ปี ที่ ๔ ตลอดปี การศึกษา
COURSE
CODE
ทพคร ๔๕๑
DTID 451

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๒ (๐-๖-๒)

COURSE TITLE
โครงงานวิจยั
Research Project

Total

หมายเหตุ : รายวิชาทีเ่ รียนตลอดปี การศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑



เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

๒ (๐-๖-๒)

PREREQUISITE
DTID 431#

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๗

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๑
COURSE
CODE
ทพทช ๕๓๑
DTCM 531
ทพทช ๕๓๒
DTCM 532
ทพทช ๕๓๓
DTCM 533
ทพวด ๕๓๑
DTED 531
ทพคร ๕๓๑
DTID 531
ทพคร ๕๓๒
DTID 532
ทพวป ๕๓๑
DTMD 531
ทพทห ๕๓๑
DTOP 531
ทพศศ ๕๓๕
DTSU 535
ทพศศ ๕๓๖
DTSU 536

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)

COURSE TITLE
ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข
Study Visit in Health Delivery System
วิทยาการระบาด
Epidemiology
การบริหารงานทันตสาธารณสุข
Dental Public Health Administration
วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒
Endodontics II
รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
Oral and Maxillofacial Lesions III
ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
English for Medical Personnels
ศัลยปริทนั ต์บาํ บัด
Surgical Periodontal Therapy
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
Oral and Maxillofacial Surgery I
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
Oral and Maxillofacial Surgery II

๒ (๐-๒*-๑๐)

๑ (๑-๐-๒)

PREREQUISITE
DTCM 431, DTOP 531,
DTMD 443, DTPD 442
-

๒ (๒-๐-๔)

-

๑ (๑-๐-๒)

DTED 441

๑ (๑-๐-๒)

DTMD 432, DTID 433

๑ (๐-๒-๑)

Total

-

๑ (๑-๐-๒)

DTMD 431

๑ (๐-๓-๑)

DTOP 442

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑๒ (๘-๕-๒*-๒๘)

ชัน้ ปี ที่ ๕ ภาคการศึกษาที่ ๒
COURSE
CODE
ทพวด ๕๔๑
DTED 541
ทพคร ๕๔๒
DTID 542
ทพคร ๕๔๓
DTID 543
ทพรบ ๕๔๗
DTMS 547
ทพรบ ๕๔๘
DTMS 548
ทพทห ๕๔๑
DTOP 541
ทพทห ๕๔๒
DTOP 542
ทพศศ ๕๔๑
DTSU 541
ทพศศ ๕๔๒
DTSU 542

COURSE TITLE
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟั น ๑
Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I
กฎหมายและนิตทิ นั ตวิทยา
Jurisprudence and Forensic Odontology
การจัดการความเจ็บปวด ๒ : การควบคุมความเจ็บปวดและ
วิตกกังวลในการบําบัดทางทันตกรรม
Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice
ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร
Temporomandibular Disorders (TMD)
ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์การสบฟั นและแต่งขึผ้ ง้ึ เฝือกสบฟั น
Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III
ทันตกรรมหัตถการขัน้ สูง
Advanced Operative Dentistry
ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
Oral and Maxillofacial Surgery III
ทันตกรรมโรงพยาบาล
Hospital Dentistry
Total


เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา
2* คือ ฝึกปฏิบตั ิ 2 สัปดาห์

CREDIT
PREREQUISITE
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๓-๑)
DTED 441, DTED 531#
๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)

DTPM 343

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๐-๒-๑)

DTMS 547#

๑ (๐-๓-๑)

DTOP 442, DTOP 531#

๑ (๑-๐-๒)

DTOP 343, DTOP 344,
DTOP 433
-

๑ (๑-๐-๒)
๑ (๑-๐-๒)
๙ (๖-๘-๑๕)

-

๓๘ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๕ ตลอดปี การศึกษา
COURSE
CODE
ทพทช ๕๕๒
DTCM 552
ทพวป ๕๕๖
DTMD 556
ทพวป ๕๕๗
DTMD 557
ทพทจ ๕๕๑
DTOD 551
ทพทด ๕๕๒
DTPD 552
ทพทป ๕๕๒
DTPT 552

COURSE TITLE
ทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน
School Oral Health Program
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๒
Comprehensive Dental Practice: Periodontics II
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟั น ๑
Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑
Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑
Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics I

ทพรส ๕๕๒ ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : รังสีวทิ ยา ๒
DTRD 552 Comprehensive Dental Practice: Radiology II
ทพศศ ๕๕๓ ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้า
ขากรรไกร ๑
DTSU 553 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial
Surgery I
ทพศศ ๕๕๔ ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้า
ขากรรไกร ๒
DTSU 554 Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial
Surgery II
Total
หมายเหตุ : รายวิชาทีเ่ รียนตลอดปี การศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑



เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๓-๑)

PREREQUISITE

๑ (๐-๓-๑)

DTCM 431, DTMD 442,
DTPD 442, DTOP 442
DTMD 442

๒ (๐-๖-๒)

DTMD 443

๑ (๐-๓-๑)

DTOD 442, DTOD 443

๒ (๐-๖-๒)

DTPD 442

๔ (๐-๑๒-๔)

๑ (๐-๓-๑)

DTPT 331, DTPT 332,
DTPT 341, DTPT 342,
DTPT 343, DTPT 344,
DTPT 431, DTPT 432,
DTPT 441
DTRD 443

๒ (๐-๖-๒)

DTSU 442, DTSU 444

๑ (๐-๓-๑)

DTSU 433, DTSU 444

๑๕ (๐-๔๕-๑๕)

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๓๙

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๑
COURSE
CODE
ทพวด ๖๓๑
DTED 631
ทพคร ๖๓๓
DTID 633
ทพคร ๖๓๕
DTID 635
ทพคร ๖๓๖
DTID 636
ทพคร ๖๓๘
DTID 638
ทพวป ๖๓๑
DTMD 631
ทพทห ๖๓๑

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟั น ๒
Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II
หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม
Fundamental of Dental Implantology
ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
Geriatric Dentistry
การปฏิบตั อิ งิ หลักฐานเชิงประจักษ์
Evidence-Based Practice
รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔
Oral and Maxillofacial Lesions IV
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๓
Comprehensive Dental Practice: Periodontics III
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔

DTOP 631
ทพทป ๖๓๑
DTPT 631

Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒
Comprehensive Dental Practice: Prosthodontics II

ทพศศ ๖๓๓

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้า
ขากรรไกร ๓
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial
Surgery III
Total
วิชาเลือก
Elective

DTSU 633



COURSE TITLE

เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลา

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๒ (๐-๖-๒)

PREREQUISITE
DTED 541

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

DTMD 432, DTID 433

๑ (๐-๓-๑)

DTMD 557

๑ (๐-๓-๑)

DTOP 531, DTOP 541
DTOP 542

๓ (๐-๙-๓)

DTPT 331, DTPT 332,
DTPT 341, DTPT 342,
DTPT 343, DTPT 344,
DTPT 431, DTPT 432,
DTPT 441#
DTSU 553, DTSU 554

๑ (๐-๓-๑)

๑๒ (๔-๒๔-๑๖)
๑-๒

๔๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

แผนการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัน้ ปี ที่ ๖ ภาคการศึกษาที่ ๒
COURSE
CODE
ทพทส ๖๔๑
DTAD 641
ทพทส ๖๔๒
DTAD 642
ทพทช ๖๔๒
DTCM 642
ทพทช ๖๔๓
DTCM 643
ทพวป ๖๔๑
DTMD 641
ทพศศ ๖๔๑
DTSU 641

COURSE TITLE
การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา
Post – Treatment Assessment and Seminar
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมทัวไป
่
Comprehensive Dental Practice: General Dentistry
ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : การฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
Extern: Field Works
การบริหารคลินิกทันตกรรม
Dental Office Administration
สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยประนอมการรักษา
Seminar in Dental Management in Medically Compromised
Patients
ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทนั ตกรรมโรงพยาบาล
Extern: Experience in Hospital Dentistry
Total
Elective

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๑-๐-๒)

DTAD 441

๓ (๐-๙-๓)

DTAD 441

PREREQUISITE

๔ (๐-๔*-๒๐)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๑-๐-๒)

-

๑ (๐-๓-๑)

-

๑๑ (๓-๑๒-๔*-๓๐)
๑-๒

ชัน้ ปี ที่ ๖ ตลอดปี การศึกษา
COURSE
CODE
ทพทส ๖๕๑
DTAD 651
ทพรบ ๖๕๒
DTMS 652
ทพคร ๖๕๒
DTID 652
ทพทด ๖๕๒
DTPD 652

COURSE TITLE
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การบําบัดรักษาเบือ้ งต้นและฉุ กเฉิน
Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency
Treatment
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ความเจ็บปวดใบหน้า –
ช่องปากและการทํางานผิดปกติ
Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and
Dysfunction
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรคช่องปากและ
แปลภาพรังสี
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and
Radiograph Interpretation
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒
Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II
Total
วิชาเลือก
Elective

CREDIT
(Lect-Lab-Self Study)
๑ (๐-๓-๑)

PREREQUISITE
-

๑ (๐-๓-๑)

DTMS 547, DTMS 548

๑ (๐-๓-๑)

DTMD 556

๒ (๐-๖-๒)

DTPD 552

๕ (๐-๑๕-๕)
๑-๒

หมายเหตุ : รายวิชาทีเ่ รียนตลอดปี การศึกษา ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑

นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาในกลุม่ วิชาเลือกของหมวดวิชาเฉพาะในชัน้ ปี ท่ี ๖ รวม ๒ หน่วยกิต สามารถ
เลือกลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ ๑ หรือภาคการศึกษาที่ ๒ หรือตลอดปี การศึกษาก็ได้
_______________________________
4* คือ ฝึกปฏิบตั ิ 4 สัปดาห์

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๑

๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชาเรียงลําดับตามหมวดวิชา คือ
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
่
๓๐ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์สงั คมศาสตร์ ๑๐ หน่ วยกิ ต
มมศท ๑๐๑
MUGE 101

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

การศึกษาทัวไปเพื
่
อ่ การพัฒนามนุ ษย์
General Education for Human Development
วิชาบังคับก่อน : ความหมาย ความสําคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาทัวไปกั
่
บวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เชื่อ มโยงสัม พัน ธ์ร ะหว่า งพฤติก รรมกับ คุ ณ สมบัติข องจิต ใจ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ส งั เคราะห์อ ย่า งมี
วิจารณญาณ คุณสมบัตขิ องบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์/
ปั ญ หา และการสังเคราะห์ แ นวทางแก้ไ ข ป้ อ งกัน ปั ญ หา หรือ ปรับ ปรุงพัฒ นาเหตุ ก ารณ์ / สถานการณ์ เพื่อ
คุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พือ่ เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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
MUGE 102

สังคมศึกษาเพือ่ การพัฒนามนุษย์
๓ (๒-๒-๕)
Social Studies for Human Development
วิชาบังคับก่อน : หลักการและทฤษฎีพ้นื ฐานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปั ญ หาที่สําคัญ ของสังคม
ไทยและสังคมโลก อาทิ วิวฒ
ั นาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ สาํ คัญในประวัตศิ าสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหา และการ
สังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกันปั ญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ /เพื่อคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พือ่ เสนอแนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

มมศท ๑๐๓
MUGE 103

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

ศิลปวิทยาการเพือ่ การพัฒนามนุษย์
Arts and Science for Human Development
วิชาบังคับก่อน : มนุ ษยภาพในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปั ญหาเกี่ยวกับวิวฒ
ั นาการที่
สําคัญ ทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและ
ผลกระทบของเหตุ การณ์ / สถานการณ์ / ปั ญ หา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ป้ องกัน ปั ญ หา หรือแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพื่อคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผูอ้ ่นื และสังคม การประยุกต์ความรูเ้ พื่อเสนอ
แนวทางแก้ไขปั ญหากรณีศกึ ษา
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
DTID 432

ทักษะสัมพันธภาพและการสือ่ สารสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑ (๐-๒-๑)
Interrelationship and Communication Skill for Medical Personnels
วิชาบังคับก่อน : เภสัช วิท ยาของยาชาและยาบีบ หลอดเลือ ด การเตรีย มยาชาเฉพาะที่ และพื้น ฐานการเลือ ก
โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับยาชาเฉพาะที่ วิธกี ารฉีดยาชาในทางทันตแพทยศาสตร์ การแทรกซ้อนและ
ปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับยาชา และการฝึกทางคลินิก
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
DTID 636

การปฏิบตั อิ งิ หลักฐานเชิงประจักษ์
๑ (๑-๐-๒)
Evidence-Based Practice
วิชาบังคับก่อน : คํ า จํา กัด ความของการปฏิบ ัติอิง หลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ วิธีก ารคิด อย่ า งวิก ฤติแ ละการค้น หา
ข้อสนเทศที่เกี่ยวกับข้อโต้เถียงทางการแพทย์ การจัดระดับหลักฐาน และการประเมินอย่างวิกฤติสําหรับวรรณกรรม
ทางวิทยาศาสตร์เพือ่ ใช้ในการสนับสนุนแนวทางปฏิบตั ิ
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 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๓

ทพทช ๕๓๓
DTCM 533

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

การบริหารงานทันตสาธารณสุข
Dental Public Health Administration
วิชาบังคับก่อน : หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบการเงินเพื่อสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ
และการประกันสังคม การจัดทําและการบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ ทุนการบริการ
หมวดวิช าเฉพาะ : ปั ญ หาทัน ตสาธารณสุข การวางแผนงาน การดูแ ลทัน ตสุข ภาพ และการ
ประเมินผล
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.


กลุ่มวิ ชาภาษา ๑๐ หน่ วยกิ ต
ศศภท ๑๐๐
LATH 100

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สาร
Art of Using Thai Language in Communication
วิชาบังคับก่อน : ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟั ง การอ่าน การเขียนและ
การคิด เพือ่ การสือ่ สารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking skills
for accurate and appropriate communication.
ศศภอ ๑๐๓*
LAEN 103*

ภาษาอังกฤษระดับ ๑
๓ (๒-๒-๕)
English Level I
วิชาบังคับก่อน : ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบททีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาในชีวติ ประจําวัน ในลักษณะ
ของบูรณาการทักษะการใช้ภ าษาอังกฤษทัง้ สี่ท ัก ษะ (การฟั ง การพูด การอ่าน และการเขีย น) และการสื่อสารใน
ชัน้ เรียน
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.

* รายวิชาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ คณะศิลปศาสตร์ เป็ นผู้คดั เลือกให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชา
เหล่านี้ ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่ วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา


หน่วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทั ่วไป จํานวน ๑ หน่วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑ หน่วยกิต

๔๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ศศภอ ๑๐๔*
LAEN 104*

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๒-๕)

ภาษาอังกฤษระดับ ๒
English Level II
วิชาบังคับก่อน : คําศัพท์ สํานวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปั จจุบนั ทักษะการสนทนา
ในกลุม่ ย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน
Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading strategies.

ศศภอ ๑๐๕*
LAEN 105*

ภาษาอังกฤษระดับ ๓
๓ (๒-๒-๕)
English Level III
วิชาบังคับก่อน : การอ่านข้อความและการเขียนทัง้ ระดับประโยค และระดับย่อหน้าทีเ่ กีย่ วกับสัดส่วน ความถี่ และ
ความน่ าจะเป็ น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง คําจํากัดความและการ จําแนก การเขียนอย่างมี
เอกภาพ การใช้คาํ เชื่อม การฟั งเพือ่ จับใจความสําคัญ การฟั งเพือ่ รายละเอียดจําเฉพาะ และการทําการอนุมาน
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*
LAEN 106*

ภาษาอังกฤษระดับ ๔
๓ (๒-๒-๕)
English Level IV
วิชาบังคับก่อน : บูรณาการในทักษะทัง้ สี่ (การฟั ง การพูด การอ่านและการเขียน) การฟั งเพื่อจับใจความสําคัญ
และในรายละเอียด การอภิปรายตามหัวข้อที่กําหนด การอ่านบทอ่านในเรื่องที่หลากหลายและทําการสรุปและเขียน
อย่างมีระบบในระดับประโยค และระดับย่อหน้าซึง่ เกีย่ วกับประเด็นทีส่ มั พันธ์กบั บทอ่าน
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
DTID 532

ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑ (๐-๒-๑)
English for Medical Personnels
วิชาบังคับก่อน : ศัพ ท์ โครงสร้า งประโยค และสํ า นวนภาษาอัง กฤษที่ ใ ช้ ท างวิช าชี พ แพทย์ ทัก ษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียน ฟั ง และพูด
English terms, sentence structure and expression used in medical professionals, writing,
listening and speaking skill.
* รายวิชาในกลุ่มภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ คณะศิลปศาสตร์ เป็ นผู้คดั เลือกให้นักศึกษาลงทะเบียนวิชา
เหล่านี้ ตามความสามารถของ แต่ละบุคคล จํานวน ๒ รายวิชา รวม ๖ หน่ วยกิต จัดกลุ่มการเรียนการสอนตาม
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๕

กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์ ๑๐ หน่ วยกิ ต
ทพคร ๔๓๑
DTID 431

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ระเบียบวิธวี ทิ ยาการวิจยั
Research Methodology
วิชาบังคับก่อน : ความหมาย ชนิ ด และเป้ าหมายของการวิจ ัย กระบวนการวิจ ัย ทางวิท ยาศาสตร์ การเขีย น
โครงการวิจ ัย การตัง้ ปั ญ หาการวิจ ัย และสมมุ ติฐ านการวิจ ัย การเก็ บ ข้อ มู ล การประมวลและวิเคราะห์ ข้อ มู ล
การรายงานผลการวิจยั
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.

พันธุศาสตร์ขนั ้ แนะนํา
๑ (๑-๐-๒)
Introduction to Genetics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทชว ๑๑๓ และ วทชว ๑๒๓
การแบ่งโครโมโซม และการแบ่งเซลล์ หลักการถ่ายทอดพันธุกรรมตามกฎของเมนเดล และที่
นอกเหนือจากกฎของเมนเดล การเกิดรีคอมบิเนชัน ครอสโอเวอร์ และวิธกี ารหาตําแหน่ งและระยะทางของยีน ยีนใน
ประชากรทีส่ มั พันธ์กบั วิวฒ
ั นาการ ความสัมพันธ์ระหว่างยีนกับโครโมโซม ในเชิงโครงสร้างและการทํางาน การควบคุม
การแสดงออกของยีน การผ่าเหล่าในระดับโมเลกุล และการซ่อมแซมดีเอ็นเอ
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.

ทพชค ๒๓๔
DTBC 234

วทคณ ๑๘๑
SCMA 181

สถิตศิ าสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒ (๒-๐-๔)
Statistics for Medical Science
วิชาบังคับก่อน : แนวคิดและการประยุกต์ความน่ าจะเป็ นและการแจกแจงความน่ าจะเป็ นในเหตุการณ์หลากหลาย
การอธิบายค่าสถิติ สถิตพิ รรณนา การชักตัวอย่างเพื่อให้ได้ตวั แทนทีด่ ขี องประชากรและการนําไปใช้ในการประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การนํ าเสนอบทความหรืองานวิจยั ที่ตพี มิ พ์ตามความสนใจของกลุ่มนักศึกษาโดยวิธี
เชิงสถิติ
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

๔๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

วทคม ๑๑๑
SCCH 111

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)

เคมีทวไป
ั่
General Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี แก๊สและทฤษฎีจลน์ ระดับโมเลกุลของแก๊ส สมดุลระหว่าง
วัฏภาค สารละลายและคอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ าเคมี
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#
SCCH 122

เคมีอนิ ทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้า งโมเลกุ ล และสมบัติข องสารอิน ทรีย์ การจํา แนกและการเรีย กชื่อ หมู่ฟั ง ก์ช ัน ต่ า ง ๆ
สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิรยิ า และการระบุ สารแอลเคน
แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บ อน เฮไลด์ห รือออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ แอลดี
ไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอซิลิก อนุ พ นั ธ์ของกรดคาร์บ อกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุ ลและสมบัติของสารชีว
โมเลกุลจําพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลิอกิ
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
SCBI 113

ชีววิทยาสาระสําคัญ
๒ (๒-๐-๔)
Essential Biology
วิชาบังคับก่อน : แนวความคิดและวิธกี ารทางชีววิทยา สารอาหารและความเชื่อมโยงกับโรค เซลล์และพลังงาน
การสื่อสารของเซลล์ หลักการสืบทอด พันธุศาสตร์ของจุลชีพและเทคโนโลยีทนั สมัย เช่น รีคอมบิแนนต์ดเี อ็นเอ
การบํ า บัด ทางพัน ธุ ศ าสตร์แ ละกระบวนการจุ ล ภาคดีเอ็น เอ กลไกของวิว ฒ
ั นาการและวิว ฒ
ั นาการของมนุ ษ ย์
นิเวศวิทยา ประชากร ปั ญหาสิง่ แวดล้อมโลก และการอนุรกั ษ์
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.



หน่ วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่ วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ หน่ วยกิต

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๗

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

วทฟส ๑๕๓
SCPY 153

ฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานสําหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Basic Physics for Medical Science
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ อุ ณ หภู ม ิแ ละความร้อ น ของไหล คลื่น เสีย งและการได้ยิน ทัศ นศาสตร์แ ละการ
มองเห็น แม่เหล็กไฟฟ้ าขัน้ พืน้ ฐาน กลศาสตร์ควอนตัมพืน้ ฐาน ฟิ สกิ ส์อะตอม ฟิ สกิ ส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี
Mechanics, temperature and heat, fluid, waves, sound and hearing, optics and
visualization, basic electromagnetism, basic quantum mechanics, atomic physics, nuclear physics and
radioactivity.
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ ๒๐๑ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาชีพพื้นฐาน ๑๗ หน่ วยกิ ต

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
วทคณ ๑๖๔
แคลคูลสั และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
๓ (๓-๐-๖)
SCMA 164
Calculus and System of Ordinary Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : การทบทวนแคลคู ล ัส หลัก เกณฑ์ ลูก โซ่ แ ละอนุ พ ัน ธ์ข องฟั ง ก์ช ัน ผกผัน อนุ พ ัน ธ์ข องฟั ง ก์ช ัน
ตรีโกณมิติ ฟั งก์ชนั ตรีโกณมิติผกผัน ฟั งก์ชนั เชิงกําลังและฟั งก์ชนั ลอการิทึม การหาอนุ พนั ธ์โดยปริยายและอัตรา
สัมพัทธ์ การประยุกต์อนุ พนั ธ์ ปฏิยานุ พนั ธ์ ปริพนั ธ์จาํ กัดเขตและไม่จํากัดเขต ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลสั เทคนิค
การหาปริพนั ธ์ การประยุกต์การหาปริพนั ธ์ ระบบสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ สนามทิศทางและรูปเฟส ตัวแทนเมทริกซ์
ผลเฉลยนิ่ง ผลเฉลยโดยวิธคี า่ ลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
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
SCCH 111

เคมีทวไป
ั่
๓ (๓-๐-๖)
General Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างของอะตอม พันธะเคมี แก๊สและทฤษฎีจลน์ ระดับโมเลกุ ลของแก๊ส สมดุลระหว่าง
วัฏภาค สารละลายและคอลลอยด์ อุณหพลศาสตร์เคมี จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลของไอออน ไฟฟ้ าเคมี
Atomic structure, chemical bonding, gases and the kinetic molecular theory of
gases, phase equilibria, solutions and colloids, chemical thermodynamics, chemical kinetics, ionic
equilibria, electrochemistry.



หน่ วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่ วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ หน่ วยกิต

๔๘ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

วทคม ๑๑๙
SCCH 119

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ปฏิบตั กิ ารเคมี
Chemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา วทคม ๑๑๑ หรือ วทคม ๑๒๒
ทดลองเคมีท ัว่ ไปและเคมีอิน ทรีย์ เบื้อ งต้ น ได้ แ ก่ ความคลาดเคลื่อ นและเลขนั ย สํ า คัญ การเตรีย มสารละลาย
การไทเทรตกรด-เบส การใช้แบบจําลองศึกษาสเตอริโอเคมีของสารอินทรีย์ สมดุลเคมี กฎอัตราของปฏิกริ ยิ า ปฏิกริ ยิ า
รีด อกซ์ การจําแนกสารอิน ทรีย์ตามการละลาย ปฏิกิรยิ าของ ไฮโดรคาร์บอน อัลกอฮอล์ ฟี นอล อัลดีไฮด์ คีโตน
กรดคาร์บอกซิลกิ อนุพนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิลกิ และเอมีน
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
SCCH 122

เคมีอนิ ทรีย์
๓ (๓-๐-๖)
Organic Chemistry
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้า งโมเลกุ ล และสมบัติข องสารอิน ทรีย์ การจํา แนกและการเรีย กชื่อ หมู่ฟั งก์ ช ัน ต่ า ง ๆ
สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และการหมุนระนาบของแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิรยิ า และการระบุสารแอลเคน
แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟี นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์
คีโตน กรดคาร์บอซิลิก อนุ พนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิลิก และอะมีน โครงสร้างโมเลกุลและสมบัติของสารชีวโมเลกุ ล
จําพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลิอกิ
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.



หน่ วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่ วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๒ หน่ วยกิต

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๔๙

วทชว ๑๐๒
SCBI 102

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๑
Biology Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : ปฏิ บ ัติก ารเรื่อ งกล้อ งจุ ล ทรรศน์ โครงสร้า งและหน้ า ที่ข องเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่อ การแบ่ ง เซลล์
พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Microscopy; cell structure and function; tissue; cell division; genetics and natural selection;
ecology; and behavior.
วทชว ๑๐๔
SCBI 104

ปฏิบตั กิ ารหลักชีววิทยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
Biology Laboratory II
วิชาบังคับก่อน : ทักษะการจัดกลุ่มชนิดต่างๆ ของพืชและสัตว์ทงั ้ ชนิดที่ไม่มกี ระดูกสันหลัง และที่มกี ระดูกสันหลัง
การสร้างเซลล์สบื พันธุ์ ชีววิทยาของการเจริญ ระบบประสาทและการควบคุมการทํางานของร่างกาย การไหลเวียน
ของเลือด
Diversity of plants and animals including invertebrates and vertebrates; reproduction and
development; nervous system and control of body function; circulatory system
วทชว ๑๒๓
SCBI 123

กระบวนการของชีวติ
๓(๓-๐-๖)
Process of Life
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทชว ๑๑๓
ความหลากหลายของสิง่ มีชวี ติ กระบวนการของชีวติ ของพืชรวมถึงอาหารของพืช การลําเลียง
ภาวะธํารงดุล การสืบพันธุแ์ ละการเจริญ กระบวนการของชีวติ ของสัตว์รวมถึงการสืบพันธุ์ การเจริญ การควบคุมต่อม
ไร้ท่อ การป้ องกันภายใน การแลกเปลีย่ นก๊าซ การลําเลียงภายใน การย่อยอาหาร การควบคุมออสโมซิสและการกําจัด
ของเสียทีเ่ กิดจากเมแทบอลิซมึ การส่งสัญญาณประสาท การควบคุมประสาท และการรับความรูส้ กึ
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
SCPY 110

in each faculty.

ปฏิบตั กิ ารฟิ สกิ ส์ทวไป
ั่
๑ (๐-๓-๑)
General Physics Laboratory
วิชาบังคับก่อน : การทดลองฟิ สกิ ส์พน้ื ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตรฟิ สกิ ส์ทน่ี กั ศึกษาแต่ละคณะกําลังศึกษา
Basic Physics experiments relating to Physics curriculums taught to the first year students

๕๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

วทฟส ๑๕๔
SCPY 154

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๓-๐-๖)

ฟิ สกิ ส์สาํ หรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
Physics for Medical Science
วิชาบังคับก่อน : กลศาสตร์ : การเคลื่อนทีแ่ บบกวัดแกว่ง ระบบหลายอนุภาค การเคลื่อนทีข่ องวัตถุเกร็ง
เทอร์โมไดนามิกส์ : กฎของเทอร์โมไดนามิกส์ ทิศทางของกระบวนการทางเทอร์โมไดนามิกส์

เอนโทรปี
แสงเชิงกายภาพ : การเลีย้ วเบน การแทรกสอด โพลาไรเซชันของแสง
แม่เหล็กไฟฟ้ า : กฎของเกาส์ กฎของบิโอต์-ซาวาร์ต กฎของแอมแปร์ กฎการเหนี่ ยวนํ าของ
ฟาราเดย์-เฮนรี สมการของแมกเวลส์ วงจรไฟฟ้ าทีม่ ตี วั เก็บประจุและตัวเหนี่ยวนําเป็ นส่วนประกอบ
ทฤษฎีสมั พัทธภาพพิเศษ : การแปลงแบบลอเรนซ์ การหดสัน้ ของความยาว การยืดออกของ
ช่วงเวลาโมเมนตัมเชิงสัมพัทธ์และพลังงานเชิงสัมพัทธ์
กลศาสตร์ควอนตัม : การแผ่รงั สีของวัตถุดาํ ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมป์ ตัน
สมมุตฐิ านของเดอ บอรย์ (ทวิภาวะคลื่น-อนุ ภาค) การทดลองของเดวิสสัน-เจอร์เมอร์ ฟั งก์ชนั คลื่นและความน่าจะเป็ น
ของการพบอนุ ภาค สมการของชเรอดิงเงอร์ ตัวอย่างการประยุกต์ใช้สมการของชเรอดิงเงอร์ สําหรับระบบอย่างง่าย
ฟิ สกิ ส์อะตอม : สมการของชเรอดิงเงอร์ สําหรับอะตอมทีม่ อี เิ ล็กตรอนเพียงตัวเดียว ฟั งก์ชนั คลื่น
และระดับพลังงานทีเ่ ป็ นไปได้ของอิเล็กตรอน เลขควอนตัม โมเมนตัมเชิงมุม สปิ นของอิเล็กตรอน การจัดเรียงตัวของ
อิเล็กตรอนในอะตอมทีม่ อี เิ ล็กตรอนหลายตัว ตารางธาตุ
ฟิ สิก ส์นิ ว เคลีย ร์ : โครงสร้า งและสมบัติข องนิ ว เคลีย ส พลัง งานยึด เหนี่ ย ว แบบจํา ลองของ
นิวเคลียส เสถียรภาพของนิวเคลียสและการสลายตัวแบบต่างๆ ปฏิกริ ยิ านิวเคลียร์ การแบ่งแยกนิวเคลียส หลักการ
ควบคุมเครือ่ งปฏิกรณ์นิวเคลียร์ การหลอมรวมนิวเคลียส
ฟิ สกิ ส์ของอนุ ภาค : อนุ ภาคมูลฐาน แบบจําลองมาตราฐานของอนุภาคมูลฐาน
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

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๕๑

กลุ่มวิ ชาชีพ ๑๘๔ หน่ วยกิ ต
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์พ้ ืนฐาน ๔๒ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพกย ๒๓๑
วิทยาเอ็มบริโอ
๑ (๑-๐-๒)
DTAN 231
Embryology
วิชาบังคับก่อน : การเจริญของเซลล์สบื พันธุ์ การปฏิสนธิ และการเจริญของตัวอ่อนตัง้ แต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอด
การเจริญของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย และการเจริญทีผ่ ดิ ปกติโดยสังเขป
Gametogenesis, fertilization, development from fertilization to birth, development of organ
systems and congenital malformations.
ทพกย ๒๓๒
DTAN 232

มหกายวิภาคศาสตร์ ๑
๓ (๒-๓-๕)
Gross Anatomy I
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างทัวไปเชิ
่
งกายวิภาคศาสตร์ กระดูก ข้อต่อ กะโหลกศีรษะ โครงสร้างของศีรษะและคอ
ช่องปาก ต่อมนํ้าลาย จมูกและโพรงอากาศข้างจมูก เยื่อหุม้ สมองและโพรงหลอดเลือดดํา ระบบประสาทส่วนปลายและ
ระบบประสาทอัตโนมัติ อวัยวะการรับรูเ้ ฉพาะ โครงสร้างศีรษะส่วนสัมพันธ์กบั การฉีดยาชาเฉพาะทีท่ างทันตกรรม
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
DTAN 233

จุลกายวิภาคศาสตร์ ๑
๒ (๑-๓-๓)
Microanatomy I
วิชาบังคับก่อน : ส่วนประกอบและการใช้กล้องจุลทรรศน์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของเซลล์และเนื้อเยื่อของร่างกาย
ได้แก่ เนื้อเยื่อบุผวิ ต่อม เนื้อเยื่อยึดต่อ กระดูกอ่อน กระดูก เม็ดเลือด เนื้อเยื่อสร้างเม็ดเลือด เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และ
เนื้อเยือ่ ประสาท
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
DTAN 243

จุลกายวิภาคศาสตร์ ๒
๒ (๑-๓-๓)
Microanatomy II
วิชาบังคับก่อน : จุลกายวิภาคศาสตร์ของหลอดเลือดและหลอดนํ้ าเหลือง เนื้ อเยื่อและอวัยวะนํ้ าเหลือง ผิวหนัง
โครงสร้างของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบปั สสาวะ ระบบสืบพันธุ์
และระบบต่อมไร้ทอ่
Microanatomy of blood and lymph vessels, lymphatic tissue and organs, skin, organs
of respiration, blood circulation, alimentary, urinary, reproduction and endocrine systems.

๕๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพกย ๒๔๒
DTAN 242

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)

ประสาทกายวิภาคศาสตร์
Neuroanatomy
วิชาบังคับก่อน : กายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหลอดเลือด วิถนี ้ําไขสันหลัง และตัวอย่าง
พยาธิสภาพทางประสาทโดยสังเขป
Anatomy of central nervous system, blood supply, cerebrospinal fluid pathway, and some
neurological pathology.

ทพกย ๒๕๑
DTAN 251

มหกายวิภาคศาสตร์ ๒
๒ (๑-๓-๓)
Gross Anatomy II
วิชาบังคับก่อน : โครงสร้างคอหอยและกล่องเสียง หลอดเลือด การระบายนํ้ าเหลือง และช่องพังผืดของศีรษะและ
คอ ผนังทรวงอก อวัยวะภายในช่องอก ระบบไหลเวียนโลหิต ผนังช่องท้อง อวัยวะภายในช่องท้อง อวัยวะในเชิงกราน
และโครงสร้างของแขน
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
DTID 233

ชีวสถิติ
๑ (๑-๐-๒)
Biostatistics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทคณ ๑๘๑
หลัก การและวิธีเชิง สถิ ติ ตัว อย่ า งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างทัน ตกรรม การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล
หลักการสํารวจตัวอย่างและการทดลอง สถิตพิ รรณนา การประมาณและการทดสอบสมมุตฐิ าน โปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิตสิ าํ หรับการวิเคราะห์ทางสถิตแิ ละการแปลความหมาย
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
DTID 241

วิทยาโรคฟั นผุ ๑
๒ (๑-๒-๓)
Cariology I
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพชค ๒๓๑ และ ทพชค ๒๓๒
สมุ ฏ ฐานวิท ยาของโรคฟั น ผุ พยาธิกํ า เนิ ด และการดํา เนิ น ของโรค ในแง่ข องลัก ษณะทาง
กายภาพ ชีวเคมี จุลพยาธิวทิ ยา จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ มุ้ กัน
Etiology of dental caries, pathogenesis and process of the disease in morphological,
biochemical, histopathological, microbiological and immunological aspects.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๕๓

ทพคร ๓๓๒
DTID 332

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

วิทยาโรคฟั นผุ ๒
Cariology II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๒๔๑
การวินิ จ ฉัยโรคฟั น ผุ และการป้ องกัน โรคฟั น ผุ โดยใช้ฟ ลูออไรด์และสารเคมี การเคลือ บหลุม
ร่องฟั น การดูแลสุขภาพช่องปาก การให้คาํ แนะนําด้านโภชนาการ
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
DTID 341

การเจริญเติบโตและการพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
๑ (๑-๐-๒)
Craniofacial Growth and Development
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๓๑
การเจริญ เติบ โตของโครงสร้า งกะโหลกศีร ษะและใบหน้ า ตัง้ แต่ ก่ อ นเกิด จนถึงหลังเกิด การ
พัฒนาการส่วนโค้งคอหอย กะโหลกศีรษะ ใบหน้า ช่องปาก ช่องจมูก ขากรรไกรบนและล่าง แนวคิดและทฤษฏีการ
เจริญ เติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้ า กลไกการเจริญของกระดูกหุ้มสมอง การเจริญของใบหน้ าส่วนกลางและ
ขากรรไกรล่าง ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
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
DTMI 242

หลักมูลจุลชีววิทยาการแพทย์สาํ หรับนักศึกษาทันตแพทย์
๓ (๒-๓-๕)
Fundamental of Medical Microbiology for Dental Students
วิชาบังคับก่อน : ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพชค ๒๓๑
การจัดหมวดหมู่และลักษณะพืน้ ฐานของจุลนิ ทรียต์ ่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส รา ริกเกตเซีย
คลามัยเดีย มัยโคพลาสมา แอลฟอร์มแบคทีเรีย โปรโตซัว และหนอนพยาธิ การเจริญ เติบโตและสรีรวิทยาของ
จุลนิ ทรีย์ และการศึกษาจุลนิ ทรียก์ ่อโรคในคนที่มคี วามสําคัญทางการแพทย์โดยศึกษาความสามารถในการก่อโรคติด
เชือ้ ทัง้ แบบเฉพาะทีแ่ ละทัวกาย
่
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.

๕๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพจว ๓๓๑
DTMI 331

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๒-๓-๕)

จุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ มุ้ กันช่องปาก
Oral Microbiology and Immunology
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพจว ๒๔๒ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา
ทพจว ๓๓๒
ชนิดและนิเวศวิทยาของจุลนิ ทรียต์ ่าง ๆ ในช่องปาก การเกิดคราบจุลนิ ทรียแ์ ละบทบาทในการก่อ
โรคการติด เชื้อที่เกี่ยงข้องกับ วิชาชีพ ทัน ตแพทย์ การติดเชื้อ ในช่อ งปากและทัว่ กายที่เกิด จากจุลิน ทรีย์ป ระจําถิ่น
ภูมคิ ุ้มกันและกลไกการป้ องกันการติดเชื้อในช่องปาก การควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม เทคนิคชีววิทยาระดับ
โมเลกุลในจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคิ มุ้ กันช่องปาก
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
DTMI 332

วิทยาภูมคิ มุ้ กันทีจ่ าํ เป็ นทางทันตกรรม
๒ (๒-๐-๔)
Essential Immunology in Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพชค ๒๓๑
กลไกการสร้างภูมคิ ุ้มกันและปฏิกิรยิ าของร่างกายต่อสิง่ แปลกปลอม ภูมคิ ุ้มกันผ่านทางสารนํ้ า
ภูมคิ ุม้ กันผ่านเซลล์ ภูมคิ ุม้ กันเยื่อเมือก ปฏิกริ ยิ าระหว่างสารก่อภูมติ ้านทานและสารภูมติ ้านทาน ปฏิกริ ยิ าภูมไิ วเกิน
ภูมติ า้ นตนเอง การปลูกถ่ายเนื้อเยือ่ และอวัยวะ การประยุกต์ความรูท้ างวิทยาภูมคิ มุ้ กันในทางคลินิก
Body defense mechanisms and reactions against foreign bodies, humoral immunity, cellmediated immunity, mucosal immunity, antigen-antibody reactions, hypersensitivity reactions, autoimmunity,
tissue and organ transplantation, clinical applications of immunology.
ทพชค ๒๓๑
DTBC 231

ชีวเคมี
๓ (๓-๐-๖)
Biochemistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๒
หลัก การพื้น ฐานของชีว เคมี : การศึก ษาโครงสร้า ง สมบัติ หน้ า ที่ข องสารมหโมเลกุ ล ของ
ร่างกาย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท ไขมัน โปรตีน เอนไซม์ และ กรดนิวคลิอกิ กระบวนการทางชีวเคมีของสิง่ มีชวี ติ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเมตาบอลิสมกับโครงสร้างหน้าที่ของชีวโมเลกุลที่สาํ คัญที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์
รวมทัง้ เนื้อเยือ่ ช่องปากและฟั น
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๕๕

ทพชค ๒๓๒
DTBC 232

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ปฏิบตั กิ ารชีวเคมี
Biochemistry Laboratory
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทคม ๑๒๒ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา
ทพชค ๒๓๑
ศึกษาสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของชีวโมเลกุล โดยใช้วธิ กี ารพืน้ ฐานของการทําฏิบตั กิ ารทาง
ชีวเคมี เช่น โครมาโตกราฟฟี , สเปคโตรโฟโตเมตรี, อิเลคโตรโฟรีซสิ และจนศาสตร์ของเอนไซม์
The study of chemical and physical properties of biomolecules through basic biochemical
techniques such as chromatography, spectrophotometry, electrophoresis and enzyme kinetics.
ทพชค ๒๓๕
DTBC 235

หลักการทางฟิ สกิ ส์ในวิทยาศาสตร์ชวี ภาพและทันตแพทยศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Physical Principles in Life Science and Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา วทฟส ๑๑๐, วทฟส ๑๕๓ และ วทฟส ๑๕๔
หลักการทางฟิ สกิ ส์และอุณ หพลศาสตร์ระดับโมเลกุล ที่นํ ามาใช้อธิบายปรากฏการณ์ ทางเคมี
ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในระดับเซลล์ของสิง่ มีชวี ติ รวมทัง้ หลักการและเทคนิคทางการศึกษาวิทยาศาสตร์ชวี ภาพที่สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการตอบคําถามทีเ่ กีย่ วข้องกับ สาขาทันตแพทยศาสตร์
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
DTPA 231

วิทยาเนื้อเยือ่ ช่องปาก
๑ (๐-๓-๑)
Oral Histology
วิชาบังคับก่อน : วิธกี ารเตรียมฟั นเพือ่ ศึกษาทางกล้องจุลทรรศน์ ศึกษาการเจริญและการเติบโตของฟั น โครงสร้าง
และหน้าทีข่ องเนื้อเยื่อต่างๆ ของฟั น คือ เคลือบฟั น เนื้อฟั น เนื้อเยื่อในฟั น เนื้อเยื่ออวัยวะปริทนั ต์ (เหงือก เคลือบราก
ฟั น กระดูกเบ้าฟั น และเอ็นยึดปริทนั ต์) เยือ่ บุอวัยวะในช่องปาก ข้อต่อขากรรไกร และต่อมนํ้าลาย
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
DTPA 243

พยาธิวทิ ยาทัวไป
่
๑ (๐-๒-๑)
General Pathology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพกย ๒๓๒, ทพกย ๒๓๓,
ทพกย ๒๔๓ และ ทพกย ๒๕๑
ความรู้พ้ื น ฐานทางพยาธิวิท ยาของเซลล์ แ ละเนื้ อ เยื่อ ได้ แ ก่ การตอบสนองของเซลล์ ต่ อ
การบาดเจ็บ การตายของเซลล์ การเติบโตที่ผดิ ปกติของเซลล์ เนื้องอก การอักเสบ การหายของแผล โรคภูมคิ ุ้มกัน
โรคติดเชือ้ ทัว่ ๆ ไปและโรคติดเชือ้ ในช่องปาก และโรคทีม่ สี าเหตุจากพันธุกรรม
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.

๕๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพพย ๓๔๒
DTPA 342

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

พยาธิวทิ ยาทัวกาย
่
Systemic Pathology
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๔๓
คําจํากัดความ สาเหตุ พยาธิกําเนิด ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์และทางจุล
พยาธิวทิ ยา การวินิจฉัย การรักษา และการพยากรณ์ โรคของโรคทางระบบซึ่งได้แก่ โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ
เลือดและเนื้อเยื่อนํ้ าเหลือง ระบบทางเดินหายใจ ระบบกระเพาะอาหารและลําไส้ ระบบทางเดินปั สสาวะและระบบ
สืบพันธุ์ ระบบประสาท ผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ต่อมไร้ทอ่ และเมแทบอลิซมึ
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
DTMS 233

ทันตวิภาคศาสตร์
๑ (๑-๐-๒)
Dental Anatomy
วิชาบังคับก่อน : การจํา แนกกลุ่ม ฟั น การเรีย กชื่อ ฟั น และสัญ ลัก ษณ์ แ ทนฟั น จํา นวน เวลาการขึ้น และหลุ ด
หน้าที่ โครงสร้างและส่วนต่างๆ ของฟั น ขนาดและรูปร่างลักษณะของฟั นแท้และฟั นนํ้ านมทุกซี่ การแยกลักษณะ
แตกต่างของฟั นแท้และฟั นนํ้ านมแต่ละซี่ ความสัมพันธ์ของฟั นในขากรรไกร ระบบการปกป้ องตนเองโดยธรรมชาติ
ของฟั น และการนําความรูท้ างทันตกายวิภาคศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ทางคลินิก
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
DTMS 234

ปฏิบตั กิ ารทันตวิภาคศาสตร์ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Dental Anatomy Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๓๓
ฝึ กหัดการจําแนกกลุ่มฟั น การเรียกชื่อฟั นและสัญลักษณ์ แทนฟั นแท้และฟั นนํ้ านมทุกซี่ ศึกษา
และฝึ กหัดเรียกชื่อโครงสร้างและส่วนต่างๆ ของฟั นและอวัยวะรองรับรากฟั นโดยอาศัยแบบจําลอง ฝึ กหัดการแยก
ลักษณะแตกต่างของฟั นแท้และฟั นนํ้ านมแต่ละซี่ ฝึ กหัดแกะแต่งตัวฟั นของฟั นหน้าแท้บนในแบบจําลองโดยใช้ขผ้ี ้งึ
ทางทันตกรรม
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๕๗

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ทพรบ ๒๓๕
DTMS 235

ปฏิบตั กิ ารทันตวิภาคศาสตร์ ๒
Dental Anatomy Laboratory II
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๓๓
ฝึกหัดแกะสลักแต่งฟั นของฟั นหลังแท้บนและล่างในหุน่ จําลองโดยใช้ขผ้ี ง้ึ ทางทันตกรรม
Laboratory practice: wax carving of permanent posterior teeth in typodont.

ทพสร ๒๔๑
DTPS 241

สรีรวิทยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
Physiology I
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพสร ๒๔๒ และ ทพสร ๒๔๓
การทํางานของเซลล์ประสาท เส้นประสาท กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบประสาทอิสระ
Function of neurons, nerve, muscle, nervous system, autonomic nervous system.

ทพสร ๒๔๒
DTPS 242

สรีรวิทยา ๒
๓ (๓-๐-๖)
Physiology II
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๓
การทํางานของระบบรับสัมผัสพิเศษ ได้แก่ การมองเห็น การรับกลิน่ การรับรส การได้ยนิ และ
การทรงตัว การทํางานของระบบการหายใจ ระบบการไหลเวีย นของโลหิต ระบบทางเดิน อาหาร ระบบขับ ถ่า ย
ปั สสาวะและการควบคุมความเป็ น กรด-ด่างของร่างกาย ระบบต่อมไร้ทอ่ และระบบสืบพันธุ์
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

ปฏิบตั กิ ารสรีรวิทยา

DTPS 243

Physiology Laboratory

๑ (๐-๓-๑)

วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๒
ศึกษาการทํางานของเซลล์ เส้นประสาท กล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบประสาทอิสระ การทํางาน
ของระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนของโลหิต ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปั สสาวะในสัตว์ทดลอง
หรือมนุ ษย์
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.

๕๘ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์การแพทย์คลิ นิก ๑๔๐ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพคร ๒๓๒
จริยศาสตร์ทนั ตแพทย์
๑ (๑-๐-๒)
DTID 232
Dental Ethics
วิชาบังคับก่อน : ประวัตวิ ชิ าชีพทันตแพทยศาสตร์ และองค์กรวิชาชีพ ความหมายของจริยศาสตร์ทนั ตแพทย์ หลัก
จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม สิทธิผปู้ ่ วยและผูบ้ ริโภค วิเคราะห์ประเด็นปั ญหาจริยธรรมและการใช้
เหตุผลทางจริยศาสตร์
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
DTID 244

หลักมูลทันตชีววัสดุศาสตร์
๒ (๒-๐-๔)
Fundamentals of Dental Biomaterial Science
วิชาบังคับก่อน : กระบวนการมาตรฐาน,สมบัติเชิงกล และเชิงชีวภาพของทันตวัสดุ, ศึกษาถึงทันตวัสดุจําพวก
โพลีเมอร์, อะคริลกิ เรซิน ขีผ้ ง้ึ และวัสดุเพื่อการบูรณะในช่องปาก ได้แก่ โลหะเจือ, อมัลกัม, คอมโพสิตเรซิน, กลาสไอ
โอโนเมอร์, วัสดุปิดร่องและหลุมบนฟั น, ซีเมนต์ ประเภทต่างๆ และวัสดุอ่นื ๆ ทางทันตกรรมเพือ่ ใช้บนั ทึก
การสบฟั น
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
DTID 331

การยศาสตร์ในทันตกรรม
๑ (๐-๒-๑)
Ergonomics in Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา มมศท ๑๐๑, ทพกย ๒๕๑, ทพคร ๒๔๑ และ ทพรบ ๒๓๓
การทํางานทันตกรรมเพือ่ ให้ได้ผลงานทีม่ คี ุณภาพ ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผูป้ ่ วย
ประกอบด้วยการจัดท่าทางการทํางาน การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง การมองภาพในช่องปากของผูป้ ่ วย
การจับเครือ่ งมือทันตกรรม การใช้เครือ่ งมือทันตกรรมทีถ่ กู ต้อง ความสัมพันธ์ของการนังทํ
่ างานของทันตแพทย์
และท่านอนของผูป้ ่ วย โดยการใช้ศรี ษะจําลองเป็ นทีฝ่ ึกปฏิบตั ิ
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 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๕๙

ทพคร ๓๓๔
DTID 334

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ปฏิบตั กิ ารทันตชีววัสดุศาสตร์
Dental Biomaterial Science Laboratory
วิชาบังคับก่อน : ฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารเพื่อการศึกษา และทดสอบสมบัตติ ่าง ๆ ทีม่ ผี ลต่อการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพของทันตวัสดุกลุ่มแอดฮีซฟี วัสดุพมิ พ์ปาก ยิปซัม อะคริลกิ โลหะเจือทางทันตกรรม ขีผ้ ง้ึ เซรามิก ซีเมนส์
กระบวนการมาตรฐาน และรายงานผลการศึกษาวัสดุต่าง 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
DTID 335

ทันตชีววัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
๑ (๑-๐-๒)
Dental Biomaterial Science and Technology
วิชาบังคับก่อน : กระบวนการมาตรฐาน,สมบัตทิ างกล และทางชีวภาพของทันตวัสดุ, การยึดติดทางทันตกรรม
ศึกษาถึงทันตวัสดุจาํ พวก ยิปซัม วัสดุหล่อทําเบ้า วัสดุพมิ พ์ปาก วัสดุทใ่ี ช้ในการขัดแต่ง และวัสดุทาํ เดือยฟั นสําเร็จรูป
การนําเทคโนโลยีใหม่ๆ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม
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
DTID 342

การจัดการความเจ็บปวด ๑: การทําให้ชาเฉพาะทีใ่ นทันตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
Pain Management I : Local Anesthesia in Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๓๑
เภสัช วิท ยาของยาชาและยาบีบ หลอดเลือ ด การเตรีย มยาชาเฉพาะที่ และพื้น ฐานการเลือ ก
โครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ทเ่ี กีย่ วกับยาชาเฉพาะที่ วิธกี ารฉีดยาชาในทางทันตแพทยศาสตร์ การแทรกซ้อนและ
ปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับยาชา และการฝึกทางคลินิก
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
DTID 344

กลไกและการจําแนกประเภทของความเจ็บปวดในบริเวณใบหน้าและช่องปาก
๑ (๑-๐-๒)
Orofacial Pain Mechanism and Classification
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๔๒
ประสาทชีววิทยาของความเจ็บปวด กลไกประสาทส่วนกลางและส่วนปลายของความเจ็บปวด
กลไก ลักษณะอาการทางคลินิกและการวินิจฉัยความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปากทัง้ ความเจ็บปวดเหตุจากฟั น
และความเจ็บปวดทีไ่ ม่ใช่เหตุจากฟั น
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 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพคร ๔๓๓
DTID 433

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
Oral and Maxillofacial Lesions II
วิชาบังคับก่อน : สอบ ผ่ า น รายวิ ช า ท พ พ ย๓ ๓ ๑ , ท พ พ ย ๓ ๓ ๒ , ท พ พ ย ๓ ๓ ๓ , และ
ทพพย ๓๔๑
การศึกษาถุงนํ้ า และเนื้องอกในบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า ได้แก่ การตรวจ
วินิจฉัย การตรวจทางภาพถ่ายรังสี การวางแผนการรักษา และวิธกี ารรักษาทางศัลยกรรมของถุงนํ้ า เนื้องอกชนิด
ไม่รา้ ยแรงในช่องปากและขากรรไกร โรคของต่อมนํ้าลาย รวมทัง้ การตัดชิน้ เนื้อส่งตรวจ การปลูกกระดูกหรือแก้ไขการ
สูญเสียเนื้อเยื่อที่มสี าเหตุจากเนื้องอกหรือการผ่าตัด ศึกษาถึงเนื้องอกชนิดร้ายแรงในช่องปาก ใบหน้าและลําคอ การ
ตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิธตี ่างๆ ได้แก่ การใช้รงั สีรกั ษา เคมีบําบัด การดูแลรักษาทาง ทันตกรรม/ศัลยกรรมใน
ผู้ป่วยเนื้องอกชนิดร้ายแรงทัง้ ก่อนและหลังทําการรักษา และผลของการรักษาต่ออวัยวะของช่องปาก และฟั น ภาวะ
กระดูกตายจากการฉายรังสี และภาวะกระดูกตายจากยาป้ องกันโรคกระดูกพรุน
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
DTID 442

สัมมนาการอักเสบและการหายของแผล
๑ (๑-๐-๒)
Inflammation and Wound Healing Seminar
วิชาบังคับก่อน : สัม มนาเกี่ยวกับขบวนการอัก เสบประเภทต่างๆ การหายของแผล การเปลี่ยนแปลงและผลที่
เกิดขึน้ ในระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ และทัง้ ระบบทัวร่
่ างกาย บทบาทของระบบภูมคิ ุม้ กันที่เกี่ยวข้อง ความจําเป็ น
ของขบวนการอักเสบต่อการมีชวี ติ ประโยชน์และโทษ การควบคุมขบวนการอักเสบของร่างกาย การใช้สารเคมีและยา
ทีม่ ผี ลต่อการอักเสบ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานสําคัญสําหรับนําไปประยุกต์ใช้ในคลินิก ทัง้ ในแง่ของการป้ องกัน การวินิจฉัย และ
การรักษา โดยใช้กรณีผปู้ ่ วยต่างๆ
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

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๖๑

ทพคร ๔๕๑
DTID 451

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๐-๖-๒)

โครงงานวิจยั
Research Project
วิชาบังคับก่อน : ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพคร ๔๓๑
ฝึ กปฏิบตั กิ ารวิจยั ตามโครงการวิจยั ที่ได้รบั โดยใช้กระบวนการวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ เก็บข้อมูล
ประมวลผลการวิจยั เขียนรายงานผลการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลการวิจยั
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
DTID 531

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
๑ (๑-๐-๒)
Oral and Maxillofacial Lesions III
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๒ และ ทพคร ๔๓๓
ประชุ ม กรณี ผู้ป่ วยที่ม ีรอยโรคในช่อ งปาก กระดูก ใบหน้ า และขากรรไกร โดยศึก ษาวิเคราะห์
จากลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกับภาพรังสี ลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยา และอภิปรายถึงสาเหตุ การดําเนินโรค
การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรค และการสัมนาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
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
DTID 542

กฎหมายและนิตทิ นั ตวิทยา
๑ (๑-๐-๒)
Jurisprudence and Forensic Odontology
วิชาบังคับก่อน : ปรัช ญาพื้น ฐานของกฎหมาย, ความรู้เบื้อ งต้น เกี่ย วกับ กฎหมายทัว่ ไป การขึ้น ทะเบีย นเป็ น
ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทันตแพทย์ สิทธิผู้ป่ วย กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพทันตแพทย์ กระบวนการยุตธิ รรม นิตเิ วชศาสตร์ขนั ้ พืน้ ฐานและทันตนิตเิ วช
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.

๖๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕
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ทพคร ๕๔๓
การจัด การความเจ็บ ปวด ๒ : การควบคุ ม ความเจ็บ ปวดและวิตกกังวล
๑ (๑-๐-๒)
ในการบําบัดทางทันตกรรม
DTID 543
Pain Management II: Pain and Anxiety Control in Dental Practice
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๔๓
หลักการควบคุมความเจ็บปวด การจัดการความเจ็บปวดด้วยการใช้ยา และไม่ใช้ยา การใช้ยา
รักษาโรคลมชัก และยารักษาความวิการของกระดูกและกล้ามเนื้อในการจัดการความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปาก การใช้
ยาระงับความรูส้ กึ และยาสงบประสาทเพื่อการบําบัดทางทันตกรรม การประเมินและการเตรียมผูป้ ่ วยก่อนใช้ยาระงับ
ความรูส้ กึ และยาสงบประสาท การดูแลหลังใช้ยาระงับความรูส้ กึ และยาสงบประสาท และภาวะแทรกซ้อนทีเ่ กิดขึน้ ได้
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
DTID 633

หลักมูลวิทยาทันตกรรมรากเทียม
๑ (๑-๐-๒)
Fundamental of Dental Implantology
วิชาบังคับก่อน : หลักมูลและประวัติความเป็ นมาของทันตกรรมรากเทียม การตรวจผู้ป่วยและการวางแผนการ
รักษาทันตกรรมรากเทียม ทางเลือกที่เหมาะสมสําหรับการผ่าตัดและงานทันตกรรมประดิษฐ์ วิธกี ารผ่าตัดและงาน
ทัน ตกรรมประดิษ ฐ์ในงานทันตกรรมรากเทียม การรักษารากเทียมและการจัดการภาวะแทรกซ้อน ฝึ ก ปฎิบตั ิใน
แบบจําลองการผ่าตัดและงานทันตกรรมประดิษฐ์
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
DTID 635

ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
๑ (๑-๐-๒)
Geriatric Dentistry
วิชาบังคับก่อน : ทฤษฎีการเปลี่ยนตามวัย การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและจิตใจ โรคที่พ บบ่อยในผู้สูงอายุ
การประเมินทางเภสัชวิทยา แผนการรักษาแบบพร้อมมูล การป้ องกันโรคในช่องปากและข้อควรพิจารณาในการรักษา
ทางทันตกรรมทีเ่ หมาะสม
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๖๓

ทพคร ๖๓๘
DTID 638

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๔
Oral and Maxillofacial Lesions IV
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๒ และ ทพคร ๔๓๓
ประชุมกรณีผปู้ ่ วยทีม่ รี อยโรคในช่องปาก กระดูกใบหน้าและขากรรไกร โดยศึกษาวิเคราะห์
จากลักษณะอาการทางคลินิกร่วมกับภาพรังสี ลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยา และอภิปรายถึงสาเหตุ การดําเนินโรค
การวินิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา การพยากรณ์โรค และการสัมนาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
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
DTID 652

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การวินิจฉัยโรคช่องปากและแปลภาพรังสี
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis and Radiograph
Interpretation
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๕๕๖
การฝึกซักประวัตผิ ปู้ ่ วย ตรวจทางคลินิก ส่งถ่ายและถ่ายภาพรังสีชอ่ งปาก ใบหน้า ศีรษะและลําคอ
การบันทึกบัตร การอ่านและแปลภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค การให้การวินิจฉัยโรคในช่องปาก ใบหน้า และ
ขากรรไกร การวางแผนการรักษา การส่งต่อผูป้ ่ วยอย่างถูกต้อง
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
DTOD 431

หลักมูลทันตกรรมจัดฟั น
๑(๑-๐-๒)
Fundamental of Orthodontics
วิชาบังคับก่อน : การสบฟั นแบบปกติและผิดปกติ สาเหตุและปั จจัยต่าง ๆ ที่มผี ลต่อโครงสร้าง และการทํางานของ
ระบบบดเคี้ยว ซึ่งนํ าไปสู่ก ารสบฟั น ที่ผิด ปกติรวมทัง้ ความรู้พ้ืน ฐานทาง กายภาพและชีวภาพของการเคลื่อนฟั น
การถอนฟั นตามลําดับต่อเนื่อง และหลักยึดทางทันตกรรมจัดฟั น
Normal occlusion and malocclusion, etiology and contributing factors of malocclusion, oral
habits, mechanism and biology of tooth movement, serial extraction and anchorages in orthodontic.

๖๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพทจ ๔๓๒
การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
๑ (๑-๐-๒)
DTOD 432
Diagnosis and Treatment Planning in Orthodontics
วิชาบังคับก่อน : การตรวจ การบันทึกข้อมูลผูป้ ่ วยจัดฟั น การกําหนดจุดสําคัญในแผ่นภาพรังสีเซฟาโลเมตริก การ
วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีขอ้ มือ, การวิเคราะห์แบบพิมพ์ฟัน เพื่อการ
วิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น รวมทัง้ การพิจารณาถอนฟั นเพือ่ การรักษาทางทันตกรรม
จัดฟั น
Examination, orthodontic record, cephalometric landmarks, cephalometric analysis,
analysis of model, orthodontic consideration in extraction and non extraction case and treatment plan in
orthodontic treatment.
๑ (๑-๐-๒)
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น
Orthodontic Treatment
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๔๓๑ และ ทพทจ ๔๓๒
การรัก ษาทางทัน ตกรรมจัด ฟั น ตัง้ แต่ ก ารป้ อ งกัน การแก้ไ ขการสบฟั น ผิด ปกติในระยะแรก
การรักษาเบื้องต้นด้วยเครื่องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ การรักษาทางทันตกรรมจัดฟั นแบบซับซ้อน เครื่องมือจัดฟั นชนิด
ติด แน่ น การออกแบบเครื่องมือจัด ฟั น ชนิ ด ถอดได้ท งั ้ ชนิ ดให้แรงและไม่ให้แ รง การเคลื่อ นฟั น แบบง่าย เครื่องมือ
ไมโอฟั งก์ช นั ่ การดูแลผู้ป่ วยระหว่างการรักษาทางทัน ตกรรมจัดฟั น จริยธรรม จรรยาบรรณทางทัน ตกรรมจัดฟั น
การคงสภาพฟั นภายหลังการจัดฟั นตลอดจนการจําแนกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อภายใต้การรักษาแบบสหสาขาโดยคํานึงถึง
ข้อจํากัด และผลข้างเคียงของการจัดฟั น ความวิการของกระโหลกศีรษะและใบหน้า ปากแหว่งเพดานโหว่ การจัดฟั น
ร่วมกับการผ่าตัด
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 ๔๔๒
DTOD 442

๑ (๐-๓-๑)
ปฏิบตั กิ ารทางทันตกรรมจัดฟั น
Orthodontic Laboratory
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๔๓๑ และ ทพทจ ๔๓๒
การฝึ กพิมพ์ปากและทําแบบพิมพ์ฟัน เพื่อการศึกษาทางทันตกรรมจัดฟั น วัสดุทเ่ี กี่ยวข้องในการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟั น ตะขอทางทันตกรรมจัดฟั น ฝึกดัดลวด และทําเครือ่ งมือทางทันตกรรมจัดฟั นชนิดถอดได้ทงั ้
ชนิดให้แรงและไม่ให้แรง
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).
ทพทจ ๔๔๓
DTOD 443

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๖๕

ทพทจ ๕๕๑
DTOD 551

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟั น ๑
Comprehensive Dental Practice: Orthodontics I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๔๔๒
ฝึ ก ปฏิบ ตั ิงานรัก ษาทางทันตกรรมจัดฟั นอย่างง่ายในผู้ป่ วยฟั น ชุดผสม ฝึ ก วิเคราะห์ วินิ จฉัย
วางแผนการรักษา ออกแบบเครื่องมือถอดได้ ในผูป้ ่ วยจริงและจากข้อมูลผูป้ ่ วยที่ได้รบั การรักษาไปแล้ว การช่วยงาน
่
ข้างเก้าอีท้ างทันตกรรมจัดฟั นอื่น ๆ การส่งเสริมความรูด้ า้ นทันตกรรมจัดฟั นแก่ผปู้ ่ วย ผูป้ กครองและประชาชนทัวไป
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
DTCM 231

สังคมวิทยาทันตแพทย์
๑ (๑-๐-๒)
Dental Sociology
วิชาบังคับก่อน : ความสัมพันธ์ระหว่างสังคมวิทยาและทันตแพทย์ในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาการเข้าสู่วชิ าชีพ
กระบวนการทํางาน ความสัมพันธ์ระหว่างทันตแพทย์และผู้ป่วย การเจ็บป่ วยของผู้ป่วย ปั จจัยทางสังคมต่อปั ญหา
สุขภาพช่องปาก ตลอดจนการเข้ารับบริการ เพื่อให้ทนั ตแพทย์สามารถปฏิบตั งิ านในสังคมและทําให้ประชาชนมีสขุ ภาพ
ช่องปากทีด่ อี ย่างยังยื
่ น
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
DTCM 431

การส่งเสริมทันตสุขภาพและทันตสุขศึกษา
๒ (๒-๐-๔)
Oral Health Promotion and Oral Health Education
วิชาบังคับก่อน : ทฤษฎีแนวคิดของสุขภาพ กระบวนการส่งเสริมสุขภาพ การป้ องกันโรค การให้สขุ ศึกษา และสือ่
สุขศึกษา การคุม้ ครองสุขภาพ และโครงการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ
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.

๖๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพทช ๕๓๑
DTCM 531

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๐-๒*-๑๐)

ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข
Study visit in Health Delivery System
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๔๓๑, ทพทห ๕๓๑, ทพวป ๔๔๓ และ ทพทด ๔๔๒
ระบบสุขภาพในระดับชุมชนและดูงานการจัดบริการและการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชนและ
สถานบริการสุขภาพระดับต่าง ๆ
Study visit of the provincial health delivery system, practice in district hospitals and
various level of health services.
ทพทช ๕๓๒
DTCM 532

วิทยาการระบาด
๑ (๑-๐-๒)
Epidemiology
วิชาบังคับก่อน : ความรูพ้ ้นื ฐานทางวิชาระบาดวิทยามุ่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ แนวคิด หลักการ และวิธกี ารทาง
ระบาดวิทยาในการศึกษาลักษณะการเกิดการกระจายของปั ญหาสุขภาพและปั จจัยที่เป็ นสาเหตุหรือมีอทิ ธิพลต่อการ
เกิดปั ญหาสุขภาพในประชากรโดยเฉพาะปั ญหาทางทันตสุขภาพรวมไปถึงการวิพากษ์งานวิจยั ทางทันตสาธารณสุข
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
DTCM 533

การบริหารงานทันตสาธารณสุข
๒ (๒-๐-๔)
Dental Public Health Administration
วิชาบังคับก่อน : หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ : เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ระบบการเงินเพื่อสุขภาพ หลักประกันสุขภาพ
และการประกันสังคม การจัดทําและการบริหารงบประมาณ การวิเคราะห์ตน้ ทุนการบริการ
หมวดวิช าเฉพาะ : ปั ญ หาทัน ตสาธารณสุข การวางแผนงาน การดูแ ลทัน ตสุข ภาพ และการ
ประเมินผล
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* คือ ฝึกปฏิบตั ิ ๒ สัปดาห์

หน่วยกิตจะอยูใ่ นหมวดวิชาศึกษาทัวไป
่ จํานวน ๑ หน่วยกิต และอยูใ่ นหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน ๑ หน่วยกิต
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ทพทช ๕๕๒
DTCM 552

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน
School Oral Health Program
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทช ๔๓๑, ทพทด ๔๔๒, ทพวป ๔๔๒ และ ทพทห ๔๔๒
ฝึกปฏิบตั งิ านทันตกรรมโรงเรียน โดยครอบคลุมงาน 3 ด้าน คือ การให้บริการทันตกรรมป้ องกัน
การส่งเสริมทันตสุขภาพ และ การจัดสภาพสิง่ แวดล้อม
Practice conducting a school preventive program that includes 3 aspects, preventive
services, education, and school environments.
ทพทช ๖๔๒
DTCM 642

ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : การฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
Extern : Field Works
วิชาบังคับก่อน : ฝึกปฏิบตั งิ านทันตกรรมชุมชนในโรงพยาบาลชุมชน
Externship Practice as a Dentist in a District Hospital.

๔ (๐-๔*-๒๐)

ทพทช ๖๔๓
DTCM 643

การบริหารคลินิกทันตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
Dental Office Administration
วิชาบังคับก่อน : การจัด การคลินิ ก ทัน ตกรรมให้ทํางานได้อย่างปลอดภัย มีป ระสิท ธิภ าพ การจัด การบุ ค ลากร
ผู้ร่วมงานและผู้ป่วย การออกแบบคลินิกทันตกรรมและเลือกใช้เครื่องมือ การทํางานร่วมกับผู้ช่วยทันตแพทย์ด้วย
วิธกี ารทันตกรรมสีห่ ตั ถ์
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
DTPD 431

พัฒนาการและการจัดการพฤติกรรมเด็ก
๑ (๑-๐-๒)
Child Development and Behavior Management
วิชาบังคับก่อน : พัฒนาการของเด็กแต่ละวัย ทางร่างกาย สมองและสติปัญญา สังคม อารมณ์และบุคลิกภาพ การ
เจริญ พัฒนาของชุดฟั น ฟั นนํ้ านมและฟั นแท้ การปรับพฤติกรรมผู้ป่วยเด็กปกติและเด็กพิเศษ ด้วยวิธที างจิตวิทยา
การควบคุมทางกายและการใช้ยา
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
DTPD 442

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๑-๒-๓)

การจัดการทางทันตกรรมในเด็ก
Dental Management in Children
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๓๑
การตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา และการรักษาโรคในช่องปากของผู้ป่วยเด็กด้วยวิธที าง
ทันตกรรมบูรณะ การรักษาเนื้อเยื่อในฟั นนํ้านม ศัลยกรรม การใช้เครื่องมือคงสภาพฟั น การบําบัดฉุ กเฉินและรักษา
ฟั นทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ รอยโรคในช่องปากและโรคปริทนั ต์ในเด็ก
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
DTPD 552

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๑
๒ (๐-๖-๒)
Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๔๒
การฝึ ก ปฏิบ ัติ การรัก ษาทัน ตกรรมขัน้ พื้น ฐานสํา หรับ ผู้ป่ วยเด็ก ประเมิน รอยโรคในช่อ งปาก
จัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา วางแผนการรักษา ทันตกรรมป้ องกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก ผู้ปกครอง และ
ทันตแพทย์ และส่งต่อผูป้ ่ วยเพือ่ รับการรักษาอย่างเหมาะสม
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
DTPD 652

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒
๒ (๐-๖-๒)
Comprehensive Dental Practice: Pediatric Dentistry II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๕๕๒
ฝึ กปฏิบตั ิงานดูแลผู้ป่วยเด็กแบบพร้อมมูล ทําการประเมินผู้ป่วย ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการ
รักษา ให้การรักษาและการป้ องกันโรค รวมทัง้ คําแนะนํ าในการดูแลสุขภาพช่องปากที่เหมาะสมกับโรค ความเสีย่ งต่อ
โรคและภาวะผิดปกติต่างๆ ในช่องปากของผูป้ ่ วยแต่ละราย
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.
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ทพทป ๓๓๑
DTPT 331

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟั นเทียมทัง้ ปาก
Removable Prosthodontics I: Complete Dentures
วิชาบังคับก่อน : วิธกี ารตรวจวินิจฉัยสภาพช่องปากผูป้ ่ วยทีม่ สี นั เหงือกไร้ฟัน การวางแผนการรักษา หลักการขัน้
พืน้ ฐานในการทําฟั นเทียมทัง้ ปาก การใส่ฟันเทียมให้ผปู้ ่ วย การแก้ไขฟั นเทียมและให้ขอ้ แนะนําผูป้ ่ วยทีใ่ ส่ฟันเทียมทัง้
่
ทนั ที
ปาก การวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาในการรักษาผู้ป่วยด้วยการใส่ฟันเทียมทัง้ ปาก การทําฟั นเทียมชัวคราวใส่
การซ่อม เสริมฐาน และเปลีย่ นฐานฟั นเทียมทัง้ ปาก
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
DTPT 332

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๑ : ฟั นเทียมทัง้ ปาก
๒ (๐-๖-๒)
Removable Prosthodontic Laboratory I : Complete Dentures
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๓๑
ฝึกหัดทําฟั นเทียมทัง้ ปากบนแบบจําลอง เริม่ ตัง้ แต่วาดขอบเขตถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล ศึกษา
ลักษณะของถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลจากตัวอย่าง ทําฐานชัวคราวและแท่
่
นกัด บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรในหุน่
เรียงฟั น หล่อแบบ อัดอะคริลกิ ปรับการสบฟั น และฟั นเทียมออกจากแบบจําลองและขัดแต่ง ฝึกหัดซ่อมฐานฟั นเทียมที่
แตกหัด
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
DTPT 341

ทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๑
๑ (๑-๐-๒)
Fixed Prosthodontics I
วิชาบังคับก่อน : ความรูข้ นั ้ พืน้ ฐานของฟั นเทียมติดแน่ น การกรอแต่งฟั นหลัก การออกแบบครอบฟั น สะพานฟั น
ฟั นแขวน ข้อต่อสะพานฟั น ขัน้ ตอนการทําฟั นเทียมติดแน่ นชนิดโลหะเต็มซี่ ชนิดโลหะเคลือบพอร์ซเลน ชนิดเซรา
มิกล้วน การทําครอบฟั นรับตะขอสําหรับฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ ฟั นเทียมติดแน่นชัวคราว
่
การแก้ปัญหาการกรอแต่ง
ฟั นหลัก
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.
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ทพทป ๓๔๒
DTPT 342

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๐-๖-๒)

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๑
Fixed Prosthodontic Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๓๕ และ ทพทป ๓๔๑
ฝึ ก กรอแต่ ง ฟั น หลัก สํา หรับ ครอบฟั น ชนิ ด ต่ า ง ๆ บนฟั น พลาสติก ทํ า ครอบฟั น โลหะเต็ม ซี่
รับตะขอฟั นเทียมบางส่วนถอดได้บนแบบจําลอง ทําครอบฟั นชัวคราวบนแบบจํ
่
าลอง
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
DTPT 343

ทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้
๒ (๒-๐-๔)
Removable Prosthodontics II: Partial Dentures
วิชาบังคับก่อน : พืน้ ฐานของฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ คํานิยามทีเ่ กี่ยวข้อง ส่วนประกอบต่าง ๆ ชนิดและลักษณะ
ของฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิด และลักษณะของตะขอ การออกแบบ วิธที ําฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะและ
ฐานอะคริลกิ เริม่ ตัง้ แต่เตรียมช่องปากจนถึงการใส่ การแก้ไข ให้ขอ้ แนะนําผูป้ ่ วย และติดตามผลภายหลังใส่ รวมทัง้ การ
ซ่อมและเสริมฐานฟั นเทียม
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
DTPT 344

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้ ๒ : ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้
๑ (๐-๓-๑)
Removable Prosthodontic Laboratory II: Partial Dentures
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๔๓
ฝึกหัดสํารวจแบบจําลองศึกษาและวาดแบบฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ ศึกษาส่วนประกอบและการ
ออกแบบฟั นเทียมบางส่วนถอดได้แบบต่าง ๆ ฝึ กหัดเตรียมแอ่งรับแบบต่าง ๆ บนฟั นปลาสเตอร์และฟั นพลาสติก
่
ทนั ทีท่ี
ฝึ กหัดทําฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ฐานเรซินอะคริลกิ ทีม่ ตี ะขอลวดดัดบนแบบจําลองโดยมีซ่ฟี ั นเทียมชัวคราวใส่
ฟั นหน้า ๑ ซี่
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.
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ทพทป ๔๓๑
DTPT 431

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๒
Fixed Prosthodontics II
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวิชาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๔๑
การวางแผนการรักษาและขัน้ ตอนการรักษาผูป้ ่ วยฟั นเทียมติดแน่ น การกรอแต่งฟั นหลักสําหรับ
สะพานฟั น การจัดการเนื้อเยื่อและพิมพ์ปาก บันทึกการสบฟั นการเลือกสีฟัน การทําไดและแบบทํางาน วิธลี องชิน้ งาน
ในปาก การยึดชิน้ งานกับฟั นหลัก และการนัดผูป้ ่ วยกลับมาตรวจ การบูรณะฟั นทีส่ ญ
ู เสียเนื้อฟั นไปมาก และฟั นทีร่ กั ษา
คลองรากฟั น การวินิจฉัย และแก้ไขความล้มเหลวทีเ่ กิดจากการใส่ฟันเทียมติดแน่น
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
DTPT 432

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมประดิษฐ์ตดิ แน่น ๒
๒ (๐-๖-๒)
Fixed Prosthodontic Laboratory II
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๔๒, ทพทป ๔๓๑
และทพวด ๔๓๒
ฝึ กกรอแต่งฟั นหลักสําหรับสะพานฟั น แต่งกระสวนขี้ผ้งึ สําหรับโครงโลหะของสะพานฟั นโลหะ
เคลือบกระเบือ้ ง ฝึ กกรอแต่งฟั นและเตรียมคลองรากฟั นของฟั นทีร่ กั ษาราก แต่งกระสวนขีผ้ ง้ึ เดือยฟั นโดยวิธอี อ้ มบน
แบบจําลอง ฝึ กเลือกสีฟัน ฝึ กประมวลข้อมูลจากกรณีศกึ ษา เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาด้วยฟั นเทียมติดแน่ น
เพือ่ วินิจฉัยและแก้ไขความล้มเหลวทีเ่ กิดจากการใส่ฟันเทียมติดแน่น

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.
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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพทป ๔๔๑
การจัดการผูป้ ่ วยทันตกรรมประดิษฐ์แบบพร้อมมูล
๑ (๑-๐-๒)
DTPT 441
Comprehensive Management for Prosthodontic Patients
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวิชาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๓๓๑, ทพทป ๓๔๓
และ ทพทป ๔๓๑
การตรวจ การวางแผน การรักษา ขัน้ ตอนการให้การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ ทัง้ ผูป้ ่ วยปกติ
ผูป้ ่ วยที่ต้องการความสวยงาม ผูส้ งู อายุ ผูป้ ่ วยทีม่ โี รคทัวกาย
่
การประยุกต์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในการรักษาผูป้ ่ วย
ทางทันตกรรมประดิษฐ์ ปั ญหาทีพ่ บและวิธกี ารแก้ไข วิธนี ําเสนอรายงานผูป้ ่ วยทางทันตกรรมประดิษฐ์ การสัมมนาทาง
ทันตกรรมประดิษฐ์
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
DTPT 552

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๑
๔ (๐-๑๒-๔)
Dental Clinical Practice: Prosthodontics I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๓๑, ทพทป ๓๓๒, ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๓๔๒,
ทพทป ๓๔๓, ทพทป ๓๔๔, ทพทป ๔๓๑, ทพทป ๔๓๒ และ เคยศึกษาหรือ
ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๔๔๑
ฝึ กปฏิบตั ิงานคลินิกในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล โดยการฟื้ นฟูระบบการบด
เคีย้ วด้วยการใส่ฟันเทียมทัง้ ปาก ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ ฟั นเทียมติดแน่น พร้อมทัง้ แก้ไขปั ญหาจากการใส่ฟันเทียม
จนกระทังใช้
่ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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
DTPT 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมประดิษฐ์ ๒
๓ (๐-๙-๓)
Dental Clinical Practice: Prosthodontics II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทป ๓๓๑, ทพทป ๓๓๒, ทพทป ๓๔๑, ทพทป ๓๔๒,
ทพทป ๓๔๓, ทพทป ๓๔๔, ทพทป ๔๓๑, ทพทป ๔๓๒ และเคยศึกษาหรือ
ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทป ๔๔๑
ฝึ กปฏิบตั ิงานคลินิกในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล โดยการฟื้ นฟูระบบการบด
เคีย้ วด้วยการใส่ฟันเทียมทัง้ ปาก ฟั นเทียมบางส่วนถอดได้ ฟั นเทียมติดแน่น พร้อมทัง้ แก้ไขปั ญหาจากการใส่ฟันเทียม
นัน้ จนกระทังใช้
่ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ นี้นกั ศึกษาต้องรักษาผูป้ ่ วยทีค่ า้ งจากรายวิชา ทพทป ๕๕๒ ให้เสร็จ
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
DTAD 431

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลขัน้ แนะนํา
Introduction to Comprehensive Dental Care
วิชาบังคับก่อน : หลักการและกระบวนการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลโดยให้นักศึกษาเข้าใจลําดับขัน้ ตอนการวาง
แผนการรัก ษาและสามารถวางแผนการบริบ าลทัน ตกรรมพร้อ มมูล โดยผสมผสานความรู้ส าขาวิช าต่ า งๆ ทาง
ทันตแพทย์ อีกทัง้ ข้อจํากัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ ความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ป่วยแต่ละราย
รวมไปถึงการจูงใจ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกัน และการธํารงรักษาสุขภาพช่องปากผู้ป่วยที่
เหมาะสมอย่างยังยื
่ น
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
DTAD 441

การบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล
๑ (๑-๐-๒)
Comprehensive Dental Care
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวิชา ทพทส ๔๓๑
การนํ าหลัก การและกระบวนทัศน์ ในการบริบ าลทัน ตกรรมพร้อ มมูลมาประยุก ต์ใช้ในการวาง
แผนการรักษา และสามารถนําเสนอได้อย่างเป็ นระบบ อีกทัง้ เรียนรูแ้ ละวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปั ญหา และแนวทาง
ป้ องกันปั ญหาทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ในการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล
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
DTAD 641

การประเมินผลหลังการรักษาและสัมมนา
๑ (๑-๐-๒)
Post – Treatment Assessment and Seminar
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทส ๔๔๑
ประเมินผลการบริบาลทัน ตกรรมพร้อมมูลอย่างเป็ น ระบบ จากความพึงพอใจของผู้ป่ วย และ
ผลการรักษาตามแผนการรักษา การวิเคราะห์ผลสําเร็จ การล้มเหลว และปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ านบริบาลทันต
กรรมพร้อมมูล
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
DTAD 642

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๐-๙-๓)

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมทัวไป
่
Comprehensive Dental Practice: General Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทส ๔๔๑
ปฎิบตั ิงานบริการทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วย ซึ่งมุ่งเน้ นมีทกั ษะในการตรวจวินิจฉัยวางแผน
การรัก ษาที่เหมาะสมซึ่งสามารถอธิบ ายให้ผู้ป่ วยเข้า ใจและยอมรับ แผนการรัก ษา ตลอดจนการจัด บริก ารทาง
ทันตกรรมทีจ่ ําเป็ นแก่ผปู้ ่ วยแต่ละรายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งขบวนการรักษานัน้ จะต้องผสมผสานและสอดคล้อง
กับข้อจํากัดทางการแพทย์ สภาวะจิตใจ ความต้องการ และสภาวะทางเศรษฐกิจของผูป้ ่ วยแต่ละราย รวมไปถึงการ
จูงใจเพื่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการป้ องกันและการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากของผูป้ ่ วยให้คงสภาพที่
สมบูรณ์และสามารถป้ องกันการกลับมาเป็ นโรคใหม่ได้
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
DTAD 651

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การบําบัดรักษาเบือ้ งต้นและฉุกเฉิน
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Primary and Emergency Treatment
วิชาบังคับก่อน : ปฏิบตั ิงานคลินิกต่อผู้ป่วยในงานรักษาเบื้องต้นและงานบําบัดฉุ กเฉิน โดยประมวลความรูท้ าง
ทฤษฎีจากสาขาวิชาต่างๆ ทีเ่ รียนมา นํามาใช้ปฏิบตั ทิ างคลินิกในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัยทํานายโรค วางแผนการ
รักษา และการให้การบําบัดรักษา รวมถึงการให้คําแนะนํ าในการดูแลรักษาสุขภาพในช่องปากของตนเอง ทัง้ นี้โดย
มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดในช่องปาก เป็ นการหยุดยัง้ การลุกลามของโรค และป้ องกันการ
กลับเป็ นโรคใหม่
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
DTOP 343

ทันตกรรมหัตถการ
๑ (๑-๐-๒)
Operative Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๒๔๔
การศึกษาเกี่ยวกับขอบเขตของงานทันตกรรมหัตถการ เครื่องมือที่ใช้ทางทันตกรรมหัตถการ
การตรวจวินิจฉัยรอยโรคฟั นผุ การรักษารอยโรคฟั นผุในระยะเริม่ ต้นและเมื่อรอยโรคลุกลาม การเลือกวัสดุบูรณะ
อย่างเหมาะสม การบูรณะโพรงฟั นแบบต่างๆ ทีไ่ ม่ซบั ซ้อนด้วยวัสดุอมัลกัมและวัสดุสเี หมือนฟั น
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
DTOP 344

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ ๑
Operative Dentistry Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๓๔๓
ฝึกปฏิบตั กิ ารอุดฟั นขัน้ พืน้ ฐานในห้องปฏิบตั กิ ารด้วยอมัลกัม ฝึกการผสมวัสดุรองพืน้ และวัสดุ
อุดชัวคราว
่
ฝึกหัดการกรอฟั นด้วยหัวกรอความเร็วสูง
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
DTOP 433

ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ ๒
๑ (๐-๓-๑)
Operative Dentistry Laboratory II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๔๓ และทพทห ๓๔๔
ฝึกปฏิบตั กิ ารอุดฟั นขัน้ พืน้ ฐานในห้องปฏิบตั กิ าร วัสดุสเี หมือนฟั น และเตรียมนักศึกษาให้พร้อม
สําหรับการอุดฟั นในผูป้ ่ วย
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
DTOP 442

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๑
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๔๓, ทพทห ๓๔๔ และ ทพทห ๔๓๓
ฝึกปฏิบตั คิ ลินิกบูรณะฟั นอย่างง่ายในโพรงฟั นขนาดเล็ก ในผูป้ ่ วยทีม่ ารับการบริบาล ทันตกรรม
พร้อมมูล เพือ่ หยุดยัง้ การดําเนินของโรคฟั นผุ โดยอุดฟั นอย่างง่ายด้วยอมัลกัม และวัสดุสคี ล้ายฟั นในรายทีเ่ หมาะสม
Simple restoration in small cavity with amalgam and tooth color filling material in patients.

ทพทห ๕๓๑
DTOP 531

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๒
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry II
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทห ๔๔๒
ฝึกปฏิบตั คิ ลินิกบูรณะฟั นอย่างง่ายในโพรงฟั นขนาดเล็กและปานกลาง ในผูป้ ่ วยด้วยอมัลกัม
และวัสดุสคี ล้ายฟั นในรายทีเ่ หมาะสมเพือ่ หยุดยัง้ การดําเนินของโรคฟั นผุ
Simple restoration in small and medium cavities with amalgam and tooth color filling
material in patients for inhibition of dental caries process
ทพทห ๕๔๑
DTOP 541

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๓
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry III
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๔๔๒ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา
ทพทห ๕๓๑
ฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกบูรณะฟั นในโพรงฟั นขนาดปานกลางและใหญ่ ในผู้ป่วยด้วยอมัลกัม และวัสดุส ี
คล้ายฟั นในรายทีเ่ หมาะสมเพือ่ หยุดยัง้ การดําเนินของโรคฟั นผุ
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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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพทห ๕๔๒
DTOP 542

ทันตกรรมหัตถการขัน้ สูง
๑ (๑-๐-๒)
Advanced Operative Dentistry
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๓๔๓, ทพทห ๓๔๔ และ ทพทห ๔๓๓
ความก้าวหน้ าทางทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟั นในกรณี ท่ีซ บั ซ้อน และการแก้ปัญ หาทาง

ทันตกรรมหัตถการ
Advance in operative dentistry, complex tooth restoration and problem solving in operative
dentistry.
ทพทห ๖๓๑
DTOP 631

ทพพย ๓๓๑
DTPA 331

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมหัตถการ ๔
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Operative Dentistry IV
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทห ๕๓๑ และเคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา
ทพทห ๕๔๑ และ ทพทห ๕๔๒
ฝึกปฏิบตั คิ ลินิกบูรณะฟั นในโพรงฟั นทีซ่ บั ซ้อนด้วยอมัลกัม และวัสดุสคี ล้ายฟั น
Complex restoration with amalgam and tooth color filling material in patients

พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๑: พยาธิวทิ ยาเนื้อเยือ่ อ่อน
๑ (๑-๐-๒)
Oral Pathology I : Soft Tissue Pathology
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓
การศึกษาเกีย่ วกับรอยโรคทีเ่ กิดกับเนื้อเยื่ออ่อนทีเ่ กิดในช่องปาก รอบช่องปาก ใบหน้าและ ลําคอ
อันได้แก่เนื้องอกของเนื้อเยื่อบุของผิวหนังและเยื่อเมือก ความผิดปกติของเยื่อเมือกและผิวหนังอื่นๆ รอยโรคก่อนเป็ น
มะเร็ง มะเร็งในช่องปาก เมลาโนมาและรอยโรคมีสารสีจบั เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนที่มเี ซลล์ต้นกําเนิดจากชัน้ มี
โซเดิรม์ และเซลล์นิวรัลเครส และรอยโรคทีค่ ล้ายเนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อน รอยโรคแกรนูโลมาตัส โรคของต่อมนํ้าลาย
โดยการศึกษาจะครอบคลุมถึงคําจํากัดความ สาเหตุและการดําเนินไปของรอยโรค ลักษณะทางคลินิกโดยย่อ ลักษณะ
ทางจุลพยาธิวทิ ยาและการวินิจฉัยสุดท้าย
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
DTPA 332

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๒ : รอยโรคของขากรรไกร
Oral Pathology II : Lesions of Jaws
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓
รอยโรคที่เกิดกับกระดูกขากรรไกร และเนื้ อเยื่อข้างเคียงกระดูกขากรรไกร อัน ได้แก่ รอยโรค
เกี่ยวกับการพัฒ นาคลี่คลายที่ผดิ ปกติของฟั น โรคของเนื้อเยื่อในฟั นและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟั น การอักเสบของ
กระดูกขากรรไกร ถุงนํ้ าในขากรรไกร เนื้องอกชนิดต่างๆที่มตี ้นกําเนิดจากเนื้อเยื่อของฟั น รอยโรคอื่นๆในกระดูก
ขากรรไกรทีไ่ ม่ได้มสี าเหตุจากฟั น รอยโรคของข้อต่อขากรรไกร
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
DTPA 333

ปฏิบตั กิ ารพยาธิวทิ ยาช่องปาก
๑ (๐-๓-๑)
Oral Pathology Laboratory
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วม
เวลากับรายวิชา ทพพย ๓๓๑ และ ทพพย ๓๓๒
ฝึ กปฏิบตั บิ รรยายลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาในห้องปฏิบตั กิ ารของรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนที่เกิดใน
ช่องปาก รอบช่องปาก ใบหน้า และลําคอ และรอยโรคทีเ่ กิดกับกระดูกขากรรไกร รวมทัง้ เนื้อเยือ่ ใกล้เคียง
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
DTPA 341

พยาธิวทิ ยาช่องปาก ๓
๑ (๑-๐-๒)
Oral Pathology III
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๒๓๑ และ ทพพย ๒๔๓
เนื้องอกบริเวณศีรษะและคอ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งปุ่มนํ้าเหลือง โรคทางพันธุกรรมและ
เมแทบอลิซมึ ของขากรรไกร ตลอดจนวิธกี ารที่ทนั สมัยที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยโรค และการทําสัมมนาหัวข้อเกี่ยวกับ
พยาธิวทิ ยาช่องปากทีน่ ่าสนใจ
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
DTPM 331

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

หลักการทัวไปทางเภสั
่
ชวิทยาและพิษวิทยา
General Principles of Pharmacology and Toxicology
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพชค ๒๓๑, ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๒
ความรู้พ้ืน ฐานทางเภสัช วิทยา ทัง้ ทางด้านเภสัช พลศาสตร์ เภสัชจลนศาสตร์ การเรีย กชื่อยา
แหล่งทีม่ าของยา การบริหารยา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา และศึกษาความรูพ้ น้ื ฐานทางพิษวิทยา สารที่
ทําให้เกิดพิษ การรักษาและการป้ องกันสารพิษโดยเน้นสารทีใ่ ช้ทางทันตกรรม
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
DTPM 332

การเขียนใบสังยาและการเตรี
่
ยมยาทางทันตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
Prescription Writing and Dental Drug Preparation
วิชาบังคับก่อน : ความรู้พ้ืน ฐานทางเภสัช กรรม ส่ว นประกอบของสูต รยา การเตรีย มยาที่ใช้ท างทัน ตกรรม
รูป แบบยาชนิ ด ต่างๆ นํ้ ายาบ้วนปาก ยาสีฟั น ยาลดอาการเสียวฟั น การจําแนกยาตามกฎหมายยา กฎหมายยา
ส่วนประกอบของใบสังยา
่ คําย่อภาษาลาติน และระบบมาตราชังตวงวั
่
ดทีใ่ ช้ในทางยา
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
DTPM 333

ยาออกฤทธิ ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางและระบบประสาทอิสระ
๑ (๑-๐-๒)
Drugs Acting on the Central Nervous System & Autonomic Nervous System
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพสร ๒๔๑ และ ทพสร ๒๔๒
ยาที่ออกฤทธิ ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง เช่น ยารักษาโรคลมชัก ยาลดอาการซึมเศร้า ยาระงับ
ประสาท ยานอนหลับ ยาคลายกังวล ยารัก ษาโรคจิต ประสาท ยาที่อ อกฤทธิต์ ่ อ ระบบประสาทอิส ระ ได้แ ก่
ยากระตุน้ และลดการหลังของนํ
่
้าลาย โดยเน้นชนิดของยาทีใ่ ช้ในทางทันตกรรม และมีผลเกีย่ วข้องกับการรักษา
ทางทันตกรรม
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
DTPM 342

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ยาต้านจุลชีพ
Antimicrobial Agents
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๓๑
เชื้อ จุ ลิน ทรีย์ท่ีเป็ นสาเหตุ ข องโรคติด เชื้อ ในช่ อ งปาก ได้แ ก่ แบคทีเรีย ไวรัส และรา ความรู้
เบื้องต้นทางจุลชีววิทยา สรีรวิทยาและชีวเคมีของเชื้อที่เป็ นสาเหตุของโรคติดเชื้อ เภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพทัง้
ทางด้าน เภสัชจลนศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ และเภสัชวิทยาคลินิ ก การใช้ยาและสารต้านจุลชีพในรูป แบบอื่น เช่น
การรักษาโรคติดเชือ้ ในคลองรากฟั น และการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ บนเครื่องมือจากการปฏิบตั งิ านใน
คลินิกทันตกรรม
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
DTPM 343

ยาระงับปวดและยาทีม่ ผี ลต่อการอักเสบ
๑ (๑-๐-๒)
Analgesics and Drug Affecting Inflammation
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๓๑
สารสื่อต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในกระบวนการอักเสบของร่างกาย สมบัตทิ างเภสัชวิทยาของยาแก้ปวด
และยาต้านการอักเสบ ได้แก่ เภสัชจลนศาสตร์ ข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ของยาแก้ปวดชนิดคล้ายฝิ่น และไม่คล้ายฝิ่น ยาที่
ทําให้เกิดการอักเสบ และยาต้านการอักเสบชนิ ดต่างๆ ได้แก่ สเตียรอย์ ยาต้านการอักเสบชนิ ดไม่ใช่สเตียรอยด์
สารต้านฮิสทามีนและเอ็นไซม์ยอ่ ยโปรตีน
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
DTPM 344

เภสัชวิทยาการแพทย์
๑ (๑-๐-๒)
Medical Pharmacology
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพภส ๓๓๑
เภสัชวิทยาของยาที่ใช้ในการรักษาโรคทางระบบ ได้แก่ ยารักษาโรคต่อมไทรอยด์และพารา
ไทรอยด์ยาและฮอร์โมนทีใ่ ช้ควบคุมระดับแคลเซียม ยารักษาโรคเบาหวาน ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ยารักษา
โรคหัวใจ ยารักษาโรคในระบบทางเดินหายใจ ยารักษาโรคระบบทางเดินอาหาร ยารักษาโรคระบบทางเดินปั สสาวะ
บัญชียาหลักแห่งชาติ และการใช้ยากับค่านิยมในสังคมสมัยใหม่
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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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

หลักมูลทันตกรรมบดเคีย้ ว
Fundamental of Dental Occlusiion
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๓๓
องค์ประกอบและสรีรวิทยาของระบบบดเคีย้ ว นิยามและประเภทของการสบฟั น ตําแหน่งพืน้ ฐาน
และขอบเขตการเคลื่อนไหวของขากรรไกร แนวคิดการสบฟั น เสถียรภาพของการสบฟั น ข้อกําหนดของรูปร่างด้านบด
เคีย้ ว ปฏิกริ ยิ าของอวัยวะปริทนั ต์ต่อแรงบดเคีย้ วทางสรีรวิทยา กลอุปกรณ์ขากรรไกรจําลองและการใช้งาน การบันทึก
ความสัมพันธ์ของขากรรไกร
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
DTMS 243

ปฏิบตั กิ ารแต่งขีผ้ ง้ึ เชิงทํางาน
๑ (๐-๓-๑)
Functional Waxing Technique
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๒๔๒
ฝึ กการนํ าแบบหล่อยึดเข้าในกลอุปกรณ์ ขากรรไกรจําลอง และฝึ กหัดแต่งขี้ผ้งึ ในแบบหล่อเพื่อ
เรียนรูล้ กั ษณะพืน้ ฐานของการสบฟั น จุดทีฟ่ ั นบนและล่างสบกันในตําแหน่งศูนย์สบ และความสัมพันธ์ของฟั นบนและ
ล่างขณะเคลื่อนขากรรไกร
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
DTMS 547

ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร
๑ (๑-๐-๒)
Temporomandibular Disorders (TMD)
วิชาบังคับก่อน : นิยามและระบาดวิทยา สมุฏฐานวิทยา อาการและอาการแสดง การประเมิน รวมถึงการถ่ายภาพ
รังสีขอ้ ต่อขากรรไกร การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรทัง้ แบบผันกลับได้และ
ผันกลับไม่ได้ โดยเฉพาะการใช้เครือ่ งมือในช่องปากในการจัดการความผิดปกติ
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
DTMS 548

ปฏิบตั กิ ารวิเคราะห์การสบฟั นและแต่งขึผ้ ง้ึ เฝือกสบฟั น
๑ (๐-๒-๑)
Occlusal Analysis and Occlusal Splint Waxing Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรบ ๕๔๗
ฝึ กปฏิบตั ทิ างคลินิกในการตรวจประเมิน วินิจฉัยแยกโรค ตลอดจนวิธกี ารจัดการความผิดปกติ
บริเวณขมับ-ขากรรไกร การวิเคราะห์การสบฟั น และฝึกหัดทําเฝือกสบฟั นชนิดเสถียร
Clinical practice in assessment, differential diagnosis and management of
temporomandibular disorders (TMD), occlusal analysis and practice construction of stabilization splint

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๘๑

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพรบ ๖๕๒
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ความเจ็บปวดใบหน้า-ช่องปากและ
๑ (๐-๓-๑)
การทํางานผิดปกติ
DTMS 652
Comprehensive Dental Practice: Orofacial Pain and Dysfunction
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๕๔๗ และ ทพรบ ๕๔๘
ฝึ กปฏิบตั กิ ารจัดการเบื้องต้นในผู้ป่วยความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร และความเจ็บปวด
บริเวณใบหน้า-ช่องปาก ทีม่ ารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูล
Practice initial management of temporomandibular disorders/ orofacial pain patients as
part of comprehensive dental care
ทพรส ๓๓๑
DTRD 331

รังสีวทิ ยา ๑
๑ (๑-๐-๒)
Radiology I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพกย ๒๓๒ และ ทพรบ ๒๓๓
บทนํ าเกี่ยวกับรังสีวทิ ยาและรังสีเอกซ์เครื่องเอกซเรย์ทางทัน ตกรรมและหลักการทํางานส่วน
ประกอบพื้นฐานของฟิ ลม์ รวมทัง้ ฟิ ลม์ ชนิดต่างๆที่ใช้ในทางทันตกรรม หลักการของกระบวนการล้างฟิ ล์มและห้องมืด
ปั จ จัย ที่ม ีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพของภาพรัง สี การถ่ า ยภาพรัง สีใ นปากด้ว ยเทคนิ ค รอบปลายรากภาพรัง สีด้า นประชิด
และภาพรังสีกดั สบ ภาพรังสีดจิ ทิ ลั ในทางทันตกรรม รวมทัง้ การป้ องกันการติดเชือ้ ในการถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
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
DTRD 342

รังสีวทิ ยา ๒
๑ (๑-๐-๒)
Radiology II
วิชาบังคับก่อน : ศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพรส ๓๓๑ และ ทพวป ๓๔๒
จุดกําหนดทางกายวิภาคของภาพรังสีในปากทัง้ ในลักษณะปกติและทีม่ กี ารแปรผัน หลักการแปล
ผลภาพรังสีและการเรียงภาพรังสี การวินิจฉัยทางภาพรังสีของรอยโรคและการอักเสบรอบปลายรากการวินิจฉัยทาง
ภาพรัง สีข องโรคปริท ัน ต์ ข้อ ผิ ด พลาดทัว่ ไปของภาพรังสีในปาก ภาพรัง สีป ริท ัศ น์ ภาพรัง สีเซฟฟาโลเมทริก
ภาพรังสีนอกปากและการแปลผล รวมทัง้ การส่งถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม
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.

๘๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพรส ๔๔๒
DTRD 442

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

รังสีวทิ ยา ๓
Radiology III
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๔๒ และศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพทด ๔๔๒
ภาพรัง สีท ัน ตกรรมสํา หรับ เด็ก และการแปลผล ชีว วิท ยารัง สี การป้ องกัน อัน ตรายจากรัง สี
ในทางทันตกรรม ภาพรังสีโคนบีมซีทแี ละการประยุกต์ใช้ ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในทางทันตกรรม
เอ็มอาร์ไอในทางทันตกรรม เวชศาสตร์นิวเคลียร์ คลื่นเสียงความถี่สงู ในทางทันตกรรมการหาตําแหน่ งด้วยภาพรังสี
ภาพรัง สีภ าวะวิก ลระหว่ า งพัฒ นาฟั น และขากรรไกรภาพรัง สีพ ยาธิส ภาพของแคลเซีย มที่เกาะบริเวณฟั น และ
เนื้อเยือ่ อ่อน ภาพรังสีการบาดเจ็บของฟั นและกะโหลกใบหน้า การควบคุมคุณภาพของภาพรังสีทนั ตกรรม
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
DTRD 443

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : รังสีวทิ ยา ๑
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Radiology I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๓๓๑, ทพรส ๓๔๒ และศึก ษาร่วมเวลากับ รายวิช า
ทพรส ๔๔๒
ฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์ จําลองและผู้ป่วยจริงในเรื่องของการถ่ายภาพรังสีในปากเทคนิคต่างๆ
และการแปลผล การถ่ายภาพรังสีนอกปากและการแปลผล ภาพรังสีดจิ ทิ ลั ในทางทันตกรรม การป้ องกันการติดเชือ้ ใน
การถ่ายภาพรังสีทางทันตกรรม และการป้ องกันอันตรายจากรังสีในทางทันตกรรม
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
DTRD 552

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : รังสีวทิ ยา ๒
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Radiology II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรส ๔๔๓
ฝึ กปฏิบตั ิในสถานการณ์ จําลองและผู้ป่วยจริงในเรื่องของการถ่ายภาพรังสีในปากเทคนิคต่างๆ
และการแปลผล การถ่ายภาพรังสีนอกปากและการแปลผล การถ่ายภาพรังสีทนั ตกรรมสําหรับเด็กและการแปลผล
ภาพรังสีดจิ ทิ ลั ในทางทันตกรรม ภาพรังสีโคนบีมซีทแี ละการนําไปใช้ การป้ องกันการติดเชือ้ ในการถ่ายภาพรังสีทาง
ทันตกรรม และการป้ องกันอันตรายจากรังสีในทางทันตกรรม
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๘๓

ทพวด ๔๓๑
DTED 431

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๑
Endodontics I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๒๓๓ และ ทพรส ๓๓๑
ทฤษฎีค ลองรากฟั น ความรู้พ้ืน ฐานทางชีว วิท ยาที่สํา คัญ ในวิท ยาคลองรากฟั น เหตุ ผ ลและ
ขอบข่ายของการรักษาคลองรากฟั น การตรวจวินิจฉัยโรคทางคลินิกของเนื้อเยื่อในโพรงฟั นและรอบรากฟั น ระบบของ
คลองรากฟั นที่สมั พันธ์กบั การรักษา เทคนิคและเครื่องมือการรักษาคลองรากฟั น การเข้าถึงคลองรากฟั นและระบาย
ของเสีย การเตรียมคลองรากฟั นให้พร้อมอุด การเลือกใช้น้ํายาล้างและยาใส่ในคลองรากฟั น การอุดคลองรากฟั น และ
การอุดปิ ดชัวคราวระหว่
่
างรักษา และการฟอกสีฟัน ภายหลังการรักษา
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
DTED 432

ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั น ๑
๑ (๐-๓-๑)
Endodontic Laboratory I
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษารายวิชา ทพทห ๓๔๔ และศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา ทพวด ๔๓๑
ฝึ กปฏิบตั ิรกั ษาคลองรากฟั นในฟั นรากเดียว ศึกษาลักษณะของฟั นรากเดียวที่สมั พันธ์กบั การ
รัก ษาคลองราก การเปิ ดทางเข้าสู่คลองรากฟั น การหาคลองรากฟั น การเตรียมและอุดคลองรากฟั น พร้อมทัง้
ค้นคว้าเพิม่ เติมแล้วประเมินและนําเสนอผลงานทีส่ าํ เร็จ
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
DTED 441

ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั น ๒
๑ (๐-๓-๑)
Endodontic Laboratory II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๓๑ และ ทพวด ๔๓๒
ฝึ กปฏิบตั ริ กั ษาคลองรากฟั นในฟั นหลายราก ศึกษาลักษณะของฟั นหลายรากที่สมั พันธ์กบั การ
รักษาคลองราก การเปิ ดทางเข้าสูค่ ลองรากฟั น การหาคลองรากฟั น การเตรียมและอุดคลองรากฟั น พร้อมทัง้ ค้นคว้า
เพิม่ เติมแล้วประเมินและนําเสนอผลงานทีส่ าํ เร็จ
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.

๘๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพวด ๕๓๑
DTED 531

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

วิทยาเอ็นโดดอนต์ ๒
Endodontics II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๔๑
การรักษาคลองรากฟั นทีจ่ ะนํามาประยุกต์ใช้ในทางคลินิก ได้แก่ การเลือกผูป้ ่ วยและวางแผนการ
รักษา ขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ใิ นทางคลินิก การแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการรักษาคลองรากฟั นทัง้ ไม่ใช้และใช้
การทําศัลยกรรมร่วมด้วย การรักษาฟั นทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ ปลายรากฟั นเจริญไม่เต็มที่ รวมถึงการบูรณะฟั นภายหลังการ
รักษาคลองรากฟั น และการศึกษาการหาย ความสําเร็จและล้มเหลวของการรักษาคลองรากฟั น
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
DTED 541

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟั น ๑
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๔๔๑ และ เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมเวลากับรายวิชา
ทพวด ๕๓๑
ฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกรักษาคลองรากฟั นในฟั นรากเดียวในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อม
ข้อมูล เพือ่ หยุดยัง้ การดําเนินของโรคเนื้อเยือ่ ในและเนื้อเยือ่ รอบรากฟั น
Clinical practice in single-rooted tooth for prevention and treatment of pulpal and
periapical diseases.

ทพวด ๖๓๑
DTED 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : การรักษาคลองรากฟั น ๒
๒ (๐-๖-๒)
Comprehensive Dental Practice: Endodontic Treatment II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๕๔๑
ฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกรักษาคลองรากฟั นในฟั นหลายรากในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อม
ข้อมูล เพือ่ หยุดยัง้ การดําเนินของโรคเนื้อเยือ่ ในและเนื้อเยื่อปลายราก
Clinical practice in multi-rooted tooth for prevention and treatment of pulpal and periapical
diseases.
ทพวป ๓๓๒
DTMD 332

หลักมูลปริทนั ตวิทยา
๑ (๑-๐-๒)
Fundamental of Periodontology
วิชาบังคับก่อน : ลักษณะทางคลินิก จุลกายวิภาคและความสามารถในการปรับตัวของอวัยวะปริทนั ต์ บทบาทของ
คราบจุ ลิน ทรีย์ ปั จจัย ส่ ง เสริม ปั จจัย ดัด แปร และระบบภู ม ิ คุ้ ม กัน ของร่ า งกายในโรคปริท ัน ต์ กลไกการเกิ ด
โรคปริทนั ต์
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๘๕

ทพวป ๓๔๑
DTMD 341

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ปริทนั ตวิทยาเบือ้ งต้น
Preliminary Periodontics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๓๒
ปริทนั ตวิทยาเบื้องต้น ประกอบด้วย วิธกี ารแปรงฟั น การใช้ไหมขัดฟั น การใช้อุปกรณ์ ช่วยทํา
ความสะอาดช่องปาก วิธกี ารขูดหินนํ้ าลาย ขัดฟั น และการลับเครื่องมือขูดหินนํ้ าลายด้วยมือพร้อมฝึ กปฏิบตั ริ วมถึง
ฝึ กสอนการแปรงฟั นและสอนใช้ไหมขัดฟั นให้แก่ผู้ป่วย ฝึ กขูดหินนํ้ าลาย ด้วยเครื่องมือ 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
DTMD 342

การวินิจฉัยโรคช่องปาก
๑ (๑-๐-๒)
Oral Diagnosis
วิชาบังคับก่อน : หลักในการวินิจฉัย ประวัตผิ ปู้ ่ วย การตรวจในทางคลินิก วิธกี ารตรวจเพิม่ เติม การวินิจฉัยโรค
การวางแผนการรักษา อาการแสดงและอาการลมหายใจเหม็น โรคของฟั นและเนื้อเยือ่ ในฟั นและเนื้อเยือ่ ปลายรากฟั น
การบันทึกบัตร การติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์
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
DTMD 344

เวชศาสตร์ทวไป
ั่ ๑
๒ (๒-๐-๔)
General Medicine I
วิชาบังคับก่อน : โรคทัวกาย
่
ประกอบด้วย โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดิน
อาหาร โรคระบบทางเดินปั สสาวะและโรคไต โรคระบบต่อมไร้ท่อและเมแทโบลิค โรคของระบบประสาทและอาการปวด
บริเวณช่องปากและใบหน้า ภาพรังสีปอดและทรวงอก รวมทัง้ ศึกษากรณีผปู้ ่ วย
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
DTMD 431

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

การรักษาโรคปริทนั ต์ขนั ้ เริม่ แรก
Initial Periodontal Therapy
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๔๑
วิธีการตรวจอวัยวะปริทนั ต์ การจําแนกชนิดของโรคปริทนั ต์ ร่องลึกปริทนั ต์และสภาพกระดูก
เบ้าฟั นทีถ่ ูกทําลายจากโรคปริทนั ต์อกั เสบ การวินิจฉัยโรคปริทนั ต์ การวางแผนการรักษาโรคปริทนั ต์ การพยากรณ์โรค
ปริทนั ต์และเหตุผลของการรักษาโรคปริทนั ต์ วิธกี ารขูดหินนํ้าลาย และการประเมินผลการกระตุน้ ให้ผปู้ ่ วยสามารถดูแล
สภาพช่องปากของตนเองให้ปราศจากโรคปริทนั ต์ การรักษาฉุ กเฉินทางปริทนั ต์ เครื่องขูดหินนํ้ าลายไฟฟ้ า การตก
แต่งตัวฟั นในการรักษาโรคปริทนั ต์และการเข้าเฝือกปริทนั ต์
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
DTMD 432

รอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
๑ (๑-๐-๒)
Oral and Maxillofacial Lesions I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๓๔๑
ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางคลินิกกับโครงสร้างทางกายวิภาคและจุลวิภาคของเยื่อเมือก
ปกติและทีผ่ ดิ ปกติ รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปากและอวัยวะทีเ่ กี่ยวข้องชนิดต่างๆ ได้แก่ รอยโรคทีม่ ลี กั ษณะเป็ นเม็ด
ตุ่มพอง รอยโรคที่มลี กั ษณะเป็ นรอยแดงเดี่ยว รอยแดงทัวไปและแผล
่
รอยขาว รอยแดงร่วมกับรอยขาว แผลในช่อง
ปากทีเ่ ป็ นแผลเดีย่ วและแผลทีเ่ ป็ นรอยแยก การติดสีของเยือ่ เมือกช่องปาก รอยโรคทีม่ ลี กั ษณะเป็ นรอยบุ๋ม รอยโรคทีม่ ี
ทางทะลุและการระบายออกของของเหลวผ่านทางเนื้อเยื้ออ่อน รอยโรคที่มกี ารยื่นยาวออกจากเยื่อเมือกปกติ ความ
ผิดปกติทเ่ี กิดกับลิน้ และโรคของต่อมนํ้าลาย รวมทัง้ การให้การรักษารอยโรคหรือความผิดปกติเหล่านี้
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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ทพวป ๔๓๓
DTMD 433

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๒ (๒-๐-๔)

เวชศาสตร์ทวไป
ั่ ๒
General Medicine II
วิชาบังคับก่อน : โรคติดต่อและโรคเขตร้อนที่พบได้บ่อย โรคระบบผิวหนัง โรคตับ ความผิดปกติของระบบเลือด
มะเร็ง เอดส์ การติดเชื้อ การแพ้ การปลูกถ่ายอวัยวะ ความผิดปกติทางพฤติกรรมและจิตวิทยา ภาพรังสีโรคทัวกาย
่
ต่างๆ อาการแสดงในช่องปากของโรคทัวกายและความผิ
่
ดปกติต่างๆ รวมทัง้ ภาพรังสีบริเวณใบหน้าและช่องปาก และ
การจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยเหล่านี้
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
DTMD 442

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๑
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๓๔๒
ฝึกปฏิบตั ใิ นคลินิก ถึงวิธกี ารซักประวัตผิ ปู้ ่ วย ตรวจช่องปาก การบันทึกบัตร การให้การวินิจฉัย
การส่งถ่ายภาพรังสีเทคนิคต่างๆ การวางแผนการรักษา และการส่งต่อผูป้ ่ วย
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
DTMD 443

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๑
๒ (๐-๖-๒)
Comprehensive Dental Practice: Periodontics I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๑
ฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกปริทนั ตวิทยาในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลเพื่อการสร้างเสริม
สุขภาพและการป้ องกันโรคปริทนั ต์
Periodontal clinical practice in comprehensive patients for oral prophylaxis treatment.
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ทพวป ๕๓๑
DTMD 531

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ศัลยปริทนั ต์บาํ บัด
Surgical Periodontal Therapy
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๓๑
การแก้ไขรอยโรคทีเ่ กิดจากโรคปริทนั ต์อกั เสบโดยการผ่าตัด เช่น การตัดและตกแต่งเหงือก การ
ตัดแต่งกระดูกเบ้าฟั น การตัดรากฟั นบางส่วน การปลูกกระดูก การเหนี่ยวนําให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ รวมถึงศัลยกรรมด้วย
ไฟฟ้ า เลเซอร์ การเย็บแผลและการปิ ดแผลปริทนั ต์ การหายของแผลปริทนั ต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทนั ต์ และ
การวางแผนการรักษาแบบทันตกรรมสหสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับอวัยวะปริทนั ต์
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
DTMD 556

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วินิจฉัยโรคช่องปาก ๒
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Oral Diagnosis II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๔๒
ฝึ กปฏิบตั ิในคลินิก วิธกี ารซักประวัติผู้ป่วย ตรวจช่องปาก ใบหน้ า การบันทึกบัตร การให้การ
วินิจฉัย การส่งถ่ายภาพรังสีปริทศั น์ และอื่นๆ การวางแผนการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เพิม่ พูนประสบการณ์
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
DTMD 557

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๒
๒ (๐-๖-๒)
Comprehensive Dental Practice: Periodontics II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๔๔๓
ฝึ กปฏิบตั ิคลินิกปริทนั ตวิทยาในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรมพร้อมมูลเพื่อ ควบคุมการ
อักเสบหยุดยัง้ การดําเนินของโรคปริทนั ต์ และป้ องกันการกลับเป็ นใหม่
Periodontal clinical practice in comprehensive patients to control inflammation,
progression and to prevent recurrent of the diseases.
ทพวป ๖๓๑
DTMD 631

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ปริทนั ตวิทยา ๓
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Periodontics III
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๕๕๗
การเสริมความชํานาญในการปฏิบตั ิคลินิกปริทนั ตวิทยาในผู้ป่วยที่มารับการบริบาลทันตกรรม
พร้อมมูล เพือ่ ควบคุมการอักเสบ หยุดยัง้ การดําเนินของโรคปริทนั ต์ และป้ องกันการกลับเป็ นใหม่
Periodontal clinical practice enhanced skill in comprehensive patients to control
inflammation, progression and to prevent recurrence of the diseases.
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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพวป ๖๔๑
สัมมนาการจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยประนอมการรักษา
๑ (๑-๐-๒)
DTMD 641
Seminar in Dental Management in Medically Compromised Patients
วิชาบังคับก่อน : ประชุมปรึกษา และนํ าเสนอรายงานผูป้ ่ วยทางทันตกรรมทีม่ โี รคทัวกาย
่
เน้นที่การประเมินผูป้ ่ วย
คือการประเมินปั ญหาผูป้ ่ วย การตรวจร่างกายและช่องปาก การบันทึกประวัตผิ ูป้ ่ วยทางการแพทย์และทางทันตกรรม
การตรวจเพิม่ เติมทางกายและทางทันตกรรม การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการรักษา ตลอดจนสัมมนาเกีย่ วกับพยาธิ
สรีรวิทยาของโรคทัวกาย
่
สมุฏฐาน อาการแสดง การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา และการส่งต่อผู้ป่วย
รวมทัง้ การจัดการผูป้ ่ วยเหล่านี้ทงั ้ ในภาวะฉุกเฉินและปกติ
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
DTSU 431

การจัดการทางทันตกรรมในผูป้ ่ วยประนอมการรักษา
๑ (๑-๐-๒)
Dental Management in Medically Compromised Patients
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพพย ๓๔๒ และ ทพวป ๔๓๓
หลัก การวางแผนการรัก ษาทางทัน ตกรรมในผู้ ป่ วยประนอมการรัก ษา ความสัม พัน ธ์ ข อง
โรคทัวกายที
่
่เกี่ยวข้องกับการเตรียมการรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก การประเมิน และการเตรีย มผู้ป่ วยประนอม
การรักษาก่อนการรักษาทางทันตกรรม การส่งปรึกษาแพทย์ และการป้ องกันภาวะแทรกซ้อนและฉุ กเฉินในคลินิก
ทันตกรรม
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.

๙๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพศศ ๔๓๒
DTSU 432

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

หลักมูลศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ๑
Fundamental of Oral Surgery I
วิชาบังคับก่อน : หลัก ของศัล ยศาสตร์ช่ อ งปากและใบหน้ า ขากรรไกร การตรวจสภาพร่างกายผู้ป่ วยเบื้อ งต้น
การประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนฉีดยาชาและถอนฟั น หลักของการทําให้ปลอดเชื้อหลักการลงมีดผ่าตัด การเปิ ดแผ่น
เนื้อเยื่อ การป้ องกันเนื้อเยื่อตายฉีกขาด หรือแผลเปิ ดหลังจากเย็บ การหายของแผลและชนิดของแผลและการดูแล
รักษาแผลทัวไป
่ ปั จจัยที่มผี ลต่อการหายของแผล การดูแลเนื้อเยื่อขณะผ่าตัด การป้ องกันการเกิดช่องว่างระหว่าง
เนื้อเยื่อ การทําความสะอาดแผล หลักการเย็บชนิดของไหม หลักการถอนฟั นและเทคนิคเฉพาะที่ใช้ในการถอนฟั น
ธรรมดา เครื่องมือทีใ่ ช้ในการถอนฟั นและผ่าตัดในช่องปากอย่างง่าย การรักษาและแนะนําผูป้ ่ วยหลังการถอนฟั น ยาที่
ใช้ในการห้ามเลือด และวิธปี ้ องกัน การรักษาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ หลังถอนฟั น
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
DTSU 433

หลักมูลศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก ๒
๑ (๑-๐-๒)
Fundamental of Oral Surgery II
วิชาบังคับก่อน : หลักพื้นฐานการเปิ ดแผ่นเนื้อเยื่อเพื่อการผ่าตัดในช่องปาก การเย็บบาดแผลและวัสดุท่ใี ช้ และ
การดูแลบาดแผลหลังการผ่าตัด การศึกษาถึงการถอนฟั นชนิดยากทีต่ อ้ งมีการเปิ ดแผ่นเหงือกร่วมด้วย การผ่าตัด
ฟั นคุดและฟั นที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร โดยศึกษาถึงข้อบ่งชี้ ข้อห้ามในการผ่าตัด การตรวจวินิ จฉัย และ การ
วางแผนการรักษาวิธกี ารผ่าตัดในแต่ละตําแหน่ง การป้ องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนภายหลังการถอน ฟั นและผ่าตัด
รวมถึงการปลูกถ่ายฟั นทีเ่ ป็ นวิธกี ารบูรณะฟั นทีข่ าดหายไปโดยใช้ฟันของผูป้ ่ วยเอง
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๙๑

ทพศศ ๔๔๒
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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

เวชศาสตร์ฉุกเฉินในงานทันตกรรม
Emergency Medicine in Dental Practice
วิชาบังคับก่อน : คําจํากัดความและชนิดของภาวะฉุ กเฉินทางการแพทย์ในงานทันตกรรม กลไกและพยาธิสภาพ
การดําเนิ นของภาวะฉุ กเฉินต่างๆ หลักการป้ องกันและการจัดการภาวะฉุ กเฉินต่างๆ หลักการปฏิบตั ิการกู้ชีพขัน้
พื้นฐาน การจัดการผูป้ ่ วยที่อยู่ในสภาวะหมดสติ ได้แก่ การดูแลทางเดินหายใจ การให้ออกซิเจน การให้สารนํ้ าและ
เกลือแร่ การให้เลือด ยาทีใ่ ช้แก้ไขสภาวะฉุกเฉิน
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
DTSU 444

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปาก
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Oral Surgery
วิชาบังคับก่อน : ฝึกปฏิบตั งิ านคลินิกทางด้านศัลยกรรมช่องปาก การทํางานด้วยเทคนิคปราศจากเชือ้
การสอบถามประวัติ การตรวจร่างกายผูป้ ่ วยทีม่ าทําการถอนฟั นหรือผ่าตัดเล็ก การฉีดยาชาเฉพาะที่ การถอนฟั นอย่าง
ง่ายและการให้คาํ แนะนําผูป้ ่ วยหลังถอนฟั น การช่วยข้างเก้าอีใ้ นการผ่าตัดในช่องปาก การติดตามผลการรักษาและ
การดูแลผูป้ ่ วยหลังการผ่าตัด เช่น ล้างแผล ตัดไหม และติดตาม สังเกตการณ์การปฏิบตั งิ านคลินิกศัลยกรรมช่องปาก
ของอาจารย์ ทันตแพทย์ประจําบ้าน หรือนักศึกษาหลังปริญญา
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
DTSU 535

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
๑ (๑-๐-๒)
Oral and Maxillofacial Surgery I
วิชาบังคับก่อน :ภาวะการติดเชือ้ ของช่องปากใบหน้าและขากรรไกรทีม่ สี าเหตุจากฟั น การตอบสนองของภูมคิ มุ้ กัน
ต่อการติดเชือ้ การแพร่กระจายการติดเชื้อจากฟั นเข้าสูช่ ่องพังผืดต่างๆ การติดเชือ้ ของโพรงอากาศ และการติดเชื้อ
ของกระดูก หลักการตรวจวินิจฉัย การประเมินความรุนแรงของการติดเชือ้ ทางทันตกรรม การส่งต่อผูป้ ่ วยและการวาง
แผนการรักษา
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.

๙๒ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพศศ ๕๓๖
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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
Oral and Maxillofacial Surgery II
วิชาบังคับก่อน : กลไกการเกิดการบาดเจ็บของศีรษะ ขากรรไกร ใบหน้าและคอ และส่วนต่างๆของร่างกายจากการ
กระทบกระแทก การแบ่งชนิดของการบาดเจ็บโดยเฉพาะการแตกหักของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า หลักการตรวจ
วินิจฉัยและการรักษา โดยมุง่ เน้นหลักการดูแลผูป้ ่ วยเบือ้ งต้น รวมถึงการจัดการในผูป้ ่ วยอุบตั เิ หตุหมู่
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
DTSU 541

ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
๑ (๑-๐-๒)
Oral and Maxillofacial Surgery III
วิชาบังคับก่อน : การแก้ไขเนื้อเยื่อและกระดูกในช่องปากให้เหมาะสมต่อการใส่ฟันปลอม การตรวจเนื้อเยื่อและ
กระดูกขากรรไกรก่อนการใส่ฟัน ได้แก่ การกรอแต่งกระดูก และตกแต่งส่วนของกระดูกขากรรไกรบริเวณกระดูกรองรับ
ฟั นและปุ่มกระดูกกลางเพดาน หรือด้านข้างและด้านในของขากรรไกรผ่าตัดเนื้อเยื่อในช่องปาก เช่น การร่นถอยร่อง
เหงือกเพือ่ ให้ผปู้ ่ วยสามารถใส่ฟันปลอม ตลอดจนวิธกี ารเสริมสันเหงือกให้สงู ขึน้ โดยใช้กระดูกหรือวัสดุเทียม ศึกษาถึง
ความพิการบริเวณใบหน้าทีเ่ ป็ นมาแต่กําเนิด และเกิดขึน้ ภายหลัง การแก้ไขการสบฟั นทีผ่ ดิ ปกติดว้ ยวิธกี ารผ่าตัด การ
แก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่ดว้ ยวิธศี ลั ยกรรมร่วมกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟั น และทันตกรรมประดิษฐ์
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๙๓

ทพศศ ๕๔๒
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จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

ทันตกรรมโรงพยาบาล
Hospital Dentistry
วิชาบังคับก่อน : ระบบการทํางานในโรงพยาบาล การรับผูป้ ่ วยใน การเขียนใบสังการต่
่
างๆ ในโรงพยาบาลทัวไป
่
วิธีการส่งปรึก ษาและส่งต่อผู้ป่ วย การดูแลผู้ป่ วยก่อนและหลังการผ่าตัด การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการ
แปลผล การกู้ชีพ ขัน้ สูง ( advanced cardiac life support ) การทดสอบความรู้รวบยอด เกี่ยวกับการบําบัดรัก ษา
ผู้ป่ วยด้า นศัล ยศาสตร์ช่ อ งปากและใบหน้ า ขากรรไกร ทุ ก หัว ข้อ รวมทัง้ การแนะนํ า นั ก ศึก ษาก่ อ นไปหมุ น เวีย น
ปฏิบตั งิ านในหน่วยทันตกรรมตามโรงพยาบาล
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
DTSU 553

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๑
๒ (๐-๖-๒)
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery I
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๔๒ และ ทพศศ ๔๔๔
ฝึ ก ปฏิบ ตั ิงานทางด้า นศัลยกรรมช่อ งปากในคลินิ ก ศัลยกรรม ได้แ ก่ การทํางานด้วย
เทคนิคปราศจากเชื้อ การสัมภาษณ์ประวัติ การตรวจร่างกายผูป้ ่ วยที่มาทําการถอนฟั น หรือผ่าตัดเล็ก การฉีดยาชา
เฉพาะที่ในช่อ งปาก การถอนฟั น อย่า งง่าย การให้คํา แนะนํ า ผู้ป่ วยหลัง ถอนฟั น ตรวจ วินิ จ ฉัย และให้ก ารรัก ษา
ภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟั น ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบตั งิ านศัลยกรรมช่องปากของอาจารย์ ทันต
แพทย์ประจําบ้านหรือนักศึกษาหลังปริญญา ศึกษาดูงานผ่าตัดใหญ่ทางด้านศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
ภายใต้การดมยาสลบและการดูแลผูป้ ่ วยในหออภิบาลผูป้ ่ วย การเรียนกลุม่ ย่อยและนําเสนอหัวข้อทางวิชาการ
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.

๙๔ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพศศ ๕๕๔
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๒
๑ (๐-๓-๑)
DTSU 554
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๔๓๓ และ ทพศศ ๔๔๔
ฝึกปฏิบตั งิ านทางด้านศัลยกรรมช่องปากในคลินิกศัลยกรรม ได้แก่ การช่วยข้างเก้าอีใ้ นการผ่าตัด
ในช่องปาก การผ่าตัดฟั นคุดอย่างง่ายและให้คําแนะนําภายหลังการผ่าตัด การติดตามผลการรักษาทางศัลยกรรมช่อง
ปาก เช่น การดูแผล ล้างแผล ตัดไหม การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟั น หรือผ่าตัดฟั นคุด การฝึ ก
ปฏิบตั กิ ารกูช้ พี ขัน้ พืน้ ฐานในหุน่ จําลอง
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
DTSU 633

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยศาสตร์ชอ่ งปากและใบหน้าขากรรไกร ๓
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Oral and Maxillofacial Surgery III
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพศศ ๕๕๓ และ ทพศศ ๕๕๔
ฝึ กปฏิบตั ิงานทางด้านศัลยกรรมช่องปากในคลินิกศัลยกรรม ได้แก่ การถอนฟั นชนิดยาก การ
ผ่าตัดฟั นคุดอย่างง่าย การให้คําแนะนําภายหลังการผ่าตัด การติดตามผลการรักษาทางศัลยกรรมช่องปาก เช่น การดู
แผล ล้างแผล ตัดไหม การแก้ไขภาวะแทรกซ้อนอย่างง่ายจากการถอนฟั น และผ่าตัดฟั นคุด การฝึ กหัดฉีดยาเข้า
กล้ามเนื้อ และหลอดเลือดดํา ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิบตั งิ านศัลยกรรมช่องปากของอาจารย์ทนั ตแพทย์ประจํา
บ้านหรือนักศึกษาหลังปริญญา ศึกษาดูงานผ่าตัดใหญ่ทางด้านศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดม
ยาสลบและการดูแลผูป้ ่ วยในหออภิบาลผูป้ ่ วย และเขียนรายงานผูป้ ่ วย
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
DTSU 641

ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : ประสบการณ์ทนั ตกรรมโรงพยาบาล
๑ (๐-๓-๑)
Extern: Experience in Hospital Dentistry
วิชาบังคับก่อน : ดูงานทันตกรรมระบบโรงพยาบาลในโรงพยาบาลทัวไป
่ โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เรียนรูก้ ารทําทันตกรรมโรงพยาบาล ศึกษาการทํางานของแผนก หรือกลุ่ม งานต่างๆ
ในโรงพยาบาล การทํางานประสานระหว่างแผนกหรือกลุ่มงาน วิธกี ารสื่อสารระหว่างแผนกต่างๆ การทํางานร่วมกับ
บุคลากรอื่นในโรงพยาบาลเพื่อให้การรักษาผูป้ ่ วย ศึกษาการให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผปู้ ่ วยโรคทางระบบการดูแล
ผูป้ ่ วยในหออภิบาลผูป้ ่ วย
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๙๕

กลุ่มวิ ชาเลือก ๒ หน่ วยกิ ต
จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพคร ๖๖๒
ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : วิทยาทันตกรรมรากเทียม
๑ (๐-๒-๑)
DTID 662
Comprehensive Dental Practice: Dental Implantology
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพคร ๖๓๓
การรักษาผูป้ ่ วยรากฟั นเทียมชนิดไม่ซบั ซ้อน ประกอบด้วยการตรวจและวินิจฉัย การวางแผนการ
รักษา และให้การรักษาหรือมีสว่ นร่วมเป็ นผูช้ ว่ ยในการให้การรักษาผูป้ ่ วยรากฟั นเทียม
Treatment of uncomplicated dental implant consisting of examination and diagnosis,
construction of treatment planning, providing or assisting dental implant treatments in patients.
ทพชค ๖๖๑
DTBC 661

การนําเสนอรายงานวิจยั
๑ (๑-๐-๒)
Research Presentation
วิชาบังคับก่อน : รูปแบบของนําเสนองานวิจยั วิธกี ารนําเสนอรายงานวิจยั ฝึกการนําเสนอผลงานวิจยั ในที่
ประชุม รวมทัง้ การวิเคราะห์วจิ ารณ์ผลงานวิจยั ในรูปแบบการตีพมิ พ์
Forms of research dissemination, methods for research presentation practice
presentation, analysis and discussion of research paper also included.

ทพชค ๖๖๒
DTBC 662

ชีววิทยาโมเลกุลของเซลล์ขนั ้ แนะนํา
๑ (๑-๐-๒)
Introduction to Molecular Biology of Cell
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพชค ๒๓๑ และ ทพชค ๒๓๔
หลักการทํางานเบื้องต้นของเซลล์ การแสดงออกของยีนและการควบคุม การกลายพันธุ์และการ
ซ่อมแซม ดีเอ็นเอการอยูร่ อดของเซลล์และเซลล์ตายตามกําหนดการการถ่ายโอนสัญญาณรวมทัง้ การประยุกต์
ชีวสาร สนเทศในงานวิจยั ทางการแพทย์
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.

๙๖ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพทจ ๖๖๘
DTOD 668

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ทันตกรรมจัดฟั น ๒
Comprehensive Dental Practice: Orthodontics II
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทจ ๕๕๑

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ทพทด ๖๖๑
DTPD 661

สัมมนากรณีผปู้ ่ วยทันตกรรมเด็ก
๑ (๑-๐-๒)
Seminar in Pediatric Dental Patients
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๕๕๒
การนํ าเสนอและอภิปรายกรณี ผู้ป่วยเด็กที่เป็ นกรณีศกึ ษาในด้านต่างๆ เช่น ปั ญหาซับซ้อนทาง
ทันตกรรมบูรณะ และฟื้ นฟูสภาพช่องปาก การรักษาฟั นทีไ่ ด้รบั อุบตั เิ หตุ การดูแลผูป้ ่ วยเด็กเล็ก เด็กทีม่ โี รคทางระบบ
และกลุ่มอาการ หรือเด็กพิเศษ การปรับพฤติกรรมเพื่อการรักษาทางทันตกรรม โดยนํ าความรูพ้ ้นื ฐานทางทันตกรรม
สําหรับเด็ก มาประยุกต์ใช้ในการอภิปรายการวางแผนการรักษา การเลือกเทคนิค วิธกี ารรักษา และการติดตามผลที่
เหมาะสมปลอดภัย ตลอดจนการป้ องกันและการเฝ้ าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพ
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
DTPD 662

การปรับพฤติกรรมเด็กด้วยยา
๑ (๑-๐-๒)
Pharmacological Pediatric Behavior Management
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพทด ๔๔๒
หลักการรักษาทันตกรรมสําหรับเด็กภายใต้การปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยารับประทานเพื่อให้
เด็กสงบ และการดมยาสลบ ในเรื่องข้อบ่งชี้ ข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบ ข้อควรระวัง ขัน้ ตอนการเตรียมผูป้ ่ วยวิธกี ารให้
การรักษาทางทันตกรรมโดยการใช้ยาและทําให้ชา และการดูแลผูป้ ่ วยภายหลังการปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยา และ
การอภิปรายบทความงานวิจยั ทีท่ นั สมัยเกีย่ วข้องกับการปรับพฤติกรรมโดยการใช้ยา และการเขียนรายงานผูป้ ่ วย
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.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๙๗

ทพทส ๖๖๑

การดูแลผูป้ ่ วยแบบสหสาขาในทันตกรรมทัวไป
่

DTAD 661

Interdisciplinary Patient Care in General Dentistry

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

วิชาบังคับก่อน : สัมมนาเกี่ยวกับฝึ กปฏิบตั คิ ลินิกทันตกรรมแบบพร้อมมูล เน้นทักษะทางคลินิกในการสร้างความ
ร่ว มมือ เชิง สหสาขาวิช า การวางแผนการรัก ษาสํา หรับ ผู้ป่ วยที่ต้อ งใช้วิธีก ารรัก ษาแบบสหสาขาวิช าที่ซ ับ ซ้ อ น
ความสําคัญของแต่ละวิธกี ารรักษา การจัดลําดับการรักษาในกรณีทย่ี งั มีขอ้ โต้แย้งทางวิชาการจากต่างสาขาวิชา
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.
๑ (๐-๓-๑)
วิทยาเอ็นโดดอนต์ขนั ้ สูง
Advanced Endodontics
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวด ๕๓๑ และ ทพวด ๕๔๑
ฝึกปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟั นด้วยวิธกี ารและเครือ่ งมือทีซ่ บั ซ้อน มากกว่าการทีใ่ ช้ในการ
รักษาคลองรากฟั นระดับพื้นฐาน ได้แก่ การขยายคลองรากฟั นด้วยเครื่องมือชนิดที่ใช้กบั หัวกรอทดรอบ การรักษา
คลองรากฟั นในฟั นรากโค้ง การอุดคลองรากฟั นวิธตี ่างๆ การรือ้ วัสดุอุดคลองรากฟั น และการแก้ไขหรือจัดการกับ
ปั ญหาแทรกซ้อนต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการรักษาคลองรากฟั น
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.

ทพวด ๖๖๑
DTED 661

ทพทห ๖๖๑
DTOP 661

การบูรณะฟั นทีซ่ บั ซ้อนและความสวยงามทางทันตกรรมหัตถการ
๑ (๐-๓-๑)
Complex restorations and esthetics in Operative Dentistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาร่วมรายวิชา ทพทห ๕๔๒
การบูรณะฟั นทีซ่ บั ซ้อนด้วยเรซินคอมโพสิต การบูรณะฟั นวิธอี นิ เลย์หรือออนเลย์ทองและเรซิน
คอมโพสิตปฏิบตั กิ าร การฟอกสีฟันทีม่ ชี วี ติ
Complex resin composite restorations, laboratory practice of gold and resin composite
inlays/onlay and vital tooth bleaching.

๙๘ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

ทพภส ๖๖๑
DTPM 661

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๑-๐-๒)

เภสัชวิทยาประยุกต์สาํ หรับทันตกรรม
Applied Pharmacology for Dentistry
วิชาบังคับก่อน : ทบทวนยาทีจ่ าํ เป็ นสําหรับวิชาชีพทันตแพทย์ ความรูท้ างเภสัชวิทยาภูมคิ ุม้ กันพืน้ ฐานในปั จจุบนั
ผลข้างเคียงของยาที่กระทบต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก ยาซึมผ่านเนื้อเยื่อในช่องปาก ข้อควรระวังในการใช้ยาในผู้ป่วย
ประเภทต่างๆ เช่น ผูส้ งู อายุ เด็ก สตรีมคี รรภ์หรืออยู่ระหว่างให้นมบุตร การสืบค้นข้อมูลที่องิ หลักฐานทางเภสัชวิทยา
งานทางทันตกรรมและการสัมมนายาใหม่ทใ่ี ช้ทางทันตกรรม
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
DTPM 662

ปริทศั น์ยาทางทันตกรรม
๑ (๑-๐-๒)
Review of Drugs in Dentistry
วิชาบังคับก่อน : ทบทวนความรูเ้ กี่ยวกับยาที่ใช้ทางทันตกรรม ได้แก่ ยาปฏิชวี นะ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านไวรัส ยา
แก้ปวด ยาต้านการอักเสบ ยาลดความวิตกกังวล ยาชา ยาลดอาการเสียวฟั น ยาและสารป้ องกันฟั นผุ และยาฉุ กเฉิน
ในทางทันตกรรม
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
DTMS 661

การจัดการความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกรเชิงสหสาขา
๑ (๐-๓-๑)
Multidisciplinary Management for Temporomandibular Disorders
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพรบ ๕๔๗ และ ทพรบ ๕๔๘
ฝึ กปฏิบตั ิการจัดการเชิงสหสาขาในผู้ป่วยที่มคี วามผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร และความ
เจ็บปวดบริเวณใบหน้า-ช่องปาก
Clinical practice in multidisciplinary management of temporomandibular disorders and
orofacial pain.

มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕ | ๙๙

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
ทพรส ๖๖๗
การวินิจฉัยแยกโรคของรอยโรคช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
๑ (๑-๐-๒)
DTRD 667
Differential Diagnosis of Oral and Maxillofacial Lesions
วิชาบังคับก่อน : การวินิ จ ฉั ย แยกโรคของรอยโรคที่ ช่ อ งปากและกระดู ก ใบหน้ า ขากรรไกรจากภาพรัง สีซ่ึ ง
แบ่งออกเป็ น ๓ กลุ่มใหญ่ คือ รอยโรคที่เป็ นเงาโปร่งรังสี รอยโรคที่มเี งาโปร่งรังสีปนเงาทึบรังสี และ รอยโรคที่เป็ น
เงาทึบรังสี
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
DTMD 664

ศัลยกรรมเพิม่ ความยาวตัวฟั น
๑ (๑-๐-๒)
Surgical Crown Lengthening
วิชาบังคับก่อน : สอบผ่านรายวิชา ทพวป ๖๓๑
สาเหตุต่าง ๆ ของการมีตวั ฟั นทางคลินิกสัน้ กว่าปกติ ทัง้ ที่สมั พันธ์และไม่สมั พันธ์กบั ความกว้าง
ชีวภาพของฟั นนัน้ ๆ การตรวจประเมินทางคลินิกเพื่อเลือกวิธแี ก้ไข การวางแผนการรักษา การปรึกษาทันตแพทย์
สาขาอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง การแก้ไขโดยเน้นวิธตี ่าง ๆ ทางศัลยกรรม หลักการเพิม่ ความยาวฟั นและเหตุผล การใช้เครื่องมือ
การผ่าตัด และการจัดการภาวะแทรกซ้อน รวมถึงการปฏิบตั ทิ างคลินิกในการวิเคราะห์ผูป้ ่ วย การช่วยการผ่าตัดและ
การติดตามผล
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
DTSU 662

ฝึกปฏิบตั ทิ นั ตกรรมพร้อมมูล : ศัลยกรรมเล็กขัน้ สูง
๑ (๐-๓-๑)
Comprehensive Dental Practice: Advanced Minor Surgery
วิชาบังคับก่อน : การทําการผ่าตัดฟั นคุด การผ่าตัดฟั นฝั ง และการผ่าตัดเล็กในช่องปาก เพิม่ พูนประสบการณ์และ
ทักษะจากการปฏิบตั ติ ามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ทัง้ ภาคทฤษฎี และการปฏิบตั ิ แก่นักศึกษาทันตแพทย์
ผูม้ คี วามสนใจ
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.

๑๐๐ | มคอ.๒ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๑ (๐-๓-๑)

ทพสร ๖๖๑
DTPS 661

การวิจยั ทางสรีรวิทยาของเนื้อเยือ่ ในโพรงฟั น
Research in Dental Pulp Physiology
วิชาบังคับก่อน : วิธศี กึ ษาวิจยั ของสรีรวิทยาเนื้อเยื่อในโพรงฟั นและเนื้อฟั น ได้แก่ การวิจยั ทางการไหลเวียนเลือด
ของเนื้อเยื่อในโพรงฟั น การวิจยั ทางการไหลของของไหลผ่านเนื้อฟั น การวิจยั เรื่องความเจ็บปวดที่ฟัน ตลอดจน
องค์ความรูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับทางคลินิก
Research in physiology of dental pulp and dentine e.g. pulpal blood circulation, fluid flow
in dentine, clinical knowledge related to dental pain.
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี ๖ หน่ วยกิ ต
รายวิชาทีเ่ ปิดสอนในคณะทันตแพทยศาสตร์
ทพคร ๑๖๑
DTID 161

จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบตั -ิ ค้นคว้า)
๓ (๐-๖-๓)

สังคมสงเคราะห์
Social Welfare
วิชาบังคับก่อน : ร่วมปฏิบตั งิ านด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อให้ได้รบั รูป้ ั ญหาทางสังคมทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เรียนรูก้ ารอยู่
ร่วมกับผูอ้ ่นื โดยเฉพาะผูท้ ม่ี สี ถานะด้อยและ/หรือมีปัญหาทางสังคม การสร้างพืน้ ฐานของคุณธรรมในการช่วยเหลือและ
อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื การสือ่ ความคิดความรูส้ กึ ด้านจริยธรรมวิชาชีพและการปลูกฝั งให้เกิดสํานึกสาธารณะ
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
DTID 162

ทักษะพิสยั สําหรับวิชาชีพ
๑ (๐-๒-๑)
Psychomotor Skills for Profession
วิชาบังคับก่อน : ฝึ กฝนทักษะการใช้มอื ที่เป็ นพืน้ ฐานของงานหัตถการทางทันตกรรม ทักษะในด้านสหสัมพันธ์ของ
มือและตา ทักษะการใช้มอื กิจกรรมทีม่ กี ารปรับระดับเพื่อเพิม่ กําลังและความทนงานของกล้ามเนื้อ กิจกรรมทีช่ ่วยเพิม่
ความทนทานในงาน การฝึกจับและควบคุมเครือ่ งมือ และการฝึกรับรูโ้ ดยการสัมผัสพืน้ ผิว
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 ชื่อ ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
๑. ศาสตราจารย์คลินิกอนงค์พร ศิรกิ ุลเสถียร*

คุณวุฒิ (สาขาวิ ชา)

สังกัดภาควิ ชา
เวชศาสตร์ชอ่ งปาก
และปริทนั ตวิทยา

ท.บ.,
ป.ชัน้ สูง(ปริทนั ตวิทยา),
อ.ท.(ปริทนั ตวิทยา)
๒. ศาสตราจารย์คลินิกจิราภรณ์ ชัยวัฒน์*
ท.บ.,
ทันตกรรมจัดฟั น
Training in Orthodontics,
อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟั น)
๓. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ผาณิต บัณฑิตสิงห์
วท.บ., ท.บ.,
ทันตกรรมเด็ก
ป.ชัน้ สูง(ทันตกรรมสําหรับเด็ก)
เวชศาสตร์ชอ่ งปาก
๔. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ชิดช่วงชัย ท.บ.,
และปริทนั ตวิทยา
วท.ม(เภสัชวิทยา),
ปร.ด.(ชีววิทยาช่องปาก),
Training in Acupuncture for
dentists
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ ์ จิตร์มงคลสุข ท.บ.,
ทันตกรรมประดิษฐ์
Dr.Med.Dent.(Prosthodontics)
หมายเหตุ เครือ่ งหมาย * คือ อาจารย์ประจําหลักสูตรทีท่ าํ หน้าทีอ่ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร

๓.๒.๒ อาจารย์พิเศษ
(๑) ผูเ้ ชีย่ วชาญหรือผูช้ าํ นาญการพิเศษ
(๒) ทันตแพทย์ประจําโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทัวไป
่
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ศึกษาระบบสุขภาพในระดับชุมชน ดูงานการจัดบริการและการปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลชุมชน
และสถานบริการสุขภาพในระดับต่างๆ ฝึกปฏิบตั งิ านทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน และปฏิบตั งิ าน
สาธารณสุขและแก้ไขปั ญหา ทีเ่ กีย่ วข้องกับทันตสุขภาพของประชาชน
๔.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
๔.๑.๑ ปฏิบตั งิ านทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน
๔.๑.๒ ปฏิบตั งิ านทันตสาธารณสุขในชุมชน ด้วยความเข้าใจวิถชี วี ติ ของชุมชน และ
ระบบสุขภาพ
๔.๑.๓ ปฏิบตั งิ านสาธารณสุขและแก้ไขปั ญหาทันตสุขภาพของประชาชน
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๔.๒ ช่วงเวลา
ชัน้ ปี ท่ี ๕
ทพทช ๕๓๑ ศึกษาดูงานระบบบริการสาธารณสุข
๒ หน่วยกิต
ทพทช ๕๕๒ ทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน
๑ หน่วยกิต
ชัน้ ปี ท่ี ๖
ทพทช ๖๔๒ ทันตแพทย์ฝึกหัดนอก : การฝึ กปฏิบตั งิ านภาคสนาม ๔ หน่วยกิต
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
- ศึกษาวิถชี วี ติ ของระบบสุขภาพในระดับชุมชน และระบบบริการ เพือ่ การรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เป็ นเวลา ๒ สัปดาห์
- ปฏิบตั งิ านสํารวจ วางแผน และเลือกมาตรการทีเ่ หมาะสมพร้อมทัง้ ปฏิบตั งิ านและ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านทันตกรรมป้ องกันในโรงเรียน ตลอดปี การศึกษา
- ฝึกปฏิบตั งิ านสาธารณสุขและแก้ไขปั ญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับทันตสุขภาพของประชาชนใน
โรงพยาบาลชุมชน เป็ นเวลา ๔ สัปดาห์
๕. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิ จยั
๕.๑ คําอธิบายโดยย่อ
เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ทางทันตกรรม ในหัวข้อที่
สนใจและมีความเหมาะสมภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ทป่ี รึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในหัวข้อการวิจยั
นัน้ ๆ รวมทัง้ เสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่าได้
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
๕.๒.๑ สามารถปฏิบตั งิ านวิจยั ทางทันตกรรมได้
๕.๒.๒ สามารถนําความรูด้ า้ นการวิจยั ทางสถิตเิ พือ่ การวิจยั มาประยุกต์ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๕.๒.๓ สามารถเขียนรายงานการวิจยั และนําเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า
๕.๓ ช่วงเวลา
- ชัน้ ปี ท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑ ให้นกั ศึกษาเลือกหัวข้อโครงการวิจยั และพบอาจารย์
ทีป่ รึกษาเพือ่ เขียนโครงร่างงานวิจยั
- ชัน้ ปี ท่ี ๔ ภาคการศึกษาที่ ๑-๒ นักศึกษาดําเนินการวิจยั เขียนรายงานการวิจยั และ
เสนอผลงานวิจยั
๕.๔ จํานวนหน่วยกิต
- ชัน้ ปี ท่ี ๔ จํานวน ๒ หน่วยกิต
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๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ รวบรวมรายชื่ออาจารย์ทป่ี รึกษางานวิจยั ในภาคการศึกษาที่ ๑
๕.๕.๒ แบ่งนักศึกษาออกเป็ นกลุ่มๆ ละ ๔-๕ คน ปรึกษาหัวข้องานวิจยั กับอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิจยั
๕.๕.๓ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาํ ปรึกษาและแนะนําในการกําหนดประเด็นหัวข้อทีจ่ ะ
ศึกษาเขียนโครงร่างงานวิจยั และนําเสนอโครงร่าง
๕.๕.๔ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้คาํ แนะนําและดูแลกระบวนการวิจยั ทุกขัน้ ตอน
๕.๕.๕ ให้นกั ศึกษาจัดทํารายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ทงั ้ เอกสารและแฟ้ มข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และนําเสนอผลงานวิจยั แบบปากเปล่า
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ อาจารย์ทป่ี รึกษาประเมินการปฏิบตั งิ านวิจยั ของนักศึกษาด้วยแบบประเมิน
งานวิจยั
๕.๖.๒ ประเมินการนําเสนอผลงานวิจยั โดยคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
กลยุทธ์การสอนและกิ จกรรมนักศึกษา
๑.๑ มีภาวะผูน้ ํา และทํางาน
ร่วมกับผูอ้ ่นื อย่างสร้างสรรค์

๑.๒ มีทกั ษะการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง
๑.๓ มีจติ อาสา

- ปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีความเป็ น “มหิดล” คือ “อตฺตานํ อุปมํ กเร” ปฎิบตั ิ
ต่อผูอ้ ่นื เหมือนต่อตนเอง
- จัดการเรียนรูใ้ นหลักสูตร เพือ่ พัฒนาภาวะผูน้ ําและทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
อย่างสร้างสรรค์
- กิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจ ส่งเสริมให้ทาํ งานร่วมกับผูอ้ ่นื
พัฒนาทักษะในการบริหารจัดการและภาวะผูน้ ํา
- จัดการเรียนรูท้ กั ษะการใช้สารสนเทศในการศึกษาและค้นคว้าหาความรู้
- จัดการเรียนรูท้ กั ษะการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence- Based)
ในการศึกษาหาความรู้ การปฏิบตั งิ าน และการจัดการดูแลผูป้ ่ วย
- มอบหมายงาน/โครงงาน ให้คน้ คว้า และนําเสนอผลงาน
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และบริการวิชาการแก่สงั คม
- กิจกรรมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนทีต่ ามความสมัครใจ
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
๒.๑ กลยุทธ์การสอน
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูส้ าขาทันตแพทยศาสตร์ การจัดการเรียน
การสอนให้ใช้หลักการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ (Student-Centered Learning) เน้นการมี
ส่ ว นร่ว มของผู้เรีย น (Active Participation) มีก ารบู ร ณาการความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ (Integrated
Learning) มุง่ เน้นการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การให้เหตุผล (Reasoning) และการแก้ไขปั ญหา
(Problem Solving) เพือ่ ให้บรรลุเป้ าหมายได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี ุณลักษณะตามมาตรฐานทีก่ าํ หนดไว้ทงั ้ ๖ ด้าน
โดยเลือกจัดรูปแบบการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายให้เหมาะสม เช่น
(๑) การบรรยาย (Lecture)
(๒) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
(๓) การเรียนรูโ้ ดยการกํากับตนเอง (Self-Directed Learning)
(๔) การฝึ กปฏิบตั ทิ างห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory Study)
(๕) การฝึ กทําโครงการ/วิจยั (Project)
(๖) การฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาํ ลอง (Simulated Situation)
(๗) การฝึ กปฏิบตั กิ บั ผูป้ ่ วย (Clinical Practice)
(๘) การสอนข้างเก้าอี้ (Chairside Teaching)
(๙) การฝึ กประสบการณ์ในชุมชน (Community Experience)
(๑๐) การปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง (Role Model)
สําหรับกลยุทธ์การสอนระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้นื ฐาน ควรเลือกจัดรูปแบบการเรียนที่
หลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การฝึ กปฏิบตั ิ
ทางห้องปฏิบตั ิการ การฝึ กทําโครงการ/วิจยั การมอบหมายงานบุคคล และการเรียนรูโ้ ดยการกํากับ
ตนเอง เป็ นต้น โดยผู้สอนควรกําหนดสัดส่วนและลําดับของการเรียนรูท้ างทฤษฎีและการเรียนรูจ้ าก
โจทย์ปัญหาให้มคี วามเหมาะสม
สําหรับกลยุทธ์การสอนระดับวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกนัน้ ต้องเน้นการเรียนรูจ้ ากผูป้ ่ วยจริง
เป็ นหลัก โดยให้นักศึกษาได้เรียนรูท้ งั ้ จากผูป้ ่ วย และการฝึ กประสบการณ์ในชุมชน ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ทนั ตแพทย์ทป่ี ฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่าง ทัง้ นี้ อาจจัดการสอนแบบบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การ
ฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จําลอง การเรียนรูแ้ บบแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และการเรียนรูแ้ บบอื่นๆ
ร่วมด้วยตามความเหมาะสม
๒.๒ กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้
การประเมินผลการเรียนรูต้ อ้ งดําเนินการอย่างเป็ นระบบ ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูท้ งั ้ ๖
ด้าน มีการประเมินผลทัง้ ในด้านการประเมินความก้าวหน้ าตามวัตถุ ประสงค์การเรียนรู้ (Formative
Assessment) และการประเมินผลเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) โดยมีการแจ้งให้
นักศึกษาทราบถึงวิธกี ารวัดผลและเกณฑ์การประเมินผลล่วงหน้า
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สามารถเลือกใช้วธิ กี ารประเมินผลที่หลากหลาย แต่ต้องสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของแต่ละ
รายวิชาและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยพิจารณาเลือกเครื่องมือวัดผลในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสม
ดังนี้
๑) การประเมินความรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้วยข้อสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ข้อสอบแบบ
อัตนัยดัดแปลง และ/หรือการสอบปากเปล่า เป็ นต้น
๒) การประเมิน สมรรถนะ ด้ว ยการสอบในสถานการณ์ จ ริงในผู้ป่ วย รวมถึงการสอบแบบ
Objective Structured Clinical Examination (OSCE) การสอบหลายสถานีทางคลินิก และ/หรือวิธกี าร
ประเมินในสถานการณ์จาํ ลองอื่นๆ
๓) การสังเกตพฤติกรรมและประเมินการปฏิบตั งิ านทางคลินิก การใช้สมุดบันทึกเหตุการณ์
หรือสมุดแสดงจํานวนผลงานทีป่ ฏิบตั งิ านในผูป้ ่ วย ตลอดจนการประเมินงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
การประเมินผลการเรียนรู้ อาจดําเนินการโดยเลือกใช้เครื่องมือตามความเหมาะสม ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
๑) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง การประเมินโดย
เพือ่ นร่วมชัน้ เรียนหรือกลุ่มงาน และการประเมินผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๒) ด้ า นความรู้ ใช้ ก ารสอบแบบปรนั ย อัต นั ย การสอบปากเปล่ า การสอบปฏิ บ ัติ และ
การประเมินผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
๓) ด้านทัก ษะทางปั ญ ญา ใช้การสอบแบบปรนัย อัตนัย การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบ ตั ิ
การสังเกตจากการให้ผูเ้ รียนแสดงความคิดเห็น และการประเมินผลงานที่ได้รบั มอบหมายซึ่งต้องใช้
การประมวลความรูข้ องผูเ้ รียน
๔) ด้า นทัก ษะความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งบุ ค คลและความรับ ผิด ชอบ ใช้ก ารสัง เกตพฤติก รรม
การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชัน้ เรียนหรือกลุ่มงาน และการประเมินผลงานที่ได้รบั
มอบหมาย
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้การสอบ
ข้ อ เขีย น การสอบปากเปล่ า การสอบปฏิ บ ัติ การสัง เกตจากการให้ ผู้ เ รีย นแสดงความคิ ด เห็ น
การประเมินผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และการนําเสนอ
๖) ด้านทักษะพิสยั ใช้การสอบปฏิบตั ิ การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพื่อนร่วมชัน้ เรียน
หรือกลุ่มงาน การสังเกตพฤติกรรม และประเมินการปฏิบตั งิ านทางคลินิก
ผลการเรียนรู้ ด้านที่ ๑ : คุณธรรมจริ ยธรรม
(๑) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
๑) มีความรูค้ วามเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
มีเจตคติอนั ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
๒) มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินยั
๓) มีจติ สํานึกในการดูแลผูป้ ่ วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ ์ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
๔) ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
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(๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ผู้ส อนต้ อ งสอกแทรกเรื่อ งคุ ณ ธรรมจริย ธรรม ในการสอน รวมทัง้ มีก ารส่ ง เสริม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เช่น
๑) ไม่ทุจริตในการสอบลอกการบ้าน
๒) ปลูกฝั งให้นกั ศึกษามีระเบียบวินยั การเข้าชัน้ เรียน การตรงต่อเวลา
๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีผ่ เู้ รียนมีสว่ นร่วมเน้นการเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
บทบาทสมมติ และกรณีตวั อย่างทีค่ รอบคลุมประเด็นและปั ญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมทัง้ ในวิชาชีพ
และการดํารงชีวติ
๔) การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๕) มีความรับผิดชอบ การทํางานกลุ่ม ฝึกให้รหู้ น้าทีข่ องการเป็ นผูน้ ําและเป็ นสมาชิกกลุ่ม
(๓) กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
ใช้วธิ กี ารประเมินหลากหลายวิธที งั ้ การประเมินระหว่างเรียน ภายหลังสิน้ สุดวิชาและภายหลัง
สําเร็จการศึกษา
๑) ประเมินระหว่างเรียน โดยผูเ้ รียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุ่มเพือ่ น อาจารย์
อาจารย์พเ่ี ลีย้ งในแหล่งฝึ ก ผูใ้ ช้บริการ และชุมชน โดยใช้วธิ กี ารประเมินทีห่ ลากหลาย ทัง้ การสัมภาษณ์
การสังเกต ใช้แบบสอบถาม สนทนากลุ่ม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดทีเ่ กีย่ วข้อง
๒) ประเมินภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้บณ
ั ฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต โดยใช้แบบสอบถาม
ผลการเรียนรู้ ด้านที่ ๒ : ด้านความรู้
(๑) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ความเข้าใจ
มีความรูค้ วามเข้าใจในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
๑) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ท่เี ป็ นพืน้ ฐานชีวติ ความรูพ้ น้ื ฐานทาง
มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
๒) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และ
ทันตแพทย์ รวมถึงมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
๓) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสําคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบําบัดโรค ป้ องกันโรค พื้นฟู คง
สภาพในช่องปากโดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
(๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นการสอนโดยให้ผูเ้ รียนมีการเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเอง และการเรียนรูแ้ บบมีสว่ นร่วม การใช้ปัญหาเป็ นพืน้ ฐาน เรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง ทัง้ การเรียนรู้
ในชัน้ เรียน แหล่งฝึ ก และชุมชน โดยใช้กลวิธสี อนที่หลากหลาย ทัง้ การบรรยายร่วมกับการอภิปราย
การค้นคว้า การวิเคราะห์ และทํากรณีศกึ ษาตลอดจนการนํ าเสนอประเด็นทีผ่ เู้ รียนสนใจ เพื่อการเรียนรู้
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ร่วมกันของกลุ่ม เน้นการประยุกต์ทางปฏิบตั ใิ นสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลีย่ นแปลง ทัง้ นี้ให้
เป็ นไปตามลักษณะของรายงานวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ เช่น
๑) การบรรยายภายในชัน้ เรียน และการถาม-ตอบ
๒) มอบหัวข้อเรือ่ งให้คน้ คว้าและทํารายงานทัง้ เดีย่ วและกลุ่ม
๓) ทํารายงานเปรียบเทียบความรูจ้ ากห้องเรียนกับการทํางานจริง ภาคปฏิบตั ิ
๔) อภิปรายเป็ นกลุ่ม
๕) การศึกษานอกสถานทีแ่ ละทํารายงาน
๖) สอนโดยการสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบตั กิ าร
(๓) กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ประกอบด้ ว ย การประเมิ น หลายวิ ธี /กิ จ กรรม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม
การประเมินผลด้านความรู้ ทัง้ การเรียนในห้องเรียนและการเรียนด้วยตนเอง เช่น การสอบวัดความรูโ้ ดย
ใช้ข้อ สอบแบบปรนั ย อัต นั ย การสอบปากเปล่ า การสอบปฏิบ ัติ การรายงานการศึก ษาค้น คว้า
การวิเคราะห์กรณี การทําโครงการ และการนําเสนอปากเปล่า และการประเมินผลงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
เป็ นต้น
ผลการเรียนรู้ ด้านที่ ๓ : ทักษะทางปัญญา
(๑)ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) มีท กั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุ ผลรวมถึงการมี
ความคิดสร้างสรรค์
๒) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยอาจ
ใช้รว่ มกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผูป้ ่ วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
๓) สามารถเลือกใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัต กรรมที่เหมาะสม
ในทางทันตกรรม
๔) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่
เปลีย่ นไป
๕) มีทกั ษะด้านปั ญญา เพือ่ การประกอบวิชาชีพทันตกรรม และการดํารงชีวติ อย่างมีความสุข
(๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การสอนที่เน้ นให้ผู้เรียนได้ฝึ กทักษะการคิดและการแก้ไขปั ญ หา ทัง้ ระดับ บุคคลและกลุ่มใน
สถานการณ์ ท ัว่ ไป โดยใช้ วิธีก ารสอนที่ ห ลากหลาย เช่ น การอภิ ป รายกลุ่ ม การทํ า กรณี ศึ ก ษา
จัดประสบการณ์คดิ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เพือ่ ตอบคําถามหรือแก้ไขโจทย์ปัญหา เป็ นต้น
(๓) กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
การประเมินหลายวิธ/ี กิจกรรม เป็ นการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแก้ไขปั ญหา
เช่น การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก้ไขปั ญหาโดยใช้กรณีศกึ ษา การประเมินจากผลงานทีเ่ กิด
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จากการใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหา การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็ นระบบ การวิเคราะห์วจิ ารณ์ เช่น รายงาน
การวิเคราะห์วจิ ารณ์กรณีศกึ ษา การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุ่ม การสัมมนา
ผลการเรียนรู้ ด้านที่ ๔ : ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
๑) มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด่ี ี นําไปสูค่ วามสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับผูอ้ ่นื
และการดูแลผูป้ ่ วยอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) รูจ้ กั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามตามบริบท
๓) มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีก่ ารงาน มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ ามกติกาของสังคม
๔) มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนได้อย่างเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และภาวะ
เศรษฐกิจ
(๒) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
๑) กลยุทธ์การสอนทีเ่ น้นการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับผูเ้ รียน ผูเ้ รียนกับผูส้ อน
ผูเ้ รียนกับผูใ้ ช้บริการ และผูร้ ว่ มทีมสุขภาพ
๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี ารทํางานเป็ นทีมเพือ่ ส่งเสริมบทบาทของการเป็ นผูน้ ํา
และผูต้ าม
๓) จัดประสบการณ์การเรียนรูใ้ นภาคปฏิบตั ทิ ่สี ่งเสริมให้ทํางานเป็ นทีมและการแสดงออก
ของภาวะผูน้ ําหลากหลายสถานการณ์ทงั ้ ในคลินิกและในชุมชน
(๓) กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
มีการประเมินหลายด้าน โดยให้ความสําคัญทีก่ ลยุทธ์ ดังนี้
๑) การประเมินผูเ้ รียนในการแสดงบทบาทของการเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม ในสถานการณ์การ
เรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์
๒) การประเมินทักษะทีแ่ สดงออกถึงภาวะผูน้ ําตามสถานการณ์ การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
๓) การประเมินความสามารถในการทํางานร่วมกับกลุ่มเพือ่ น และทีมงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
๔) การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรูต้ าม
ประสบการณ์การเรียนรู้ และความ สนใจในการพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
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ผลการเรี ย นรู้ ด้ านที่ ๕ : ทัก ษะการวิ เคราะห์เชิ งตัว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๑) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์และการสื่อสาร
๑) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการแนะนํ าและประกอบการ
ตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาชีพ
๒) มีทกั ษะในการสือ่ สารกับผูป้ ่ วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
๓) มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็ นของวิชาชีพ
๔) มีท ักษะในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบ ัติงาน การศึก ษา
ค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนา
ตนเองและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
(๒) กลยุทธ์การสอนที่ ใช้ ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์และการ
สื่อสาร
๑) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผเู้ รียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
ทัง้ การพูด การฟั ง และการเขีย นในกลุ่ม ผู้เรียน ระหว่างผู้เรีย นและผู้สอน และบุ ค คลที่เกี่ย วข้องใน
สถานการณ์ทห่ี ลากหลาย
๒) การจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ส่ี ่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร
๓) การจัด ประสบการณ์ ก ารเรีย นรู้ท่ีส่งเสริม ให้ผู้เรีย นได้ใช้ค วามสามารถในการเลือ ก
สารสนเทศและฝึ กทักษะการนําเสนอข้อสนเทศด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลายเหมาะสมกับผูฟ้ ั ง และเนื้อหาที่
นําเสนอ
(๓) กลยุทธ์การประเมิ นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิ เคราะห์และการสื่อสาร
ให้ความสําคัญทีก่ ลยุทธ์ ดังนี้
๑) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบสังเกต และแบบประเมิน
ทักษะการพูด การเขียน
๒) การทดสอบทักษะการฟั งจากแบบทดสอบทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
๓) การทดสอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้ขอ้ สอบ การทํารายงานกรณี และการวิเคราะห์
ข้อมูลผลการศึกษาวิจยั การศึกษาอิสระ
ผลการเรียนรู้ ด้านที่ ๖ : ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
(๑) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิ สยั
๑) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัตแิ ละการตรวจ ประเมินสภาวะผูป้ ่ วยทัง้ ทาง
การแพทย์และทางทันตกรรม รวมทัง้ การบันทึกเวชระเบียนของผูป้ ่ วยได้อย่างถูกต้อง เป็ นระบบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
๒) สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปลผลที่ได้จาก
ข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผูป้ ่ วย
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๓) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วน
ร่วมของผูป้ ่ วย รวมทัง้ ทําการปรึกษา ให้คาํ ปรึกษาและส่งต่อผูป้ ่ วยไปรับการรักษากับผูป้ ระกอบวิชาชีพ
อื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเหมาะสม
๔) สามารถจัด การ รัก ษาทางทัน ตกรรม ฟื้ นฟู ส ภาพในช่ อ งปาก รวมทัง้ ติด ตามและ
ประเมินผลการรักษา
๕) สามารถป้ องกันและจัดการภาวะฉุ กเฉิ น ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม และทาง
การแพทย์
๖) สามารถส่งเสริมสุข ภาพและป้ องกันโรคในช่องปาก ทัง้ ระดับ บุ คคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
(๒) กลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในการพัฒนาทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
กลยุทธ์การสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบตั มิ หี ลากหลายกลยุทธ์ โดยเน้นทีข่ นั ้ ตอนการ
พัฒนาทักษะของผูเ้ รียนตัง้ แต่การให้สงั เกตการณ์สาธิต การฝึกหัดและการปฏิบตั ภิ ายใต้การแนะนํา
ของผูส้ อน จนถึงการปฏิบตั อิ ย่างเป็ นอิสระ ทัง้ นี้จะเน้น
๑) การสาธิต
๒) การฝึ กปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร
๓) การแสดงบทบาทสมมติ
๔) การฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จาํ ลอง
๕) การฝึ กปฏิบตั กิ บั ผูป้ ่ วยจําลอง
๖) การสอนข้างเก้าอี้
๗) การฝึ กปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง
(๓) กลยุทธ์การประเมิ นทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
เป็ นกลยุทธ์การประเมินทักษะทางวิชาชีพอย่างเป็ นองค์รวม นันคื
่ อ การประเมินทักษะที่
บูรณาการทัง้ ความรู้ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสร้างสัมพันธภาพกับผูม้ ารับการบริการ
เช่น
๑) การประเมินทัก ษะการปฏิบ ัติในห้องปฏิบ ัติการ สถานการณ์ จําลอง ผู้ป่ วยในสถาน
บริการสุขภาพและชุมชน
๒) การสังเกตการณ์ปฏิบตั กิ ารรักษาทางทันตกรรมในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
๓) การประเมินจากข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) จากผูป้ ่ วย ผูม้ ารับการบริการ อาจารย์
อาจารย์ผชู้ ว่ ยสอน (Teacher Assistance) และผูช้ ว่ ยทันตแพทย์
๔) การสอบปฏิบตั กิ าร
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping) (ภาคผนวก ข)
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หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบปฏิบตั ิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๕ (ภาคผนวก ค)
๒. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุ ปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๕๒

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
๑.๑ อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้ารับการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
๑.๑.๑ บทบาทหน้าทีข่ องอาจารย์
๑.๑.๒ สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ และกฎระเบียบต่างๆ
๑.๑.๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะ
๑.๑.๔ วัฒนธรรมองค์กรของคณะและมหาวิทยาลัย
๑.๒ คณะมอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็ นอาจารย์พเ่ี ลีย้ ง โดยมีหน้าที่
๑.๒.๑ ให้คาํ แนะนําและการปรึกษาเพือ่ เรียนรูแ้ ละปรับตัวเองเข้าสูก่ ารเป็ นอาจารย์ในคณะ
๑.๒.๒ ให้คาํ แนะนํา และนิเทศการสอนทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งสอนคูก่ บั
อาจารย์อาวุโส
๑.๒.๓ ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของอาจารย์ใหม่
อาจารย์ทุกคนได้รบั การพัฒนาอย่างทัวถึ
่ งในด้านจัดการเรียนการสอน และความรูท้ ท่ี นั สมัยใน
การแพทย์ ตลอดจนการวิจยั โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม
สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
๑) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
๒) สนับสนุนให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
๓) ศึกษาดูงานอบรมทัง้ ในและต่างประเทศ
๔) สนับสนุ นการทําวิจยั และเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
๕) ร่วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพมิ พ์ผลงาน
๖) เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยั ทัง้ ในและต่างประเทศ
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์และบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีสว่ นร่วม
ระหว่างผูส้ อน ผูบ้ ริหาร และผูเ้ รียน
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๒.๑.๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําปี โดยเน้ นที่ต้น แบบมาตรฐานคุณ วุฒ ิสาขาทัน ตแพทยศาสตร์ต ามรายละเอียดหลักสูต รและ
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
๒.๑.๓ จัดอบรมประจําปี เกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทนั สมัยทัง้ ใน
ห้องเรียนและในคลินิกทีส่ อดคล้องกับผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
๒.๑.๔ สนับสนุ นอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ
การประเมินผล
๒.๑.๕ จัด อาจารย์ พ่ี เ ลี้ ย ง (Mentor) ให้ แ ก่ อ าจาร์ ใ หม่ และพั ฒ นาระบบ Clinical
supervision
๒.๑.๖ พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิ ชาการและวิ ชาชีพด้านอื่น ๆ
จัดให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะอื่นพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์
๒.๓ การพัฒนาเชิ งวิ ชาชีพแก่บคุ ลากรสายสนับสนุน
๒.๓.๑ กําหนดระบบการประเมินผลอย่างมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
๒.๓.๒ จัดอบรมประจําปี เพือ่ ทบทวน/ประเมินผลการทํางานในคณะ
๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานทีท่ นั สมัยให้แก่บุคลากรทุกคน
๒.๓.๔ ให้บุคลากรฝ่ ายสนับสนุนเข้าประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหน่ง
๒.๓.๕ จัดกลุ่มบุคลากรและกระบวนการเพือ่ การจัดการความรู้

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริ หารหลักสูตร
๑.๑ แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการพัฒ นาการจัด การศึ ก ษาหลัก สู ต รทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตให้สอดคล้องและเป็ นไปตาม
องค์ประกอบและมาตรฐานคุณภาพด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลและแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
๑.๒ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๑.๓ คณะประกาศข้อปฏิบตั ิในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทางการ
ควบคุมคุณภาพ
๑.๔ มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้ภาควิชา/โครงการ
สอนร่วม
๑.๕ ภาควิชา/โครงการสอนร่วมควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนให้
เป็ นไปตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบและเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๑.๖ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตควบคุมคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนทุกรายวิชาและดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย์
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๑.๗ แต่ งตัง้ คณะกรรมการภายนอกทบทวน/ประเมิน ผลการดําเนิ น การโดยมีผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมือ่ สิน้ สุดปี การศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
๒. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริ หารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและ
เกณฑ์องค์กรวิชาชีพ เช่น สัดส่วนเครือ่ งคอมพิวเตอร์ต่อนักศึกษา ๑ : ๑๐ ตําราหลักสาขาวิชาละ ๑๐
ชื่อเรือ่ ง วารสารวิชาชีพต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๑๐ ชื่อเรือ่ ง ฯลฯ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
๒.๒.๑ อุปกรณ์การสอน
อุปกรณ์การสอนของคณะและหน่วยงานต่าง ๆ
๒.๒.๒ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดลมีสํานักหอสมุดซึ่งจัดบริการห้องสมุดกระจายอยู่ในทุกพื้นที่
ห้องสมุดคณะฯและสถาบัน/วิทยาลัย จํานวน ๑๔ แห่ง ทีม่ กี ารให้บริการเชื่อมโยงกันเป็ นอย่างดี สําหรับ
หอสมุดทีใ่ ช้เป็ นหลักในการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะฯ มี ๓ แห่ง ได้แก่
หอสมุดกลาง สํานักหอสมุด ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ และห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
นอกจากนี้ยงั มีวทิ ยานิพนธ์ รายงานการวิจยั สิง่ พิมพ์ สื่อการศึกษาในรูปแบบเทป
บันทึกเสียงและจานคอมแพคต์ วีดิทศั น์ ซีด-ี รอม วิชาการ วารสารอีเลคทรอนิกส์ รวมทัง้ ฐานข้อมูล
บรรณานุกรม และฐานข้อมูลวารสาร
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่ มเติ ม
๒.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ
๒.๓.๒ ให้อาจารย์ผูส้ อนและผูเ้ รียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รบั ผิดชอบต่อ
คณะกรรมการฯ
๒.๓.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี และจัดซือ้ พัสดุต่าง ๆ
๒.๓.๔ ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
๒.๓.๕ ให้มหี นังสือและสือ่ นําออกเพียงพอในแหล่งฝึก เช่น ชุมชน
๒.๔ การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ คณะกรรมการใน ๒.๓.๑ วางแผนการประเมินอย่างมีส่วนร่วมกับผูส้ อน ผูใ้ ช้ และ
บุคลากรทีร่ บั ผิดชอบทุกฝ่ ายอย่างเป็ นระบบ
๒.๔.๒ ประเมินความเพียงพอจากความต้องการใช้ของอาจารย์ และผูเ้ รียน
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๓. การบริ หารคณาจารย์
๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่
๓.๑.๑ กําหนดคุณสมบัตอิ าจารย์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในสาขาทีจ่ ําเป็ น โดยคํานึงถึง
คุณ วุ ฒ ิท างการศึกษา มีป ระสบการณ์ การปฏิบ ัติในสาขาที่ต้องการและมีป ระสบการณ์ การสอนใน
สถาบันการศึกษา นอกจากนัน้ ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ และการใช้สารสนเทศ การ
สือ่ สาร เช่น คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขัน้ พืน้ ฐาน
๓.๑.๒ ประกาศและเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัตติ ามต้องการ
๓.๑.๓ แต่ งตัง้ คณะกรรมการคัด เลือ กเพื่อ ดํ าเนิ น การคัด เลือ กอาจารย์ใหม่ โดยสืบ ค้น
ประวัติ และคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลทีเ่ ชื่อถือได้อย่างเป็ นระบบ และมีการตรวจสอบข้อมูล
อย่างเป็ นธรรม
๓.๑.๔ เสนอแต่งตัง้ และประเมินการปฏิบตั งิ านตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
๓.๒.๑ อาจารย์รว่ มกับผูเ้ รียนประเมินรายวิชาเมือ่ สิน้ สุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็ น
วิชาปฏิบตั ิ บุคลากรผูร้ ว่ มสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
๓.๒.๒ อาจารย์รว่ มในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๓.๒.๓ อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทําร่าง
การปรับปรุงหลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ขอ้ คิดเห็น
๓.๓ การแต่งตัง้ คณาจารย์พิเศษ
๓.๓.๑ การจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษให้ทาํ ได้เฉพาะหัวข้อเรือ่ งทีต่ อ้ งการความเชีย่ วชาญพิเศษ
๓.๓.๒ ภาควิชาเป็ นผูเ้ สนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัตติ รงความ
ต้องการ
๓.๓.๓ การจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็ นปี การศึกษา
๓.๓.๔ อาจารย์พเิ ศษจะต้องสอนไม่เกินครึง่ หนึ่งของจํานวนชัวโมงในรายวิ
่
ชาทีส่ อน
๓.๓.๕ สําหรับอาจารย์พเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ใิ ห้กลุม่ วิชาขอจ้างได้เฉพาะรายวิชาทีม่ ี
ผูเ้ รียนเกินกว่าอัตราส่วน:อาจารย์ ๘:๑ และจะจ้างได้ไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของจํานวนอาจารย์ทส่ี อนในรายวิชานัน้
๓.๓.๖ คุณสมบัตขิ องอาจารย์พเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ ต้องเป็ นไปตามเกณฑ์ ทีม่ หาวิทยาลัย
กําหนด
๔. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่งให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะฯ
และนโยบายของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การเพิ่ มทักษะความรู้เพื่อการปฏิ บตั ิ งาน
๔.๒.๑ จัดให้มกี ารอบรมปี ละ ๑ ครัง้
๔.๒.๒ ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ น
แผนประจําปี เพือ่ ให้คณะสนับสนุ นงบประมาณได้เหมาะสม
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๕. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
๕.๑ การให้คาํ ปรึกษาด้านวิ ชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
๕.๑.๑ คณะแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าที่
๕.๑.๒ คณะแต่งตัง้ อาจารย์ทป่ี รึกษาประจําชัน้ ทุกชัน้ ปี
๕.๑.๓ บางภาควิชามอบหมายให้อาจารย์ทป่ี รึกษาประจํากลุ่มคลินิก
๕.๑.๔ คณะทํางานฝ่ ายการศึกษาและกิจการนักศึกษาเป็ นทีป่ รึกษาให้อาจารย์และ
นักศึกษาทีม่ ปี ั ญหาเกินกว่าความสามารถของอาจารย์ทป่ี รึกษาและอาจารย์ประจําชัน้ ปี
๕.๒ การอุทธรณ์ของนักศึกษา
คณะประกาศหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการอุทธรณ์ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล
และข้อบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์
๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
๖.๑ อัตราการได้งานทํา/การศึกษาต่อของบัณฑิตใน ๖ เดือน หลังสําเร็จการศึกษาเท่ากับร้อยละ
๑๐๐
๖.๒ ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวมไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕
โดยมีความพึงพอใจในด้านความเป็ น ผู้มีจิตอาสา ความสามารถในด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก ๕
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators) ลักษณะและข้อมูลทัวไปของ
่
หลักสูตร
๗.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีสว่ นร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๗.๒ มีรายละเอีย ดของหลัก สูต ร ตามแบบ มคอ.๒ ที่ส อดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒ ิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒ ิ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
๗.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
๗.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
๗.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิน้ สุด
ปี การศึกษา
๗.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.๓
และมคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
๗.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานทีร่ ายงานใน มคอ.๗ ปี ทแ่ี ล้ว
๗.๘ อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
๗.๙ อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
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๗.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอนได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี
๗.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๗.๑๒ ระดับ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บ ั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐

หน่ วยที่ ๘ กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
๑. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของการสอน
๑.๑ การประเมิ นกลยุทธ์การสอน
๑.๑.๑ คณะจัดให้มกี ารประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ ์ของ
แต่ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขาทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
๑.๑.๒ คณะจัดให้ มี peer evaluation โดยทีมผูร้ ว่ มสอนในกลุ่มวิชาเดียวกันและ
ต่างกลุ่มวิชา เพือ่ ประเมินการสอนตามแบบการประเมินทีอ่ า้ งอิงกระบวนการ Clinical supervision
ซึง่ คณะจะต้องประกาศให้อาจารย์ทุกคนทราบ
๑.๒ การประเมิ นทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒.๑ ผูเ้ รียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคน เมือ่ สิน้ สุดรายวิชา
๑.๒.๒ ผลการประเมิน (Feedback) สามารถดูได้จากเว็บไซต์
๑.๒.๓ คณะรวบรวมผลการประเมินทีเ่ ป็ นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนให้ เหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณ์ของคณะ
๒. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิ ต
๒.๑.๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินหลักสูตรทีป่ ระกอบด้วยตัวแทนทุกกลุ่มวิชา
ตัวแทนผูเ้ รียนปั จจุบนั และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ าย
๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ
๒.๒ โดยผูท้ รงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูป้ ระเมิ นภายนอก
คณะกรรมการประเมิน หลักสูต ร ทําการวิเคราะห์และประเมินหลักสูต รในภาพรวมและ
ใช้ขอ้ มูล ย้อนกลับของผูเ้ รียน ผูส้ าํ เร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพือ่ ประกอบการประเมิน
๒.๓ โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต และ/หรือผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
๒.๓.๑ ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผูบ้ งั คับบัญชาโดย
แบบสอบถาม
๒.๓.๒ ติดตามกับผูใ้ ช้อ่นื เช่น ผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการ
ทุกระดับ
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๓. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงานทีร่ ะบุไว้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้ อ ย ๓ คน ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิในสาขา/สาขาวิช าเดีย วกัน อย่างน้ อย ๑ คน (ควรเป็ น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเป็ นในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพือ่ การปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูท้ รงคุณวุฒอิ า่ นหลักสูตรและให้ขอ้ เสนอแนะ

