
 

 

 

 

 

 

 

 

  

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัพะเยา 

 



สารบัญ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

3. วิชาเอก

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

5. รูปแบบของหลักสูตร

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2
ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร   

1. ระบบการจัดการศึกษา

2. การดำเนินการหลักสูตร

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1 หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

3.1.3 รายวิชา

3.1.4 แผนการศึกษา

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน  ตำแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การกำกับมาตรฐาน

2. บัณฑิต

3. นิสิต

4. คณาจารย์

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียน

7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

เอกสารภาคผนวก
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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

Doctor of Dental Surgery 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    คณะทันตแพทยศาสตร์  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :    1700 

 ภาษาไทย        :    หลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

 ภาษาอังกฤษ     :    Doctor of Dental Surgery 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     ทันตแพทยศาสตรบัณฑติ  

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     ท.บ. 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Doctor of Dental Surgery  

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     D.D.S. 
 

3. วิชาเอก 

 ไม่มี 
 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จำนวนไม่น้อยกว่า 226 หน่วยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสติไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   

     ไม่มี 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

       6.1  หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564  

 6.2 คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ 2/2564 วันที ่16 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่6/2564 วันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา  

   เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที ่2/2564 วันที่ 7 เดือนพฤศภาคม พ.ศ. 2564 

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................   

   วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 6.6 สภาวิชาชีพ................................. (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

   วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศกึษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา  

 8.1  ทันตแพทย์ 

 8.2  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย 

 8.3  นักวิจัย 

 8.4  ที่ปรึกษาบริษัทผลติภัณฑ์ทางทันตกรรม 

 8.5  ประกอบธุรกิจทางดา้นทันตกรรม 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชือ่ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

1 นางสาวทัศนยี์                

เต็งรังสรรค์ 

31014005xxxxx ศาสตราจารย์คลินกิ ป.บัณฑติ 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2533 

2528 

2 นางสาวอัญชลี                

ดุษฎีพรรณ์ 

35099011XXXXX รองศาสตราจารย์ M.Sc. 

 

DDPH. 

 

 

ท.บ. 

วท.บ. 

Dental Public Health 

 

Dental Public Heath 

 

 

 

University College of 

London, England.  

The Royal College of 

Surgeon of London, 

England. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2529 

 

2529 

 

 

2518 

2516 

3  นายพรพัฒน์ 

ธีรโสภณ 

14099005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ท.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

 

 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ช่องปาก 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2562 

 

2557 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นางศันสณี               

รัชชกูล 

31007003XXXXX อาจารย์ อ.ท. 

M.P.H. 

 

ท.บ. 

วท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

Health Administration 

 

 

  ทันตแพทยสภา 

  University of North     

  Carolina, USA      

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2539 

2523 

 

2520 

2518 

5 นายทศพล 

อินประโคน 

13299003XXXXX อาจารย์ M.Sc. 

ท.บ. 

Prosthodontics 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2563 

2559 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา   

       

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาใน 

การวางแผนหลักสูตร น้ันคอื แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่กล่าวถงึ 

 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน เนื่องจากการเจ็บป่วย

ของสุขภาพช่องปากของประชาชนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภาวการณ์เจ็บป่วยของประชาชน  

จะส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 อยา่งไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น 

จงึทำให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า 

เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังดำเนินการได้น้อย ทำให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม

และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน  

ที่สำคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข 

สังคมไทยยังมคีวามเหลื่อมล้ำสูง ก่อใหเ้กิดความแตกแยก  

  ดังนั้น คณะทันตแพทยศาสตร์ จึงยังคงมุ่งส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็น

องค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้

และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย

สาธารณะที่ เอื้อต่อสุขภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  พร้อมทั้ง 

การส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากร

ด้านสาธารณสุขให้เหมาะสม ทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร  ดังนั้น การผลิตทันตแพทย์ 

จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่จะต้องพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้  

อย่างเท่าทัน 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่สำคัญได้แก่ การเปลี่ยนแปลง

สภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมีโครงสร้างประชากร ที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น 

วัย เด็ กและวัยแรงงานลดลง  ผู้สู งวัยมีปัญ หาด้ านสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่ คน เดี ยวสู งขึ้น  

คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษา ระดับสติปัญญาของเด็ก 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแม้ประชาชนได้รับการคุ้มครองทางสังคมเพิ่มขึ้นและมีการจัดสวัสดิการ

ทางสังคมในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 
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ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชากรและโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรจึงยังเป็นปัญหาการพัฒนา

ประเทศ  

  แผนพัฒนาจึงมุ่งส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริม

สุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแล

สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อ

สุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์

ทางเลือก การสร้างคลินิกแพทย์ครอบครัว การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนา

บุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสม ทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร  โดยเฉพาะการผลิต 

ทันตแพทย์ เพื่อให้สอดรับกับสถานการณท์างสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ดังกล่าวข้างต้น                    

ได้ส่ งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมและการพัฒ นาคนและสั งคมสู่ สั งคมคุณ ภาพ                            

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักและคำนึงถึงการพัฒนาหลักสูตร                      

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตทันตแพทย์ให้สอดรับกับความต้องการของชุมชน และสังคม                    

ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถเรียนรู้

ได้ด้วยตนเองทั้งความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่และความรู้จากภูมิปัญญาไทย มีทักษะการคิดวิเคราะห์

และแก้ปัญหา ตลอดจนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

    สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ เกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

และบทบาทของมหาวิทยาลัยพะเยาโดยตรง ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งปณิธานไว้ว่า จะเป็น “ปัญญา

เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน” และมีวัตถุประสงค์ร่วมครอบคลุมพันธกิจหลักรวม 5 ด้าน                   

คือ  หนึ่ ง  : ผลิตคนไทยศตวรรษที่  21 สอง : วิจัย  และนวัตกรรม สู่ ประโยชน์ เชิ งพาณิ ชย์   

สาม : บริการวิชาการ สร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนและสังคม สี่ : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

เพื่อความเป็นไทย และห้า : บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิบาล (Good governance) และเรียนรู้

เปลี่ยนแปลงร่วมกัน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องมุ่งการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ ให้มีความรู้ ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงให้

สามารถปรับใช้ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม ในขณะเดียวกันก็ต้องปลูกฝังให้เป็นผู้ที่มีจิตสำนึก 
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ในการบริการ เคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  

และสามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 

  โดยหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้มีเนื้อหาปฏิบัติการ

ภาคสนามทันตกรรมครอบครัว ในช้ันปีที่  4 นิสิตจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ  

สาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การฝึกปฏิบัติงานมีอยู่ 3 ระยะ ระยะแรก มีแนวทางเข้าไปศึกษา

ชุมชนเชิงบวกเพื่อศึกษาครอบครัวอาสาให้เป็นครอบครัวประจำตัวนิสิต คนละหนึ่งครอบครัว  

ระยะสอง เตรียมตัวนิสิตให้เรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวให้ความรู้ครอบครัว ตลอดจนสามารถดูแล

ตนเองทางทันตสุขภาพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ระยะสาม ผลสำเร็จคือการที่สุขภาพช่องปากได้ถูกดูแล 

โดยสมาชิกทุกคนในครอบครัว และทำงานร่วมกับครอบครัวอาสาดูแลครอบครัวอื่น ภายในหมู่บ้าน 

เป็นการขยายความสามารถในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเองของชุมชน 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

          001101  การใชภ้าษาไทย     3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม   3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า    3(2-2-5) 

    Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหุวัฒนธรรม    3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล   3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 

    Health and Environmental Management  

004101  ศลิปะในการดำเนินชีวติ    3(2-2-5) 

    Arts of Living 

  004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  3(2-2-5) 

    Socialized Personality 
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  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                    13.1.2.1 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเภสัชศาสตร์ 

341336       เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1 

   Pharmacology in Dentistry I 

3(3-0-6) 

341337    เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2 

   Pharmacology in Dentistry II 

3(3-0-6) 

  13.1.2.2 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

        242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

 4(3-3-8) 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

 3(3-0-6) 

   13.1.2.3 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

            การแพทย์ 

361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 

Medical Microbiology I 

3(2-3-6) 

361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 

Medical Microbiology II 

3(2-3-6) 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 

Human Anatomy I 

3(2-3-6) 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 

Human Anatomy II 

3(2-3-6) 

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์ 

Histology 

3(2-3-6) 

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

            365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้งตน้ 

Fundamental Medical Biochemistry  

4(3-3-8) 

367204 

 

หลักสรีรวิทยา 

Principle of Physiology 

4(3-3-8) 

 

                     13.1.2.4 รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 

 

 

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 
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    13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

   ไม่มี 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

           ไม่มี 

 13.4 การบรหิารจัดการ 

     13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดำเนินการ

แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ทำหน้าที่ กำหนดนโยบายและพิจารณาการดำเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ ทำหน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กำกับ ติดตาม  ประเมินผลการจัด 

การเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้

การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจำรายวิชา ทำหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน 

   13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์จากสาขาวิชา

หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้บริการการสอนรายวิชาต่างๆ ในการจัดการด้านเนื้อหาสาระของวิชา การจัด

ตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ 

2) แต่งตั้งผู้ประสานงานหรือผู้จัดการรายวิชาทุกรายวิชา เพื่อทำหน้าที่

ประสานงานการวิเคราะห์และออกแบบวัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระของรายวิชา แนวทางการจัดการเรียน

การสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตร ีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

วิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่ใช้ทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดูแลสุขภาพ 

ช่องปากด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่การบริบาลครอบครัว ชุมชน และสังคม

ด้วยหวัใจแห่งความเป็นมนุษย์ 

 1.2 ความสำคัญ   

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง (พ .ศ.2564) (หลักสูตรฯ)  

ได้ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579 ฉบับปรับปรุงครัง้ที่ 2 

(พ.ศ.2561) (https://bpr.moph.go.th) ด้วยสถานการณ์ด้านกำลังคนในส่วนของทันตแพทย์ ในประเทศไทย 

ว่ามีสัดส่วนต่อประชากร ต่ำกว่าเกณฑ์สากล การผลิตทันตแพทย์จึงเป็นความต้องการของตลาดวิชาชีพ  

หลักสูตรฯ ยังพัฒนาคุณภาพของทันตแพทย์ให้ตอบสนองความตอ้งการของแผนงาน ดังต่อไปนี ้

 ส่วนแผนงานที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสาธารณสุขนี้ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ 2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย 

กลุ่มวัยเรียน ยังได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้เป็นระยะ เช่น ใน phare ที่ 2 (2565-2569) ร้อยละ 80 

เด็กกลุ่ม อายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ผุ จนถึง phare 4 (พ.ศ.2575-2579) กลุ่มเด็กอายุ 0-12 ปี ร้อยละ 90 

ไม่มีฟันผุ  

 ในแผนงานที่  5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการที่ 13 พัฒนาระบบ

การแพทย์ปฐมภูมิ  โดยแผนงานในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ตั้งเป้าหมายการจัดตั้งคลินิกแพทย์

ครอบครัว 6,500 ทีม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ  

ดูแลประชาชนทุกคน ซึ่งความสำคัญดังกล่าว ทางหลักสูตรได้นำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตร 

ให้สอดคล้องต่อไป  
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  1.3 วัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

    เพื่อผลิตทันตแพทย์ ที่มีคุณลกัษณะดังน้ี 

    1.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ  

มีความรับผดิชอบต่อสังคม และสามารถใช้องคค์วามรูใ้นวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางทันตแพทยศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะ 

ที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้การป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักการดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวม 

    3.  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ 

เพื่อการเรียนรูต้ลอดชีวติ และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพได้ 

    4.  มีความรู้ หลักการวิจัยและสามารถทำการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 

ช่องปาก 

    5.  เข้าใจบทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ และการบริบาลในรูปแบบทันตกรรมครอบครัว

รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็นทีมสหวชิาชีพในคลินกิแพทย์ครอบครัว 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 1.  สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษา

ต่อทั้งในและต่างประเทศ 

2. สนับสนุนใหอ้าจารย์ได้รับ

การฝึกอบรม/ดูงานทาง

วิชาการที่ก้าวหน้า 

3. พัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนการสอนและการ

ประเมินผลของอาจารย์ 

4. สนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์ 

1. มทีุนศกึษาต่อทั้งระดับ

ปริญญาโท ปริญญาเอก

และประกาศนยีบัตร 

2. ทุนการฝึกอบรม/ดูงาน 

3. จำนวนร้อยละของ

อาจารย์ที่ได้รับ 

การฝึกอบรม 

4. จำนวนรอ้ยละของ

อาจารย์ทีไ่ด้เข้าสู่

ตำแหน่งทางวิชาการ 

2. การบรกิารวิชาการและการวิจยั 1. สนับสนุนให้อาจารย์ทำงาน

บริการวิชาการแก่สังคม  

2. สนับสนุนการวิจัยของ 

    อาจารย์ 

1. จำนวนงานบริการ

วิชาการต่อสังคม 

2. จำนวนทุนสนับสนุน 

    การวิจัย 

3. จำนวนงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพมิพ์เผยแพร่ 

3. พัฒนาการศกึษาทาง 

ทันตแพทยศาสตรศกึษา  

จัดอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษา 

ให้อาจารย์ทันตแพทย์บรรจุ

ใหม่ทุกปี 

   ในส่วนของปีงบประมาณ 

 2563 อาจารย์บรรจุใหม่ 

จำนวน 10 คน เข้ารับ 

การอบรม “หลักสูตร 

ทันตแพทยศาสตรศกึษา” 

สำหรับอาจารย์ทันตแพทย์ 

ใหม่ รุ่นที่  2 ในระหว่างวันที่  

3-4 สงิหาคม 2563  

(เป็นการประชุมออนไลน์) 

 

ร้อยละของอาจารย์ทีไ่ด้รับ

การอบรม คือ รอ้ยละ 100 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ 

  การจัดการศึกษาในช้ันปีที่  1-3 เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น  

2  ภาคการศึกษาปกติ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม ในชั้นปีที่ 4-6 เป็นระบบตลอดปี 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่มี 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวภิาค  

ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – มีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

               2.2.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึง่กระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรอืเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรีหรอืเทียบเท่า 

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการ

อันเป็นอุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

      2.2 .3.1 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่ อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง  

ต่อผู้ป่วยหรอืส่งผลใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

          2.2.3.2 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     2.2.3.3 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     2.2.3.4 มีความผิดปกติในการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 

500 - 2,000 เฮิรตซ์  สู งกว่า 40 เดซิ เบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด  (Speech 

Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน

(Sensorineural Hearing Loss) 
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     2.2.3.5 มคีวามผิดปกติในการเหน็ภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

            (1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

            (2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งด ีเมื่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 หรอื 20/40 

  2.2.3.6 มีปัญหาทางด้านจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น 

เช่น โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง 

(Severe Neurotic Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial 

Personality Disorders หรือ Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ อันเป็น

การประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       2.2.3.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

    ทั้งนี ้สำหรับปัญหาสุขภาพ หรอือาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561  

2.2.6  เป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่ อปริญ ญ า 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564 
    

    การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

 เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  - ความรูพ้ืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกัน 

  - ทักษะและความรู้ดา้นภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน 

           2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปญัหา/ ข้อจำกัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  - มีรายวิชาที่สอนความรูพ้ื้นฐานดา้นวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษในชั้นปีที่ 1 – 2 

ก่อนเข้าสู่รายวิชาด้านวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์ 
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 2.5 แผนการรับนสิิตและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 7 ป ี 

จำนวนนิสติ 
จำนวนนิสติในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 45 45 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 30 45 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 5     30 30 30 

ช้ันปีที่ 6      30 30 

รวม 30 60 90 120 150 195 210 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      30 30 

 

        2.6 งบประมาณตามแผน 
 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดอืน 

1.2 หมวดค่าจ้างประจำ 

 

3,585,600 

921,600 

 

4,871,755 

1,252,178 

 

5,719,927 

1,470,182 

 

6,875,925 

1,767,306 

 

7,724,414 

1,985,391 

2. งบดำเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใชส้อย 

2.3 หมวดค่าวัสด ุ

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

13,344,300 

4,582,500 

5,740,000 

120,000 

 

18,130,900 

6,266,243 

7,798,938 

163,044 

 

21,287,490 

7,310,232 

9,156,733 

191,430 

 

25,589,692 

8,787,629 

11,007,309 

230,118 

 

28,747,460 

9,872,023 

12,365,611 

258,515 

3. งบลงทุน 

3.1 สิ่งก่อสร้าง 

3.2 หมวดครุภัณฑ ์

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

74,574,900 

 

- 

18,177,500 

 

- 

16,196,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,706,000 2,317,942 2,721,496 3,271,510 3,675,215 

5. ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

รวมรายจ่าย 30,140,000 40,941,000 122,572,390 75,846,989 80,964,629 
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  2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อ 

     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

                อื่นๆ (ระบุ) 

 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

พ.ศ. 2564 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 226 หน่วยกิต 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 

 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

ทันตแพทยสภา 

หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2556 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกวา่ 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 วชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   21 หน่วยกิต  

   1.2 วิชาศกึษาท่ัวไปเลอืก   9 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 144 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต 196 หน่วยกิต 190 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวิชาชีพ   43 หน่วยกติ 38 หน่วยกิต 

         2.1.1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   12 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

         2.1.2 วิทยาศาสตร์ 

                 การแพทย์พืน้ฐาน 

  31 หน่วยกิต 28 หน่วยกิต 

         2.1.3 กลุ่มภาษา    3 หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวชิาชีพ   153 หน่วยกติ 152 หน่วยกติ 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ    

   (ถ้าม)ี 

    

รวม  (หน่วยกิต)   ไมน่้อยกวา่ 180 หน่วยกิต 220 หนว่ยกติ 232 หน่วยกิต 226 หนว่ยกติ 
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3.1.3 รายวิชา  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า      30  หน่วยกิต 

                    1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จำนวน              30  หน่วยกิต 

       001101  การใชภ้าษาไทย           3(2-2-5) 

    Usage of Thai Language 

  001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม         3(2-2-5) 

    Ready English  

  001103  ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง          3(2-2-5) 

    Explorative English 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า           3(2-2-5) 

    Step UP English 

  002201  พลเมอืงใจอาสา           3(2-2-5) 

    Citizen Mind by Citizenship 

  002202 สังคมพหวุัฒนธรรม           3(2-2-5) 

    Multicultural Society 

003201  การสื่อสารในสังคมดิจทิัล          3(2-2-5) 

    Communication in Digital Society 

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 

    Health and Environment Management  

004101  ศลิปะในการดำเนินชีวิต           3(2-2-5) 

    Arts of Living 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม         3(2-2-5) 

    Socialized Personality 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า  190  หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ       38  หน่วยกิต 

   2.1.1) วิทยาศาสตร์พื้นฐาน       7  หน่วยกิต 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry 

4(3-3-8) 

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 
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  2.1.2) วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน     28  หน่วยกิต 

361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 

Medical Microbiology I 

3(2-3-6) 

361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 

Medical Microbiology II 

3(2-3-6) 

363213   กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 

  Human Anatomy  

3(2-3-6) 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 

Human Anatomy II 

3(2-3-6) 

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้งตน้  

Fundamental Medical Biochemistry 

4(3-3-8) 

405213 พยาธิวิทยา 

Pathology 

4(3-2-7) 

367204 หลักสรีรวิทยา 

Principle of Physiology 

4(3-3-8) 

 

          2.1.3) กลุ่มวิชาภาษา 3 หน่วยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพือ่วัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

       2.2) กลุ่มวิชาชีพ       152  หน่วยกิต 

363251 

 

341336 

 

341337 

 

421110 

 

421170 

 

421210 

 

 

คัพภวิทยา 

General Embryology 

เภสัชวทิยาทางทันตกรรม 1 

Pharmacology in Dentristry I 

เภสัชวทิยาทางทันตกรรม 2 

Pharmacology in Dentristry II 

ทันตกายวิภาคศาสตร์ 

Dental Anatomy 

วิชาชีพทันตแพทย์ 

Dental Profession 

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 

Oral Histology 

 

    1(1-0-2) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

2(1-3-2) 

 

1(1-0-2) 

 

3(2-3-4) 
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421211 

 

421240 

 

 

421250 

 

421310 

 

421311 

 

421312 

 

421313 

 

421314 

 

421315 

 

421316 

 

421317 

 

421320 

 

421321 

 

421322 

 

421323 

 

421324 

 

 

การเจรญิเติบโตของศรีษะและใบหน้า           

Craniofacial Growth and Development 

ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทางทันตกรรม 

Dental Materials and Technologies 

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  

Oral Health Promotion 

ทันตกรรมบดเคี้ยว 1 

Occlusion 1 

พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 

Oral Diagnosis 1 

พยาธิวิทยาช่องปาก 

Oral Pathology 

ปฏิบัติการพยาธิวิทยาช่องปาก 

Oral Pathology Laboratory 

ทันตกรรมบดเคี้ยว 2 

Occlusions 2 

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis 2 

ทันตรังสี 1 

Oral Radiology 1  

ชีววิทยาช่องปาก 1 

Oral Biology 1 

ปริทันตวิทยา 1 

Periodontology 1 

ศัลยศาสตร์เบือ้งตน้  

Basic Surgery 

ปริทันตวิทยา 2 

Periodontology 2  

ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 

Periodontology Laboratory  

การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

Pain and Anxiety Control 

 

1(1-0-2) 

 

2(2-0-4)  

 

 

   2(1-3-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

2(2-0-4) 

 

1(0-3-0) 

 

2(1-3-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

2(2-0-4) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2)  

 

1(1-0-2) 

 

2(0-6-0) 

 

   1(1-0-2) 
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421330 

 

421331 

 

421332 

 

421340 

 

421341 

 

421342 

 

421343 

 

421344 

 

421345 

 

421350 

 

421351 

 

421352 

 

421370 

 

421380 

 

421381 

 

421410 

 

421411 

 

วิทยาการโรคฟันผุ  

Cariology  

ทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry 1 

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory 1 

ฟันเทียมทั้งปาก 1 

Complete Denture 1 

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก  

Complete Denture Laboratory  

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1  

Removable Partial Denture 1 

ฟันเทียมทั้งปาก 2 

Complete Denture 2 

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 

Removable Partial Denture 2 

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

Removable Partial Denture Laboratory  

ทันตกรรมครอบครัว 1 

Family Dentistry 1 

ทันตกรรมป้องกัน 

Preventive Dentistry  

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 

Loboratory Practice in Preventive Dentistry 

การยศาสตร์  

Ergonomics 

วทิยาการระบาดช่องปาก 

Oral Epidemiology     

    ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ 

    Research Methodology and Biostatistics 

ทันตรังสี 2 

Oral Radiology 2 

คลินิกทันตรังสี 1  

Oral Radiology Clinic 1 

2(2-0-4) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

3(2-2-5)  

 

2(2-0-4) 

 

1(0-3-0) 
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421412 

 

421413 

 

421414 

 

421420 

 

421421 

 

421422 

 

421423 

 

421424 

 

421425 

 

 

 

421426 

 

421430 

 

421431 

 

421432 

 

421433 

 

421434 

 

421440 

 

ชีววิทยาช่องปาก 2   

Oral Biology 2 

รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 

Oral Diagnosis Clinic 1 

ปริทันตวิทยา 3  

Periodontology 3  

คลินิกปริทันตวิทยา 1 

     Periodontic Clinic 1 

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

Oral and Maxillofacial Surgery 

คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

Oral Surgery Clinic 1 

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก 

Oral Surgery Laboratory  

อายรุศาสตรท์ั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่ม ี

โรคทางระบบ 

General Medicine and Caring for Patients with 

Systemic Diseases 

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

Management of Medical Emergency 

ทันตกรรมหัตถการ 2  

Operative Dentistry 2 

ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2  

Operative Dentistry Laboratory 2 

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  

     Operative Dentistry Clinic 1 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  

Endodontics 1 

ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontic Laboratory 

ฟันเทียมชนดิติดแน่น  

Fixed Prosthodontics  

2(2-0-4) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

2(2-0-4) 

 

2(0-6-0) 

 

2(2-0-4) 

 

1(0-3-0) 

 

1(0-3-0) 

 

3(2-2-5) 

 

 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

2(0-6-0) 

 

1(1-0-2) 

 

2(0-6-0) 

 

2(2-0-4) 
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421441 

 

421450 

 

421451 

 

421452 

 

421460 

 

421461 

 

421462 

 

421463 

 

421470 

 

421480 

 

421510 

 

421511 

 

421520 

 

421521 

 

 

 

421522 

 

421523 

 

ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดตดิแน่น  

Fixed Prosthodontic Laboratory  

ทันตกรรมครอบครัว 2 

Family Dentistry 2 

ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว   

Field Practice in Family Dentistry 

ทันตกรรมพร้อมมูล 

Comprehensive Dental Care 

ทันตกรรมจัดฟัน 1                                                   

Orthodontics 1 

ปฏิบัตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 

Orthodontic Laboratory 1  

ทันตกรรมสำหรับเด็ก  

Pediatric Dentistry  

ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก 

Pediatric Dentistry Laboratory  

การเตรยีมความพร้อมก่อนขึ้นคลินกิ 

Preclinical Practice 

วจิัยทางทันตกรรม 1 

Dental Research 1 

คลินิกทันตรังส ี2 

Oral Radiology Clinic 2 

คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis Clinic 2 

คลินิกปริทันตวิทยา 2 

Periodontic Clinic 2 

การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก 

ขากรรไกร และใบหนา้ 

Management of Pathologic Lesions in Oral and 

Maxillofacial Surgery 

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

Oral Surgery Clinic 2 

ทันตกรรมรากเทียม 

Implantology 

1(0-3-0) 

 

1(1-0-2) 

 

2(0-6-0) 

 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

2(2-0-4) 

 

1(0-3-0) 

 

2(0-6-0) 

 

1(0-2-1) 

 

1(0-3-0) 

 

1(0-3-0) 

 

2(0-6-0) 

 

2(2-0-4) 

 

 

 

2(0-6-0) 

 

1(1-0-2) 
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421530 

 

421531 

 

421532 

 

421533 

 

421540 

 

421550 

 

421551 

 

421560 

 

421561 

 

421562 

 

421563 

 

421570 

 

421571 

 

421580 

 

421610 

 

421620 

 

421621 

 

ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย  

Contemporary Operative Dentistry 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

Endodontics 2 

คลินกิทันตกรรมหตัถการ 2 

Operative Dentistry Clinic 2 

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontic Clinic 

คลินกิทันตกรรมประดิษฐ์ 1  

Prosthodontic Clinic 1 

ระบบทันตสาธารณสุข 

Dental Public Health System 

ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน 

Practice in School Dental Program 

ทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontics 2 

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Laboratory 2 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 

Orthodontic Clinic 1 

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 

Pediatric Dentistry Clinic 1 

จรรยาบรรณและนิตทิันตวิทยาศาสตร์ 

Ethics and Forensic Dentistry 

คลินิกทันตกรรมพรอ้มมูล 1 

Comprehensive Dental Clinic 1 

วิจัยทางทันตกรรม 2 

Dental Research 2 

คลินกิศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 

Oral Surgery Clinic 3 

คลินกิทันตกรรมบดเคี้ยว  

Occlusions Clinic 

คลินิกปริทันตวิทยา 3 

Periodontology Clinic 3 

1(1-0-2) 

 

1(1-0-2) 

 

2(0-6-0) 

 

2(0-6-0) 

 

3(0-9-0) 

 

1(1-0-2) 

 

2(1-3-2) 

 

1(1-0-2) 

 

1(0-3-0) 

 

1(0-3-0) 

 

2(0-6-0) 

 

1(1-0-2) 

 

2(0-6-0) 

 

1(0-2-1) 

 

2(0-6-0) 

 

1(0-3-0) 

 

1(0-3-0) 
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421622 

 

421640 

 

421650 

 

421651 

 

421653 

 

421660 

 

421661 

 

421670 

 

421671 

 

421672 

 

 

421673 

 

421674 

 

421680 

คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 

Dental Emergency Clinic 

คลินิกทันตกรรมประดษิฐ์ 2  

Prosthodontic Clinic 2 

ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 

Practice in Community Hospital 

ปฏิบัติการโรงพยาบาล  

Practice in General Hospital 

สัมมนาทางทันตกรรมครอบครัว 

Family Dentistry Seminar 

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 

Pediatric Dentistry Clinic 2 

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Clinic 2 

ทันตกรรมผู้สูงอายุ  

Geriatric Dentistry  

หัวขอ้ปัจจุบันทางทันตกรรม       

Current Topics in Dentistry 

เทคโนโลยีดจิทิัลและความสวยงามทาง 

ทันตกรรม 

Digital Technology and Esthetics in Dentistry 

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 

Comprehensive Dental Clinic 2 

คลินิกทันตกรรมทางเลือก 

Elective Dental Clinic 

วิจัยทางทันตกรรม 3 

Dental Research 3 

 

 

1(0-3-0) 

 

3(0-9-0) 

 

4(0-12-0) 

 

2(0-6-0) 

 

2(0-6-0) 

 

1(0-3-0) 

 

1(0-3-0) 

 

2(1-3-2) 

 

1(0-2-1) 

 

2(2-0-4) 

 

 

3(0-9-0) 

 

1(0-3-0) 

 

1(0-2-1) 

 

 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี        จำนวน             6 หน่วยกิต 

                 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยาหรือสถาบันอุดมศึกษา

อื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

 

001102 ภาษาองักฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

            3(2-2-5) 

004101 

 

ศิลปะในการดำเนินชวีิต 

Arts of Living 

           3(2-2-5) 

 

242103 

 

เคมีทั่วไปและเคมีอนิทรยี ์

General and Organic Chemistry 

           4(3-3-8) 

 

   243211 

 

เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

          3(3-0-6) 

 

365211 

 

ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น 

Fundamental Medical Biochemistry 

4(3-3-8) 

 

421170 วิชาชีพทันตแพทย ์

Dental Profession 

         1(1-0-2) 

   

   

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

001101 การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001103 ภาษาองักฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3(2-2-5) 

363213 

 

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์1 

Human Anatomy I 

3(2-3-6) 

363214 

 

กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย ์2 

Human Anatomy II 

3(2-3-6) 

 

363251 

 

คัพภวิทยา 

General Embryology 

1(1-0-2) 

421110 

 

ทันตกายวภิาคศาสตร ์

Dental Anatomy 

2(1-3-2) 

 

   

   

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น  
 

001204 

 

ภาษาองักฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

              3(2-2-5)               

 

002202 

 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

             

003201 

 

การสื่อสารในสังคมดิจทิลั 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5)                                               

361355 

 

จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1 

Medical Microbiology I 

               3(2-3-6) 

 

363242 

 

ประสาทกายวิภาคศาสตร ์

Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

 

367204 หลักสรีรวิทยา 

Principle of Physiology 

              4(3-3-8) 

421250 

 

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก  

Oral Health Promotion 

2(1-3-2) 

   

   

 รวม 22  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

002201 

 

พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

 

004201 

 

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

 

361356 

 

จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2 

Medical Microbiology II 

3(2-3-6) 

 

405213 พยาธิวทิยา 

Pathology 

4(3-2-7) 

421211 

 

การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหนา้           

Craniofacial Growth and Development 

1(1-0-2) 

 

421210 

 

จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 

Oral Histology 

3(2-3-4) 

 

421240 

 

ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทางทนัตกรรม 

Dental Materials and Technologies 

2(2-0-4) 

 

xxxxxx 

 

เลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 

   

   

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3  

ภาคการศึกษาต้น 
 

341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1 

Pharmacology in Dentistry I 

3(3-0-6) 

421310 ทันตกรรมบดเค้ียว 1 

Occlusion 1 

1(1-0-2) 

421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 

Oral Diagnosis 1 

1(1-0-2) 

421312 

 

พยาธิวทิยาช่องปาก 

Oral Pathology 

2(2-0-4) 

 

421313 

 

ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก 

Oral Pathology Laboratory 

1(0-3-0) 

 

421320 

 

ปรทิันตวิทยา 1 

Periodontology 1 

1(1-0-2) 

 

421321 

 

ศัลยศาสตร์เบื้องตน้  

Basic Surgery 

1(1-0-2) 

 

421330 

 

วิทยาการโรคฟันผุ  

Cariology 

2(2-0-4) 

421340 ฟันเทียมทั้งปาก 1 

Complete Denture 1 

1(1-0-2) 

421341 

 

ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก  

Complete Denture Laboratory  

1(0-3-0) 

 

421342 

 

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1  

Removable Partial Denture 1 

1(1-0-2) 

421350 

 

ทันตกรรมครอบครัว 1 

Family Dentistry 1 

1(1-0-2) 

 

421351 

 

ทันตกรรมป้องกัน 

Preventive Dentistry 

1(1-0-2) 

 

421352 

 

ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

1(0-3-0) 

421370 การยศาสตร์  

Ergonomics 

1(1-0-2) 

xxxxxx 

 

 

เลือกเสร ี

Free Elective 

 

 

 

รวม 

 3(x-x-x)  

 
  

 

 

 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาปลาย 
 

341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2 

Pharmacology in Dentistry II 

   3(3-0-6) 

421314 

 

ทันตกรรมบดเค้ียว 2 

Occlusions 2 

   2(1-3-2) 

 

421315 

 

พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis 2 

 1(1-0-2) 

 

421316 

 

ทันตรังส ี1 

Oral Radiology 1 

 1(1-0-2) 

421322 ปรทิันตวิทยา 2 

Periodontology 2  

   1(1-0-2) 

421323 ปฏิบัติการปริทันตวิทยา 

Periodontology Laboratory 

   2(0-6-0) 

421324 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

Pain and Anxiety Control  

   1(1-0-2) 

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry 1 

   1(1-0-2) 

421332 ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory 1 

   1(0-3-0) 

421343 ฟันเทียมทั้งปาก 2 

Complete Denture 2 

   1(1-0-2) 

421344 

 

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 

Removable Partial Denture 2 

  1(1-0-2) 

 

421345 

 

ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

Removable Partial Denture Laboratory  

1(0-3-0) 

 

421317 ชีววทิยาช่องปาก 1 

Oral Biology 1 

2(2-0-4) 
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ชัน้ปีที่  3  

ภาคการศึกษาปลาย (ต่อ) 
 

421380 

 

วิทยาการระบาดช่องปาก 

Oral Epidemiology 

1(1-0-2) 

 

421381 

 

ระเบียบวิธีวจิัยและชีวสถิต ิ  

Research Methodology and Biostatistics      

3(2-2-5)   

 

   

   

 รวม 22 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  4 
 

421410 

 

ทันตรังส ี2 

Oral Radiology 2 

2(2-0-4) 

 

421411 

 

คลินิกทันตรังสี 1  

Oral Radiology Clinic 1 

1(0-3-0) 

 

421413 

 

รอยโรคของเยือ่เมือกช่องปาก 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

1(1-0-2) 

 

421414 

 

คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1 

Oral Diagnosis Clinic 1 

1(0-3-0) 

 

421420 ปรทิันตวิทยา 3  

Periodontology 3 

2(2-0-4) 

421421 คลินิกปริทันตวิทยา 1 

Operative Dentistry Clinic 1 

2(0-6-0) 

421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

Oral and Maxillofacial Surgery  

2(2-0-4) 

421423 

 

คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

Oral Surgery Clinic 1 

1(0-3-0) 

 

421424 

 

ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก 

Oral Surgery Laboratory  

1(0-3-0) 

 

421425 

 

อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มโีรคทางระบบ 

General Medicine and Caring for Patients with 

Systemic Diseases 

3(2-2-5) 

 

421426 

 

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

Management of Medical Emergency 

1(1-0-2) 

 

421430 

 

ทันตกรรมหัตถการ 2  

Operative Dentistry 2 

1(1-0-2) 

421431 

 

ปฏิบัติการทันตกรรมหตัถการ 2  

Operative Dentistry Laboratory 2 

1(0-3-0) 

421432 

 

คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  

Operative Dentistry Clinic 1 

2(0-6-0) 
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ชัน้ปีที่  4 (ต่อ) 
 

421433 

 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  

Endodontics 1 

1(1-0-2) 

 

421434 ปฏิบัติการวทิยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontic Laboratory 

2(0-6-0) 

 

421440 ฟันเทียมชนดิติดแน่น  

Fixed Prosthodontics  

2(2-0-4) 

421441 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น  

Fixed Prosthodontic Laboratory  

1(0-3-0) 

421450 

 

ทันตกรรมครอบครัว 2 

Family Dentistry 2 

1(1-0-2) 

 

421451 

 

ปฏิบัติการภาคสนามทนัตกรรมครอบครัว   

Field  Practice in Family Dentistry 

2(0-6-0) 

 

421452 

 

ทันตกรรมพร้อมมลู 

Comprehensive Dental Care 

1(1-0-2) 

 

421460 

 

ทันตกรรมจัดฟัน 1                                                        

Orthodontics 1 

1(1-0-2) 

 

421461 

 

ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟนั 1 

Orthodontic Laboratory 1 

1(0-3-0) 

 

421462 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก  

Pediatric Dentistry  

2(2-0-4) 

 

421463 

 

ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก 

Pediatric Dentistry Laboratory  

1(0-3-0) 

 

421470 

 

การเตรยีมความพรอ้มก่อนขึน้คลินิก 

Preclinical Practice 

2(0-6-0) 

 

421480 วิจัยทางทนัตกรรม 1 

Dental Research 1 

1(0-2-1) 

 

  421412 

 

ชีววทิยาช่องปาก 2 

Oral Biology 2 

2(2-0-4) 

 

   

 รวม 41  หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  5  

 

421510 

 
คลินิกทันตรังสี 2 

Oral Radiology Clinic 2 

1(0-3-0) 

 

421511 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis Clinic 2 

1(0-3-0) 

421520 คลินิกปริทันตวิทยา 2 

Periodontic Clinic 2 

2(0-6-0) 

421521 การรักษาพยาธสิภาพในช่องปาก กระดูก ขากรรไกร 

และใบหน้า 

Management of Pathologic Lesions in Oral and 

Maxillofacial Surgery 

2(2-0-4) 

421522 

 
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

Oral Surgery Clinic 2 

2(0-6-0) 

 

421523 

 
ทันตกรรมรากเทยีม 

Implantology 

1(1-0-2) 

 

421530 

 
ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย  

Contemporary Operative Dentistry 

1(1-0-2) 

 

421531 

 
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 

Endodontics 

1(1-0-2) 

 

421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Clinic 2 

2(0-6-0) 

421533 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต์  

Endodontic Clinic 

2(0-6-0) 

421540 

 
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์1  

Prosthodontic Clinic 1 

3(0-9-0) 

 

421550 

 

ระบบทันตสาธารณสุข 

Dental Public Health System 

1(1-0-2) 

 

421551 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรยีน 

Practice in School Dental Program 

2(1-3-2) 

 

421560 

 

ทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontics 2 

1(1-0-2) 
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ชั้นปีที่  5 (ต่อ) 

 

421561 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟนั 2 

Orthodontic Laboratory 2 

1(0-3-0) 

 

421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1 

Orthodontic Clinic 1 

1(0-3-0) 

 

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 

Pediatric Dentistry Clinic 1 

2(0-6-0) 

421570 

 

จรรยาบรรณและนิติทนัตวิทยาศาสตร์ 

Ethics and Forensic Dentistry 

1(1-0-2) 

 

421571 

 

คลินิกทันตกรรมพรอ้มมลู 1 

Comprehensive Dental Clinic 1 

2(0-6-0) 

 

421580  

 

วิจัยทางทนัตกรรม 2 

Dental Research 2 

1(0-2-1) 

 

146200 

 

ภาษาองักฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

   

   

 รวม   33 หน่วยกติ 
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ชั้นปีที่  6 

 

421610 

 

คลินิกทันตกรรมบดเค้ียว  

Occlusions Clinic 

1(0-3-0) 

 

421620 

 
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 

Oral Surgery Clinic 3 

2(0-6-0) 

 

421621 

 
คลินิกปริทันตวิทยา 3 

Periodontology Clinic 3 

1(0-3-0) 

 

421622 

 
คลินิกฉุกเฉนิทางทันตกรรม 

Dental Emergency Clinic 

1(0-3-0) 

 

421640 

 
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ ์2  

Prosthodontic Clinic 2 

3(0-9-0) 

 

421650 

 
ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน 

Practice in Community Hospital 

 4(0-12-0) 

 

421651 

 
ปฏิบัติการโรงพยาบาล  

Practice in General Hospital 

2(0-6-0) 

 

421653 

 
สัมมนาทางทันตกรรมครอบครัว 

Family Dentistry Seminar 

2(0-6-0) 

 

421660 

 
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 

Pediatric Dentistry Clinic 2 

1(0-3-0) 

 

421661 

 
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Clinic 2 

1(0-3-0) 

 

421670 

 
ทันตกรรมผู้สูงอาย ุ 

Geriatric Dentistry  

2(1-3-2)  

 

421671 

 
หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม 

Current Topics in Dentistry 

1(0-2-1) 

 

421672 

 
เทคโนโลยีดิจิทลัและความสวยงามทางทนัตกรรม 

Digital Technology and Esthetics in Dentistry 

2(2-0-4) 

 

421673 

 
คลินิกทันตกรรมพร้อมมลู 2 

Comprehensive Dental Clinic 2 

3(0-9-0) 
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ชั้นปีที่  6 (ต่อ) 

 

421674 

 

คลินิกทันตกรรมทางเลือก 

Elective Dental Clinic 

1(0-3-0) 

 

421680 วิจัยทางทนัตกรรม 3 

Dental Research 3  

1(0-2-1) 

 

   

   

 รวม 28 หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา  

 

001101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 

   Usage of Thai Language  

    การสื่ อสารด้ วยคำ วลี  การแต่ งประโยค  สำนวน  และโวหารในภาษาไทย  

การจับใจความสำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิด

ผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

  Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through the use of appropriate Thai 

 

001102  ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม     3(2-2-5) 

   Ready English  

         คำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและบุคคลอื่น การตอบ

รับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา 

ในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

         English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, 

reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with 

someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103   ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง     3(2-2-5) 

  Explorative English  

        ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์  

ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 

         Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in communication and effectiveness in international 

context including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international 
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phone calling, communication in airport, airport announcement, communication in customs and 

immigration, communication in bad situations and party 

 

001204       ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  3(2-2-5)  

Step UP English  

       คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจำวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

และอาชีพ 

       English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for 

listening, speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading 

and sharing, data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation 

for further study and future careers 

 

002201   พลเมืองใจอาสา      3(2-2-5) 

     Citizen Mind by Citizenship 

         สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สำนึกสาธารณะ  

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ ยนแปลง 

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

             Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, 

adaptation to social and cultural changing 

 

002202   สังคมพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5) 

   Multicultural Society 

         มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสั งคม 

พหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย  

ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

  Man and society, multicultural society, bias and violence management in 

multicultural society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao dimensions 
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003201  การสื่อสารในสังคมดิจิทัล     3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

                    ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 

   Fundamentals of  technology: hardware, software and networking, innovation in 

digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software 

application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in accordance with ethical and related legal 

regulation 

 

003202         การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

         Health and Environmental Management 

         แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกำลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ำในชีวติประจำวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

         Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health 

factors, analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural disaster, water management in daily life, waste 

processing and environmental saving 

 

004101        ศิลปะในการดำเนินชีวติ 3(2-2-5) 

        Arts of Living 

        การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดำเนินชีวิต การเห็น

คุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชงิบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

        Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and 

others, goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of 
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sufficiency economy,thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

 

004201        บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

        Socialized Personality 

        ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

        Important of personality, personality development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to 

University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social 

context 

 

146200          ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  3(3-0-6) 

  English for Specific Purposes 

  ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่ม

หัวข้อและประเด็นการพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกำลังศึกษาให้มี  

ความสอดคล้องกับคำศัพท์ 

  English in More specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and 

writing skill with additions of varions speaking and writing topics 

 

242103      เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรยี์     4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry  

   ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์จลศาสตร์เคมี 

การเรียกชื่อ การเตรียมและปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ 

สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรด

คาร์บอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล 

   Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, thermodynamic, chemical 

kinetic, nomenclature, preparation and reaction of organic compounds, alkane, alkene, alkyne, 

aromatic compounds, alkyl halide, alcohol, phenol, ether, carbonyl compounds, amine, carboxylic 

acid and biomolecules 
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243211  เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล    3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology  

ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงาน

ชีวภาพ  การทำงานของเอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสร้างและหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์และ

องค์ประกอบของเซลล์ การแสดงออกของสารพันธุกรรม  สรีรวิทยาของเซลล์  ความสัมพันธ์ของเซลล์

และออร์แกเนลล์ 

Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis of life, bioenergetics, 

enzymes and metabolism, structure and function of cell membrane and intracellular compartments, 

expression of genetic information, cell physiology, relationships between cell and organelles 

 

341336     เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1     3(3-0-6) 

  Pharmacology in Dentistry I 

  รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคำนวณขนาดยา ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา 

กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้

ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ 

หลอดเลือดไต และระบบต่อมไร้ท่อ 

   Dosage forms, routes of drug administration, dosage calculation, Latin language 

used in prescriptions, drug laws, pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of action, 

adverse drug reactions, precaution, contraindication, and drug interaction of drugs affecting 

autonomic system, cardiovascular and renal system, and endocrine system 

 

341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2     3(3-0-6) 

  Pharmacology in Dentistry II 

  กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 

ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชาและยาระงับ

ความรู้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้านการอักเสบ ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มโอปิออยด์ ยาต้าน

มะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินหายใจ  

ระบบผวิหนัง และระบบเลือด  

   Mechanisms of action, pharmacological effect, indication, adverse drug reactions 

precaution, contraindication and drug interaction of drugs affecting the central nervous system, 

local and general anesthetics, analgesic and antipyretic drugs, anti-inflammatory drugs, non-opioid 

analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs affecting autacoid system, gastrointestinal system, 

immune system, respiratory system, dermatological system, and hematologic system  
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361355 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์ 1     3(2-3-6) 

Medical Microbiology I 

    ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ  ไวรัสก่อโรค สัณฐานวิทยา  

การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและอาการ การตรวจวนิิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม 

Normal and abnormal immune system, pathogenic virus, morphology, cultivation, 

pathology and symptoms, diagnosis, epidemiology, prevention and control 

 

361356 จุลชวีวิทยาทางการแพทย์ 2     3(2-3-6) 

Medical Microbiology II  

ศกึษาเกี่ยวกับแบคทีเรียและราที่มีความสำคัญทางการแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยาการ

เพาะเลี้ยงสรีรวิทยา พันธุกรรม การจัดจำแนกและการบ่งชี้ชนิด การทำให้เกิดโรค ระบาดวิทยา  

การควบคุมและการป้องกัน 

  Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation, pathology and symptoms, 

diagnosis. epidemiology, control and prevention 

 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1     3(2-3-6) 

Human Anatomy I  

กระดูกหลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้ายทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก  รักแร้ 

รยางค์บน ช่องอกและปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะภายใน

ช่องท้อง ผนังดา้นหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

Bone, superficial and deep back, occipital region, posterior shoulder, pectora, axilla, 

upper extremity, thoracic cage and lung, mediastinum, cardiovascular system, anterior abdominal 

wall and groin, abdominal viscera, posterior abdominal wall and urinary system 

 

363214  กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2     3(2-3-6) 

Human Anatomy II  

ศรีษะและกะโหลกศรีษะ ช่องปาก โครงสร้างทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก 

ข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนือ้บดเคีย้ว คอ 

Head and skull, oral cavity, external structure of oral cavity, eye, ear, nose, 

temporomandibular joint and masticatory muscle and neck 
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363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์     4(3-3-8) 

Neuroanatomy 

บทนำสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย                   

ได เอนเซฟาลอน ระบบประสาทรับกลิ่ นและระบบลิมบิ ก  สมองใหญ่  เส้นประสาทสมอง  

เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและไขสันหลัง ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก 

การได้ยินและการทรงตัว การมองเห็น และระบบประสาทอัตโนมัติ  

  Introduction to human neuroanatomy, spinal cord, brainstem, cerebellum, 

diencephalon, olfactory system and limbic system, cerebrum, cranial nerve, basal ganglia, blood 

supply of brain and spinal cord, motor system, sensory system, auditory system and vestibular 

system, visual system and autonomic system  

 

363251 คัพภวิทยา       1(1-0-2) 

General Embryology  

กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การสร้างและพัฒนาการของเซลล์

สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะในทุกระบบ ดังนี้ 

ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต หลอดเลือดและหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ  

ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบประสาท รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต  

และความผิดปกติที่มมีาแต่กำเนดิ 

  Descriptive terms of human development with the beginning of cell formation and 

continuing of gametogenesis is described in this subject derivatives of endoderm, mesoderm, and 

ectoderm are found in different systems, such as, integumentary system, cardiovascular system, 

musculoskeletal system, respiratory system, urogenital system, digestive system, and nervous 

system the factors, such as, genes and the influent on the development but also the teratogen, 

drugs and environments, the occurrence of abnormality in embryo and fetus 

 

365211  ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น     4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ 

คุณสมบัติและการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถี  

เมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณูชีววิทยาและเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและ 

ควาผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง  

และการทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 
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  Chemical properties of carbohydrates, connective tissues, proteins, lipids and 

nucleotides, properties and activities of enzymes, metabolism of biomolecules, metabolic 

interrelationships, gene and gene expression, molecular biology and genetic engineering 

techniques, biochemical disorders and diseases, biochemistry of blood, hormones and biosignaling, 

carcinogenesis and biochemical properties testing for biomolecules 

 

405213 พยาธิวิทยา       4(3-2-7) 

Pathology  

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย 

และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผลการเปลี่ยนแปลง หรอืพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ อันเป็น

การแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ  

Cell and tissue adaptations, abnormal organs response to injuries and general 

diseases, clinical pathologic foundations of organ system diseases 

 

367204 หลักสรรีวิทยา       4(3-3-8) 

Principle of Physiology  

หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ 

ระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร  

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  

Functions and physiological control mechanisms of the organ systems in human 

body include cell physiology, neural, musculoskeletal, circulatory, respiratory, digestive, urinary, 

endocrine glands, reproductive and body temperature regulation 

 

421110  ทันตกายวิภาคศาสตร์            2(1-3-2)  

Dental Anatomy 

       รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การเรียกชื่อ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปร่างลักษณะของฟันและอวัยวะปริทันต์ ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยาระหว่างฟันแท้และ  

ฟันน้ำนม  รวมทั้งฝึกหัดนำแบบจำลองยึดติดกับเครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้

บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบนโดยใช้ขี้ผึ้ง และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและ 

หลังล่างดว้ยขี้ผ้ึง โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน 

       Structures, functions of deciduous and permanent teeth, nomenclature, symbol 

usage, relationship of dental morphology and periodontium, morphological difference between 

deciduous and permanent teeth 
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421170   วิชาชีพทันตแพทย์                1(1-0-2) 

Dental Profession  

       ทันตแพทย์ในอุดมคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของทันตแพทย์ในการดูแล  

แก้ ไขปัญ หาสุ ขภาพ ช่องปากของประชากรไทย ความสำคัญ ของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ  

ความภาคภูมใิจ บุคลิกภาพ ความรูส้ึกผูกพันในวิชาชีพ  

       Ideal dentist role duties and responsibilities of dentist in oral health care and solving 

oral health problems of the Thai population, the importance of the profession to the whole health 

system sense of pride sense of belonging in the profession 

 

421210  จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก                          3(2-3-4) 

Oral Histology 

       โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง  

โดยอาศัยการศึกษาจากการใชก้ล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ 

  Microscopic studies on structure, functions and relationship of oral tissue and their 

related organs 

 

421211  การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า                1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development 

       การสร้างกระดูก การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

   Studies of osteogenesis, growth and development of craniofacial complex and 

related factors 

 

421240  ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม  2(2-0-4) 

   Dental materials and technologies   

       พื้นฐานความรู้ด้านวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน,

หลักการและทฤษฏีด้านทันตกรรมดิจิตอล วัสดุและเครื่องมือที่ ใช้ในงานทันตกรรมบูรณ ะ  

วัสดุ และเครื่องมือที่ใชใ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ วัสดุและเครื่องมอืที่ใชใ้นงานทันตกรรมจัดฟัน 

   Basic knowledge of dental materials and technologies related to current dentistry, 

principles and theories of digital dentistry, materials and instruments for operative dentistry, 

materials and instruments for prosthodontics, materials and instruments for orthodontics 
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421250   สง่เสริมสุขภาพช่องปาก                                2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

      หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

       Principle and concept in health promotion, quantitative and qualitative data 

collection, dental education for health promotion in community and health promotion proposal 

 

421310  ทันตกรรมบดเคี้ยว 1                        1(1-0-2) 

Occlusion 1  

       การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบบดเคี้ยว ฟัน ขากรรไกรและข้อต่อ กล้ามเนื้อ 

ลักษณะการสบฟัน ชนิดของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างฟันและทิศทางการเคลื่อนที่  

ของขากรรไกร ชนิดและวธิีการใชเ้ครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง 

                   Function of organs related to masticatory system, teeth, jaws, temporomandibular 

joints, muscles, characters and types of occlusion, relationship of dental morphology and 

mandibular movements, types and utilizing of articulators 

 

421311  พิเคราะห์โรคช่องปาก 1           1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 1 

       วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้งทางทันตกรรม และทางการแพทย์  

การประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ 

ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาคปกติและลักษณะที่ผันแปร 

ไปจากปกติที่พบได้ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจเนื้อเยื่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก 

รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ 

       Diagnostic process of dental history general health history evaluation of general 

health examination of head and neck, hard and soft tissue,normal anatomy and normal variation of 

each part of hard and soft tissue of head and neck 
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421312  พยาธิวิทยาช่องปาก                        2(2-0-4) 

Oral Pathology 

       การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่องปาก วิกลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก 

ภยันตรายต่างๆ ที่ แสดงออกทางคลินิก  จุลพยาธิวิทยา การรักษาและการพยากรณ์ โรค 

ของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร รอยโรคบริเวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจายของ  

การติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ  

และต่อมน้ำลาย การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดติ ด 

และระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการตดิเชื้อปรสิต 

       Classification of oral diseases, anomalies of oral tissue, injuries to oral tissue, 

reaction of oral mucosa to injuries, pathogenesis, clinic manifestation, histopathology features 

treatment and prognosis of the inflammatory lesions spread of dental infection diseases cysts, 

tumor of jaws, oral soft tissue, oral floor, neck salivary glands bacterial, viral, fungal, infection  

the diseases of skin, connective tissue and nerves involving the oral cavity parasitic infection  

 

421313   ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก                      1(0-3-0) 

Oral Pathology Laboratory  

       ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่างๆ การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยา 

ที่สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถ

อ่านผลรายงานการตรวจทางจุลพยาธิวิทยา การศกึษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

       Laboratory study of pathologic features and the relation of clinical histopathology 

features by using light microscope 

 

421314   ทันตกรรมบดเคี้ยว 2                        2(1-3-2) 

Occlusion 2  

       หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะ

ของโรค การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ทฤษฎีและชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบฟัน 

การกรอแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจ การบันทึกประวัติ การทำแบบจำลองฟัน  

การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขี้ผ้ึง 

             Basic principles of masticatory system disorders of masticatory system, 

pathophysiology diagnosis treatment plan theories and type of occlusal splints, splint insertion, 

technique of occlusal adjustment, intra and extra oral examinations, charting record, mounting 

casts in articulator using face bow, waxing occlusal splint 
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421315  พิเคราะห์โรคช่องปาก 2           1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 2 

       ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ 

ที่อาจพบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิสภาพ  

อย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ  โดยวิธีตรวจทางคลินิก  ทางภาพรังสี  การตรวจจาก

ห้องปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค การวางแผนการรักษา การขอคำปรึกษา หรือส่งต่อผู้ป่วย 

ข้อควรระวังในการวางแผนการรักษา ผูป้่วยที่โรคทางระบบ 

       Anatomical and physical examination of oral lesions and pathology utilizing clinical 

and radiographic examination and laboratory aids related to diagnosis treatment planning 

consultation and referral system 

 

421316  ทันตรังสี 1                         1(1-0-2) 

Oral Radiology 1 

       การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังสี 

เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที่ ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน 

การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิดอื่นๆ ที่ ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม  

การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี  

การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย  

       Production of x-radiation, interaction of x-ray with matter radiation biology, 

radiation hazards and radiation protection, x-ray machine, image formation, dental film, dark room 

and image processing, image quality intra oral technique and special technique for dental 

radiography, courses and correction of radiographic errors, concerning the effects of radiation on 

the living organisms and the protection from radiation hazards are included 

 

421317  ชีววทิยาช่องปาก 1                        2(2-0-4) 

Oral Biology 1  

       ความสำคัญของชีววิทยาช่องปาก อนูชีววิทยา โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน

เข้าสู่เซลล์ สารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยาของ 

การพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับเซลล์  

พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยา

ของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมติกส์ 
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   Importance of oral biology, molecular biology, growth factors and signal 

transduction, extracellular matrix and integrin’s, craniofacial development, molecular biology of 

tooth development, autoimmunity and oral diseases, cytogenetic, molecular genetics, clinical 

genetics, cancer biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics. 

 

421320  ปริทันตวิทยา 1                                    1(1-0-2) 

   Periodontology 1 

       ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของ 

โรคปริทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่องลึก  

ปริทันต์ การสูญเสียกระดูกเบ้าฟันและลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนองของระบบ

ภูมคิุ้มกันของร่างกายต่อโรคปริทันต์ 

             The normal features of periodontium and gingiva, classification and epidemiology of 

periodontal diseases, etiologic factors of periodontal diseases, pathogenesis of periodontitis, 

periodontal pockets, bone loss and pattern of bone destruction, host immune response in 

periodontal diseases 

 

421321  ศัลยศาสตร์เบื้องต้น                        1(1-0-2) 

Basic General Surgery 

   พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนองของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำ

และแร่ธาตุ การให้สารน้ำทดแทน และการให้เลือด การตกเลือดและภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยา

ประเภทต่างๆ และเทคนิคการเย็บแผล 

  Basic principles of surgery, body response to injurie, fluid and electrolyte, fluid 

replacement and blood transfusion, hemorrhage and shock, injection techniques and suturing 

techniques 
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421322  ปริทันตวิทยา 2                                     1(1-0-2) 

   Periodontology 2        

   เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่องมือ การลับเครื่องมือปริทันต์ เครื่องขูดหิน

น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้ในทางปริทันต์  

การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผนการรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรคปริทันต์อักเสบ 

โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติทางพันธุกรรม การขูดหิน

น้ำลายใต้เหงือก การเกลารากฟันและการขูดเหงือก การปรับพฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย  

การสอนการดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดฟันและวิธีการใช้ การประเมิน

ผลการรักษาเบือ้งตน้ในผูป้่วยปริทันต์ 

             Periodontal instruments and instrumentation, sharpening of periodontal instruments, 

ultrasonic scalers, clinical periodontal examination and diagnosis, periodontal charting, periodontal 

index, periodontal prognosis, periodontal treatment plan, radiographic of periodontal diseases, 

periodontitis as manifestration of systemic disease and genetic aberration, subgingival scaling, root 

planing and gingival curettage, patient motivation, oral hygiene instruction, home care dental aids 

and instruction, re-evaluation after hygienic phase 

 

421323  ปฏิบัติการปริทันตวิทยา                        2(0-6-0) 

   Periodontal Laboratory 

       เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ ใช้ในการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน  

ฝึกปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการตรวจและ

บันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสีคราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่องปากและการใช้อุปกรณ์

ทำความสะอาดฟันชนดิต่าง ๆ และการขูดหนิน้ำลายในช่องปากของเพื่อนนิสิต 

             Periodontal instruments and instrumentation in scaling and root planing, practice in 

sharpening instruments, practice of scaling and root planing in phantom head, practice of 

periodontal examination and recording clinical data, dental plaque disclosing, oral hygiene 

instruction and using oral hygiene devices and scaling in oral cavity of classmate 
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421324  การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล                  1(1-0-2) 

Pain and Anxiety Control 

  สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพื้นฐานของยาบรรเทาปวดซึ่งลด 

การอักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และยาคลาย

กังวล การควบคุมความเจ็บปวดและความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม พื้นฐานหลักการการดม

ยาสลบ ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและหลัง  

การใชว้ิธีต่างๆ 

 Basic physiology of pain, basic pharmacology of anti-inflammatory analgesics, 

opioid analgesics, local anesthetics, sedatives, hypnotics and antianxiety, pain and anxiety control 

prior to dental treatment, basic principles of general anesthesia, indication, contraindication and 

complications of drug used, pre and post administration care 

 

421330 วทิยาการโรคฟันผุ                         2(2-0-4) 

Cariology   

       บทนำสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิดของโรคฟันผุ บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์  

แผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลายในการเกิดโรคฟันผุ ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยา การตรวจหา

ฟันผุ การประเมนิความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ และการตรวจทางหอ้งปฏิบัติการ การป้องกันโรคฟันผุ 

       Introduction to cariology, pathology of dental caries, role of oral microflora biofilms 

on teeth and saliva, clinical and histopathology of dental caries, caries diagnosis, caries risk 

assessment and laboratory examination, caries prevention 

 

421331  ทันตกรรมหัตถการ 1                1(1-0-2) 

Operative Dentistry 1 

      ขอบเขตและหลักการงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน  

ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนก การเรียกชื่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ

เตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื่อบูรณะด้วยอมัลกัม  

วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะโพรงฟัน           

   Scope and principle of operative dentistry, dental caries and cervical lesion, 

biological consideration in cavity preparation, classification of dental cavity, cavity preparation 

terminology, principle of cavity preparation, instrumentation in operative dentistry, cavity 

preparation for amalgam, amalgam material and restorative procedure 
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421332  ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1               1(0-3-0) 

Operative Dentistry Laboratory 1 

   การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอฟันและการใช้วัสดุอุดฟันชนิดอมัลกัม  

การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะฟันด้วยอมัลกัม 

  Practice in laboratory setting using hand instruments and rotary engines to prepare 

the teeth into various types of cavity suitable for amalgam material and filling cavities with 

amalgam 

 

421340  ฟันเทยีมทั้งปาก 1                             1(1-0-2) 

Complete Denture 1  

       หลักการในการตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อการรักษาฟันเทียมทั้ งปาก  

ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของ

งานฟันเทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก หลักการในการบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรบน  

และขากรรไกรล่าง 

   Principles of intra oral and extra oral examination for complete denture, basic 

knowledge of anatomical landmark related to complete denture, basic knowledge of retention 

stability and support of completed denture, theory of impression, principles of relationship 

registration between upper jaw and lower jaw 

 

421341  ปฏิบัติการฟันเทยีมทั้งปาก                1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory  

       การสร้างแผ่นฐานช่ัวคราวและแท่นกัดบนชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุปกรณ์

ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียงฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง การติดตั้งซ้ำ 

และการเลือกกรอแก้ไขการสบฟัน 

   Baseplate and occlusion rim fabrication, mounting, anterior teeth arrangement, 

posterior teeth arrangement for bilateral balanced occlusion, waxing, laboratory remounting, and 

selective grinding 
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421342  ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1              1(1-0-2) 

Removable Partial Denture 1 

       การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

การจำแนกสันเหงือกไร้ฟันบางส่วน  เทคนิคการใช้เครื่องสำรวจความขนาน  ศัพท์บัญญัติและ

องค์ประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ และ

ขั้นตอนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 

   Oral examination and treatment planning for removable partial denture, Kennedy’s 

classification, survey technique, terminology and component of removable partial denture, 

biomechanical movement of removable partial denture and design steps of removable partial 

denture 

 

421343  ฟันเทยีมทั้งปาก 2                             1(1-0-2) 

Complete Denture 2  

      ความรู้พื้นฐานและหลักการในการทำฟันเทียมทั้งปาก การใส่ฟันเทียมให้ผู้ป่วย  

การให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาหลังใส่ฟันเทียมที่เหมาะสม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม

คร่อมรากเทียม 

   Basic knowledge and principles of complete denture fabrication, the delivery of 

complete denture, instruction to patient and post-insertion problems including proper management, 

principles of single denture and overdenture 

 

421344  ฟันเทยีมบางสว่นชนิดถอดได้ 2              1(1-0-2) 

Removable Partial Denture 2  

       การกรอแต่งฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  การสื่อสารกับช่างทันตกรรม  

การลองโครงโลหะ  การพิมพ์ปากขณะทำงาน  การสบฟัน ในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้   

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ขั้นตอนการออกแบบฟันเทียม

บางส่วนชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก 

   Tooth alteration for removable partial denture, laboratory communication, skeletal 

framework trial, functional impression, occlusion in removable partial denture, problem solving after 

delivery removable partial denture, design steps of acrylic partial denture 
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421345  ปฏิบัติการฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้    1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory  

      การสำรวจความขนานและความคอดของฟันหลัก  การออกแบบฟันเทียมบางส่วน 

ชนิดถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันในแบบจำลอง การติดตั้งชิ้นหล่อในกลอุปกรณ์

ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่งขี้ผ้ึง การสาธิตการซ่อมฟันเทียม 

  Surveying and finding undercut on abutment, designs of removable partial denture 

and acrylic partial denture, teeth preparation in study cast, mounting, clasp bending, teeth 

arrangement, waxing, demonstration of denture repairing 

 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1            1(1-0-2) 

Family Dentistry 1  

       หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว การศึกษาครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว  

การตรวจสุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เครื่องมือการศกึษาชุมชน 

       Principle and concept in family dentistry, family study, family- health filing,  

family- health examination, related diseases and factors, health- care system and national health 

security and methods of community study 

 

421351  ทันตกรรมป้องกัน      1(1-0-2) 

  Preventive Dentistry 

  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล 

และชุมชน โดยมุ่งเน้นถึงการป้องกันในระดับปฐมภูมิ  

  Theories and concepts of preventive dentistry in individual and community level 

focusing an primary prevention 

 

421352  ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน               1(0-3-0) 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

       การฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย  

โรคที่มีความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการผ่าน

กระบวนการปฏิบัติ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย    

       Laboratory practice in primary and secondary prevention in common oral diseases, 

severe oral diseases by focusing on the issues of importance and the benefits of protection. Carried 

out through a process with various suitable methods 
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421370  การยศาสตร์                 1(1-0-2) 

Ergonomics 

       จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของการยศาสตร์สำหรับทันตแพทย์  สมดุลของร่างกายใน 

การทำงาน การจับเครื่องมือ การใช้กระจกส่องปาก ตำแหน่ง การสัมผัส และการมองเห็น ตำแหน่งของ

ผูป้่วย และทันตแพทย์ การจัดพื้นที่ทำงาน และการจัดคลินกิทันตกรรม 

       Importance of ergonomics for dentists. Human center derivation, instrument 

handling and indirect vision position contact and view, dentist-patient position, treatment area 

setting and clinical setting 

 

421380 วิทยาการระบาดช่องปาก              1(1-0-2) 

Oral Epidemiology  

       หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยา ดัชนีสุขภาพ ดัชนีสุขภาพช่องปาก  การศึกษา 

ทางระบาดวิทยา การสำรวจสุขภาพช่องปาก การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา  

การอ่าน และ ประเมินการวจิัยทางระบาดวิทยาเบือ้งตน้   

       Basic principles of epidemiology health and oral health index. epidemiological 

studies, oral health survey, analyze and present epidemiological information. epidemiological 

research reading preliminary assessing epidemiological research 

 

421381  ระเบียบวิธีวจิัยและชีวสถติิ             3(2-2-5) 

Research Methodology and Biostatistics        

  หลักการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  กระบวนการวิจัย  

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  

การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียนบทความวจิัย และหลักชวีสถิตทิี่ใชใ้นงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

  Principles of research design in oral health sciences, research process, sample size 

calculation, ethics in research, research methodology, data interpretation and analysis, writing  

a research proposal, writing a research paper and principle of biostatistics in health sciences 
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421410  ทันตรังสี 2            2(2-0-4) 

Oral Radiology 2 

       หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการเขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการ

บรรยายภาพรังสี ลักษณะทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรงประสาท

ฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อในกระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ และเนื้องอกใน

ขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่นๆ ที่ทำ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมน้ำลาย 

ข้อต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินิจฉัยแยกโรค และหลักการดูแลรักษาภาวะ 

ความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับรังสีรักษา  

       Basic principles of film interpretation, radiographic features of oral and maxillofacial 

diseases and systemic diseases and other diseases that cause changes in jaw bone, others include 

radiographic techniques and radiographic features of salivary gland, temporomandibular joint and 

maxillary sinus, and principles of dental care and management for irradiated patients 

 

421411  คลินิกทันตรังสี 1          1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 1  

        การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก 

ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบดิจิตัลและฟิล์ม 

การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่ถูกต้อง การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติดเชื้อ 

และการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีในช่องปากและใบหนา้ 

      The oral radiology clinic makes radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary sinuses using digital intraoral and extraoral and advanced 

cone-beam CT imaging modalities, radiation safety guidelines and the radiographic interpretation 

is very important for diagnosis and proper treatment 

 

421412  ชีววทิยาช่องปาก 2                        2(2-0-4)  

Oral Biology 2  

       การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก 

และลักษณะจุลพยาธิวิทยา 

      Disease analysis, etiology and pathogenesis clinical feature and histopathology 
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421413  รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก                       1(1-0-2) 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

       สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของ

โรคของเยื่อเมือกช่องปาก วิธีการวินิจฉัย การวินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของเยื่อเมือก  

ช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา 

       Causes, pathology, incidences, clinical and histological manifestations of oral 

mucosal lesions, diagnostic methods, differential diagnosis and management, particularly using 

medication 

 

421414  คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1                       1(0-3-0) 

Oral Diagnosis Clinic 1 

       การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซักประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก   

ตรวจทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย การอธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วย 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม การบันทึกประวัติ 

อาการที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา  

การเขียนบันทึกเพื่อส่งต่อการรักษา หรอืเพื่อขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

       Clinical practicing in examination ie patient history taking, intra-oral examination 

and radiographic examination, preliminary treatment plan, discussing treatment plan with patients, 

patient referral, charting record signs and symptoms, results of examination, initial diagnosis and 

treatment plan proper referral or consultation notes 

 

421420  ปริทันตวิทยา 3                                   2(2-0-4) 

Periodontology 3 

       หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่นพับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรม

กระดูก การจัดการรอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอวัยวะ  

ปริทันต์ใหม่ การจัดการภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริทันต์เพื่อแก้ปัญหา 

ด้านความสวยงาม การรักษาภาวะฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของแผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพ

อวัยวะปริทันต์ การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ

โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรมบูรณะ  

การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรมจัดฟัน การจัดการกับภาวะเสียวฟัน การจัดการภาวะ  

มีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การใช้ยาเฉพาะที่ในการรักษา  

โรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์   
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               Principle of periodontal surgery, flap operation, gingivectomy, osseous surgery, 

management of furcation involvement, reconstructive of periodontal therapy, management of 

muco-gingival deformities, esthetic aspect in periodontal therapy, treatment of periodontal 

emergencies, periodontal wound healing, supportive periodontal treatment, multidisciplinary 

treatment plan for periodontal patients, management of periodontitis associated with pulpal 

disease, management of periodontic-restorative relationship, management of periodontic-

orthodontic relationship, management of tooth sensitivity, management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splining, local drug used in periodontal disease, electrosurgery 

and laser in periodontal therapy 

 

421421  คลนิิกปริทันตวิทยา 1                           2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 1 

      การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ

ระดับต้นถึงระดับรุนแรง 

              Clinical periodontal practice in periodontal therapy to treat early to severe gingivitis 

patients 

 

421422  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล         2(2-0-4) 

Oral and Maxillofacial Surgery  

   ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน  

การวินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการติดเชื้อบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกร 

และใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือเนื้อเยื่อในช่องปาก การวินิจฉัยและจัดการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ

บริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่  

การดูแลและรักษาผูป้่วยในระบบโรงพยาบาล  

   Preprosthetic surgery, principles of tooth transplantation, diagnosis and 

management of dentoalveolar infection, diagnosis and management of oral and maxillofacial 

injuries, referral system of mass casualty and caring hospital patients 

 

 

 

 

 

 



61 

 

421423  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1               1(0-3-0) 

Oral Surgery Clinic 1  

       การซักประวัติ และตรวจเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟัน 

แบบไม่ซับซ้อนและการเป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรอืผ่าฟันคุด  

       History taking and examination for treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in complicated extraction or impacted tooth removal 

 

421424  ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก    1(0-3-0) 

  Oral Surgery Laboratory 

   หลักการและการใช้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก ฝึกปฏิบัติฉีดยาชา การถอนฟัน 

การกรีดเหงือก การกรอกระดูก การกรอแบ่งฟันในแบบจำลองฟัน การเย็บแผลและการดูแลแผล  

การซักประวัติ การตรวจภายนอกและภายในช่องปาก การแปลผลภาพรังสี เพื่อป ระเมินผู้ป่วย 

และลักษณะของฟัน การฝึกมัดลวดยึดฟันและกระดูกขากรรไกร การพิมพ์ปากและทำเฝอืกปิดแผล 

   Principles of armamentarium in oral surgery, practice for local anesthetic injection, 

extraction, flap design and incision, removing bone and dividing tooth in dentoform, wound suturing 

and wound care, history taking, extra and intraoral examination, radiographic interpretation for 

evaluation patients and characteristic of tooth, practice for splinting teeth in lower and upper jaw, 

impression for surgical stent 

 

421425  อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ  3(2-2-5) 

   General Medicine and Caring for Patients with Systemic Diseases      

    ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการสร้าง

เสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมีทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

       Basic knowledge and clinical practice in patients with common medical problems 

diseases diagnosis, patient management, referral management, rehabilitation, health promotion 

and disease prevention, establishing good attitude in taking care of patients family and community 

by the holistic approach  
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421426  การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์          1(1-0-2)                         

Management of Medical Emergency  

       การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน

หายใจ อุดตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการผู้ป่วยที่มภีาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินกิทันตกรรม  

       Management of patients with medical emergency conditions unconsciousness, chest 

pain, airway obstruction and drug allergy, prevention and management of medical emergency in 

dental clinic 

 

421430  ทันตกรรมหัตถการ 2               1(1-0-2) 

Operative Dentistry 2 

      วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิดช่ัวคราวและวัสดุที่ ใช้ป้องกันอันตราย 

ต่อเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟันและวิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การกำจัด  

รอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่องปาก ปัญหาภายหลังการบู รณ ะฟัน การฟอกสีฟัน  

การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน   การตรวจพยาธิสภาพของฟันและการวางแผนการรักษา 

 Tooth colored restorative materials, temporary materials, pulp protective materials, 

cavity preparation and restorative procedure for tooth colored materials, caries removal, tooth 

isolation, post operative problems, tooth bleaching, treatment of tooth sensitivity, operative 

examination and treatment planning 

 

421431  ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2               1(0-3-0) 

Operative Dentistry Laboratory 2 

       การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอเตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสี

เหมือนฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า

และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์และรองพื้นในโพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบช่ัวคราว การใส่แผ่นยาง 

กันน้ำลาย 

  Laboratory practice in hand instruments and rotary engines, to prepare the teeth 

into cavities suitable for tooth colorlike materials, composite resin, glass ionomer cement, including 

cavity preparation and restoration of anterior and posterior teeth, practice using cement and lining 

in deep cavity, temporary filling, and rubber dam application 
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421432  คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1                       2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 1 

       การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันอย่างง่าย

ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสีเหมือนฟัน 

       Clinical practice of the oral examination, operative treatment planning and simple 

restoration with amalgam and/or tooth-colored restorative materials 

 

421433  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                1(1-0-2) 

Endodontics 1  

      ชีวภาพและการตอบสนองของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน พยาธิสภาพการเกิดโรคของเนื้อเยื่อ

ในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน เครื่องมือและการทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจวิเคราะห์และ

การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการรักษา 

คลองรากฟัน การประเมนิผลการรักษา การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 

       Biology and responses of pulp tissues, pathogenesis of pulpal and periapical 

diseases, instruments and aseptic techniques, endodontics examination, diagnosis of the diseases 

occurred in the pulp and periapical tissues, principles and methods of root canal treatment, 

treatment evaluation, restoration for endodontic treated tooth 

 

421434  ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์              2(0-6-0) 

Endodontic Laboratory  

       การฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ฟันหน้า ฟันกรามนอ้ย และฟันกราม                     

การเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน                    

การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน  

   Laboratory practices in endodontic procedure of anterior teeth, premolars and 

molars teeth such as access opening, working length determination, mechanical instrumentation, 

intracanal medication, try main cone and root canal obturation 
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421440  ฟันเทยีมชนดิติดแน่น                 2(2-0-4) 

Fixed Prosthodontics  

     หลักการในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น 

ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยที่มีการสึกของฟันอย่างรุนแรง หลักการพื้นฐานของการกรอฟันเพื่อรองรับ

ครอบฟัน การออกแบบสะพานฟัน การวิเคราะห์ความสวยงาม หลักการในการสร้างครอบฟันช่ัวคราว 

ทฤษฎีการพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการลองและใส่ชิ้นงาน การรักษาฟันที่ผ่าน  

การรักษาคลองรากฟัน  ความรูพ้ืน้ฐานดา้นรากเทียมในงานฟันเทียมชนิดตดิแน่น   

   Principle of oral examination and treatment planning for fixed prostheses, steps for 

treating patient with severely worn teeth, basic principles of teeth preparation for crown, bridge 

design, esthetic and smile analysis, principles of provisional restoration fabrication, theory of 

impression for fixed prostheses, procedures of crown trial and insertion, restoration of 

endodontically treated teeth, basic knowledge of implant supported fixed prostheses 

 

421441  ปฏิบัติการฟันเทยีมชนิดติดแน่น            1(0-3-0) 

Fixed Prosthodontic Laboratory  

       ฝึกกรอฟันสำหรับทำครอบฟันโลหะ ครอบฟันเซรามิกส์ และสะพานฟัน  ฝึกเตรียม

คลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน  ฝึกการพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย  ฝึกการทำชิ้นหล่อหลักในงานฟันเทียม

ชนิดตดิแน่น  ฝึกการทำครอบฟันช่ัวคราว 

   Practice in teeth preparation for metal crown, ceramic crown, and bridge, practice 

in post space preparation, practice in final impression, practice in master cast and die fabrication 

for fixed prostheses, practice in provisional restoration fabrication 

 

421450  ทันตกรรมครอบครัว 2      1(1-0-2) 

  Family Dentistry 2 

  การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปากของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหา

และผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

ผลการรักษา การสรา้งความเข้มแข็งใหค้รอบครัวมีสว่นร่วมในการดูแลตนเองอย่างยั่งยืน  

Analysis of oral health problems of family members, size of  problem and impact of 

problem, factors of problem, associated risk factors, guidelines for evaluation and treatment, 

strengthen family involvement in sustainable care  
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421451  ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว        2(0-6-0) 

Field  Practice in Family Dentistry  

       การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ สาขาวิชาทางวิทยาศาสต ร์สุขภาพ  

การวางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูลแฟ้มสุขภาพครอบครัว การศึกษาโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

การเยี่ยมบ้าน การวางแผนการรักษาและการส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว นำเสนอ

ข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

       Fieldwork with multidisciplinary field, planning and carrying out family health data, 

study of diseases and related factors, home visits, family planning, treatment and promote self 

care, sharing information 

 

421452  ทันตกรรมพร้อมมูล      1(1-0-2) 

 Comprehensive Dental Care 

  แนวคิดและและหลักการจัดทำทันตกรรมพร้อมมูล การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  

ในรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแนวคิดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยตนเอง 

  Concept and application in comprehensive dental care, focusing integration of 

related knowledges in holistic health care and delivery of health self care 

 

421460  ทันตกรรมจัดฟัน 1                        1(1-0-2) 

Orthodontics 1 

       การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 

การสบฟัน การจำแนกลักษณะของการสบฟันที่ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการสบฟัน  

ที่ผิดปกติ  แนวคิดการออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้  และก ารรักษา 

ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

   Studies of growth and development of craniofacial, dentoalveolar and others in 

related with occlusion, classification of normal occlusion and malocclusion, etiologies of 

malocclusion, conceptual design of removable orthodontic appliances and interceptive orthodontic 

treatment 
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421461  ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1                       1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory 1  

      การฝึก ปฏิ บั ติ ก ารพิ มพ์ ป าก เพื่ อท ำแบ บ จำล องฟั นท างทั นตกรรมจั ดฟั น  

การฝึกปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน และการออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน 

ชนิดถอดได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

   Laboratory practices in impression for orthodontic study models, orthodontic wire 

bending practice and practice of removable orthodontic appliance design for interceptive treatment 

 

421462  ทันตกรรมสำหรับเด็ก             2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry  

       พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ

ปรับพฤติกรรมให้ เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม  การวินิจฉั ย  การวางแผน  

การรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะฟันน้ำนม  

การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และฟันแท้ที่ เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก รอยโรคและ 

ความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปากในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติของฟัน การล่วงละเมิด

เด็ก การใส่เครื่องกันที่ การรักษาทางทันตกรรมและการจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ 

ทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก  

การใช้ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบเพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่ เด็ก  

รวมทั้งการบริหารจัดการคลินกิทันตกรรมสำหรับเด็ก        

         Development of growth and behavior of various age children behavior changes for 

accepting dental treatment, diagnosis, treatment plan, treatment and prevention of common intra-

oral diseases and disorders in children, child dental health promotion, local anesthesia, exodontias, 

rubber dam application and operative dentistry in deciduous teeth, pulpal treatment in deciduous 

tooth and early erupting permanent tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral lesions in children, 

trauma in primary dentition, eruption disturbances,  child abuse, space maintainer application, 

treatment and proper management for children with systemic disease or special consideration, 

medication in paedodontics, anxiolytic agent application, management of dental treatment for 

children under general anesthesia and management of paedodontic clinic. 
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421463  ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก          1(0-3-0) 

Pediatric Dentistry Laboratory 

การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย  การบูรณะฟันน้ำนม 

ด้านประชิดฟัน  ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมอืกันที่ พัลโพโตมี  พัลเพคโตมี  การฉีดยาชาในผู้ป่วย

เด็ก และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานใน

ผูป้่วยจริง 

Laboratory practices in model , rubber dam application, primary teeth restoration, 

stainless steel crown, space maintainer, pulpotomy, pulpectomy, local anesthesia for pediatric 

dental patients, set ready before practices in pediatric children 

 

421470  การเตรยีมความพร้อมก่อนขึ้นคลินิก          2(0-6-0) 

Preclinical Practice  

       การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิกเกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก  

การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน

ใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม การสื่อสารระหว่าง

แพทย์และผูป้่วย 

       Preclinical practice in infection control, history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing prescription, taking intra oral radiography, moisture 

control in operative dentistry, doctor and patient communication 

 

421480  วิจัยทางทันตกรรม 1     1(0-2-1) 

  Dental Research 1 

  การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก การหาช่องว่างขององค์ความรู้

และปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่างเชิงหลักการในการทำ

วิจัย 

  Conducting a research project in oral health sciences, searching for gap of 

knowledge and research problem, literature review and writing the concept of research project 
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421510   คลินิกทันตรังสี 2            1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 2 

       การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีใน 

และนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร  

และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียนรายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่ วไปและผู้ป่วยที่มีรอยโรค  

และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษาทีน่่าสนใจ 

       Clinical practicing in taking intra and extra oral radiography, paranasal sinus, 

salivary gland, jaw and skull views, writing radiographic reports for general patients and patients 

with lesions, interesting case presentation and reports 

 

421511   คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2                       1(0-3-0) 

Oral Diagnosis Clinic 2  

       การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็น 

โรคทางระบบที่มีอาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รวมถึง

ผูป้่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่างละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การวินิจฉัยโรค การวางแผน 

การรักษา และการจัดการผู้ป่วย 

       Clinical practicing in examination of patients with oral lesions, patients with oral 

manifestations from systemic diseases and patients with oro- facial pain including TMD ie intensive 

history taking, complete examination, diagnosis, treatment plan and patient management 

 

421520  คลินิกปริทันตวิทยา 2                           2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 2 

       การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ 

และโรคปริทันต์อักเสบระดับต้นโดยใหก้ารรักษาแบบองค์รวม 

              Comprehensive dental clinic to treat gingivitis and mild periodontitis patients with 

holistic approach 
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421521  การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก ขากรรไกรและใบหน้า  2(2-0-4)                                 

Management of Pathologic Lesions in Oral and Maxillofacial Surgery  

   ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรค

และแผลภายในช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติ

ของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวในช่องปาก รอยโรค 

ที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสีต่าง ๆ ความผดิปกติและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้องอกของเนื้อเยื่อ

อ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ  

ความผิดปกติที่เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ำ 

เนือ้งอกชนิดต่าง ๆ โรคทางเมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก โรคติดเชื้อบริเวณ

ศรีษะและใบหนา้ การหายของแผลในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง 

  Clinical appearances, radiographic features, pathological characters and treatments 

of intraoral lesions and ulcers from various injuries, immune mediated and mucocutaneous lesions, 

intraoral white lesions, pigmented lesions; diseases and tumors of salivary gland; tumors of 

intraoral soft tissues, oral infections, sources of oral infections, nutritional disturbances, 

developmental disturbances of craniofacial structures, cysts, tumors, metabolic and genetic 

diseases, diseases of paranasal sinuses, craniofacial infections, oral wound healing, diseases of 

blood and lymphatic systems 

 

421522  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2     2(0-6-0)             

Oral Surgery Clinic 2  

       การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การผ่าฟันคุด การทำศัลยกรรมก่อนใส่

สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม การเป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก  

      Practice in complicated extraction, impacted tooth removal, preprosthetic surgery 

and assisting in oral surgery 

 

421523  ทันตกรรมรากเทยีม      1(1-0-2) 

Implantology 

       พืน้ฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝังรากเทียม ชนิดของรากเทียม หลักการพื้นฐาน

ของการผาตัดฝังรากเทียม ข้องบ่งชี้และข้อห้าม การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยใน

รายทำรากฟันเทียม การให้การรักษาฟันเทียมในบริบททันตกรรมประดิษฐ์ การฝึกปฏิบัติการฝัง 

รากเทียม 
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       Biologic basis in implantology, types of implants, methods, indications and 

contraindications, examination and treatment planning on patients in need of basic dental implants, 

the perspective of dental implant and prosthodontics, hands-on various implant of workshop 

 

421530  ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย                       1(1-0-2) 

Comtemporary Operative Dentistry  

หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิต 

ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึดติด ปัญหาที่พบ 

เมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและการแก้ไข การบูรณะด้วยอินเลย์  ออนเลย์ การบูรณะฟัน 

ที่รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟัน การรักษาฟันที่สูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน  

บทนำทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทันตกรรมหัตถการ 

Principles of minimal intervention, technical considerations for successful composite 

resin restorations, use of dentin bonding agents, current principles and mechanism of bonding, 

problems and solutions in restoring with resin composites, inlays and onlays, restoration of 

endodontically treated tooth, tooth bleaching, treatment of tooth surface loss, treatment of 

hypersensitivity, introduction to esthetic dentistry, new technology involving operative dentistry 

 

421531  วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                        1(1-0-2)  

Endodontics 2 

       สาเหตุ  การป้องกันและการแก้ ไขความผิดพลาดที่ เกิดขึ้นระหว่างการรักษา 

คลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลายรากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อ

ในโพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 

ที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยังพัฒนา 

ไม่สมบูรณ์ อาการฟันรา้ว ภยันตรายที่เกิดขึน้กับฟัน  

       Cause, prevention and treatment of procedural error during endodontic treatment, 

non-surgical retreatment, surgical endodontic treatment, endodontic pain and endodontic 

emergency treatment, multi-root treatment, endo-perio lesion, young permanent pulp therapy, 

cracked tooth syndrome, traumatic injuries to the teeth 
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421532  คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2                             2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 2 

       การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันผุชนิด

ซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่างๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุทีม่ีสเีหมอืนฟัน 

       Clinical practice of the oral examination, operative treatment planning and 

restoration of complicated caries-involved teeth and various tooth lesions with amalgam and/or 

tooth-colored restorative materials 

 

421533  คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์           2(0-6-0) 

Endodontic Clinic  

       การฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ

ในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา 

คลองรากฟันในฟันที่มหีนึ่งหรอืหลายคลองราก 

   Clinical training of historical records of patients, evaluation, diagnosis of pulp and 

periapical tissues, prognosis, treatment planning and root canal treatment in tooth with one or multi 

rooted canals 

 

421540  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                   3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinic 1 

      การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก  

การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก 

   Oral examination and prosthodontic treatment, complete denture fabrication, 

removable partial denture and acrylic partial denture fabrication 

 

421550  ระบบงานทันตสาธารณสุข               1(1-0-2)  

   Dental Public Health System 

       ความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบงานสาธารณสุข เป้าหมาย และ องค์ประกอบของ

ระบบสาธารณสุข ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย กระบวนการในการกำจัดอุปสรรคใน 

การเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข กำลังคน  

ทางทันตสาธารณสุข 
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       Equality in accessing the public health system, goals and components of public 

health system dental public health system in Thailand. process of removing barriers to access to 

public health dental services, the role of dentists in public health dentistry, public health dental 

workforce 

 

421551   ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน               2(1-3-2) 

Practice in School Dental Program  

       ปฏิบัติการสร้างเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน โดยมีเจ้าของทันตสุขภาพอันได้แก่

นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และดำเนินการเอง โดยมีนิสิตเป็นผู้เอื้ออำนวยให้นักเรียนสามารถดำเนินการ

โครงการตามความคิดริเริ่มของเขาเอง โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา ชาเตอร์  การจัดทำสรุป

และรายงานผลการปฏิบัติงาน 

       Practice in oral health promotion in school, the program must be initiated and 

implemented by the school children the role of dental students are to facilitate school children 

program Dental students adhere to the Ottawa Charter process. Summaries of the outcomes and 

reports of performance are needed at the end 

 

421560  ทันตกรรมจัดฟัน 2                          1(1-0-2) 

Orthodontics 2 

       การตรวจและเก็บข้อมูลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน  

การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสกีะโหลกศรีษะด้านข้าง และการศกึษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

แก้ไข 

   Examination and data collection of orthodontic patients, model analysis, lateral 

cephalometric analysis, study of corrective orthodontic treatment 

 

421561   ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2                       1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory 2 

       การฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน ด้วยก ารวิเคราะห์

แบบจำลองฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะดา้นข้าง และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

   Laboratory practices in data analysis of orthodontic patients by model analysis, 

lateral cephalometric analysis and related information 
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421562  คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1           1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 1  

       การปฏิบัติงานในคลินิก  การซักประวัติ  ตรวจ และเก็บข้อมูลในผู้ป่วยจำลอง 

ทางทันตกรรมจัดฟัน 

   Clinical practices in history taking, examination and data recording in simulated 

orthodontic patients 

 

421563  คลนิิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1                      2(0-6-0) 

Pediatric Dentistry Clinic 1 

       การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  

การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็กปกติ

หรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่เด็กสามารถให้  

ความร่วมมือต่อการรักษาได้ การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือ 

กันที่ การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย  พัลโมโตมี  พัลเพคโตมี  การบูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  การฉีด

ยาชาในผู้ป่วยเด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย 

             Clinical practice in pediatric dentistry which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and preventive approach, provides simple treatment for  

co-operative children, practical in models used stainless steel crown rubber dam for simple 

treatment of restoration , local anesthesia for pediatric dental patients and seminar in small group 

discussion 

 

421570  จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์       1(1-0-2) 

Ethics and Forensic Dentistry  

      หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์และทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื้นฐานนิติ  

ทันตวิทยาศาสตร์ บทบาทของทันตแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ 

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม และกรณีศกึษาประเด็นฟ้องรอ้งทางการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

      Principle and concept of ethics in medicine and dentistry, basic legal principle, 

forensics dentistry, role of dentists in the legal process, related acts in dental profession, litigation 

support and case studies of dental professionals 
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421571  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1     2(0-6-0) 

  Comprehensive Dental  Clinic 1 

การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจใน 

ช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการรักษา ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดยคำนึงถึง

ปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย ให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐม

ภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของ

ผูป้่วย ที่ได้รับการรักษาแบบทันตกรรมเบ็ดเสร็จไปแล้วอย่างต่อเนื่อง 

  Clinical practice in comprehensive dental care including oral examination for 

diagnosis, prognosis, treatment plan, providing treatment considering patient’s physical, 

psychological, economical and environmental factors, providing primary preventive program to 

ensure  patient’s oral self care, follow-up and re-evaluation of comprehensively treated cases  

 

421580 วจิัยทางทันตกรรม 2     1(0-2-1) 

  Dental Research 2 

  การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  การวางแผนการทำวิจัย  

การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย และการดำเนินงานวิจัยตามจริยธรรมการวิจัย 

  Conducting a research project in oral health sciences following the Dental Research 

Project 1, research planning, research proposal presentation and ethically processing a research 

 

421610  คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว            1(0-3-0) 

Occlusion Clinic 

       การปฏบิัติการใหก้ารดูแลรักษาผูป้่วยที่มีความผดิปกติของระบบการบดเคี้ยว การปวด 

ที่ใบหน้าและช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอนกัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน การใช้

อุปกรณ์จำลองขากรรไกรบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกรและข้อต่อ การสร้างเฝือกสบฟัน การใส่

ปรับเครื่องมอื การติดตามผลการรักษา 

                      Clinical practice in treating patients with abnormalities or dysfunction of 

masticatory system, orofacial pain disorders with nonodontogenic origin, bruxism, intra and extra 

oral examinations, chart records, dental model construction, using face bow in mounting casts in 

articulator, occlusal splint construction, delivery to patient and follow up 
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421620  คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3                       2(0-6-0) 

Oral Surgery Clinic 3  

        การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การผ่าฟันคุด การผ่าตัดฟันฝังที่ ง่าย  

การทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และการเป็นผู้ ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้การดมยาสลบ  

        Practice in complicated extraction, surgical removal of impacted tooth and 

embedded tooth, preprosthetic surgery and assisting in oral and maxillofacial surgery under 

general anesthesia 

 

421621  คลินิกปริทันตวิทยา 3                          1(0-3-0) 

Periodontic Clinic 3 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและ 

โรคปริทันต์อักเสบระดับกลางถึงรุนแรงโดยใหก้ารรักษาแบบองค์รวม 

            Clinical periodontal practice in comprehensive dental clinic to treat gingivitis and 

moderate to severe periodontitis patients with holistic approach    

 

421622  คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม                        1(0-3-0) 

Dental Emergency Clinic 

       การฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม การตรวจ 

วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่

รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และส่วนที่เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูกขากรรไกร เนื้อเยื่อ

ในช่องปาก และในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ ได้ 

อย่างเหมาะสม 

       Clinical practice in dental emergency treatment including conducting oral 

examination, diagnosis and professional evaluation, providing emergency dental treatment to 

relieve symptoms and minimize severe damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues 

and making referral for definitive treatment 
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421640  คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2                   3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinic 2 

       การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน

และแกนฟัน การทำสะพานฟัน 

   Oral examination and prosthodontic treatment, crown fabrication, post and core 

fabrication, bridge fabrication 

 

421650  ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน                         4(0-12-0) 

Practice in Community Hospital  

       การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ  

       Practice dental public health in community hospital and conducting dental health 

promotion program 

 

421651   ปฏิบัติการโรงพยาบาล               2(0-6-0) 

Practice in General Hospital 

      ระบบ ระเบียบ การบริหาร บริการ ของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และเครือข่ายของ

โรงพยาบาลในทุกระดับ  บทบาท หน้าที่ของทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่วมกับ แพทย์  

และบุคลากรด้านการแพทย์ทุกสาขาอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ 

ในผู้ป่วยที่ซับซ้อน การประเมินสภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่จะรับไว้รักษาไว้  

ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์ทำงานในห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วย การขอคำปรึกษาและให้คำปรึกษา 

ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมและมีโรคทางระบบอื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงาน

เกี่ยวข้องในโรงพยาบาล บันทีกเวชระเบียนระบบโรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน 

      Study the service and management system of the regional / general hospital 

including the networks. Study role of dentists in coordinating with medical doctors and other 

medical personnel. Observe the dentist's performance in a complex patient. Study the condition 

assessment and prescribe the treatment of dental patients who will be admitted to the hospital. 

Observe, work in operating rooms and wards, consultation and provide consultation in the 

treatment of patients with dental problems and other systemic diseases from / to relevant 

departments in the hospital. Record medical record that is correctly and completely according to 

the standard 
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421653  สัมมนาทันตกรรมครอบครัว                       2(0-6-0) 

   Family Dentistry Seminar  

       การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์  การเขียนรายงาน การนำเสน อ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นทันตกรรมครอบครัว 

      Searching, collecting data, analyzing, report writing, presenting, discussing and 

answering question concerning family dentistry issues 

 

421660  คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2                       1(0-3-0) 

Pediatric Dentistry Clinic 2 

  การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับงานที่ ง่ายถึงปานกลาง 

โดยการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ

ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน การปรับ

พฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง  

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้งการจัดการทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มี

ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่าง 

ฝกึปฏิบัติงาน 

 Clinical practicing in pedodontics treatment from simple to moderate levels 

examination, diagnosis, tooth restoration, stainless steel crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth extraction, gingivitis treatment, emergency treatment, 

changing child behavior for dental treatment co-operation without mediation, communication with 

parents, oral health promotion and prevention including proper dental management in children with 

systemic disease or special consideration and seminar during clinical practice 

 

421661   คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2           1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 2 

       การปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน ซักประวัติ และตรวจผู้ป่วย

ทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการรักษา 

   Clinical practices in caring of orthodontic patients, taking history and examination 

orthodontic patients for data recording, analysis and treatment planning 
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421670  ทันตกรรมผู้สูงอายุ                         2(1-3-2) 

Geriatric Dentistry 

       การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ

ผูสู้งอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟืน้ฟูสภาพของ

อวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ 

       Physical, psychological changes, oral diseases, dental health care, restorative 

treatment and oral rehabilitation of the elderly 

 

421671   หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม                1(0-2-1) 

Current Topics in Dentistry  

       การศึกษาและการอภิปรายแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ

รักษาทางทันตกรรมโดยการบูรณาการองค์ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ 

ในการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน  

       Studying and discussion in contemporary concepts of dental materials and 

treatment procedures in Dentistry by integration of basic knowledge, new technologies and 

innovations in current dental treatment 

 

421672  เทคโนโลยีดจิทิัลและความสวยงามทางทันตกรรม   2(2-0-4) 

Digital Technology and Esthetic in Dentisry 

       มุมมองความสวยงามกับงานทางทันตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม

ทางทันตกรรม การออกแบบรอยยิ้ม การใหก้ารรักษาเพื่อความสวยงามแบบสหสาขา การให้การรักษา

แผ่นแปะฟันขาว การถ่ายภาพทางทันตกรรมรวมถึงการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทางทันตกรรม 

       Perspective of aesthetic associated with dental treatment, technology related to 

dental aesthetics, interdepartmental treatment in aesthetic work, smile design, the art of veneer, 

dental photography and hand-on workshop 
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421673  คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2                    3(0-9-0)   

Comprehensive Dental Clinic 2 

  การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจ 

ในช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย 

โดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย และให้ทันตกรรม

ป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผล

ทันตสุขภาพของผู้ป่วยจนเสร็จสิน้   

  Clinical practice in comprehensive dental care including oral examination to conduct 

diagnosis, prognosis, treatment plan and to provide treatment considering the patient’s physical, 

psychological, economical and environmental factors, providing primary preventive program to 

ensure the patient’s oral self care, follow-up and re-evaluation of comprehensively treated cases 

till the cases complete  

 

421674  คลินิกทันตกรรมทางเลือก                    1(0-3-0) 

Elective Dental Clinic 

การปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษารวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย 

ในคลินิก ทันตกรรมสาขาที่นิสิตให้ความสนใจ สาขาทันตกรรมวินิจฉัยและเวชศาสตร์ช่องปาก  

ทันตกรรมบดเคี้ยว ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ปริทันตวิทยา  

ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตสาธาณสุข  

  Clinical practices in examination, diagnosis, treatment planning and treatment of 

patients in dental clinic of interest, oral diagnosis and oral medicine, occlusion and orofacial pain, 

prosthodontics, operative dentistry, endodontics, periodontology, orthodontics, pediatric dentistry, 

oral and maxillofacial surgery and dental public health  

  

421680  วิจัยทางทันตกรรม 3       1(0-2-1) 

  Dental Research 3 

  การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย

การแปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลงานวิจัย นำเสนองานวิจัย และเขียนบทความวจิัย 

  Conducting a research project in oral health sciences following the Dental Research 

Project 2, data interpretation and analysis, research project presentation and writing a research 

paper 
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา  

 1.  เลขสามลำดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในลำดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  2.1 เลข 1 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

  2.2 เลข 2 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

  2.3 เลข 3 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

  2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5  

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดบัช้ันปีที่ 6  

 3. เลขในลำดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1  เลข 1-2   หมายถึง  รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก สาขาวิชาวิทยาการ 

       วินจิฉัยโรคช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

       และสาขาวิชาปริทันตวิทยา  

  3.2 เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์  

       และสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

  3.3 เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก สาขาวิชาทันตกรรม 

        จัดฟันและสาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

  3.4 เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาในสาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจยั 

 4. เลขในลำดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 

 

ป ี

1 นางสาวทัศนีย์                

เต็งรังสรรค์* 

31014005xxxxx ศาสตราจารย์คลินกิ ป.บัณฑติ 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2533 

2528 

2 นางสาวอัญชลี                

ดุษฎีพรรณ*์ 

35099011XXXXX รองศาสตราจารย์ M.Sc. 

 

DDPH. 

 

 

ท.บ. 

วท.บ. 

Dental Public Health 

 

Dental Public Heath 

 

 

 

University College of 

London, England.  

The Royal College of 

Surgeon of London, 

England. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2529 

 

2529 

 

 

2518 

2518 

3  นายพรพัฒน์ 

ธีรโสภณ* 

14099005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

ท.บ. 

(เกียรตินิยมอนัดับ 1) 

 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ช่องปาก 

 

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2562 

 

2557 
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ลำดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจำตัว

ประชาชน 

ตำแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

4 นางศันสณี               

รัชชกูล* 

31007003XXXXX อาจารย์ อ.ท. 

M.P.H. 

 

ท.บ. 

วท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

Health Administration 

 

 

  ทันตแพทยสภา 

  University of North     

  Carolina, USA      

มหาวิทยาลัยมหดิล 

มหาวิทยาลัยมหดิล 

2539 

2523 

 

2520 

2518 

5 นายทศพล 

อินประโคน* 

13299003XXXXX อาจารย์ M.Sc. 

ท.บ. 

Prosthodontics 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2563 

2559 

 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน  

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

1 นางวรานันท์  

บัวจีบ 

ศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

M.Sc. 

ท.บ. 

ชีววิทยาช่องปาก 

Oral Medicine 

 

2545 

2530 

2527 

2 นายนิวัต 

อนุวงศ์นุเคราะห์ 

ศาสตราจารย์คลินิก อ.ท. 

M.S. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

Orthodontics 

2541 

2542 

2528 

3 นายวิรัช  

พัฒนาภรณ์ 

ศาสตราจารย์คลินกิ  

 

อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2541 

2526 

2522 

4 นางคมขำ  

พัฒนาภรณ์ 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

M.Sc. 

ท.บ. 

International Health 

Dental Public Health 

 

2537 

2529 

2526 

5 นายจรินทร์  

ปภังกรกิจ 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Oral Biology 

 

2542 

2532 

6 นางชิดชนก  

ลีธนะกุล 

รองศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ชีววิทยาช่องปาก 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2544 

2539 

2533 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

7 นายชลธชา  

หา้นิรัติศัย 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D 

ป.บัณฑติช้ันสูง 

ท.บ. 

Operative Dentistry 

วทิยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2535 

2528 

2521 

8 นายบัญชา  

สำรวจเบญจกุล 

รองศาสตราจารย์  

 

D.Sc.D 

วท.ม. 

ท.บ. 

Biomaterials 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2551 

2543 

2539 

9 นางสาวปัทมา  

ชัยเลิศวณิชกุล 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Endodontology 

 

2539 

2534 

10 นางสาวพีรยา  

ภูอภชิาตดำรง 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Pulp Biology and Endodontics 

 

2547 

2538 

11 นายพูนศักดิ์  

ภเิศก 

รองศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

 

วิศวกรรมทางการแพทย์ 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2560 

2553 

2551 

2541 

12 นางรัชดาภรณ์  

เค้ามงคลกิจ 

รองศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ชีววิทยาช่องปาก 

เวชศาสตร์ช่องปาก 

 

2551 

2546 

2543 
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ลำดับ ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

13 นางสาววีรญา  

ตันทนาภรณ์กุล 

รองศาสตราจารย ์ 

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Oral and Maxillofacial Radiology 

 

2551 

2543 

14 นางสาวศรสีุรางค์  

สุทธปรียาศรี 

รองศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

ป.บัณฑิต 

 

ท.บ. 

ชีวเวชศาสตร์ 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2548 

2539 

 

 2537 

15 นางสาวสุภาภรณ์  

ฉัตรชัยววิัฒนา 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Oral Epidemiology 

 

2543 

2529 

16 นางสาวโสภ ี 

ภูมสิวัสดิ์ 

รองศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

M.Sc. 

ท.บ. 

Oral Pathology 

Oral Pathology 

 

2543 

2540 

2536 

17 นางลลิตกร  

พรหมมา 

รองศาสตราจารย์ 

 

อ.ท. 

 

M.Sc. 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

Maxillofacial Surgery 

 

2545 

2544 

 

2526 

18 นางวัชราภรณ์  

ทัศจันทร์ 

รองศาสตราจารย์ 

 

 

อ.ท. 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 

ท.บ. 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2541 

2527 

2522 



86 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

19 นางสาวกรชนก  

วยัคฆานนท์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  Ph.D. 

M.Sc. 

ท.บ. 

Oral and Maxillofacial Surgery 

Operative Dentistry 

 

2554 

2556 

2546 

20 นางสาวเกศกาญจน์  

เกศวยุธ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Dental Science (Biochemistry) 

 

2547 

2541 

21 นางสาวจติติมา  

พุ่มกลิ่น 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

วท.ด 

วท.ม. 

ท.บ. 

ชีววิทยาช่องปาก 

ทันตกรรมบดเคี้ยว 

 

2557 

2550 

2547 

22 นายชายแดน  

อินต๊ะปา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Oral and Experimental Pathology 

 

2556 

2549 

23 นางสาวชนกิา  

แมนมนตรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

 

Ph.D. 

M.Sc. 

ท.บ. 

Pediatric Dentistry 

Oral Biology 

 

2555 

2555 

2551 

24 นายทรงวุฒิ  

ตวงรัตนพันธ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

อ.ท. 

M.P.H 

ส.ม. 

ท.บ. 

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

ทันตสาธารณสุข 

Public Heath 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2547 

2540 

2534 

2527 

2524 
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ลำดับ ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

25 นายธนพล  

ศรสุวรรณ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

อ.ท. 

Ph.D. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

Biomaterials Science 

 

2558 

2555 

2549 

26 นายพรพจน์  

เฟื่องธารทิพย์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Dental Science 

 

2543 

2537 

27 นางสาวพนิดา  

ธัญญศรีสังข์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Dental Science 

 

2553 

2545 

28 นายพงศ์  

พงศ์พฤกษา 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

วท.ม. 

อ.ท. 

ท.บ. 

Biochemical Science 

ทันตกรรมหัตถการ 

ทันตกรรมหัตถการ 

 

2559 

2559 

2558 

2554 

29 นางสาวพวงวรรณ  

ลาภธนทรัพย์กุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

M.Sc. 

ท.บ. 

Developmental Biology 

Oral Pathology 

 

2552 

2548 

2542 

30 นางสาวมยุรัชฎ์  

พิพัฒภาสกร 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

 

 

Dental Science 

 

2551 

2545 



88 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

31 นางสาววริศรา  

ศริมิหาราช 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

M.Sc. 

ท.บ. 

Physiology (Oral) 

Pediatric Dentistry 

 

2547 

2543 

2537 

32 นางสาวศศธิร  

ไชยประสิทธิ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

ศศ.ด. 

M.Sc. 

ศศ.ม. 

 

ท.บ. 

สังคมศาสตร์ 

Medical Anthropology 

สังคมศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุข 

 

2551 

2548 

2537 

 

2530 

33 นางสาวศศิมา  

ภูวนันท์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

Material Science and Engineering 

 

2557 

2553 

34 นางสาวศิโรรัช  

วัชรานาถ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

ปร.ด. 

ท.บ. 

วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี 

 

2556 

2548 

35 นางสาวศิริลาวัณย์  

โต๊ะนาค 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

วศ.ม. 

ท.บ. 

Information Technology 

วิศวกรรมชีวการแพทย์ 

 

2555 

2548 

2544 

36 นายยสนันท์  

จันทรเวคิน 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

ท.บ. 

 

Oral Health Science 

 

2557 

2535 



89 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

37 นางสาวสดใส  

วโิรจนศักดิ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

วท.ม. 

ท.บ. 

Oral Biology 

ปริทันตวิทยา 

 

2555 

2545 

2542 

38 นางสาวสุภาพร  

แสงอ่วม 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

ส.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

สุขภาพจิต 

 

2558 

2549 

2546 

39 นายอชิรวุธ  

สุพรรณเภสัช 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

Ph.D. 

อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

Dental Science 

วิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 

วิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 

 

2548 

2548 

2545 

2540 

40 นายชัยมงคล  

เปี่ยมพริง้ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

D.Sc.D. 

CAGS 

ท.บ. 

Prosthodontics 

Prosthodontics 

 

2555 

2560 

2546 

41 นางสาวจุไรรัตน์  

คุณะไชยโชติ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

ป.บัณฑติ 

ท.บ. 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2547 

2529 

42 นางสาวพนมพร  

วานชิชานนท์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

M.Sc. 

ท.บ. 

 

Restorative Dentistry – Occlusion 

 

2534 

2528 



90 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

43 นางสาวพรพรรณ  

อัศวาณิชย์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

อ.ท. 

M.Sc. 

ท.บ. 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

Oral Biology 

 

2539 

2558 

2524 

44 นายราชัย  

จงึสมจิตต์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

ว.ท. 

ท.บ. 

วิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 

 

2555 

2548 

45 นางสาววัชราภรณ์  

คูผาสุข 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

อ.ท. 

M.S.D. 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 

ท.บ. 

ทันตกรรมหัตถการ 

Operative Dentistry 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2556 

2540 

2531 

2529 

46 นายวัชรินทร์  

มรรคดวงแก้ว 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตแพทยศาสตร์ 

 

2513 

2509 

47 นางสาววิกันดา  

เขมาลลีากุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

อ.ท. 

ป.บัณทิตช้ันสูง 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2558 

2543 

2543 

2538 

48 นางวิภาพรรณ  

ฤทธิ์ถกล 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

  

อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2546 

2528 

2524 



91 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

49 นายศุภชัย  

สุพรรณกุล 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิโลเฟเชยีล 

2551 

 

2546 

50 นายสรรพัชญ์  

นามะโน 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

อ.ท. 

M.Sc. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

Prosthodontics 

 

2545 

2540 

2524 

51 นางสาวสิรวิัธน์   

วัฒนพาณิชย์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  อ.ท. 

M.P.H 

ท.บ. 

ทันตกรรมหัถการ 

Public Health 

 

2556 

2547 

2538 

52 นางสาวสุภัสสรา  

ศริบรรจงกราน 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2558 

2544 

2538 

53 นางสาวสุวรรณี  

ตวงรัตนพันธ์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  อ.ท. 

M.P.H 

ท.บ. 

ทันตกรรมทั่วไป 

Public Health 

 

2541 

2531 

2529 

54 นางสาวอรนิดา  

วัฒนรัตน์ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตแพทยศาสตร์ 

 

2553 

2546 



92 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

55 นางสาวอนงค์นาฎ  

ภักดีณรงค์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์  

 

M.Sc. 

ท.บ. 

Dental Radiology 

 

2523 

2507 

56 นางสาวดาว  

เวียงคำ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ส.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาลสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2555 

2551 

2542 

57 นางปราณี  

ธีรโสภณ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

พย.บ. 

การพยาบาล 

อนามัยครอบครัว 

 

2550 

2531 

2526 

58 นายภูวดล   

ด้วงโต 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

นติิวทิยากระดูก 

กายวิภาคศาสตร์ 

กายภาพบำบัด 

2559 

2552 

2549 

59 นางสาวจุฑามาศ   

ดโีพธิ์ 

อาจารย์ Ph.D. 

ท.บ. 

Oral and Maxillofacial Radiology 

 

2561 

2553 

60 นายเจษฎา   

ผลาสุข 

อาจารย์ Ph.D. 

M.S.D. 

ท.บ. 

 

 

Dental Sciences 

Prosthodontics 

 

2559 

2553 

2547 



93 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

61 นายณรงค์ 

ลุมพิกานนท์ 

อาจารย์ Ph.D. 

M.S. 

ท.บ. 

Biomaterials Sciences 

Oral and Maxillofacial Surgery 

 

2542 

2532 

2523 

62 นายธงชัย  

วชริโรจน์ไพศาล 

อาจารย์ อ.ท. 

Ph.D. 

ศศ.ม. 

 

ป.บัณฑิต 

ท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

Oral Health Promotion 

สังคมศาสตร์การแพทย์ 

และสาธารณสุข 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2549 

2548 

2545 

 

2537 

2533 

63 นางสาวนวภรณ์  

จติตภริมย์ศักดิ์ 

 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตชีววัสดุศาสตร์ 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2553 

2546 

2542 

64 นางบุญญาพร  

ยอดคง 

 

 

อาจารย์ ปร.ด. 

รป.ม. 

 

ส.บ. 

 

 

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

การบริหารโครงการ 

และประเมินผล 

 

2557 

2548 

 

2536 



94 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

65 นายประวีณ  

วยัคฆานนท์ 

อาจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

 

ทล.บ. 

Dental Science 

Molecular Genetics and  

Genetic Engineering 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 

2555 

2545 

 

2541 

66 นายพรพจน์  

เจียงกองโค 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2561 

2555 

2548 

67 นางสาวพจมาลย์  

โตเทียม 

อาจารย์ Ph.D. 

 

ท.บ. 

Dental Sciences/Preventive 

Dentistry 

 

2549 

 

2542 

68 นายพีรพงศ์   

วามะสิงห์ 

อาจารย์ Ph.D. 

ท.บ. 

Oral and Maxillofacial Radiology 

 

2563 

2557 

69 นางมัทนา  

เกษตระทัต 

อาจารย์ Ph.D. 

ท.บ. 

Dental Sciences 

 

2551 

2543 

70 นายแมนสรวง  

วงศอ์ภัย 

อาจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

ท.บ. 

 

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2556 

2551 

2543 



95 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

71 นายยศณรงค์  

ศริิเมธาวงศ์ 

อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ชีววิทยาช่องปาก 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2561 

2554 

2548 

72 นางสาวศิริพร  

ส่งศริิประดับบุญ 

อาจารย์ Ph.D. 

อ.ท. 

ท.บ. 

Dental Biomaterials Science 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2557 

2557 

2552 

73 นายสุทิน  

จนิาพรธรรม 

อาจารย์ Ph.D. 

พ.บ. 

ท.บ. 

Oral Maxillofacial Surgery 

 

2548 

2542 

       2535 

74 นายสุทิน  

ชนะบุญ 

อาจารย์ ปร.ด. 

ส.ม. 

ส.บ. 

การพัฒนาสุขภาพชุมชน 

ชีวสถิติ 

 

2558 

2550 

2530 

75 นางสาวอรนุช  

เตชาธาราทิพย์ 

 

อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ชีววิทยาช่องปาก 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2560 

2554 

2549 

76 นางสาวอรวรรณ  

นามมนตรี 

อาจารย์ Ph.D. 

ส.ม. 

ท.บ. 

Dental Public Health 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2555 

2546 

2540 



96 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

77 นายอานันท์  

จักรอิศราพงศ์ 

อาจารย์ Ph.D. 

ส.ม. 

บธ.ม. 

ป.บัณฑิต 

 

ท.บ. 

Business Administration 

สาธารณสุขศาสตร์ 

การจัดการ 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2562 

2562 

2558 

2556 

 

2553 

78 นายนิรันดร 

โถทองคำ 

อาจารย์ อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2551 

2546 

2544 

79 นายประจักษ์ 

จรยิพงศ์ไพบูลย์ 

อาจารย์ อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2559 

2535 

2531 

80 นางศรีสุดา 

ลีละศธิร 

อาจารย์ อ.ท. 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

ทันตสาธารณสุข 

 

2546 

2535 

2526 

81 นายจีรศักดิ์ 

ทิพย์สุนทรชัย 

อาจารย์ อ.ท. 

ส.ม. 

ท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

การบริหารสาธารณสุข 

 

2544 

2545 

2533 



97 

 

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

82 นางวกิุล  

วิสาลเสสถ์ 

อาจารย์ อ.ท. 

ส.ม. 

ท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2546 

2534 

2525 

83 นางสาวศศธิร  

ญาโณทัย 

อาจารย์ อ.ท. 

ท.บ. 

ปริทันตวิทยา 

 

2559 

2553 

84 นายคฑา  

โกศัยดิลก 

อาจารย์ ว.ท. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2560 

2554 

85 นายชนม์เจรญิ  

ธรรมโสภนิท์กุล 

อาจารย์ ว.ท. 

ท.บ. 

ทันตกรรมทั่วไป 

 

2560 

2555 

86 นางสาวเพ็ญนิภัท  

นภรีงค์ 

อาจารย์ ว.ท. 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 

พ.บ. 

รังสวีิทยาวินจิฉัย 

รังสวีิทยาวินจิฉัย 

 

2558 

2557 

2552 

87 นายธนกร  

ลิรัฐพงค์ 

อาจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2555 

 

2550 

88 นายชำนาญ  

พลอยประดิษฐ์ 

อาจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2550 

 

2544 



98 

 

ลำดับ ชือ่-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

89 นางสาวณัฎฐา  

ชุมสพุรรณวารี 

อาจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2545 

 

2539 

90 นางสาวธันชุดา  

สำเภาเงิน 

อาจารย์ ว.ท. 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 

พ.บ. 

 

วิสัญญีวิทยา 

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

 

2560 

2558 

2556 

91 นายนิพนธ์  

คล้ายอ่อน 

อาจารย์ ว.ท. 

 

พ.บ. 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2561 

 

2558 

2550 

92 นายธนกร 

ลิรัฐพงค์ 

 

อาจารย์ ว.ท 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2555 

 

2550 

93 นายธีรวัต  

ผายป้องนา 

อาจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2562 

 

2556 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

94 นางสาวแพรวไพลิน  

สมพีร์วงศ์ 

อาจารย์ ว.ท. 

ท.บ. 

ปริทันตวิทยา 

 

2555 

2550 

95 นายเรอืงยศ  

จูวราหะวงศ์ 

อาจารย์ ว.ท. 

ท.บ. 

ปริทันตวิทยา 

 

2559 

2554 

96 นายรณชัช  

รสหอม 

อาจารย์ ว.ท. 

ท.บ. 

 

ทันตกรรมทั่วไป 

 

2559 

2552 

97 นายสรวิศ  

บุญญฐี 

อาจารย์ ว.ท. 

พ.บ. 

เวชศาสตร์ครอบครัว 

 

2560 

2556 

98 นางสาวสรัสวด ี 

เถลิงศก 

อาจารย์ ว.ท. 

ป.บัณฑิตช้ันสูง 

พ.บ. 

กุมารเวชศาสตร์ 

กุมารเวชศาสตร์ 

 

2559 

2557 

2553 

99 นางสาวอภิพร  

เจียมวโรเศรษฐ 

อาจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2560 

 

2553 

100 นางสาวอาทิตยา  

ยนต์สุวรรณ 

 

อาจารย์ ว.ท. 

ท.บ. 

ทันตกรรมทั่วไป 

 

2560 

2555 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

101 นางสาววรรณภา  

จนิาเดช 

อาจารย์ Cert. 

M.Sc. 

ท.บ. 

 

Pediatric Dentistry  

Pediatric Dentistry 

 

2559 

2560 

2554 

102 นางสาวขวัญชนก  

สมทัศน์ 

อาจารย์ ป.บัณฑิตช้ันสูง 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2559 

 

2552 

103 นายทิวสน  

สายสีนพคุณ 

อาจารย์ ป.บัณฑิตช้ันสูง 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดษิฐ์ 

 

2559 

2555 

104 นายวรวงษ์  

เทพวงษ์ 

อาจารย์ ป.บัณฑิตช้ันสูง 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2557 

 

2553 

105 นางสาวอณิชา  

โกมลสิงห์สกุล 

อาจารย์ ป.บัณฑิตช้ันสูง 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมหัตถการ 

ทันตกรรมหัตถการ 

 

2562 

2557 

2554 

106 นางสาวสรัญญา  

เจตน์จำนงค์ 

อาจารย์ ป.บัณฑิตช้ันสูง 

ท.บ. 

 

ปริทันตวิทยา 

 

2552 

2541 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

107 นางสาวธัญญพัทธ์  

อิงบุญมีสกุล 

อาจารย์ ป.บัณฑิต 

 

ท.บ. 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

2562 

 

2557 

108 นางสาวรัชกุล  

พัฒนาภรณ์ 

อาจารย์ ป.บัณฑติ 

วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน  

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 

2552 

2556 

2549 

109 นายวิศรตุม์  

ประวัติวัชรา 

อาจารย์ ป.บัณฑติ 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2561 

2557 

110 นางสุภาพร   

ผาคำ 

อาจารย์ ป.บัณฑิต 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2560 

2546 

111 นางสาวอัญชิสา  

อิทธิวราพจน์ 

อาจารย์ ป.บัณฑิต 

ท.บ. 

วิทยาการวินจิฉัยโรคช่องปาก 

 

2562 

2555 

112 นางสาวอุไรวรรณ  

ไชยอุปละ 

อาจารย์ ป.บัณฑิต 

ท.บ. 

เวชศาสตร์ช่องปาก 

 

2542 

2536 

113 นางสาวอาภากร  

ปกป้อง 

อาจารย์ ว.ท. 

 

ท.บ. 

 

ศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชยีล 

 

2564 

 

2557 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

114 นางสาวกมนพร  

นาเนกรังสรรค์ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2553 

2551 

115 นายกัมพล  

จารุศิริพัฒน์ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2555 

2547 

116 นางจันทนา  

อึง้ชูศักดิ์ 

อาจารย์ M.P.H 

ท.บ. 

Public Health 

 

2530 

2522 

117 นางสาวญาศณิี   

แสงเจริญ 

อาจารย์ M.Sc. 

ท.บ. 

Orthodontics 

 

2548 

2538 

118 นายณัฐ  

ดวงรัตนประทีป 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2561 

2557 

119 นายดง  

เป็นสิรวิงศ์ 

อาจารย์ ส.ม. 

ท.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2534 

2521 

120 นายเดชา  

ธรรมธาดาววิัฒน์ 

อาจารย์ น.บ.ท. 

น.บ. 

ท.บ. 

วท.บ. 

 2540 

2532 

2526 

2524 

121 นางสาวทิพาพร  

เสถียรศักดิ์พงศ์ 

อาจารย์ ส.ม. 

ท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

 

2534 

2524 
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ลำดบั ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

122 นายธนวุฒิ  

คองประเสริฐ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2562 

2557 

123 นางธิติดา  

ลิม้สมุทรเพชร 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2558 

2552 

124 นางสาวนงวิภา  

พุฒิภาษ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมหัตถการ 

 

2546 

2526 

125 นายนัฑวิชญ์  

นยิมสุจริต 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมหัตถการ 

 

2558 

2552 

126 นายพิธิวัต  

เอือ้สุวรรณ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2563 

2558 

127 นางสาวเบญจมาศ  

สายบัว 

อาจารย์ วท.ม 

ท.บ. 

ทันตกรรมบูรณะ 

 

2562 

2557 

128 นายภาณุภัทร  

ภูมภิัทราคม 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2557 

2553 

129 นางสาวมุนินทร์  

ชัยชโลธร 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมหัตถการ 

 

2556 

2562 

130 นางลลิดา  

องค์ชวลิต 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2557 

2546 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

131 นายวสันต์   

อมรสังข์ 

อาจารย์ วท.ม. 

วท.ม. 

M.S. 

ท.บ. 

Maxillofacial Prosthetics 

Prosthetics 

Geriatric Dentistry 

 

2543 

2542 

2538 

2536 

132 นางสาววารุณี   

โซนี ่

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2555 

2542 

133 นางสาวศศธิารี  

สินทวิชัย 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ปริทันตวิทยา 

 

2560 

2557 

134 นายศิรัส  

สังขปรีชา 

อาจารย์ วท.ม 

ท.บ. 
ทันตกรรมหัตถการ 

 

2563 

2557 

135 นายสรพงศ์  

ชื่นสมบัติ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2556 

2550 

136 นายสุทรรศน์  

ตันตระจักร์ 

อาจารย์ ท.บ. 

วท.บ. 

 

วทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2519 

2519 

137 นายสุปัญญา  

นัยวิกุล 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก 

 

2560 

2554 

138 นายสุมิตร  

สูอำพัน 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2553 

2547 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
 

ป ี

139 นางสาวหทัยรัตน์  

เลขะธนะ 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

 

2553 

2547 

140 นางอรทัย  

ศรีวสิุทธิ์สมบุญ 

อาจารย์ ส.ม. 

ท.บ. 

สาธารณสุขศาสตร์ 

 

2555 

2546 

141 นายอภิวัฒน์  

เศรษฐศุภพนา 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

ทันตกรรมจัดฟัน 

 

2560 

2554 

142 นายอุเทน  

กล่ำอุ่น 

อาจารย์ วท.ม. 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 

 

2561 

2549 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา)  

  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ในรายวิชาปฏิบัติการโรงพยาบาล

ชุมชนและรายวิชาปฏิบัติการโรงพยาบาล มีดังนี ้

4.1.1 มีความรู้และความเข้าใจในสาระสำคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนำ

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษาใน 

การบำบัดโรค ป้องกันโรค พื้นฟู คงสภาพในช่องปากโดยคำนึงถึงหลักสุขภาพ 

องค์รวม 

4.1.2 มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึง

การมคีวามคิดสรา้งสรรค ์

4.1.3 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ 

โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสมและปลอดภัย 

4.1.4 สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วย    

ทั้งทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้

อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

4.1.5 มีจิตสำนึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 

4.1.6 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

4.1.7 มีทักษะด้านปัญญา เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และการดำรงชีวิตอย่างมี

ความสุข 

4.1.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ  การทำงานร่วมกับ

ผูอ้ื่น และการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสทิธิภาพ 

4.1.9 รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นำและผูต้ามตามบริบท 

4.1.10 มีความรับผดิชอบต่อหนา้ที่การงาน  มวีินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม 

4.1.11 สามารถประยุกต์ ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ ในการแนะนำและ

ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
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4.1.12 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษา

ค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยตระหนัก

ถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.1.13 สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว 

และชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม 

4.1.14 มีความรู้ความเข้าใจและประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และมีเจตคติอันดงีามต่อการประกอบวิชาชีพ 

4.1.15 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 

4.1.16 มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการ 

แพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ 

4.1.17 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่

เหมาะสมในทางทันตกรรม 

4.1.18 มทีักษะในการสื่อสารกับผูป้่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

4.1.19 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 4.2  ช่วงเวลา   

   รายวิชาปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว  จัดการเรียนการสอนภาคสนาม

ตลอดปีการศกึษา ช้ันปีที่ 4 

  รายวิชาปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 4 สัปดาห์ และรายวิชาปฏิบัติการ

โรงพยาบาล จำนวน 2 สัปดาห์ จัดการเรียนการสอนภาคสนามตลอดปีการศกึษาในช้ันปีที่ 6 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

   เต็มภาคการศกึษา 
 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรอืงานวิจัย 

วิจัยทางทันตกรรม 1-3 เป็นหัวข้อที่ นิสิตสนใจและเกิดจากการศึกษาค้ นคว้า  

คิดวิเคราะห์ทางด้านทันตกรรม หรือการบูรณาการ ที่นิสิตเป็นผู้กำหนดหัวข้อการศึกษา มีการนำเสนอ

หัวข้อ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดทำรูปเล่มเอกสารวิชาการประกอบการอธิบาย การจัดแสดงผล

งานในรูปแบบนิทรรศการและการสัมมนา โดยลงทะเบียนเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติ ในช้ันปี 

ที่ 3 วิจัยทางทันตกรรม 1 ในช้ันปีที่ 4 วิจัยทางทันตกรรม 2 ในช้ันปีที่ 5 และวิจัยทางทันตกรรม 3  

ในชั้นปีที ่6 ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ (1)  บูรณาการการพัฒนาบุคลิกภาพ ในรายวิชาที่

เกี่ ยวข้อง และในกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตลอด

ระยะเวลาการศึกษา 

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

(1)  มีการบูรณาการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ  

(2)  จัดการเรยีนการสอนโดยยึดผู้ป่วยเป็นฐานให้

ความสำคัญและปลูกฝังให้นิสติมจีรรยาบรรณ

วิชาชีพ 

(3)  มีการตรวจสอบและส่งเสริมให้นสิิตมคีุณธรรม

จรยิธรรมในการดำรงชีวติอย่างต่อเนื่องตลอด

หลักสูตร 

3. ด้านภาวะผู้นำ (1)  ออกแบบการจัดการเรียนการสอน 

      ในรายวิชาเอกให้นสิิตต้องทำงานเป็นกลุ่มทั้งใน

บทบาทของผูน้ำและสมาชิกกลุ่ม  

(2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และสร้างแรงจูงใจให้

นิสติร่วมกิจกรรมและส่งเสริมการแสดงความ

คิดเห็นและแสดงออก 

(3)  กำหนดบรรทัดฐานในการเรียนรู้ในกลุ่ม ปลูกฝัง 

      การมวีินัย ซื่อสัตย์ และความรับผดิชอบต่อ 

      ส่วนรวม 
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2.การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  ประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   (2)  ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของ 

 วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 (3)  ตระหนักและสำนึกในความเป็นไทย 

 (4) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น 

 (5) มจีติอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

        1)  กำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและ 

    จรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  โดยเน้นเรื่องสิทธิผูป้่วย 

    และศักดิ์ศรคีุณค่าของความเป็นมนุษย์ 

       2) ปลูกฝังจิตสาธารณะ และจิตบริการ  ด้วยกิจกรรมการให้บริการชุมชนที่  

    บูรณาการกับการเรียนการสอน 

       3) ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจน 

    การแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยผู้สอนเป็นแบบอย่าง 

    ที่ด ี

       4) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและการเป็น 

    สมาชิกกลุ่ม เข้าใจวิธีทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็นและเปิดใจกว้าง 

    รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

       5) สร้างจิตสำนึกแก่นิสิตในคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์  โดยนิสิตต้องไม่กระทำ 

    การทุจริตในการสอบหรอืลอกการบ้านของผู้อื่น 

       6) จัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่นิสิตที่ทำดี ทำประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็น 

    แบบอย่างที่ดดี้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

                     ใช้วิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินก่อนเรียน ระหว่างเรียน ภายหลัง 

   สิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชา ทั้ งในช้ันเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยอาจเป็น 

   การประเมินตนเอง ประเมินโดยผู้สอน เพื่อนนิสิต อาจารย์ประจำแหล่งฝึกงาน หรือ 

   ผูร้ับบริการ แล้วแต่กรณี ดังนี ้

1) ประเมินจากพฤติกรรมการเสียสละ  และรู้จักการให้ ในกิจกรรมบริการ

วิชาการต่างๆ ที่แทรกเสริมในรายวิชา เช่น กิจกรรมการบริจาคโลหิต และ

กิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพชุมชนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

2) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 

3) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลกัสูตร 

4) ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออกของนิสิตที่มีต่อเพื่อน อาจารย์ บุคลากร 

สถาบันการศึกษา ผูป้่วย หรอืผูร้ับบริการ 

5) ปริมาณการกระทำทุจรติในการสอบ 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  เข้าใจ สาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ความรู้พื้นฐานทาง   

 มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(2)  เข้าใจพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์   

 รวมถึงระบบสุขภาพ 

     (3)  เข้าใจสาระสำคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนำความรูไ้ป 

  ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินจิฉัย การวางแผนการรักษา ในการบำบัด 

  โรค ป้องกันโรค พืน้ฟู และคงสภาพในช่องปากอย่างสมเหตุผล โดย 

  คำนงึถึงหลักสุขภาพองค์รวม 

 (4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและมีความรูใ้นแนวกว้างของ 

  สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ 

  เทคโนโลยีใหม่     

 (5) สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ ออกแบบการสอนที่ช่วยให้นิสิต

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทั้งความรู้ที่เป็นหลักการทางทฤษฎีและแนวทางประยุกต์เพื่อการ

ปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเป็นไปตาม

ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ มีการเรียนรู้

จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน ออกให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในแหล่ง

ชุมชน มีการเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์พิเศษเฉพาะเรื่อง 

ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 

        2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

ประเมนิจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนสิิตในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจดัทำ 

4) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในชัน้เรียน 

5) ประเมินจากการทำโครงงานวิชาชีพ 

6) ประเมินจากรายวิชาฝกึงานวชิาชีพ 

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1)  มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมรีะบบ มีเหตุผล 

รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค ์

(2) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างม ี  

     วิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรอืนำไปประยุกต์ในการดูแล   

     ผูป้่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

(3) สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่

เหมาะสมในทางทันตกรรม 

  (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ

บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

(5) ใชป้ระสบการณ์ทางภาคปฎิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

เน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของ

ปัญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ โดยใช้

วิธีการสอนที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย การทำกรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง 

การทำโครงงานวิชาชีพ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ การทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ การจัดโครงการหรอืกิจกรรมบริการทางวิชาการโดยใหน้ิสิตเป็นผู้ให้

คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน ฝกึตอบปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ 

 

 

    2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) ออกข้อสอบแบบกรณีศึกษาที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการ

แก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา 

2) ประเมินจากการนำเสนอรายงานและการตอบข้อซักถาม ในชั้นเรียน 

3) ประเมินจากการสอบปากเปล่าโครงงานวิชาชีพ 

4) ประเมินจากการอภปิรายวิชาสัมมนา 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ีนำไปสู่ความสามารถในการบริหาร 

 จัดการ การทำงานร่วมกับผูอ้ื่น และ การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสทิธิภาพ 

   (2)  สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในทีมสหสาขาวิชาชีพด้านสุขภาพ โดย  

        เป็นผู้นำและผูต้ามตามบริบท 

(3) มคีวามรับผดิชอบต่อหนา้ที่ มีวนิัย และปฎบิัติตามกติกาของสังคม 

(4) มคีวามรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

(5) มทีักษะในการดำเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                

 1) กำหนดกิจกรรมให้มีการทำงานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่นข้ามสาขา  หรือ

ต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือต้องแนะนำให้ความรู้

ด้านสุขภาพกับประชาชน  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทำงานเป็นทีมเพื่อส่งเสริมการแสดง

บทบาทของการเป็นผูน้ำและผูต้ามหลากหลายสถานการณ์ 

 

 



113 

 

 

    2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมิ นจากพ ฤติก รรมและการแสดงออกของนิสิ ต ใน 

การนำเสนอรายงานกลุ่มในช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วม

กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว

บุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

1) สามารถทำงานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

2) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างดี 

4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดกีับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะผู้นำ 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สาร และการใช้ 

                            เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติและระบาดวิทยาใน 

      การแนะนำและประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

    (2) มีทักษะในการสื่อสารกับผูป้่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม 

    (3) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของวชิาชีพ 

   (4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฎิบัติงาน 

การศกึษาค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วทิยาการจากแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ และมกีารพัฒนาโดยการเรียนรูต้ลอดชวีิต 

 (5) มีทักษะการใชภ้าษาในการสือ่สารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์กรณี ศึกษา  

และสถานการณจ์ำลอง และนำเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่าง

บุคคลทั้งการพูด การฟัง และการเขียน ในกลุ่มผู้ เรียน ระหว่างผู้ เรียน 

และผูส้อน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

3) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์  เลือกสารสนเทศ 

และการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูฟ้ังและเนื้อหาที่นำเสนอ 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้  

   เครื่องมือต่าง ๆ ที่ ช่วยวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อแก้ปัญหา การอภิปราย  

   กรณีศกึษาต่าง ๆ ที่มกีารนำเสนอต่อชัน้เรียน 

2) ประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบประเมินทักษะ 

การนำเสนอ การฟัง และการเขียน 

3) ประเมินจากความสามารถในการค้นคว้าหรือสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีการอ้างองิที่มาอย่างถูกต้อง 

 

 2.6. สุนทรียภาพ 

  2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

    (1)  มีความซาบซึง้ในคุณค่าของ ความงาม ศลิปะ ดนตรีและวัฒนธรรม 

    (2)  รับฟัง อธิบาย และปฏิบัติต่อผู้รับการบริบาลอย่างมีสุนทรียภาพ 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

        อาจารย์นำเสนอภาพที่มีความงดงาม  หรือบทกวีที่มีความหมายกินใจหรือบท

เพ ล งที่ ไพ เราะ  สอ ด แท รก ช่วงพั ก ระห ว่ างส อ น บ ท เรี ยน ใน รายวิ ช าที่ เน้ น 

การบรรยาย  ให้นิสิตได้รับรู้ความงดงามด้วยประสาทสัมผัสทางตา ทางหู หรือทางใจ 

ด้วยตนเองและอาจเสริมสร้างทัศนคติที่ดีประกอบ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

ประเมินจากปฏิกริยาความสนใจ และความชื่นชมยินดีของนิสิต  และ

ความสามารถในการตระตุ้นให้เกิดความตืน่ตัว มีความสุขในการเรียนรู้ต่อไป 
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       2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1)   มีสุขนสิัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ เป็นแบบอย่างของบุคลากร 

ด้านสุขภาพแก่ผูรั้บการบริบาล และบุคคลทั่วไปได ้

(2)  แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพที่ เที่ยงธรรม มีน้ำใจ และ

สำนกึรับใช้ชุมชน 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) ให้นิสิตได้ฝึกทักษะวิชาชีพในช่ัวโมงปฏิบัติการด้วยการวิเคราะห์เลือด ปัสสาวะ  

   ฯลฯ ที่เป็นของตนเองเพื่อเรียนรู้สุขภาวะของตน และเกิดความระวังสังวรใน 

   การรักษาสุขภาพ 

   2) ตั้งกฎเกณฑ์ให้นิสิตถือปฏิบัติอย่างเข้มงวด  เกี่ยวกับการสวมเสื้อกาวน์ระหว่าง 

   ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ หรือระหว่างฝึกงาน ณ แหล่งฝึก เพื่อป้องกัน 

   การตดิเชื้อ และเพื่อรักษาความสะอาด 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรูด้้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

   1) ประเมินจากจำนวนครัง้ของการขาดเรียนอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยของนิสิต 

                       2) ประเมินจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หรือการยอมรับของบุคคลภายนอกเกี่ยวกับ 

                           การแตง่กายของนสิิตสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

 

 2.8  ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ  

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางวขิาชีพ 

 (1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วย 

  ทั้งทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วย 

  ได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 (2) สามารถวินิจฉัยเบือ้งต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า

โดยการแปลผลที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย 

 (3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม  โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและ 

  การมสี่วนร่วมของผู้ป่วย รวมทั้งทำการปรึกษา  ให้คำปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วย 

  ไปรับการรักษากับผูป้ระกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

 (4) สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟืน้ฟูสภาพในช่องปาก รวมทั้งติดตาม 

  และประเมินผลการรักษา 
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 (5) สามารถจัดการเบื้องต้นต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วย

ทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม   

 (7)  สามารถสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล 

ครอบครัวและชุมชนโดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม 

                              2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ 

การปฏิบัติการทางวชิาชีพ  

           1)  การสาธิต 

           2)  การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองในห้องปฏิบัติการ 

             3)  การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง ณ สถานบริการที่เป็นแหล่งฝึกงาน 

             4)  การออกหน่วยบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกับอาจารย์ 
 

2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการ 

 ทางวิชาชีพ 

               1)  ประเมินทักษะที่บู รณ าการทั้ งความรู้  เจตนคติ  และการสร้าง 

   สัมพันธภาพกับบุคคลในองค์กรและผูร้ับบริการ โดยการสอบปฎิบัติใน 

   สถานการณ์ จำลอง ณ  ห้องปฏิบัติการ  และสถานการณ์ จริง  

   ณ แหล่งฝกึงาน 

       2) ข้อมลูสะท้อนกลับจากอาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกงานนิสติ 

       3) สังเกตการปฏิบัติงานในหน่วยบริการวิชาการแก่สังคม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        

001101  

การใช้ภาษาไทย  

● ● ○   ● ○ ○   ●     ○ ○ ○ ● ○   ●   ●           

001102 

ภาษาองักฤษ

เตรียมพรอ้ม 

●  ●   ● ● ●    ●    ● ● ● ●    ●              

001103 

ภาษาอังกฤษสู่

โลกกว้าง 

●  ●   ● ● ●    ●    ● ● ● ●    ●              

001204 

ภาษาอังกฤษ

ก้าวหน้า 

●  ●   ● ● ●    ●    ● ● ● ●    ●              

002201 

 พลเมืองใจ 

 อาสา 

● ● ● ●  ● ○ ○   ○ ●    ● ● ● ○ ○ ● ○ ○   ○           

002202 

 สังคม 

พหุวัฒนธรรม  

  

 ● ●   ●     ○ ○    ● ●  ○ ● ○ ○ ○   ●           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรียภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

003201   

การสื่อสารใน

สังคมดิจิทัล 

  ●   ● ● ●   ● ●     ○ ○ ●  ● ●    ○           

003202  

การจัดการ

สุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 

  ● ●  ● ● ●    ●     ● ● ●  ● ●    ○  ● ○        

004101  

ศิลปะใน 

การดำเนินชวีิต  

●  ●   ● ● ●   ● ○    ○ ○ ○   ○  ○   ●           

004201 

บุคลิกภาพและ 

การแสดงออก 

ในสังคม  

 ● ●   ● ● ●   ● ●    ●       ●   ●   ●        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

242103  

เคมีท่ัวไปและ

เคมีอนิทรีย์ 

 ●   

 

●   

  

● ○ ● ●  ● ○   

 

  ○ ○ 

 

 

 

        

 

243211 เซลล์

และชีววิทยา

ระดับโมเลกุล 

 ●  ● 

 

●   

  

  ○ ○ ○ ●    

 

  ○ ○ 

 

 

 

        

 

146200 

ภาษาอังกฤษ 

เพื่อวัตถุประสงค์

เฉพาะ 

● ● ● ● 

 

●   

  

●   ●  ● ● ● ● 

 

● ●   

 

 

 

        

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 

361355  

จุลชีววิทยา 

ทางการแพทย์ 1 
● ○   

 

● ○  

  

●  ●  ●    ● 

 

●    

 

○ 

 

        

 

361356  

จุลชีววิทยา 

ทางการแพทย์ 2 

 

 

●    

 

●   

  

●  ●  ●    ● 

 

●    

 

○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

363213  

กายวิภาคศาสตร์ 

ของมนุษย์1 
● ● ● ● 

 

● ○ ● 

  

● ○ ● ○  ○ ○ ○ ○ 

 

 ○   

 

○ 

 

○        

 

363214  

กายวิภาคศาสตร์ 

ของมนุษย์2 
● ● ● ● 

 

● ○ ● 

  

● ○ ● ○  ○ ○ ○ ○ 

 

 ○   

 

○ 

 

○        

 

363242 

ประสาทกาย

วิภาคศาสตร์ 
● ● ● ● 

 

● ○ ● 

  

● ○ ● ○  ○ ○ ○ ○ 

 

 ○   

 

○ 

 

○        

 

365211  

ชีวเคมีการแพทย์

เบื้องต้น 
●   ○ 

 

● ○ ● 

  

● ○ ○ ○  ○   ● 

 

  ●  

 

 

 

        

 

405213 

พยาธวิิทยา ●  ○  
 

● ○  
  

○        ● 
 

 ●   
 

 
 

        
 

367204  

หลักสรีรวิทยา ●   ○ 
 

● ○  
  

  ● ○   ○  ○ 
 

 ○   
 

 
 

        
 

กลุ่มวิชาชพี 

341336  

เภสัชวิทยาทาง 

ทันตกรรม 1 

 

 

●    

 

● ○ ● 

  

● ● ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

 

○ ●  ○ 

 

 

 

 

○         
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัย 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

341337  

เภสัชวิทยาทาง 

ทันตกรรม 2 
●     ● ○ ●   ● ● ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ●  ○   

 

○ 
 

        

 

363251  

คัพภวิทยา ○ ●  ● 
 

● ○  
  

○     ○    
 

○  ●  
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421110         

ทันตกายวิภาค

ศาสตร์ 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421170  วิชาชีพ

ทันตแพทย์ ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ○        

421210 จุลกาย

วิภาคศาสตร์

ช่องปาก 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421211         

การเจริญเติบโต

ของศีรษะและ

ใบหน้า 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421240  

ทันตวัสดุศาสตร์

และเทคโนโลยี

ทางทันตกรรม 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421250 ส่งเสริม

สุขภาพช่องปาก ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○   ●          

421310  

ทันตกรรม 

บดเคี้ยว 1 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421311พเิคราะห์

โรคช่องปาก 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421312 พยาธิ

วิทยาช่องปาก ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421313

ปฏิบัติการพยาธิ

วิทยาช่องปาก 
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421314  

ทันตกรรม 

บดเคี้ยว 2 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421315 

พิเคราะห์โรค

ช่องปาก 2 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421316  

ทันตรังสี 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421317 ชีววิทยา

ช่องปาก 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421320     

ปริทันตวิทยา 1 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421321 

ศัลยศาสตร์

เบื้องต้น 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421322    

ปริทันตวิทยา 2 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421323 

ปฏิบัติการ

ปริทันตวิทยา 
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421324          

การควบคุม

ความเจ็บปวด

และกังวล 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421330 

วิทยาการโรค

ฟันผ ุ
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○    ○         

421331  

ทันตกรรม

หัตถการ  
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421332 

ปฏิบัติการ       

ทันตกรรม

หัตถการ 1 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421340  

ฟันเทยีม 

ทัง้ปาก 1 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             



125 

 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421341 

ปฏิบัติการ      

ฟันเทยีมทัง้ปาก 
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421342  

ฟันเทยีม

บางส่วนชนิด

ถอดได้ 1 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421343   

ฟันเทยีม 

ทัง้ปาก 2 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421344  

ฟันเทยีม

บางส่วนชนิด

ถอดได้ 2 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421345

ปฏิบัตกิาร 

ฟันเทียม

บางส่วนชนิด

ถอดได้  

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421350        

ทันตกรรม

ครอบครัว 1 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○   ● ○ ● ○ ○ ○ ○   ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421351   

ทันตกรรม

ปอ้งกัน 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ● ○ ○ ○ ○   ● 

421352 

ปฏิบัติการ 

ทันตกรรม

ปอ้งกัน 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○      ○ ○ ○ ○    

421370  

การยศาสตร์ ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421380  

วิทยาการระบาด

ช่องปาก 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421381  

ระเบยีบวิธวีิจัย

และชีวสถิติ        
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421410           

ทันตรังสี 2 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421411 คลินิก

ทันตรังสี 1 ● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421413 รอยโรค

ของเยื่อเมือก

ช่องปาก 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ○ ○ ●      
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421414  

คลินิกพิเคราะห์

โรคช่องปาก 1 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

421420      

ปริทันตวิทยา 3 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421421  

คลินิก 

ปริทันตวิทยา 1 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421422  

ศัลยศาสตร์   

ช่องปาก 

และแม็กซิล- 

โลเฟเชียล 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421423  

คลินิก

ศัลยศาสตร์   

ช่องปาก 1 

● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421424  

ปฎิบัติการ

ศัลยศาสตร์ 

ช่องปาก 

 

 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421425 

อายุรศาสตร์

ทั่วไปและการ

ดูแลผูป้่วยที่มี

โรคทางระบบ 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ○        

421426        

การจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางการ

แพทย์ 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○          ● ●  

421430  

ทันตกรรม

หัตถการ 2 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421431 

ปฏิบัติการ      

ทันตกรรม

หัตถการ 2 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421432 คลินิก

ทันตกรรม

หัตถการ 1 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421433 วิทยา

เอ็นโดดอนต ์1 

 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421434 

ปฏิบัติการวิทยา

เอ็นโดดอนต ์
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421440         

ฟันเทยีมชนิด   

ติดแน่น  
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421441 

ปฏิบัติการ 

ฟันเทยีมชนิด 

ติดแน่น  

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421450         

ทันตกรรม

ครอบครัว 2 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ●        

421451 

ปฏิบัติการ

ภาคสนาม 

ทันตกรรม

ครอบครัว 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○  ○ ○  ●       ● 

421452  

ทันตกรรม 

พรอ้มมูล 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ●   ●     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421460  

ทันตกรรม 

จัดฟัน 1 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421461

ปฏิบัติการ 

ทันตกรรม      

จัดฟัน 1 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421462  

ทันตกรรม

สำหรับเด็ก  
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421463 ปฎิบัติ

การทนัตกรรม 

สำหรับเด็ก 
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421470  

การเตรียมความ

พรอ้มก่อนขึ้น

คลินิก 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○ ●     ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

421480   

วิจัยทาง 

ทันตกรรม 1 
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421510 คลินิก

ทันตรังสี 2 ● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421511 คลินิก

พิเคราะห์โรค

ช่องปาก 2 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● 

421520 คลินิก

ปริทันตวิทยา 2 ● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421521  

การรักษาพยาธิ

สภาพใน 

ช่องปาก กระดูก 

ขากรรไกรและ

ใบหน้า 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ○  ●    ● 

 

421522 คลินิก

ศัลยศาสตร์ 

ช่องปาก 2 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421523   

ทันตกรรม 

รากเทยีม 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421530  

ทันตกรรม

หัตถการ 

ร่วมสมัย 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421531 วิทยา

เอ็นโดดอนต์ 2 ● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421532 คลินิก

ทันตกรรม

หัตถการ 2 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421533  

คลินิกวิทยา 

เอ็นโดดอนต ์
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421540   

คลินิกทนัตกรรม

ประดิษฐ์ 1 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421550 

ระบบงาน     

ทันตสาธารณสุข 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○   ○  ● ● ●  ● ●   

421551 

ปฏิบัติการ      

ทันตกรรม

โรงเรียน 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○  ○ ○ ○ ● ● ● ●    ● 

421560  

ทันตกรรม       

จัดฟัน 2 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421561 

ปฏิบัติการ      

ทันตกรรม 

จัดฟัน 2 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             

421562  

คลินิกทันตกรรม 

จัดฟัน 1 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421563  

คลินิกทันตกรรม

สำหรับเด็ก 1 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421570 

จรรยาบรรณ

และนิติทันต

วิทยาศาสตร์ 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             

421571  

คลินิกทันตกรรม 

พรอ้มมูล 1 
● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

421580  

วิจัยทาง 

ทันตกรรม 2 

 

 

 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421610  

คลินิกทันตกรรม      

บดเคี้ยว 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ○ ● ● ● ● ● ● 

421620  

คลินิก

ศัลยศาสตร์   

ช่องปาก 3 

● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421621 คลินิก

ปริทันตวิทยา 3 ● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421622  

คลินิกฉุกเฉิน

ทางทันตกรรม 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●   ● ● ● ● ● ● 

421640  

คลินิกทันตกรรม

ประดิษฐ์ 2 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421650 

ปฏิบัติการ

โรงพยาบาล

ชุมชน 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

421651 

ปฏิบัตกิาร 

โรงพยาบาล 
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421653  

สัมมนา 

ทันตกรรม

ครอบครัว 

● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○  ○ ○ ○     ○ ○  ○ 

421660 

 คลินิก 

ทันตกรรม

สำหรับเด็ก 2 

● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421661  

คลินิกทันตกรรม       

จัดฟัน 2 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421670  

ทันตกรรม

ผูสู้งอายุ 
● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○     ○    ○ ○  ○ 

421671  

หัวขอ้ปัจจุบัน

ทางทันตกรรม  
● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○     ○        

421672 

เทคโนโลยีดิจิทัล

และความ

สวยงาม 

ทางทันตกรรม 

 

● ● ○ ● ○ ● ● ●   ○ ● ● ○ ○ ●  ● ●  ○   ○             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. สุนทรีย

ศิลป์ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 

421673 คลินิก

ทันตกรรม 

พรอ้มมูล 2 
● ● ● ● ●   ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

421674 คลินิก

ทันตกรรม

ทางเลือก 
● ● ● ● ●   ●   ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ○ ●  ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 

421680 วิจัย

ทางทันตกรรม 3 ● ● ○ ○ ○  ○ ●   ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ○   ○             
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิต เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของคณะที่มีการทำความเข้าใจให้ตรงกัน และดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ประเมิน

ภายนอกตรวจสอบได้ 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สำเร็จการศึกษา 

2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตวัอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

2.1.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน

ของผู้เรียน 

2.1.3 เปรียบเทียบการใหค้ะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

เพื่อใหผู้ส้อนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผูส้อนมากกว่า 1 คน 

2.1.4 จัดทำขอ้สอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผูส้อนหลายคน 

2.1.5 จัดทำขอ้สอบมาตรฐานสำหรับรายวิชาที่มเีนือ้หาตรงกันกับสถาบันในเครือข่าย 

2.1.6 สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคำถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณฑติ เพื่อปรับมาตรฐาน

ข้อสอบ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต กระทำโดยการทำวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ 

การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและสถาบัน

โดยทันตแพทยสภา ซึ่งหัวข้อการวิจัย ได้แก่ 

2.2.1 ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ  

ความมั่นใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถาน

ประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 โดยการตรวจสอบ

จากผูป้ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรอื การแบบส่งแบบสอบถาม เป็นต้น 

2.2.3 การประเมินตำแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 
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2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ 

ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเข้าศกึษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศกึษานั้น ๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้ 

จากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับ 

การประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ

หลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์

พิเศษ ต่อความพร้อมของนิสิตในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนสิิต 

 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรีายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 

2. หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับ 

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียน 

ไม่เต็มเวลา 

  3. มคี่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 

  4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

กำหนดใหอ้าจารย์ใหม่ทุกคนตอ้งเข้าโปรแกรมปฐมนเิทศของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความรูแ้ละเข้าใจ 

แก่อาจารย์ใหม่ในเรื่อง 

1.1 บทบาทหนา้ที่ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1.3 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาต ิ

1.4  จัดอบรมความเป็นครู เพื่อพัฒนาจติวิญญาณความเป็นครู 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อสนับสนุนความสำเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

2.1.2 สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรม/ดูงานเกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอนและการประเมินผล 

2.1.3 สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

ในทุกด้าน 

2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยจัดอบรมให้

ความรู ้หรอืจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วม 

2.1.5 พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา อาทิ การใช้

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ให้ 

มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

2.2.2 พัฒนาทักษะการเขียนตำรา หนังสือ การวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงาน 

ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

2.2.3 สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาความรูแ้ละคุณธรรม 

2.2.4 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ใหสู้งขึ้น 
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2.2.5 กระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาทันตแพทยศาสต ร์  

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่ งทางวิชาการ หรือระบบ

เทียบเคียง 

2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ใหเ้พิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ

สอนและการวิจัยอย่างตอ่เนื่องโดยผ่านการทำวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ 

สนับสนุนการฝกึอบรม ดูงานทางวชิาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

(ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา) หรอืการลาศกึษาต่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์

และความรู้ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 

   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่ เสนอหลักสูตรใหม่  

หลักสูตรปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

    2.1 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของ 

                         ประเทศ และโลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และ 

                         ประเทศ 

    2.2 ให้มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

                          ก่อนการปรับปรุงหลักสูตร 

 

3. นิสิต 

 3.1  การให้คำปรกึษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

3.1.1 มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต               

โดยคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน อาจารย์

ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และ

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกำหนดช่ัวโมงให้คำปรึกษา (Office 

Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้

คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแก่นิสติ 

3.1.2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตหลากหลายช่องทาง  เช่น 

เรื่องทุนการศึกษา  แหล่งงาน  และศึกษาต่อ 

3.1.3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวชิาการและวิชาชีพแก่นิสติ  

 3.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

   กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้อง  

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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4. คณาจารย์ 

 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

มหาวิทยาลัยกำหนดคุณสมบัติของอาจารย์และแนวปฏิบัติในการรับอาจารย์ใหม่ประจำ  

        สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

4.1.1 มีวุฒิการศกึษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาทันตแพทยศาสตร์/หรอืปริญญาโท

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/ และมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา                

ทันตแพทยศาสตร์ 

4.1.2 เป็นผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ที่ ไม่หมดอายุหรือ                          

มีประสบการณ ์การสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาทันตแพทยศาสตร์  

 4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

4.2.1 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และคณาจารย์

ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล 

และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา มีการนำผลประเมินการสอน

ของอาจารย์โดยนิสิต และผลประเมินรายวิชาของทุกภาคการศึกษา มาวิเคราะห์ 

เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  และเตรียมไว้สำหรับการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะ

ทำใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ 

4.2.2 กรณีเปิดหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิม  คณาจารย์ประจำทุกคน

จะต้องร่วมยกร่างหรอืวิพากษ์หลกัสูตรด้วย 

 4.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

4.3.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ  จะเชิญผูม้ีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ

ในวิชาชีพ หรอืมีความเชี่ยวชาญพิเศษ  มาบรรยายในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ 

4.3.2 การคัดเลือกอาจารย์พิ เศษต้องวางแผนล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศึกษา   

โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  เสาะหาผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการ หรือ

ทบทวนผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ กรณีที่เคยเชิญมาสอนแล้ว  

ร่ ว ม กั บ อ าจ า ร ย์ ผู้ ส อ น ใน ร าย วิ ช า  แ ล ะ เส น อ ผ ล ก าร คั ด เลื อ ก ต่ อ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมประวัติและผลงานที่สัมพันธ์กับหัวข้อ 

ทีจ่ะเชญิสอนในรายวิชานั้นๆ เพื่อขออนุมัตแิต่งตั้ง 

4.3.3 การขออนุมั ติ แต่ งตั้ ง ประธานหลักสูตรเสนอชื่อ  ผ่ านคณ ะวิชาเพื่ อให้

มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ ต่อการบริการห้องสมุดและแหล่ง 

                       เรียนรู้อื่นๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในเชิงคุณภาพ  และ ปริมาณ  

                       อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา  

5.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริการที่เหมาะสมด้านห้องเรียน  

                       ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ทั้งในสถานศึกษา 

                       และแหล่งฝกึงาน  

5.3 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการ ด้านงานทะเบียนนักศึกษา 

                        ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การ 

                        จัดการหรอืจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา  

5.4 มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคและ 

                       รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้แก่ ระบบประปา ระบบ 

                       ไฟฟ้า ระบบการจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกัน 

                       อัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  6.1  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

       จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการ

ในจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 

ทั้งในงานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพัสดุ  งานนโยบายและแผน  

และงานบุคคล  บุคลากรสายสนับสนุนของคณะต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของ

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และจะต้องสามารถบริการโสตทัศนูปกรณ์ให้

อาจารย์สามารถใช้สอนได้อย่างสะดวก สามารถเตรียมหอ้งปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์

ในวิชาที่มกีารฝึกปฎิบัติ   

  6.2  การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน 

              บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ 

และมีความรู้ตรงสายงาน เช่น  ตำแหน่งผู้ช่วยสอน  ควรมีวุฒิปริญญาตรี สาขาทันต

แพทยศาสตรบัณฑติ หรอื สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 
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   6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน  

                       6.3.1 มีหอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทางทันตกรรม รวมถึงมีคลินิก

ทันตกรรม ที่พร้อมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ        

ต่างๆ  ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา  

                       6.3.2 มีวัสดุทันตกรรม และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเพียงพอในการให้บริการ  

                                 ผู้ป่วยและ การเรียนการสอน อย่างน้อยตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา 

                       6.3.3 มีระบบคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลทันตกรรมที่มีเครือข่ายการดูแล             

                               ผู้ป่วยและ การส่งต่อผู้ป่วยกับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอก  

                               เพื่อให้มีผู้ป่วยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ นักศึกษาตามมาตรฐาน/เกณฑ์ 

                               ของทันตแพทยสภา  

                       6.3.4 มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียน 

                               การสอน  

                       6.3.5 มีระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาและ 

                               เป็นสือ่ การเรียนการสอน  

                       6.3.6 มีห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือ มีตํารา วารสารทางด้านทันตแพทย์ทุกสาขา  

                               รวมทั้งด้าน อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อการสบืค้นขอ้มูลที่ทันสมัย  

                       6.3.7 มีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ 

                               เอกชน เพื่อ การส่งนักศกึษาไปดูงาน ฝกึปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปทีี่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที ่7 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม 

และทบทวนการดำเนินงานหลกัสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญา

ตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ในทุกประเด็นเป็น

อย่างนอ้ย 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียด

ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 

แล ะ  ม ค อ .4  ก่ อ น ก าร เปิ ด ห ลั ก สู ต รค รบ 

ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา

และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 

30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้

ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร 

ตามแบบ มคอ .7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสุด 

ปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 

ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒ นา /ปรับปรุงการจัดการเรียน 

การสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่

รายงานใน มคอ.7 ปีที่แลว้ 

 

 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปทีี่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที ่7 

8 . อ าจ ารย์ ให ม่  (ถ้ ามี ) ทุ ก ค น ได้ รั บ ก าร

ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียน

การสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจำทุ กคนได้ รับการพัฒ นา  

ในด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ  

1 ครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10.จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

ได้ รับการพัฒ นาวิชาการและ /หรือวิชาชีพ  

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50  ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย /

บั ณ ฑิ ต ให ม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภ า พ ห ลั ก สู ต ร  

เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ

บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 

เต็ม 5.0 

     ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 8 10 10 10 10 12 12 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 6 8 8 8 8 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1   มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์ การสอน

รายวิชา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน และ/หรือมีการ

ปรึกษาผูเ้ชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

1.1.2   จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน 

การสอน ทั้ง 6 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิต 

และผู้เยี่ยมสอน การสอบถามจากนิสิต รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กำหนดในรายละเอียดของหลักสูตรและ

รายวิชา 

1.1.3   จัดประชุมการประเมินผลประจำปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และผู้ ช่วยสอนในแหล่งฝึก มีส่วนร่วม  

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคำแนะนำ 

1.1.4   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอน  

และข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา

ต่อไป 

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1   นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรยีนการสอนของอาจารย์ทุกคน  

            เมื่อสิ้นสุดการเรยีนการสอนทุกรายวิชา 

1.2.2   อาจารย์ประเมินตนเอง และเพื่อนร่วมงานประเมินทักษะการจัดการเรียนการสอน 

1.2.3   คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และร่วมกัน

วางแผนปรับปรุง/พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยผูม้สี่วนได้ส่วนเสียทุกหน่วยงาน 

2.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วางแผนและประเมินหลักสูตรทั้ งระบบ โดยใช้     

       กระบวนการวิจัย จากการประเมินเอกสารหลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร สัมฤทธิผล 

       ของหลักสูตร ได้แก่ นิสิตและบัณฑิต โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ นิสิตช้ันปีสุดท้าย  

       บุคลากรสนับสนุน ผู้ช่วยสอนในแหล่งฝึก  ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ และผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

       ภายนอก จากการสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกต  

 2.3  สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหรือพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณ ะทั นตแพทยศาสตร์กำหนดให้ ระบบการประกั นคุณ ภาพการศึกษาภายใน  

ในการประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร โดยยึดตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และตัวบ่งชี้ที่กำหนดของหลักสูตร โดยผู้ทำหน้าที่ประเมิน คือ 

คณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในคณะ 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร/ข้อกำหนดของทันตแพทยสภา 

4.1 คณะกรรมการประเมินหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดทำเป็นรายงาน        

เสนอต่อมหาวิทยาลัย 

4.2  จัดประชุมนำเสนอผลการประเมินหลักสูตรต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ประจำ

อาจารย์พิเศษ ผู้ ช่วยสอนในแหล่งฝึกนิสิตและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

เพื่อรับทราบ ตรวจสอบผลการดำเนินหลักสูตร และระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.3  ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินหลักสูตร  

ความต้องการของผู้ใช้ นโยบายของมหาวิทยาลัย และตอบสนองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 
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4.4.   การประเมินผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์พึงดำเนินการอย่างเป็นระบบ 

สอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ที่กำหนดไว้อย่างครบถ้วน มีการประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนและให้ข้อมูล

ป้อนกลับ (formative assessment and feedback) ร่วมไปกับการประเมินผลเพื่อตัดสินผล

การศกึษา (summative assessment) มีการประเมินติดตามความก้าวหนา้ไปสู่มาตรฐานผล

การเรียนรู้เป็นระยะๆ โดยใหค้รอบคลุมทั้งการประเมินความรู้ การประเมินการประยุกต์ใช้

ความรู้ การประเมินพฤติกรรมในสถานการณ์จำลอง การประเมินพฤติกรรมในการเรียน

และการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานของนักศึกษา โดยเลือกใช้วิธีและเครื่องมือ

ประเมินผลต่างๆ ที่หลากหลาย 

 4.5  สถาบันอุดมศึกษาต้องกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว่า นักศึกษา 

และผู้สําเร็จ การศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์เป็นอย่างน้อย โดยทําการทวนสอบระดับ

รายวิชาและระดับหลักสูตร เมื่อได้ดําเนินการ ทวนสอบแล้วให้จัดทํารายงานผลการทวน

สอบเพื่อเป็นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2561 





















        B+   หมายถงึ   ดมีาก      (VERY GOOD) 

        B   หมายถงึ   ดี    (GOOD) 

        C+  หมายถงึ   ดพีอใช    (FAIRLY GOOD) 
        C   หมายถงึ   พอใช    (FAIR) 

        D+   หมายถงึ   ออน    (POOR) 

        D   หมายถงึ   ออนมาก    (VERY POOR) 

        F   หมายถงึ   ตก    (FAILED) 

        S   หมายถงึ   เปนท่ีพอใจ   (SATISFACTORY) 

        U   หมายถงึ   ไมเปนท่ีพอใจ   (UNSATISFACTORY) 

        I   หมายถงึ   การวัดผลยังไมสมบูรณ  (INCOMPLETE) 

        P  หมายถงึ การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (IN PROGRESS) 

       W  หมายถงึ   การถอนรายวชิา   (WITHDRAWN) 

๑9.๕ ระบบระดับขั้น กําหนดเปนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งแสดงผลการศึกษา

ของนิสติท่ีไดรับการประเมนิในแตละรายวชิา และมคีาระดับขัน้ดังน้ี 

        ระดับขัน้  A   มคีาระดับขัน้เปน ๔.๐๐ 

        ระดับขัน้  B+   มคีาระดับขัน้เปน ๓.๕๐ 

        ระดับขัน้   B   มคีาระดับขัน้เปน ๓.๐๐ 

        ระดับขัน้   C+   มคีาระดับขัน้เปน ๒.๕๐ 

        ระดับขัน้   C    มคีาระดับขัน้เปน ๒.๐๐ 

        ระดับขัน้   D+   มคีาระดับขัน้เปน ๑.๕๐ 

        ระดับขัน้   D   มคีาระดับขัน้เปน ๑.๐๐ 

        ระดับขัน้   F    มคีาระดับขัน้เปน ๐ 

๑9.๖ อักษร  I เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา นิสิตไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชาน้ันให

เสร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยบางประการ  การใหอักษร  I  ตองไดรับความเห็นชอบจาก

อาจารยผูสอนและการอนุมัติจากคณบดท่ีีรายวชิาน้ันสังกัดอยู  

      นิสิตจะตองดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกอักษร  I ใหสมบูรณภายใน

ภาคการศึกษาถัดไปของการลงทะเบียนเรียน  ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในประกาศของมหาวิทยาลัย หากพนกําหนด

ดังกลาวมหาวทิยาลัยจะเปลี่ยนอักษร  I  เปนระดับขัน้  F  หรืออักษร  U 

๑9.๗ อักษร  P  เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา รายวิชาน้ันยังมีการเรียนการสอนตอเนื่องอยูและ

ไมมกีารวัดและประเมนิผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ท้ังน้ี ใหใชเฉพาะบางรายวชิาท่ีมหาวทิยาลัยกําหนด  

   อักษร P จะเปลี่ยนก็ตอเมื่อมีการวัดและประเมินผลภายในระยะเวลาไมเกินวันสุดทาย

ของการสอบไลประจําภาค ท้ังน้ี ไมเกนิ  ๒ ภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวตามวรรคกอนแลว 

มหาวทิยาลัย จะเปลี่ยนอักษร  P  เปนระดับขัน้  F  หรืออักษร  U 

๑9.๘ อักษร  W  เปนสัญลักษณท่ีแสดงวา 

๑๙.๘.๑    นิสติไดถอนรายวชิาท่ีลงทะเบียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียน 

๑๙.๘.๒ การลงทะเบียนผดิเงื่อนไขและเปนโมฆะ 

๑๙.๘.๓ นิสติถูกส่ังพักการศึกษาในภาคการศึกษาน้ัน 

๑๙.๘.๔ มหาวทิยาลัยอนุมัติใหนิสติถอนทุกรายวชิาท่ีลงทะเบียน 









ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยการศึกษา 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2564 









ภาคผนวก ค

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 



         ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐาน

ของ สกอ. 

หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2556 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 

   1.1 วิชาศกึษาทั่วไปบังคับ 

   1.2 วิชาศกึษาทั่วไปเลือก 

30 หน่วยกิต 

 

30 หน่วยกิต 

21 

9 

30 หน่วยกิต 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 

    2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน 

          2.1.1 วชิาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ 

และคณิตศาสตร์ 

2.1.2 วิชาพืน้ฐานเฉพาะด้าน 

          2.1.3 วิชากลุ่มภาษา 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 

           2.2.1 วชิาเอกบังคับ 

           2.2.2 วชิาเอกเลือก 

72 หน่วยกิต 196 หน่วยกิต 

43 

12 

 

31 

 

153 

 

 

190 หน่วยกิต 

38 

7 

 

28 

3 

152 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

รวม (หน่วยกิต)  120 หน่วยกิต 232  หน่วยกิต 226 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ตารางเปรียบเทยีบรายละเอยีดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2564 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต              วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต             กลุ่มวชิาภาษา                               12  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

            3(2-2-5) 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3(2-2-5) 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3(2-2-5) 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                 3  หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก      1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ำ     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

 

1(0-2-1)    



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)     

 

 

 

ปิดรายวิชา 

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)     

 

 

ปิดรายวิชา 

 

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาบูรณาการ                   18  หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

005172 การจัดการการดำเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

   002201 พลเมืองใจอาสา                                                     3(3-2-5)                            

    Citizen Mind by Citizenship   

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                    3(3-2-5)                           

    Multicultural  Society                                  

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล                                                                     3(3-2-5) 

    Communication in Digital Society  

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  

Health and Environment Management                           

 3(3-2-5) 

   004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                                                             3(3-2-5) 

    Art of Living  

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม                        3(2-2-5) 

    Socialized Personality  

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต    ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

 Information Science for Study and Research   

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

 

 

ปิดรายวิชา 

   

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์สำหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจำวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior   

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง หมวดวิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาเฉพาะด้าน  

 

 

รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

โดยคณะวิทยาศาสตร์                      12 หน่วยกิต                          

รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

โดยคณะวิทยาศาสตร์                        7 หน่วยกิต 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry  

4(3-3-8) 242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ 

General and Organic Chemistry  

 4(3-3-8)  

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6) 243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล 

Cell and Molecular Biology 

3(3-0-6)  

243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป 

General Genetics 

2(2-0-4)    ปิดรายวิชา 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์         31 หน่วยกิต 

  รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

  โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        28 หน่วยกิต 

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1       

Medical Microbiology I 

3(2-3-6) 361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1       

Medical Microbiology I 

3(2-3-6)  

361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2  

Medical Microbiology II 

3(2-3-6) 361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2  

Medical Microbiology II 

3(2-3-6)  

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1  

Human Anatomy I  

3(2-3-6) 363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1  

Human Anatomy I  

3(2-3-6)  

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2  

Human Anatomy II  

3(2-3-6) 363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2  

Human Anatomy II  

3(2-3-6)  

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์  

Histology 

3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

 

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 

Neuroanatomy 

4(3-3-8) 

 

 

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้งต้น 

Fundamental Medical Biochemistry 

4(3-3-8) 365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้งต้น 

Fundamental Medical Biochemistry 

4(3-3-8)  

366213 พยาธิวทิยา   

Pathology 

4(3-3-8) 405213 พยาธิวทิยา   

Pathology 

4(3-2-7) ปรับรหัส

วิชา  

367204 หลักสรรีวิทยา   

Principle of Physiology 

4(3-3-8) 367204 หลักสรรีวิทยา   

Principle of Physiology 

4(3-3-8)  

 

 

 

 

 

 

-                                                     
          รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

          โดยคณะศิลปศาสตร์                         3 หน่วยกิต 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ  

English for Specific Purposes                    

3(3-0-6) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาชีพ   153 หน่วยกิต                             กลุ่มวิชาชีพ   152 หน่วยกิต  

 

 

 

363251 คัพภวิทยา   

General Embryology  

    1(1-0-2) 363251 คัพภวิทยา   

General Embryology  

1(1-0-2)  
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ปรับปรุง 

341336 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 1 

Fundamental Pharmacology I 

3(3-0-6) 341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1 

Pharmacology in Dentistry I 

3(3-0-6) ปรับชื่อ

ภาษาไทย

และภาษา 

อังกฤษ

เปล่ียน

คำอธิบาย

รายวชิา 

341337 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 2 

Fundamental Pharmacology II 

2(2-0-4) 341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2 

Pharmacology in Dentistry II 

3(3-0-6) ปรับชื่อ

ภาษาไทย

และภาษา 

อังกฤษ

เปล่ียน

คำอธิบาย

รายวชิา 

เพิ่มหน่วย

กิต 

421150 วิชาชีพทันตแพทย ์  

Dental Profession  

1(1-0-2) 421170 วิชาชีพทันตแพทย์  

Dental Profession  

1(1-0-2) ปรับรหัส 

วิชาและ

คำอธิบาย

รายวิชา 

421151 ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก  

Oral Health Promotion 

2(1-3-2) 421250 ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก  

Oral Health Promotion 

2(1-3-2) ปรับรหัส

วิชา  

ย้ายชั้นปี 

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า

Craniofacial Growth and Development 

1(1-0-2) 421211 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า

Craniofacial Growth and Development 

1(1-0-2) ปรับรหัส 

วิชาและ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 

Oral Histology 

3(2-3-4) 421210 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 

Oral Histology 

3(2-3-4) ปรับรหัส 

วิชา 

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 

Dental Anatomy 

2(1-3-2) 421110 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 

Dental Anatomy 

2(1-3-2) ปรับรหัส

วิชา 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1  

Occlusions I  

1(1-0-2) 421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1  

Occlusion 1  

1(1-0-2) ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษและ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421311 ปรทิันตวิทยา 1  

Periodontology I 

1(1-0-2) 421320 ปรทิันตวิทยา 1  

Periodontology 1 

1(1-0-2) ปรับรหัส 

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1  

Oral diagnosis I 

1(1-0-2) 421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1  

Oral Diagnosis 1 

1(1-0-2) ปรับรหัส 

วิชา 

ปรับชื่อ 

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421313 พยาธิวทิยาช่องปาก   

Oral pathology 

2(2-0-4) 421312 พยาธิวทิยาช่องปาก   

Oral Pathology 

2(2-0-4) ปรับรหัส 

วิชา 

421314 ชีววทิยาช่องปาก 1   

Oral Biology I  

2(2-0-4) 421317 ชีววทิยาช่องปาก 1   

Oral Biology 1  

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

421315 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก  

Oral Pathology Laboratory  

1(0-3-0) 421313 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก  

Oral Pathology Laboratory  

1(0-3-0) ปรับรหัส 

วิชา 

421316 การยศาสตร์  

Ergonomics 

1(1-0-2) 421370 การยศาสตร์  

Ergonomics 

1(1-0-2) ปรับรหัส 

วิชา 

 และ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2   

Occlusions II 

2(1-3-2) 421314 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2   

Occlusions 2 

2(1-3-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421318 ปรทิันตวิทยา 2  

Periodontology II  

1(1-0-2) 421322 ปรทิันตวิทยา 2  

Periodontology 2  

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 
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ปรับปรุง 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421319 ปฏิบัติการปรทิันตวิทยา  

Periodontology Laboratory  

1(0-3-0) 421323 ปฏิบัติการปรทิันตวิทยา  

Periodontology Laboratory  

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา เพิ่ม 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา  

421320 การเตรยีมความพร้อมก่อนขึน้คลินิก 

Preclinical Practice  

2(1-3-2) 421470 การเตรยีมความพร้อมก่อนขึน้คลินิก 

Preclinical Practice  

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา ปรับ 

หน่วยกิต 

และย้าย 

ชั้นปี 

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2  

Oral diagnosis II 

1(1-0-2) 421315 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2  

Oral Diagnosis 2 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ 

ภาษา 

อังกฤษ 

421322 ทันตรังสี 1    

Oral Radiology I 

1(1-0-2) 421316 ทันตรังสี 1    

Oral Radiology 1 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421323 ศัลยศาสตร์เบือ้งต้น   

Basic Surgery 

1(1-0-2) 421321 ศัลยศาสตร์เบือ้งต้น     

Basic Surgery 

 1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก    

Oral Surgery  

 

 

 

1(1-0-2)     ปิดรายวิชา 

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

Pain and anxiety Control 

 

 

 

1(1-0-2) 421324 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

Pain and Anxiety Control 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเคร่ืองมือ 

ทางทันตกรรม   

Dental Materials and Instrument 

 

2(2-0-4) 421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทางทันตกรรม   

Dental Materials and Technologies 

 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1 

Complete Denture I  

1(1-0-2) 421340 ฟันเทียมทั้งปาก 1 

Complete Denture 1  
1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421332 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1 

Complete Denture Laboratory I  

1(0-3-0) 421341 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก  

Complete Denture Laboratory  

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421333 วิทยาการโรคฟันผุ    

Cariology 

2(2-0-4) 421330 วิทยาการโรคฟันผุ    

Cariology 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา 

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1   

Operative Dentistry I 

1(1-0-2) 421331 ทันตกรรมหัตถการ 1   

Operative Dentistry 1 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory I 

1(0-3-0) 421332 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory 1 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2  

Complete Denture II  

1(1-0-2) 421343 ฟันเทียมทั้งปาก 2  

Complete Denture 2  

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421337 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2 

Complete Denture Laboratory II 

 

 

 

 

1(0-3-0)   

 

 ปิดรายวิชา 

 

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1  

Removable Partial Denture I 

1(1-0-2) 421342 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1  

Removable Partial Denture 1 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 

Removable Partial Denture Laboratory I 

1(0-3-0) 421345 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

Removable Partial Denture Laboratory  

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1  

Family Dentistry I  

1(1-0-2) 421350 ทันตกรรมครอบครัว 1  

Family Dentistry 1 

1(1-0-2) ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน  

Clinical Practice in Preventive Dentistry 

1(0-3-0) 421352 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน                        1(0-3-0) 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

 

ปรับ 

รหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421352 ชีวสถิตพิืน้ฐาน   

Basic Biostatistics  

1(1-0-2) 421381 ระเบียบวิธีว ิจัยและชีวสถิติ                     3(2-2-5) 

Research Methodology and Biostatistics      

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

รายวิชา 

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต

และ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก  

Oral Epidemiology  

1(1-0-2) 421380 วิทยาการระบาดช่องปาก  

Oral Epidemiology  

 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1  

Orthodontics I 

1(1-0-2) 421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1  

Orthodontics 1 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421410 ปรทิันตวิทยา 3    

Periodontology III 

2(2-0-4) 421420 ปรทิันตวิทยา 3    

Periodontology 3 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421411 คลินิกปรทิันตวิทยา 1  

Clinical Practice in Periodontology I 

2(0-6-0) 421421 คลินิกปรทิันตวิทยา 1  

Periodontic Clinic 1 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421412 คลินิกทันตรังสี 1   

Clinical Practice in Oral Radiology I  

1(0-3-0) 421411 คลินิกทันตรังสี 1   

Oral Radiology Clinic 1  

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับ 

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421413 ทันตรังสี 2   

Oral Radiology II 

2(2-0-4) 421410 ทันตรังสี 2   

Oral Radiology 2 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชือ่ภาษา 

อังกฤษ 
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ปรับปรุง 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

Oral and Maxillofacial Surgery  
1(1-0-2) 421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

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

วิชา  

ปรับชื่อ

ภาษาไทย 

ปรับเพิ่ม 

หน่วยกิต

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  

Clinical Practice in Oral Surgery I 

2(0-6-0) 421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1  

Oral Surgery Clinic 1 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และปรับ

ลด 

หน่วยกิต 

421416 ชีววทิยาช่องปาก 2   

Oral Biology II 

2(2-0-4) 421412 ชีววทิยาช่องปาก 2   

Oral Biology 2 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา และ 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

1(1-0-2) 421413 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1  

Clinical Practice in Oral Diagnosis I 

1(0-3-0) 421414 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1  

Oral Diagnosis Clinic 1 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษและ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป   

General Internal Medicine 

3(2-2-5) 421425 อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูแลผู้ป่วยที่มี

โรคทางระบบ   

General Medicine and Caring for Patients 

with Systemic Diseases 

3(2-2-5) ปรับรหัส

วิชา และ

ปรับชื่อ

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1  

Fixed Prosthodontics I 

1(1-0-2) 421440 ฟันเทียมชนิดติดแน่น   

Fixed Prosthodontics  

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา  

ปรบัชือ่

รายวิชา 

ปรับเพิ่ม 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 

Fixed Prosthodontics Laboratory I 

1(0-3-0) 421441 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น  

Fixed Prosthodontic Laboratory  

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2  

Fixed Prosthodontics II  

1(1-0-2)    ปิดรายวิชา 

421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 

Fixed Prosthodontics Laboratory II 

1(0-3-0)    ปิดรายวิชา 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2  

Operative Dentistry II 

2(2-0-4) 421430 ทันตกรรมหัตถการ 2  

Operative Dentistry 2 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  

Clinical Practice in Operative Dentistry I  
2(0-6-0) 421432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  

Operative Dentistry Clinic 1  
2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชาและ 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory II 

1(0-3-0) 421431 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory 2 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  

Endodontics I 

1(1-0-2) 421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1  

Endodontics 1  

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontic Laboratory 

1(0-3-0) 421434 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontic Laboratory 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2  

Removable Partial Denture II 

1(1-0-2) 421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2  

Removable Partial Denture 2 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได ้2 

Removable Partial Denture Laboratory II 

1(0-3-0)    ปิดรายวิชา 

421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1  

Orthodontic Laboratory I 

1(0-3-0) 421461 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1 

Orthodontic Laboratory 1 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421451 วิจัยทางทันตกรรม 1   

Research for Dentistry I  

2(1-3-2)    ปิดรายวิชา 

421659 วิจัยทางทันตกรรม 2   

Research for Dentistry II 

3(0-6-3)    ปิดรายวิชา 

421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว

Field  Practice in Family Dentistry  

2(0-6-0) 421451 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว

Field  Practice in Family Dentistry  

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

421510 ทันตกรรมบดเคีย้ว 3  

Occlusions III 

1(1-0-2)    ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว   

Clinical Practice in Occlusions 

1(0-3-0) 421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว   

Occlusions Clinic 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421512 คลินิกปรทิันตวิทยา 2  

Clinical Practice in Periodontology II

  

2(0-6-0) 421520 คลินิกปรทิันตวิทยา 2  

Periodontic Clinic 2  

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421513 คลินิกทันตรังสี 2   

Clinical Practice in Oral Radiology II 

1(0-3-0) 421510 คลินิกทันตรังสี 2   

Oral Radiology Clinic 2 

1(0-3-0) ปรับรหัส 

วิชา 

และปรับ 

ชื่อภาษา 

อังกฤษ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก 

ขากรรไกร และใบหน้า  

Management of Pathologic Lesions in 

Oral and Maxillofacial Surgery  

2(2-0-4) 421521 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก 

ขากรรไกร และใบหน้า  

Management of Pathologic Lesions in 

Oral and Maxillofacial Surgery 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา  

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิโฟเลเชียล   

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

2(0-6-0) 421522 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

Oral Surgery Clinic 2 

 

 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 

Clinical Practice in Oral Diagnosis II  

1(0-3-0) 421511 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis Clinic 2 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ 

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2  

Clinical Practice in Operative Dentistry II 

2(0-6-0) 421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2  

Operative Dentistry Clinic 2 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา และ 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  

Clinical Practice in Endodontics 

1(0-3-0) 421533 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์  

Endodontics Clinic 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  

Clinical Practice in Prosthodontics I 

4(0-12-0) 421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  

Prosthodontic Clinical 1 

3(0-9-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2  

Endodontics II  

1(1-0-2) 421531 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2  

Endodontics 2  

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2   

Orthodontics II 

1(1-0-2) 421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2   

Orthodontics 2 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1  

Clinical Practice in Orthodontics I 

1(0-3-0) 421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1  

Orthodontic Clinic 1 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน  

Dental Laboratory in Primary School 

2(1-3-2) 421551 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน  

Practice in School Dental Program 

 

2(1-3-2) ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ 

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421553 จรรยาบรรณและนิตทิันตวิทยาศาสตร์ 

Ethics and Forensics Dentistry  

1(1-0-2) 421570 จรรยาบรรณและนิตทิันตวิทยาศาสตร์ 

Ethics and Forensic Dentistry  

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข  

Dental Public Health System  

1(1-0-2) 421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข  

Dental Public Health System  

 

 

 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1  

Pediatric Dentistry I 

 

 

 

1(1-0-2) 

 

 

 

 

421462 

 
 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก   

Pediatric Dentistry  

 

2(2-0-4) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อรายวิชา 

ปรับรวม

หน่วยกิต 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

421559 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

Pediatric Dentistry  II 

1(1-0-2)  
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ปรับปรุง 

421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1  

Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I 

2(0-6-0) 421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1  

Pediatric Dentistry Clinic 1 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421557 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1 

English for Dentist I 

3(2-2-5)     ปิดรายวิชา 

421558 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Laboratory II 

1(0-3-0) 421561 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Laboratory 2 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษและ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  

Clinical Practice in Oral Surgery II

  

2(0-6-0) 421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3  

Oral Surgery Clinic 3 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อรายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 

Preprosthetic Surgery 

1(1-0-2)    ปิดรายวิชา 

421612 ทันตกรรมผูสู้งอายุ    

Geriatric Dentistry 

1(1-0-2) 421670 ทันตกรรมผูสู้งอายุ    

Geriatric Dentistry 

 

 

  

2(1-3-2) ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต 

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม   

Clinical Practice in Dental Emergency 

Treatment  

1(0-3-0) 421622 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม   

Dental Emergency Clinic 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 

Management of Medical Emergency 

1(1-0-2) 421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์  

Management of Medical Emergency 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

และยา้ย 

ชั้นปี 
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ปรับปรุง 

421615 ชีววทิยาช่องปาก 3   

Oral Biology III 

2(2-0-4)    ปิดรายวิชา 

421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  

Clinical Practice in Prosthodontics II 

4(0-12-0) 421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  

Prosthodontic Clinical 2 

3(0-9-0) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 

Contemporary Operative Dentistry

  

1(1-0-2) 421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 

Contemporary Operative Dentistry

  

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา ย้าย

ชั้นปแีละ

เปลี่ยน

คำอธิบาย 

421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2  

Clinical Practice in Orthodontics II 

1(0-3-0) 421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2  

Orthodontic Clinic 2 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน  

Clinical Laboratory in Community Hospital  

4(0-12-0) 421650 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน  

Practice in Community Hospital  

4(0-12-0) ปรับรหัส

วิชา 

และปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

2(0-6-0) 421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

Pediatric Dentistry Clinic 2 

1(0-3-0) ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

 

 

 



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 

Dental Innovation  

1(1-0-2) 421671 หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม       

Current Topics in Dentistry  

1(0-2-1) ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชือ่

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล   

Clinical Practice in Hospital 

2(0-6-0) 421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาล   

Practice in General Hospital 

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421656 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2 

English for Dentist II 

3(2-2-5)    

 

ปิดรายวิชา 

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2  

Family Dentistry II 

1(1-0-2) 421450 ทันตกรรมครอบครัว 2  

Family Dentistry 2 

1(1-0-2) ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ  

และยา้ย 

ชั้นปี 

421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว  

Family Dentistry Seminar  

2(0-6-0) 421653 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว  

Family Dentistry Seminar  

2(0-6-0) ปรับรหัส

วิชา 

421659 วิจัยทางทันตกรรม 2                      

Research for Dentistry II 

3(0-6-3)    ปิดรายวิชา 

   421351 ทันตกรรมป้องกัน                                       

Preventive Dentistry 

1(1-0-2) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421424 ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก                  

Oral Surgery Laboratory 

  1(0-3-0) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421452 ทันตกรรมพรอ้มมูล                                

Comprehensive Dental Care 

   1(1-0-2) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421463 ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก 

Pediatric Dentistry Laboratory 

1(0-3-0) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง 

   421480 วิจัยทางทันตกรรม 1 

Dental Research 1 

1(0-2-1) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421523 ทันตกรรมรากเทียม 

Implantology 

1(1-0-2) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421571 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมูล 1 

Comprehensive Dental Clinic 1 

 

2(0-6-0) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421580 วิจัยทางทันตกรรม 2  

Dental Research 2 

1(0-2-1) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421621 คลินิกปรทิันตวิทยา 3 

Periodontic Clinic 3 

1(0-3-0) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421672 เทคโนโลยดีิจิทัลและความสวยงาม 

ทางทันตกรรม 

Digital Technology and Esthetics in Dentistry 

2(2-0-4) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421673 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมูล 2 

Comprehensive Dental Clinic 2 

3(0-9-0) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421674 คลินิกทันตกรรมทางเลือก 

Elective Dental Clinic 

1(0-3-0) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   421680 วิจัยทางทันตกรรม 3  

Dental Research 3 

1(0-2-1) เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    21  หน่วยกิต              วชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ                    30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                               9  หน่วยกิต             กลุ่มวชิาภาษา                               15  หน่วยกิต 

001103 ทักษะภาษาไทย         

Thai Language Skills                        

   3(3-0-6)               

 

ปิดรายวิชา 001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

Fundamental of English                                

   3(3-0-6)  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา    

Developmental English                                 

3(3-0-6)  
 

 

 

 

 001101 การใชภ้าษาไทย                                            3(2-2-5) 

Usage of Thai Language      

     การสื่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค สำนวน และ

โวหารในภาษาไทย การจับใจความสำคัญจากการฟังและ 

การอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง

ความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

    Communicative skill through word, phrase, sentence, 

idiom, and prose in Thai language usage, identifying main 

idea from listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression through the use 

of appropriate Thai 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                               3(2-2-5) 

Ready English  

     คำศ ัพท ์และไวยากรณ ์ภาษาอ ังกฤษ หล ักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

    English vocabulary and grammar, fundamental English 

usage in listening, speaking, reading and writing, 

development of English usage for daily-life including getting 

acquainted with someone, accept and decline invitation, 

direction giving, direction asking and direction planning, 

conversation in restaurant, smart shopping and saying 

goodbye for someone 

 

 

 

 

 

 



 

 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                                  3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คำศัพท์

และไวยากรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ในบริบท

สากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม  

ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ 

การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน    

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก 

ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ การสนทนา

ในงานเล ี ้ยงและการร ับประทานอาหารแบบตะว ันตก 

    Skills of English language: listening, speaking, reading, 

and writing, vocabularies and English grammar for different 

situations in communication and effectiveness in 

international context including trip planning, flight and 

accommodation booking using internet, international phone 

calling, communication in airport, airport announcement, 

communication in customs and immigration, communication 

in bad situations and party 

 

 

 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                                     3(2-2-5) 

Step UP English 

      คำศัพท์ภาษาอังกฤษที ่เกี ่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อ 

ในชีวิตประจำวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ  

การอ ่านและถ ่ายทอดข ่าว การอ ่านกราฟและตาราง  

การตีความและการนำเสนอข ้อม ูลท ี ่ เป ็นประโยชน ์ต่อ

การศึกษาและอาชีพ 

    English vocabulary related to news and media in daily 

life, English usage for listening, speaking, reading and 

writing including e-mail, summarizing from media, news 

reading and sharing, data interpretation from graphs and 

tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา                 3  หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 3(3-0-6)    

ปิดรายวิชา 
 Civilization  and  Indigenous  Wisdom    

003136 พะเยาศกึษา 3(2-2-5)   

 Phayao Studies    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต    บังคับเลือก      1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มพลานามัย 

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1(0-2-1)     

 

ปิดรายวิชา 

 

004151 เกม 

Game 

1(0-2-1)  
 

 



004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1(0-2-1)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ  

Rhythmic Activities 

1(0-2-1)    

004154 ว่ายน้ำ     

Swimming 

1(0-2-1)    

004155 ลีลาศ    

Ballroom Dance 

1(0-2-1) 

 

   

004156 ตะกร้อ   

Takraw  

1(0-2-1)  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

1(0-2-1)    

004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1(0-2-1)    

004159 เทนนิส   

Tennis 

1(0-2-1)    

004160 เทเบิลเทนนิส  

Table Tennis 

1(0-2-1)  
 

 

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

    1(0-2-1)    

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1(0-2-1)    

004163 ฟุตบอล  

Football 

1(0-2-1)  
 

 

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1(0-2-1)  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  

Art of Self Defense           

1(0-2-1)  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ                          8  หน่วยกิต  กลุ่มวิชาบูรณาการ                   18  หน่วยกิต 

005171 ชีวติและสขุภาพ    

Life  and  Health              

3(3-0-6)  
 

  

 

ปิดรายวิชา 

 

 

005172 การจัดการการดำเนินชีวติ 

Living Management 

3(2-2-5)    

005173 ทักษะชีวติ  

Life Skills  

2(1-2-3)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002201 

 

 

 

 

 

 

 

พลเมืองใจอาสา                                           3(2-2-5)                                                                              

Citizen Mind by Citizenship 

        สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ  

จิตอาสา สำน ึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเม ืองกับ

ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกรแเสไหลวน

ของวัฒนธรรมโลก 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 



     Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public 

consciousness, gratitude, citizenship and democracy, 

professional ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural changing 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม                                        3(2-2-5)                           

Multicultural  Society           

    มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและ

ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลง

ในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซ ียน ความหลากหลาย 

ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัด

พะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

    Man and society, multicultural society, bias and violence 

management in multicultural society, social and cultural 

trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of Phayao 

dimensions        

 

    

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล                                3(2-2-5) 

Communication in Digital Society 

    ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ

เครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติ และ

โปรแกรมประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง 

และเล ือกสรรข ้อม ูล เพ ื ่ อนำมาใช ้ ในการทำงานและ

ชีวิตประจำวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง 

    Fundamentals of  technology: hardware, software and 

networking, innovation in digital economy, electronic 

commerce transaction, office automation program and 

software application for multimedia production, search, 

screening and selection data for work and daily life, 

communication through online social networking in 

accordance with ethical and related legal regulation 

 

    

  003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม                    3(2-2-5) 

Health and Environment Management 

    แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย  

จิต อารมณ์ ปัจจัยที ่ม ีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และ 

วางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ 

นันทนาการและการออกกำลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย  



ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการน้ำในชวีิตประจำวัน 

การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

    Concept of health and environment, state of health, 

mental, emotion, health factors, analysis and planning of 

healthy consumption, daily-health product, relation 

between emotion and health, recreation and exercise, 

pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, 

planning with accident, natural disaster, water management 

in daily life, waste processing and environmental saving  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

   004101 ศิลปะในการดำเนินชีวติ                                    3(2-2-5)                                                   

Art of Living 

    การสร้างแรงบันดาลใจ การตั ้งเป้าหมายและการวาง

แผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หลัก

เศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 

การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

    Inspiration making, goal setting and life planning, 

appreciation in self value and others, goal setting in life and 

planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle 

concept of sufficiency economy,thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion 

control and management 

 

    

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสงัคม                 3(2-2-5)    

Socialized Personality 

    ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ  

การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรม

ไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่ร่วมกันในสังคม 

การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

    Important of personality, personality development, 

personality development of physical, verbal, mind, manner, 

Thai culture, public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao's identity, living in a society, 

self-adaptation in the Thai and global social context 

 

    

วชิาศกึษาท่ัวไปเลือก   ไม่น้อยกว่า       9    หน่วยกิต    ปิดรายวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก 

กลุ่มวิชาภาษา 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า   3(3-0-6)     

  Information Science for Study and Research   



002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3(3-0-6)     

 

 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3(3-0-6)    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3(3-0-6)    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3(3-0-6)    

002126 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 

Arts in Daily Life 

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ    3(3-0-6)     

 

 

ปิดรายวิชา 

   

 

 Fundamental Laws for Quality of Life         

003132 ไทยกับประชาคมโลก    3(3-0-6)    

 Thai and the World Community                           

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3(3-0-6)    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม     

Politics  Economy and Society             

3(3-0-6)    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    

Man and Environment 

3(3-0-6)     

 

 

 

ปิดรายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2-5)    

 Introduction to Computer Information Science   

006142 คณิตศาสตร์สำหรับชีวติในยุคสารสนเทศ   3(3-0-6)    

 Mathematics for Life in the Information Age    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจำวัน    3(3-0-6)    

 Drugs and Chemicals in Daily Life                

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3(3-0-6)    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 3(3-0-6)    

 Energy and Technology  Around  Us   

006245 วิทยาศาสตร์ในชวีิตประจำวัน 

Science in Daily Life 

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

กลุ่มวิชาบูรณาการ 

005170 พฤติกรรมมนุษย์   

Human Behavior   

3(3-0-6)    ปิดรายวิชา 

 

 

 

 



หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 สาระที่

ปรับปรุง หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                196         หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                    190         หน่วยกิต  

 

 

รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

โดยคณะวิทยาศาสตร์                      12 หน่วยกิต                          

รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

โดยคณะวิทยาศาสตร์                        7 หน่วยกิต 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                             4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry  

     ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี 

เทอร์โมไดนามิกส์ จลศาสตร์เคมี การเรียกชื่อ การเตรียม

และปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน 

อัลคีน อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อเีทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน 

กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีวโมเลกุล 

     Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, 

preparation and reaction of organic compounds, alkane, 

alkene, alkyne, aromatic compounds, alkyl halide, 

alcohol, phenol, ether, carbonyl compounds, amine, 

carboxylic acid and biomolecules 

242103 เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์                                 4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry  

    ปรมิาณสารสัมพันธ์ โครงสรา้งอะตอม พันธะเคมี เทอร์โม

ไดนามิกส์จลศาสตร์เคมี การเรียกชื ่อ การเตรียมและ

ปฏิกิริยาของสารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน 

อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ ฟี

นอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์บอนิล เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก 

และสารชีวโมเลกุล 

    Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

thermodynamic, chemical kinetic, nomenclature, 

preparation and reaction of organic compounds, alkane, 

alkene, alkyne, aromatic compounds, alkyl halide, alcohol, 

phenol, ether, carbonyl compounds, amine, carboxylic acid 

and biomolecules 

 

ย้ายชั้นปี 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล                    3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

     ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบ

เคมีพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ  การทำงานของ

เอนไซม์ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสรา้งและหน้าที่

ของเย ื ่อห ุ ้มเซลล ์และองค ์ประกอบของเซลล์ การ

แสดงออกของสารพันธุกรรม  สร ีรว ิทยาของเซลล์  

ความสัมพันธ์ของเซลล์และออร์แกเนลล์ 

     Cell theories, basic properties of cells, the chemical 

basis of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, 

structure and function of cell membrane and intracellular 

compartments, expression of genetic information, cell 

physiology, relationships between cell and organelles 

 

243211 เซลล์และชีววทิยาระดับโมเลกุล                        3(3-0-6) 

Cell and Molecular Biology 

    ทฤษฎีเซลล์  สมบัติพื้นฐานของเซลล์ องค์ประกอบเคมี

พืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต พลังงานชีวภาพ  การทำงานของเอนไซม์

ในกระบวนการเมแทบอลิซึม โครงสรา้งและหน้าที่ของเย่ือหุ้ม

เซลล ์และองค ์ประกอบของเซลล์  การแสดงออกของ 

สารพันธุกรรม  สรีรวิทยาของเซลล์  ความสัมพันธ์ของเซลล์

และออร์แกเนลล์ 

    Cell theories, basic properties of cells, the chemical basis 

of life, bioenergetics, enzymes and metabolism, structure 

and function of cell membrane and intracellular 

compartments, expression of genetic information, cell 

physiology, relationships between cell and organelles 

คงเดมิ 

243261 พันธุศาสตร์ทั่วไป 

General Genetics 

2(2-0-4)    ปิดรายวิชา 

244104 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

Life Science Physics 

3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์         31 หน่วยกิต 

  รายวชิาหมวดวิชาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

  โดยคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์        28 หน่วยกิต 

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1                    3(2-3-6)      

Medical Microbiology I 

    ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัส

ก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและ

361355 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 1                        3(2-3-8) 

Medical Microbiology I 

คงเดมิ 



อาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและ 

การควบคุม 

     Normal and abnormal immune system, pathogenic 

virus, morphology, cultivation, pathology and symptoms, 

diagnosis, epidemiology, prevention and control 

 

    ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายแบบปกติและไม่ปกติ ไวรัส 

ก่อโรค สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและอาการ 

การตรวจวินจิฉัย ระบาดวิทยา การป้องกันและการควบคุม 

     Normal and abnormal immune system, pathogenic virus, 

morphology, cultivation, pathology and symptoms, 

diagnosis, epidemiology, prevention and control 

 

361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2                    3(2-3-6) 

Medical Microbiology II 

     แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์ 

สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิสภาพและอาการ  

การตรวจว ิน ิจฉ ัย ระบาดว ิทยา การควบค ุมและ 

การป้องกัน 

     Pathogenic bacteria and fungi, morphology, 

cultivation, pathology and symptoms, diagnosis. 

epidemiology, control and prevention 

 

361356 จุลชีววทิยาทางการแพทย์ 2                        3(2-3-6) 

Medical Microbiology II 

     ศึกษาเกี ่ยวกับแบคทีเรียและราที ่ม ีความสำคัญทาง

การแพทย์ในด้านสัณฐานวิทยาการเพาะเลี ้ยงสรีรวิทยา 

พันธุกรรม การจัดจำแนกและการบ่งชี้ชนิด การทำให้เกิดโรค 

ระบาดวิทยา การควบคุมและการป้องกัน 

    Pathogenic bacteria and fungi, morphology, cultivation, 

pathology and symptoms, diagnosis. epidemiology, control 

and prevention 

 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1                    3(2-3-6) 

Human Anatomy I  

     กระดูกหลังส่วนตื ้นและส่วนลึก บริเวณท้ายทอย 

ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอกและ

ปอด ประจันอก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและ

ขาหนีบ อวัยวะภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและ

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

     Bone, superficial and deep back, occipital region, 

posterior shoulder, pectora, axilla, upper extremity, 

thoracic cage and lung, mediastinum, cardiovascular 

system, anterior abdominal wall and groin, abdominal 

viscera, posterior abdominal wall and urinary system 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1                        3(2-3-6) 

Human Anatomy I  

     กระดูกหลังส่วนตืน้และส่วนลกึ บรเิวณท้ายทอย ด้านหลัง

ของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์บน ช่องอกและปอด ประจัน

อก หัวใจและหลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะ

ภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและอวัยวะในระบบ

ขับถ่ายปัสสาวะ 

     Bone, superficial and deep back, occipital region, 

posterior shoulder, pectora, axilla, upper extremity, thoracic 

cage and lung, mediastinum, cardiovascular system, 

anterior abdominal wall and groin, abdominal viscera, 

posterior abdominal wall and urinary system 

 

ย้ายชั้นปี 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2                    3(2-3-6) 

Human Anatomy II  

     ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้างทางด้าน

นอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อขากรรไกรและ

กล้ามเนือ้บดเคีย้ว คอ 

     Head and skull, oral cavity, external structure of oral 

cavity, eye, ear, nose, temporomandibular joint and 

masticatory muscle and neck 

 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2                        3(2-3-6) 

Human Anatomy II  

     ศีรษะและกะโหลกศีรษะ ช่องปาก โครงสร้างทางด้าน

นอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อขากรรไกรและ

กล้ามเนือ้บดเคีย้ว คอ 

     Head and skull, oral cavity, external structure of oral 

cavity, eye, ear, nose, temporomandibular joint and 

masticatory muscle and neck 

 

ย้ายชั้นปี 

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์  

Histology 

3(2-3-6)    ปิดรายวิชา 

 

 

 

 



363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                            4(3-3-8) 

Neuroanatomy 

     บทนำสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ไข

สันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบ

ประสาทรับกลิ่นและระบบลิมบิก สมองใหญ่ เส้นประสาท

สมอง เบซอลแกงเกลีย หลอดเลือดในสมองและไขสนัหลงั 

ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก การได้

ย ินและการทรงตัว การมองเห็น และระบบประสาท

อัตโนมัติ  

     Introduction to human neuroanatomy, spinal cord, 

brainstem, cerebellum, diencephalon, olfactory system 

and limbic system, cerebrum, cranial nerve, basal 

ganglia, blood supply of brain and spinal cord, motor 

system, sensory system, auditory system and vestibular 

system, visual system and autonomic system 

 

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                4(3-3-8) 

Neuroanatomy 

    บทนำสู่วิชาประสาทกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ไขสัน

หลัง ก้านสมอง สมองน้อย ไดเอนเซฟาลอน ระบบประสาท

รับกลิ ่นและระบบลิมบิก สมองใหญ่ เส้นประสาทสมอง  

เบซอลแกงเกล ีย หลอดเล ือดในสมองและไขส ันหลัง  

ระบบประสาทสั่งการ ระบบประสาทรับความรู้สึก การได้ยิน

และการทรงตัว การมองเห็น และระบบประสาทอัตโนมัติ   

    Introduction to human neuroanatomy, spinal cord, 

brainstem, cerebellum, diencephalon, olfactory system and 

limbic system, cerebrum, cranial nerve, basal ganglia, blood 

supply of brain and spinal cord, motor system, sensory 

system, auditory system and vestibular system, visual 

system and autonomic system 

ย้ายภาค

การศึกษา 

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้งต้น                             4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

     คุณสมบัติทางเคมีและเมแทบอลิซมึของคาร์โบโฮเดรต 

โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค ความสัมพันธ์ของวิถีเม

แทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน ชีววทิยาโมเลกุล

และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง

ชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏจักรของ

เซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของเนื้อเยื ่อเกี ่ยวพัน 

และเทคนิคในการวเิคราะห์ทางชีวเคมี 

     Chemical properties and metabolism of 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, metabolism 

integration, gene and gene expression, molecular biology 

and genetic engineering techniques, biochemical 

diseases and disorders, nutrition and malnutrition, cell 

cycle, carcinogenesis, biochemistry of connective tissues 

and techniques in biochemical analysis 

365211 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้งต้น                                 4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

     คุณสมบัติทางเคมีของคาร์โบโฮเดรต เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

โปรตีน ลิพิด และนิวคลีโอไทด์ คุณสมบัติและการทำงานของ

เอนไซม์ เมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุล ความสัมพันธ์ของ

วิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณูชีววิทยา

และเทคนิคทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง

ชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทาง

ชีวภาพ กลไกการเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชีวเคมีของสารชีวโมเลกุล 

 

    Chemical properties of carbohydrates, connective 

tissues, proteins, lipids and nucleotides, properties and 

activities of enzymes, metabolism of biomolecules, 

metabolic interrelationships, gene and gene expression, 

molecular biology and genetic engineering techniques, 

biochemical disorders and diseases, biochemistry of blood, 

hormones and biosignaling, carcinogenesis and biochemical 

properties testing for biomolecules 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

366213 พยาธิวทิยา                     4(3-3-8) 

Pathology 

     การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนือ้เย่ือ รวมทั้งอวัยวะ

ต่างๆ ภายหลังไดรั้บอันตราย และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผล

การเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของ

อวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ  

     Cell and tissue adaptations, abnormal organs 

response to injuries and general diseases, clinical 

pathologic foundations of organ system diseases 

405213 พยาธิวทิยา                         4(3-2-7) 

Pathology 

     การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ และเนื้อเยื่อ รวมทั้งอวัยวะ

ต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผล 

การเปลี่ยนแปลง หรือพยาธิสภาพที ่ม ีต่อการทำงานของ

อวัยวะนั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ  

     Cell and tissue adaptations, abnormal organs response 

to injuries and general diseases, clinical pathologic 

foundations of organ system diseases 

ปรับรหัส

วิชาและ

เปลี่ยน

หน่วยกิต 



367204 หลักสรรีวิทยา                     4(3-3-8) 

Principle of Physiology 

     หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

มนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบ

กล้ามเนือ้ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ 

ระบบสืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  

     Functions and physiological control mechanisms of 

the organ systems in human body include cell 

physiology, neural, musculoskeletal, circulatory, 

respiratory, digestive, urinary, endocrine glands, 

reproductive and body temperature regulation 

 

367204 หลักสรีรวิทยา                         4(3-3-8) 

Principle of Physiology 

    หน้าที่และกลไกการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย

มนุษย์ ได้แก่ สรีรวิทยาของเซลล์ ระบบประสาท ระบบ

กล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบ

สืบพันธุ์ และการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  

    Functions and physiological control mechanisms of the 

organ systems in human body include cell physiology, 

neural, musculoskeletal, circulatory, respiratory, digestive, 

urinary, endocrine glands, reproductive and body 

temperature regulation 

คงเดมิ 

 

 

 

 

 

 

-                                                     
          รายวชิาหมวดวชิาเฉพาะด้านในหลักสูตรที่เปิดสอน 

          โดยคณะศิลปศาสตร์                         3 หน่วยกิต 

   146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ                  3(3-0-6) 

English for Specific Purposes                    

     ภาษาอังกฤษในบรบิทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ทักษะการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็นการพูดและการ

เขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที ่นิสิตกำลังศึกษาให้มี

ความสอดคล้องกับคำศัพท์ 

     English in More specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skill with additions of varions 

speaking and writing topics 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาชีพ   153 หน่วยกิต                             กลุ่มวิชาชีพ   152 หน่วยกิต  

 

 

 

363251 คัพภวิทยา                                   1(1-0-2) 

General Embryology  

     กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริ ่มตั ้งแต่การ

สร้างและพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การ

เจริญขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะ

ในทุกระบบ ดังนี้ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบไหลเวียน

โลหิต หลอดเลือดและหัวใจ ระบบกล้ามเนือ้ ระบบหายใจ 

ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบประสาท 

รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต และความ

ผิดปกติที่มีมาแต่กำเนิด 

     The descriptive terms of human development with 

the beginning of cell formation and continuing of 

gametogenesis is described in this subject derivatives of 

endoderm, mesoderm, and ectoderm are found in 

different systems, such as, integumentary system, 

cardiovascular system, musculoskeletal system, 

respiratory system, urogenital system, digestive system, 

363251 คัพภวิทยา                                        1(1-0-2) 

General Embryology  

     กระบวนการเจริญเติบโตของมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การสร้าง

และพัฒนาการของเซลล์สืบพันธุ ์ การปฏิสนธิ การเจริญ

ขั้นต้นของเอ็มบริโอ การเจริญและพัฒนาของอวัยวะในทุก

ระบบ ดังนี ้ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบไหลเวียนโลหิต 

หลอดเลือดและหัวใจ ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบ

ย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย และระบบประสาท รวมทั้งปัจจัย

ต่างๆที่ควบคุมการเจริญเติบโต และความผิดปกติที่มีมาแต่

กำเนิด 

     Descriptive terms of human development with the 

beginning of cell formation and continuing of gametogenesis 

is described in this subject derivatives of endoderm, 

mesoderm, and ectoderm are found in different systems, 

such as, integumentary system, cardiovascular system, 

musculoskeletal system, respiratory system, urogenital 

system, digestive system, and nervous system the factors, 

ย้ายภาค

การศึกษา 



and nervous system the factors, such as, genes and the 

influent on the development but also the teratogen, 

drugs and environments, the occurrence of abnormality 

in embryo and fetus 

 

such as, genes and the influent on the development but also 

the teratogen, drugs and environments, the occurrence of 

abnormality in embryo and fetus 

341336 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 1                                  3(3-0-6) 

Fundamental Pharmacology I 

     ภาษาละตินท ี ่ ใช ้ ในใบส ั ่งยา กฎหมายยา เภสัช

จลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาในระบบต่างๆ 

กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์จากการใชย้า ข้อ

ควรระวังและปฏิกิริยาระหว่างยาของยาต่อระบบประสาท

อัตโนมัติ ยาที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มี

ผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบเลือด 

     Latin language using in prescriptions, drug laws, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics of drug used 

in various systems, mechanism of action, 

contraindication, adverse drug reaction, precaution and 

drug interaction of the following drugs: autonomic drugs, 

drugs affecting cardiovascular system, central nervous 

system, and drugs affecting blood system 

 

341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1                              3(3-0-6) 

Pharmacology in Dentistry I 

     รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การคำนวณขนาดยา 

ภาษาละตินที่ใช้ในใบสั่งยา กฎหมายยา เภสัชจลนศาสตร์ 

และเภสัชพลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์

จากการใชย้า ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ และปฏิกิริยาระหว่างยา

ของยาที ่ม ีผลต ่อระบบประสาทอ ัตโนม ัต ิ  ระบบหัวใจ  

หลอดเลือดไต และระบบต่อมไร้ท่อ 

     Dosage forms, routes of drug administration, dosage 

calculation, Latin language used in prescriptions, drug laws, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics, mechanism of 

action, adverse drug reactions, precaution, contraindication, 

and drug interaction of drugs affecting autonomic system, 

cardiovascular and renal system, and endocrine system 

ปรับชื่อ

ภาษาไทย 

และภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

341337 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 2                                  2(2-0-4) 

Fundamental Pharmacology II 

     หลักการทั่วไปและกลไกการออกฤทธิ์ของยาแม่บทใน

ระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับอวัยวะ ข้อควรระวัง 

และอาการข้างเคียงของยาที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ยา

แก้แพ้ ยาที่ใช้รักษาการอักเสบและความเจ็บปวด ยาชา

เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ  ยาต้านแบคทีเรีย 

เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ ยาที่ใช้ทาภายนอก 

การใชย้าในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ และเภสัชพันธุศาสตร์ 

     General basic and mechanisms of actions of 

prototype drugs at molecular, cellular and organ levels, 

precaution and side effects of the following drugs: drugs 

used for immunomodulation, antihistamines, anti-

inflammatory drugs, analgesics, local anesthetics, 

endocrine drugs, antibacterials, antivirals, anticancer 

drugs, antiseptics and disinfectants, topical drugs, drugs 

used in special populations and pharmacogenomics 

 

341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2                              3(3-0-6) 

Pharmacology in Dentistry II 

กลไกการออกฤทธิ์ ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ข้อบ่งใช้ อาการ 

ไม ่พ ึงประสงค ์จากการใช ้ยา ข ้อควรระว ัง ข ้อห ้ามใช ้   

และปฏิกิริยาของยาที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชา

และยาระงับความรู ้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้าน 

การอักเสบ ยาแก้ปวดกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ ่มโอปิออยด์ ยาต้าน

มะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตาคอยด์ ระบบทางเดินอาหาร 

ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบ

เลือด  

     Mechanisms of action, pharmacological effect, 

indication, adverse drug reactions precaution, 

contraindication and drug interaction of drugs affecting the 

central nervous system, local and general anesthetics, 

analgesic and antipyretic drugs, anti-inflammatory drugs, 

non-opioid analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs 

affecting autacoid system, gastrointestinal system, immune 

system, respiratory system, dermatological system, and 

hematologic system  

 

 

ปรับชื่อ

ภาษาไทย 

และภาษา 

อังกฤษ 

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 



421150 วิชาชีพทันตแพทย ์                      1(1-0-2) 

Dental Profession  

     หลักการ แนวคิด ประวัต ิของวิชาช ีพทันตแพทย์ 

บทบาทและหน้าที ่ของทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพ 

ช่องปาก ความสำคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ 

     Principle, concept and history of dental profession, role 

and obligation of dentist in oral health care and the 

importance of dental profession in health- care system. 

 

421170 วิชาชีพทันตแพทย์                       1(1-0-2) 

Dental Profession  

     ทันตแพทย์ในอุดมคติ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของทันตแพทย์ในการดูแล แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของประชากรไทย ความสำคัญของวิชาชีพต่อระบบสุขภาพ 

ความภาคภูมิใจ บุคลิกภาพ ความรู้สึกผูกพันในวชิาชีพ  

     Ideal dentist role duties and responsibilities of  dentist 

in oral health care and solving oral health problems of the 

Thai population, the importance of the profession to the 

whole health system, sense of pride sense of belonging 

in the profession 

 

ปรับรหัส

วิชา และ

คำอธิบาย

รายวิชา 

421151 ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก                              2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

    หลักการ แนวคิด การส่งเสรมิสุขภาพ การเก็บข้อมูลเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ  การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดย

การให้ท ันตสุขศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ 

     Principle and concept in health promotion, quantitative 

and qualitative data collection, dental education for health 

promotion in community and health promotion proposal. 

421250 ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก                               2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

     หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

โดยการให้ทันตสุขศึกษาและการจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ 

    Principle and concept in health promotion, quantitative 

and qualitative data collection, dental education for health 

promotion in community and health promotion proposal 

 

ปรับรหัส

วิชา  

และย้าย

ชั้นปี 

421250 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า              1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development 

     การเจริญของศีรษะและใบหน้า ประกอบด้วยรูปแบบ 

โครงสร้างของการเจริญ ผลของยีนและสิ่งแวดล้อมที่มีผล

ต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญปกติและผดิปกติ  

     Presents craniofacial growth and development, 

including pattern, genetic and epigenetic related to 

normal and abnormal development. 

 

421211 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหนา้               1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development 

     การสร้างกระดูก การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 

     Studies of osteogenesis, growth and development of 

craniofacial complex and related factors 

ปรับรหัส 

วิชาและ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก                        3(2-3-4) 

Oral Histology 

     โครงสรา้ง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเนื้อเย่ืออวัยวะ

ช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการศึกษาจาก

การใชก้ล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ 

     Microscopic studies concerning the detail, structure, 

functions and relationship of oral tissue and their related 

organs. 

 

 

 

 

421210 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก                               3(2-3-4) 

Oral Histology 

    โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเนื้อเยื่ออวัยวะ

ช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง โดยอาศัยการศึกษาจาก

การใชก้ล้องจุลทรรศน์ต่าง ๆ 

    Microscopic studies on the detail, structure, functions 

and relationship of oral tissue and their related organs 

 

ปรับรหัส

วิชา    



421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์        2(1-3-2) 

Dental Anatomy 

     รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การเรียกชื่อ 

การใชส้ัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของ

ฟันและอวัยวะปริทันต์ ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยา

ระหว่างฟันแท้และฟันน้ำนม  รวมทั้งฝึกหัดนำแบบจำลอง

ยึดติดกับเครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้

บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบนโดยใช้ขี้ผึ้ง 

และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและหลังล่างด้วยขี้ผึ้ง  

โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน 

     The structures, functions, nomenclature, and symbol 

usage of deciduous and permanent teeth, relationship of 

dental morphology and periodontium, morphological 

difference between deciduous and permanent teeth. 

 

421110 ทันตกายวิภาคศาสตร์                                   2(1-3-2)  

Dental Anatomy 

    รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การเรียกชื่อ  

การใชส้ัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างลักษณะของ

ฟันและอวัยวะปริทันต์ ความแตกต่างทางสัณฐานวิทยา

ระหว่างฟันแท้และฟันน้ำนม  รวมทั้งฝึกหัดนำแบบจำลอง

ยึดติดกับเครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้

บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบนโดยใชข้ี้ผึ้ง 

และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและหลังล่างด้วยขี้ผึ้ง  

โดยวิธีเติมแต่งทีละส่วน 

    Structures, functions, of deciduous and permanent 

teeth nomenclature, and symbol usage of deciduous and 

permanent teeth, relationship of dental morphology and 

periodontium, morphological difference between 

deciduous and permanent teeth 

ปรับรหัส

วิชา    

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1                      1(1-0-2) 

Occlusions I  

     การทำหน้าท ี ่ของอว ัยวะของระบบการบดเค ี ้ ยว  

ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน ชนิดของ 

การบดเค ี ้ยว ความสัมพันธ ์ของร ูปร ่างของฟันและ 

ทิศทางการเคลื่อนไหว ชนิดและวิธีการใช้เครื่องมือจำลอง 

ความสัมพันธ์ของขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร  

     The functions of organs relating to the masticatory 

system, teeth, jaws, muscles, characters and types of 

occlusions, relationship of dental morphology and direction 

of movement, types and utilizing methods of articulators, 

relationship of teeth, jaw and temporo-mandibular joints. 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1                       1(1-0-2) 

Occlusion 1  

    การทำหน้าท ี ่ของอว ัยวะต่างๆของระบบบดเคี ้ยว  

ฟัน ขากรรไกรและข้อต่อ กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบฟัน 

ชนิดของการบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ของรูปร่างฟันและทิศ

ทางการเคล ื ่อนท ี ่ของขากรรไกร ชน ิดและว ิธ ีการใช้

เคร่ืองมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง 

    Function of organs related to masticatory system, 

teeth, jaws, temporomandibular joints, muscles, 

characters and types of occlusion, relationship of dental 

morphology and mandibular movements, types and 

utilizing of articulators 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

421311 ปรทิันตวิทยา 1         1(1-0-2) 

Periodontology I 

     ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การจำแนกชนิด

ของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อกระบวนการเกิด 

โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์ 

และล ักษณะการทำลายของกระดูกเบ้าฟ ัน ล ักษณะ

ภาพรังสีของโรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ  และ 

ฝีปรทิันต์  

     Clinical feature of healthy periodontium, classification 

of periodontal diseases , etiologic factors of periodontal 

diseases, pathogenesis of periodontal disease, periodontal 

pocket, bone loss and patterns of bone destruction, 

radiographic feature of periodontal disease, plague 

induced gingival disease, chronic periodontitis, aggressive 

periodontitis, necrotizing periodontal disease  and 

periodontal abscess. 

421320 ปรทิันตวิทยา 1                                           1(1-0-2) 

Periodontology 1 

    ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก การจำแนก

ชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆ ที่มี 

ผลต่อกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของ 

โรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์ การสูญเสียกระดูกเบ้าฟนัและ

ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนองของระบบ

ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อโรคปรทิันต์ 

    The normal features of periodontium and gingiva, 

classification and epidemiology of periodontal diseases, 

etiologic factors of periodontal diseases, pathogenesis of 

periodontitis, periodontal pockets, bone loss and pattern 

of bone destruction, host immune response in periodontal 

diseases 

 

ปรับรหัส 

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1        1(1-0-2) 

Oral diagnosis I 

     วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วยทั้งทางทันตก

รรม และทางการแพทย์ การประเมินสุขภาพทั่วไปของ

ผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้

บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือก

ในช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะการตรวจ

เนื้อเยื่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึงลักษณะกายวิภาคที่พบ

ได้ในช่องปาก ลักษณะ Normal variation ที่พบได้ในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจเนื้อเยื ่ออ่อนในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ ่งที ่พึงต้องสังเกตในแต่ละ

บรเิวณ 

     This didactic course on the diagnostic process, dental 

history, general health history and evaluation of general 

health examination of head and neck, hard and soft tissue 

and normal variation of each part of hard and soft tissue 

of head and neck. 

 

421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1                      1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 1 

    วิธ ีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผ ู ้ป ่วยทั ้งทาง 

ทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมินสุขภาพทั่วไป

ของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ  

ที ่พบได้บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั ้งเน ื ้อเยื ่อแข็ง  

และเยื ่อเมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาคปกติและ

ลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้ในแต่ละบริเวณของ

ช่องปาก วิธีการตรวจเนื้อเยื ่ออ่อนในแต่ละบริเวณของ 

ช่องปาก รวมทั้งสิ่งที่พึงต้องสังเกตในแต่ละบรเิวณ 

    Diagnostic process of dental history general health 

history evaluation of general health examination of head 

and neck, hard and soft tissue, normal anatomy and 

normal variation of each part of hard and soft tissue of 

head and neck 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 

421313 พยาธิวทิยาช่องปาก                     2(2-0-4) 

Oral pathology 

     การจัดหมวดหมู ่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่องปาก  

ว ิกลภาพของเน ื ้อเย ื ่อในช ่องปาก ภย ันตรายต ่างๆ  

ที่แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา รวมถึงการรักษา

และการพยากรณ์โรคของรอยโรคที ่ม ีภาวะอักเสบของ

ข า ก ร ร ไ ก ร  ร อ ย โ ร ค บ ร ิ เ ว ณ ร อ บ ป ล า ย ร า ก ฟั น  

การแพร่กระจายของการติดเชื ้อจากฟัน โรคถุงน้ำ และ 

เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื ่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้า

ส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 

และเชื้อราภายในช่องปาก โรคผิวหนัง เนื้อเยื่อยึดต่อและ

ระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติดเชื้อ

ปรสิต 

     Introduce the classification of oral diseases , 

anomalies of the oral tissue, injuries to oral tissue, reaction 

of the oral mucosa to injuries, pathogenesis, clinic 

manifestation, histopathology features treatment and 

prognosis of the inflammatory lesions of the jaws and 

spread of dental infection, diseases, cysts, and tumor of 

jaws, oral soft tissue, oral floor, neck and salivary, glands 

including bacterial, viral, fungal, infection and the diseases 

of skin, connective tissue and nerves which involve the 

oral cavity, Parasitic infection is also included. 

 

421312 พยาธิวทิยาช่องปาก                      2(2-0-4) 

Oral Pathology 

    การจัดหมวดหมู ่ของโรคทางพยาธิว ิทยาช่องปาก  

ว ิกลภาพของเน ื ้อเย ื ่อในช ่องปาก ภย ันตรายต ่างๆ  

ที่แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา การรักษาและการ

พยากรณ์โรคของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร 

รอยโรคบรเิวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจายของการ

ติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ เนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่อ

อ่อนในช่องปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การ

ติดเชื ้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื ้อราภายในช่องปาก โรค

ผิวหนัง เนือ้เย่ือยึดต่อ 

และระบบประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการติด

เชือ้ปรสิต 

    Classification of oral diseases , anomalies of oral tissue, 

injuries to oral tissue, reaction of  oral mucosa to injuries, 

pathogenesis, clinic manifestation, histopathology 

features treatment and prognosis of the inflammatory 

lesions spread of dental infection diseases cysts, tumor of 

jaws, oral soft tissue, oral floor, neck salivary glands 

bacterial, viral, fungal, infection the diseases of skin, 

connective tissue and nerves involving the oral cavity 

parasitic infection 

 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 

  

 



421314 ชีววทิยาช่องปาก 1                     2(2-0-4) 

Oral Biology I  

     ความสำค ัญของช ีวว ิทยาช ่องปาก อน ูช ีวว ิทยา  

โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู่เซลล์ ทันสาร

ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศีรษะ และ

ใบหน้า อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิ

ต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับเซลล์ 

พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยา

ของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววทิยาของเนื้อเย่ือ

โพรงประสาทฟัน ไบโออนิฟอร์เมติกส์ 

     Importance of oral biology, molecular biology, growth 

factors and signal transduction, extracellular matrix and 

integrin’s, craniofacial development, molecular biology of 

tooth development, autoimmunity and oral diseases, 

cytogenetic, molecular genetics, clinical genetics, cancer 

biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics. 

421317 ชีววทิยาช่องปาก 1                      2(2-0-4) 

Oral Biology 1  

    ความสำค ัญของช ีวว ิทยาช ่องปาก อน ูช ีวว ิทยา  

โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญานเข้าสู ่เซลล์ สาร

ระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน พัฒนาการของศีรษะ  

และใบหน้า อณูช ีวว ิทยาของการพัฒนาการของฟัน  

ภาวะภูมิต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์

ระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับคลินิก 

ชีววทิยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววทิยาของ

เนือ้เย่ือโพรงประสาทฟัน ไบโออนิฟอร์เมติกส์ 

     Importance of oral biology, molecular biology, growth 

factors and signal transduction, extracellular matrix and 

integrin’s, craniofacial development, molecular biology of 

tooth development, autoimmunity and oral diseases, 

cytogenetic, molecular genetics, clinical genetics, cancer 

biology and cancer genetics, pulp biology, bioinformatics 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 

421315 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก                    1(0-3-0) 

Oral Pathology Laboratory  

     ปฏิบ ัต ิการทางจ ุลพยาธิว ิทยาของเนื ้อเย ื ่อต่างๆ  

การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยาที่สัมพันธ์กับอาการ 

ทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิ

วิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถอ่านผลรายงานการตรวจทาง 

จุลพยาธิวทิยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

     Laboratory study of pathologic features and the 

relation of clinical histopathology features by using light 

microscope. 

421313 ปฏิบัติการพยาธิวทิยาช่องปาก                     1(0-3-0) 

Oral Pathology Laboratory  

    ปฏิบ ัต ิการทางจ ุลพยาธ ิว ิทยาของเน ื ้อเย ื่ อต ่างๆ  

การเปลี่ยนแปลงที่ทางพยาธิวิทยาที่สัมพันธ์กับอาการ 

ทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยายลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิ

วิทยาที่ใช้บ่อยๆ สามารถอ่านผลรายงานการตรวจทาง 

จุลพยาธิวทิยา การศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

    Laboratory study of pathologic features and the 

relation of clinical histopathology features by using light 

microscope 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 

421316 การยศาสตร์         1(1-0-2) 

Ergonomics 

     ล ั กษณะทางกายว ิ ภ าค  สร ี ร ะ  สภาพจ ิ ตของ 

ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม 

ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ  เนื่องจากการทำงาน 

ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การจัดสภาพแวดล้อมให้สัมพันธ์กับ

ตำแหน่งและท่าทางของทันตบุคลากรและผูป้่วย วธิีป้องกัน

และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดจากการปฏิบัติงาน 

     The anatomy, physiology and mental conditions of 

dental personnel and patients in clinical practice, physical 

and mental abnormalities resulted from incorrect polities 

environmental setting in accordance with the positions 

and postures of the dental personnel and patients, 

prevention and avoidance of the hazards happening 

during clinical practice. 

 

421370 การยศาสตร์                       1(1-0-2) 

Ergonomics 

     จุดมุ ่งหมาย ความสำคัญของการยศาสตร์สำหรับ 

ทันตแพทย์  สมดุลของร่างกายในการทำงาน การจับ

เครื ่องมือ การใช้กระจกส่องปาก ตำแหน่ง การสัมผัส  

และการมองเห็น ตำแหน่งของผู ้ป ่วย และทันตแพทย์  

การจัดพืน้ที่ทำงาน และการจัดคลินิกทันตกรรม 

     Importance of ergonomics for dentists. Human center 

derivation, instrument handling and indirect vision position 

contact and view, dentist-patient position, treatment area 

setting and clinical setting 

ปรับรหัส

วิชา  

 และ

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 



421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2                     2(1-3-2) 

Occlusions II  

     ห ล ั ก การข ั ้ นพ ื ้ น ฐานของระบบ การบด เค ี ้ ย ว  

ความผ ิดปกต ิของการบดเค ี ้ ยว  ล ักษณะของโรค  

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือกสบฟัน  

การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟันผิดปกติ ฝึกปฏิบัติ

วิธีการตรวจ การบันทึกประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่

และการปรับเฝือกสบฟัน  

     Basic principles of masticatory system, abnormalities 

of occlusion, lesion, diagnosis, treatment-planning, 

occlusal splint construction and insertion, correction of the 

abnormal occlusion, Laboratory practice of the patient 

examination, charting, model construction, insertion and  

adjustment of occlusal splint. 

 

421314 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2                          2(1-3-2) 

Occlusion 2  

    หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความผิดปกติ

ของระบบการบดเคี ้ยว ลักษณะของโรค การวิน ิจฉัย  

การวางแผนการรักษา ทฤษฎีและชนิดของเฝือกสบฟัน  

การทำการใส ่ เฝ ือกสบฟัน การกรอแก ้ไขการสบฟัน 

ที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติวธิีการตรวจ การบันทึกประวัติ การทำ

แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ึ้ง 

    Basic principles of masticatory system, disorders of 

masticatory system, pathophysiology, diagnosis, 

treatment plan, theories and type of occlusal splints, splint 

insertion, technique of occlusal adjustment, intra and 

extra oral examinations, charting record, mounting casts 

in articulator using face bow, waxing occlusal splint 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421318 ปรทิันตวิทยา 2         1(1-0-2) 

Periodontology II  

     การตรวจว ิน ิจฉ ัยและด ัชน ีท ี ่ ใช ้ ในทางปร ิท ันต์   

การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรคปริทันต์  

การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และขั้นตอนการรักษา

ทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรคปริทันต์ที ่สัมพันธ์กับโรค 

ทางระบบและความผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับ

พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การใช้อุปกรณ์ทำ

ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ  การขูดหินน้ำลายใต้เหงือก 

การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการจัดการฝีปริทันต์ 

การแก้ไขการกัดสบเพื่อผลการรักษาทางปริทันต์ และ 

การประเมินผลการรักษาผูป้่วยปริทันต์ในเบื้องต้น 

     Periodontal examination and diagnosis, periodontal 

index, periodontal charting, periodontal prognosis, 

treatment planning, periodontitis as a manifestation of 

systemic disease and genetic aberration, changing 

patient’s oral hygiene behavior, home care dental aids 

and home care instruction, subgingival scaling root 

planning, gingival curettage and management of 

periodontal abscess, management of occlusion in 

periodontal treatment and re-evaluation after hygienic 

phase. 

 

421322 ปรทิันตวิทยา 2                                          1(1-0-2) 

Periodontology 2 

    เครื ่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื ่องมือ การลับ

เครื่องมือปริทันต์ เครื่องขูดหินน้ำลายอัลตราโซนิกส์ การ

ตรวจวินิจฉัยทางคลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนีที่ใช้

ในทางปริทันต์  การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน 

การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรคปริทันต์

อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและอาการ

แสดง และความผิดปกติทางพันธุกรรม การขูดหินน้ำลาย

ใต้เหงือก การเกลารากฟันและการขูดเหงือก การปรับ

พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอนการดูแล

สุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ที่ใชใ้นการทำความสะอาดฟันและ

วิธีการใช้ การประเมินผลการรักษาเบื ้องต้นในผู ้ป ่วย 

ปรทิันต์ 

    Periodontal instruments and instrumentation, 

sharpening of periodontal instruments, ultrasonic scalers, 

clinical periodontal examination and diagnosis, periodontal 

charting, periodontal index, periodontal prognosis, 

periodontal treatment plan, radiographic of periodontal 

diseases, periodontitis as manifestration of systemic 

disease and genetic aberration, subgingival scaling, root 

planing and gingival curettage, patient motivation, oral 

hygiene instruction, home care dental aids and instruction, 

re-evaluation after hygienic phase 

 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



421319 ปฏิบัติการปรทิันตวิทยา        1(0-3-0) 

Periodontology Laboratory  

     เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูดหินน้ำลาย 

ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลารากฟันในหุ่นจำลอง และ

ช่องปาก การลับเครื่องมือ ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาด

ฟันชนิดต่างๆ 

     Periodontal instruments and the use in scaling and 

root planing in phantom head and oral cavity, instruments 

sharpening , and using of oral hygiene devices. 

 

421323 ปฏิบัติการปรทิันตวิทยา                               2(0-6-0) 

Periodontology Laboratory 

    เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูดหิน

น้ำลายและเกลารากฟัน ฝึกปฏิบัติการลับเคร่ืองมือ ฝึกการ

ขูดหินน้ำลายและเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ

ตรวจและบันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสีคราบจุลินทรีย์ 

การสอนการดูแลอนามัยในช่องปากและการใช้อุปกรณ์ทำ

ความสะอาดฟันชนิดต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายใน 

ช่องปากของเพื่อนนิสิต 

    Periodontal instruments and instrumentation in scaling 

and root planing, practice in sharpening instruments, 

practice of scaling and root planing in phantom head, 

practice of periodontal examination and recording clinical 

data, dental plaque disclosing, oral hygiene instruction 

and using oral hygiene devices and scaling in oral cavity 

of classmate 

 

ปรับรหัส

วิชา เพิ่ม 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421320 การเตรยีมความพร้อมก่อนขึน้คลินิก       2(1-3-2) 

Preclinical Practice  

     การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิกเกี ่ยวกับ  

การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติและตรวจ

ร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณชีพและ 

การกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 

การควบค ุมความช ื ้นในห ัตถการท ันตกรรม รวมถ ึง 

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผูป้่วย 

     Preclinical practice in infection control, history taking 

and physical examination, vital sign measurement and 

resuscitation, writing prescription, taking intra oral 

radiography, moisture control in operative dentistry, 

doctor and patient communication. 

421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลินิก                     2(0-6-0) 

Preclinical Practice  

    การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิกเกี ่ยวกับ  

การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การซักประวัติและตรวจ

ร่างกาย การฝึกตรวจช่องปาก การวัดสัญญาณชีพและ 

การกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 

การควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม การสื่อสาร

ระหว่างแพทย์และผูป้่วย 

    Preclinical practice in infection control, history taking 

and physical examination, vital sign measurement and 

resuscitation, writing prescription, taking intra oral 

radiography, moisture control in operative dentistry, 

doctor and patient communication 

 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับ 

หน่วยกิต 

และย้าย 

ชั้นป ี

  

 

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2        1(1-0-2) 

Oral diagnosis II 

     ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะปกติ 

ล ักษณะแตกต่างที ่ เป็นปกติท ี ่อาจพบได้และลักษณะ

ผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหา

พยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธี

ตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจจากห้องปฏิบัติการ 

เพื่อการวินจิฉัย ทำนายโรค การวางแผนการรักษา รวมทั้ง

การขอคำปรึกษา หร ือส ่งต ่อผ ู ้ป ่วย ข ้อควรระว ังใน 

การวางแผนการรักษา ผูป้่วยที่โรคทางระบบ 

     Anatomical and physical examination of oral lesions 

and pathology utilizing clinical and radiographic 

421315 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2                      1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 2 

    ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะปกติ 

ล ักษณะแตกต่างที ่ เป ็นปกติท ี ่อาจพบได้และลักษณะ

ผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหา

พยาธิสภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธี

ตรวจทางคลินิก ทางภาพรังสี การตรวจจากห้องปฏิบัติการ 

เพ ื ่อการว ิน ิจฉ ัย ทำนายโรค การวางแผนการรักษา  

การขอคำปรึกษา หรือส่งต่อผู ้ป่วย ข้อควรระวังในการ 

วางแผนการรักษา ผูป้่วยที่โรคทางระบบ 

    Anatomical and physical examination of oral lesions 

and pathology utilizing clinical and radiographic 

ปรับรหัส

วิชา 

และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 



examination and laboratory aids related to diagnosis 

treatment planning consultation and referral system. 

examination and laboratory aids related to diagnosis 

treatment planning consultation and referral system 

 

421322 ทันตรังสี 1                       1(1-0-2) 

Oral Radiology I 

     การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี อันตรายและ

การป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์และชนิดของ

ฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที ่ใช้ในทางทันตกรรม 

เทคนิคในการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การควบคุม

คุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทันตรังส ี

หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อ

ผู้ป่วย  

     The production of x-radiation, interaction of x-ray 

with matter radiation biology, radiation hazards and 

radiation protection, x-ray machine, image formation, 

dental film, dark room and image processing, image 

quality intra oral technique and special technique for 

dental radiography, courses and correction of radiographic 

errors, concerning the effects of radiation on the living 

organisms and the protection from radiation hazards are 

included. 

 

421316 ทันตรังสี 1                            1(1-0-2) 

Oral Radiology 1 

    การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี อันตรายและ

การป้องกันอันตรายจากรังสี เครื่องเอกซเรย์และชนิดของ

ฟิล์มและอุปกรณ์รับภาพดิจิตัลที ่ใช ้ในทางทันตกรรม 

เทคนิคในการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม การควบคุม

คุณภาพภาพรังสี การป้องกันการติดเชื้อในคลินิกทนัตรังสี 

หลักการสั่งถ่ายภาพรังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อ

ผู้ป่วย  

    Production of x-radiation, interaction of x-ray with 

matter radiation biology, radiation hazards and radiation 

protection, x-ray machine, image formation, dental film, 

dark room and image processing, image quality intra oral 

technique and special technique for dental radiography, 

courses and correction of radiographic errors, concerning 

the effects of radiation on the living organisms and the 

protection from radiation hazards are included 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 

421323 ศัลยศาสตร์เบือ้งต้น                      1(1-0-2) 

Basic Surgery 

     พื ้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนองของ

ร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำและแร่ธาตุ การให้

สารน ้ำทดแทน และการให ้ เล ือด การตกเล ือดและ

ภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยาประเภทต่าง ๆ และเทคนิค 

การเย็บแผล 

     Basic principle of surgery,body response to injurie, 

fluid and electrolyte, fluid replacement and blood 

transfusion, hemorrhage and shock, injection techniques 

and suturing techniques. 

 

421321 ศัลยศาสตร์เบือ้งต้น                       1(1-0-2) 

Basic General Surgery 

     พื ้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนองของ

ร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำและแร่ธาตุ การให้

สารน ้ำทดแทน และการให ้ เล ือด การตกเล ือดและ

ภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยาประเภทต่างๆ และเทคนิค 

การเย็บแผล 

    Basic principles of surgery, body response to injurie, 

fluid and electrolyte, fluid replacement and blood 

transfusion, hemorrhage and shock, injection techniques 

and suturing techniques 

ปรับรหัส

วิชา 

 

421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก                       1(1-0-2) 

Oral Surgery  

     การประเมินผู้ป่วยและฟันโดยการตรวจทางคลินิกและ

ภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน ข้อบ่งชี้และข้อห้ามสำหรับ

การถอนฟัน และผ่าฟันฝังและฟันคุด เครื ่องมือและ

หลักการของเครื่องมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค 

การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยากซับซ้อน  

การผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซี่สุดท้าย หลักการ

  ปิดรายวิชา 



ร ักษาฟ ันค ุดหร ือฟ ันฝ ังท ี ่ ไม ่ ใช ่ฟ ันกรามซ ี ่ส ุดท ้าย 

ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการถอนฟันและผ่าฟัน 

     Evaluation of patients and teeth by clinical and 

radiographic examination before extraction; indications 

and contraindications for exodontias and surgical removal 

of impaction and/or embedded teeth; armamentarium; 

mechanical principles of surgical instruments; principles 

and techniques of simple extraction; complicated 

extraction and surgical removal of impaction or embedded 

teeth; past operative complications from exodontias; 

prevention and management of complications; instruction 

for post-operqative care of extraction, surgical removal of 

impaction and embedded teeth. 

 

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล                1(1-0-2) 

Pain and Anxiety Control 

     สรรีวิทยาพืน้ฐานของความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพืน้ฐาน

ของยาบรรเทาปวดซึ่งลดการอักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิด

เสพติด ยาชาเฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และ

ยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวดและความกังวล

ก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใชย้าชาเฉพาะที่ยา

กล่อมประสาท ยานอนหลับและยาคลายกังวล ยาสงบ

ประสาท การดมยาสลบ ข ้อบ่งช ี ้  ข ้อห้ามของยาที ่ใช้ 

ภาวะแทรกซ้อนจากการใชย้า การเตรยีมตัวผู้ป่วยก่อนและ

หลังการใชว้ิธีต่างๆ 

     Basic pain physiology; principles of pharmacology of 

anti-inflammatory analgesics; opioid analgesics; local 

anesthetics; sedatives, hypnotics and antianxiety; pain 

and anxiety control prior to dental treatment ; local 

anesthetics, sedatives, hypnotics and antianxiety, 

conscious sedation, general anesthesia; indication, 

contraindication and complications of drug used; pre and 

post administration care. 

 

421324 การควบคมุความเจ็บปวดและกงัวล                 1(1-0-2) 

Pain and Anxiety Control 

    สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัชวิทยาพื้นฐาน

ของยาบรรเทาปวดซึ่งลดการอักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิด

เสพติด ยาชาเฉพาะที ่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ  

และยาคลายก ังวล การควบค ุมความเจ ็บปวดและ 

ความกังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม พื้นฐานหลักการ

การดมยาสลบ ข้อบ่งชี ้ข้อห้ามของยาที่ใช ้ภาวะแทรกซ้อน

จากการใช้ยา การเตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธี

ต่างๆ 

    Basic physiology of pain, basic pharmacology of  

anti-inflammatory analgesics, opioid analgesics, local 

anesthetics, sedatives, hypnotics and antianxiety, pain 

and anxiety control prior to dental treatment, basic 

principles of general anesthesia, indication, 

contraindication and complications of drug used, pre and 

post administration care 

ปรับรหัส

วิชา 

 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเคร่ืองมือทางทันตกรรม    2(2-0-4) 

Dental Materials and Instrument  

    หลักการ และวิธีการใช้เครื ่องมือในการทดสอบหา

คุณสมบัติทางด้านทันตวัสดุศาสตร์ 

     Basic principle, method, the composition, properties, 

and manipulation of the dental materials used in the 

practice of dentistry are discussed. 

 

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรม    2(2-0-4) 

Dental Materials and Technologies   

    พื ้นฐานความรู ้ด ้านวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีท ี่

เกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน 

    Basic knowledge of dental materials and technologies 

related to current dentistry 

 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษาไทย 

และภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



421331 ฟันเทียมทั้งปาก 1                                  1(1-0-2) 

Complete Denture I  

     ความรู ้พ ื ้นฐานและศัพท์บ ัญญัต ิสาขาทันตกรรม

ประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั้นตอนการรักษาฟันเทียมทั้ง

ปาก หลักการและวิธีการพิมพ์ปาก ความสัมพันธ์ของ

ขากรรไกร  และการบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร 

หล ักการของกลอุปกรณ์ขากรรไกร และกลอุปกรณ์

ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมทั้งปาก 

     Basic theoretical knowledge of complete denture: 

glossary, anatomy of face and intraoral structures, 

maxillomandibular relationship, examination, diagnosis, 

treatment planning and complete denture construction 

procedures, delivery, patient instruction, rechecked, 

problems solving, denture repairing, denture relining and 

denture rebase. 

 

421340 ฟันเทียมทั้งปาก 1                                    1(1-0-2) 

Complete Denture 1  

    การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อการรักษา 

ฟันเทียมทั้งปาก  ความรู้พื้นฐานด้านกายวิภาคที่เกี่ยวข้อง 

ความรู้พื้นฐานด้านการยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับ

ของงานฟันเทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด

พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้างแท่นกัดและ

การลองแท่นกัด  การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร 

และการใชก้ลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง   

    Intra oral and extra oral examination for complete 

denture, basic knowledge of anatomical landmark related 

to complete denture, basic knowledge of retention 

stability and support of completed denture, theory of 

impression, individual tray fabrication, border molding, 

occlusion rim fabrication and trial, maxillo-mandibular 

registration, and articulator usages 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421332 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1                    1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory I  

     การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อวินิจฉัย  

การสร้างฟันปลอดทั้งปากโดยใช้ชิ ้นหล่อหลัก การสร้าง

แผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบนชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้น

หล่อติดตั้งบนฐานกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียง

ฟันหน้าบนและล่าง 

     Introduces the student making complete denture in 

laboratory, the student has to construct the individual tray 

on diagnostic casts, making complete denture using 

working casts, mounting working casts on the articulator, 

teeth arrangement on the upper and lower working casts.  

 

421341 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก                      1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory  

    การสร้างแผ่นฐานชั ่วคราวและแท่นกัดบนชิ ้นหล่อ  

การนำชิ ้นหล่อติดตั ้งบนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง  

การเรียงฟันหน้า การเรียงฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง 

การแต่งข ี ้ผ ึ ้ง การติดตั ้งซ ้ำ และการเลือกกรอแก้ไข 

การสบฟัน 

    Baseplate and occlusion rim fabrication, mounting, 

anterior teeth arrangement, posterior teeth arrangement 

for bilateral balanced occlusion, waxing, laboratory 

remounting, and selective grinding 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษาไทย

และภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421333 วิทยาการโรคฟันผุ                      2(2-0-4) 

Cariology   

     บทนำสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิดของโรคฟันผุ 

บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ แผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลาย 

ในการเกิดโรคฟันผุ ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยา 

การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟันผุ และ

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรคฟันผุ 

     Introduction to cariology, pathology of dental caries, 

role oral microflora and biofilms on teeth, role of saliva, 

clinical and histopathology of dental caries, caries 

diagnosis, caries risk assessment and laboratory 

examination, caries prevention. 

 

421330 วิทยาการโรคฟันผุ                           2(2-0-4) 

Cariology   

    บทนำสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิดของโรคฟันผุ 

บทบาทของเชือ้จุลินทรย์ี แผ่นคราบจุลินทรีย์และน้ำลายใน

การเกิดโรคฟันผุ ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยา 

การตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี ่ยงต่อโรคฟันผุ  

และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกันโรคฟันผุ 

    Introduction to cariology, pathology of dental caries, 

role of oral microflora biofilms on teeth, and saliva, clinical 

and histopathology of dental caries, caries diagnosis, 

caries risk assessment and laboratory examination, caries 

prevention 

ปรับรหัส

วิชา 

  

 



421334 ทันตกรรมหัตถการ 1                      1(1-0-2) 

Operative Dentistry I 

     ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและรอยโรค

บริเวณคอฟันที่มีสาเหตุอื ่น ข้อคำนึงทางชีวภาพในการ

เตรียมโพรงฟัน การจำแนกและการเรียกชื่อส่วนต่างๆของ

โพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟันเพื ่อการบูรณะฟัน 

เครื่องมือทางทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื่อ

บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที ่มีสีเหมือนฟัน การเตรียม

โพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน  

     Scope and principle of operative dentistry, dental 

caries, biological consideration in cavity preparation, 

classification of dental cavity, cavity preparation 

terminology, principle of cavity preparation, 

instrumentation in operative dentistry, cavity preparation 

for amalgam and for tooth-colored restorative materials, 

advanced cavity preparation, caries removal. 

 

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1                       1(1-0-2) 

Operative Dentistry 1 

     ขอบเขตและหลักการงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุ

และรอยโรคบร ิ เวณคอฟ ัน ข ้อคำน ึงทางช ีวภาพใน 

การเตรยีมโพรงฟัน การจำแนก การเรียกชื่อส่วนต่างๆของ

โพรงฟัน หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทันตกรรม

หัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื ่อบูรณะด้วยอมัลกัม  

วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะโพรงฟัน           

    Scope and principle of operative dentistry, dental 

caries and cervical lesion, biological consideration in cavity 

preparation, classification of dental cavity, cavity 

preparation terminology, principle of cavity preparation, 

instrumentation in operative dentistry, cavity preparation 

for amalgam, amalgam material and restorative 

procedure 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421335 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1                    1(0-3-0) 

Operative Dentistry Laboratory I  

     ฝึกการใช้เครื ่องมือตัดฟัน (Hand instruments) และ

เคร ื ่องกรอ (Rotary engine) ในการเตร ียมและตกแต่ง 

โพรงฟันสำหรับรองรับวัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ ฝึกการ

กำหนดขอบเขตและการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบ

ต่างๆ ในฟันหน้าและฟันหลัง เพื ่อรองรับวัสดุบูรณะ 

ฟันถาวรชนิดอมัลกัม   คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโน

เมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ 

     Practices in laboratory setting using hand instruments 

and rotary engines to prepare the teeth into cavities 

suitable for various types of restorative materials, 

including cavity outline design, cavity preparation on 

anterior and posterior teeth before restoring with 

amalgam, composite resin, and glass ionomer cement, 

and mechanical removal of dental caries. 

 

421332 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1                     1(0-3-0) 

Operative Dentistry Laboratory 1 

    การฝึกการใชเ้คร่ืองมือตัดฟัน เคร่ืองกรอฟันและการใช้

วัสดุอุดฟันชนิดอมัลกัม การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆ

และการบูรณะฟันด้วยอมัลกัม 

    Practice in laboratory setting using hand instruments 

and rotary engines to prepare the teeth into various types 

of cavity suitable for amalgam material and filling cavities 

with amalgam 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421336 ฟันเทียมทั้งปาก 2                                  1(1-0-2) 

Complete Denture II  

     หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง(รูปแบบ) 

และสีของซี่ฟันเทียม หลักการและเทคนิคการเรียงฟนัหน้า 

และฟันหลัง การแต่งขี ้ผ ึ ้ง และเค้ารูปลอกเลียนแบบ

ลักษณะตามธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็น

วัสดุฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบฟัน การใส่

ฟันเทียม   การบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

หลังการใส่ฟันเทียมทั้งปาก 

421343 ฟันเทียมทั้งปาก 2                                    1(1-0-2) 

Complete Denture 2  

    การเลือกซี่ฟันเทียม  การเรียงฟันหน้า-หลัง  การลอง

ฟันหน้า-หลัง  การแต่งขี้ผึ้ง  กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้ง

เป ็นวัสดุฐานฟันเทียม การเลือกกรอแก้ไขการสบฟัน  

การติดตั้งซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง

ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาที ่เกิดขึ ้นหลังใส่ฟันเทียม 

หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียมคร่อมรากเทียม 

    Tooth selection, anterior-posterior teeth arrangement, 

anterior-posterior teeth trial, waxing, laboratory 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



     Provides the student with the fundamentals of 

treatment of the complete denture with the skill and the 

understanding to select size, shape and color of denture 

teeth, technique of arrangement of front and posterior 

teeth, waxing, flasking, occlusal adjustment, preventive 

maintenance and corrective maintenance of complete 

denture. 

 

procedures for complete denture fabrication, selective 

grinding, remount procedures, denture delivery, patient 

instruction, clinical problems related to complete denture 

delivery, principles of single denture and overdenture 

421337 ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2                    1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory II 

     การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้การสมดุล 

การแต่งขี้ผึ้งและสร้างเค้ารูป กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้ง

เป็นวัสดุฐานฟันเทียม การสอบติดตั ้งซ้ำ การเลือกกรอ

แก้ไขสบฟัน การขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก การเรียงฟันบน

และล่างสำหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และการซ่อมฟัน

เทียมทั้งปาก 

     Provides the student with the understanding of 

laboratory procedures arrangement of denture teeth, 

waxing, remounting, selective grinding, finishing, 

polishing and repaired denture. 

 

  ปิดรายวิชา 

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1                     1(1-0-2) 

Removable Partial Denture I  

     ศัพท์เฉพาะเกี ่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

การแบ่งชนิดของสันเหงือก ส่วนประกอบและหน้าที่ของ 

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการ 

ใชง้าน 

     Basic principles and methods structure and function of 

removable partial denture and using surveyor and it’s 

function. 

 

421342 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1                      1(1-0-2) 

Removable Partial Denture 1 

     การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วย 

ในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  การจำแนกสันเหงือก

ไร้ฟันบางส่วน เทคนิคการใช้เครื ่องสำรวจความขนาน  

ศัพท์บัญญัติและองค์ประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

และขั้นตอนการออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 

    Oral examination and treatment planning for 

removable partial denture, Kennedy’s classification, 

survey technique, terminology and component of 

removable partial denture, biomechanical movement of 

removable partial denture and design steps of removable 

partial denture 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421339 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได ้1         1(0-3-0)              

Removable Partial Denture Laboratory I  

     การทำฟันเทียมบางส่วนชั่วคราวชนิดถอดได้ทั้งแบบ

ธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน การทำฟันเทียม

บางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกแบบมีตะขอลวด การซ่อม

ฟันเทียมชนิดถอดได้ 

     Provides the student with the understanding of 

laboratory procedure of simple removable partial denture 

421345 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได ้           1(0-3-0)                                    

Removable Partial Denture Laboratory  

    การสำรวจความขนานและความคอดของฟันหลัก   

การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและ

อะคริลิก การกรอฟันในแบบจำลอง การติดตั้งชิ้นหล่อใน

กลอุปกรณ์ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง

ขีผ้ึ้ง การสาธิตการซ่อมฟันเทียม 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษาไทย

และภาษา 

อังกฤษ 



and immediate removable partial denture, acrylic base 

with clasps and repaired of removable partial denture. 

    Surveying and finding undercut on abutment, designs 

of removable partial denture and acrylic partial denture, 

teeth preparation in study cast, mounting, clasp bending, 

teeth arrangement, waxing, demonstration of denture 

repairing 

 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1        1(1-0-2) 

Family Dentistry I  

     หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว การศึกษา

ครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว การตรวจสุขภาพ

ครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง ระบบสุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เคร่ืองมือการศึกษาชุมชน 

     Principle and concept in family dentistry, family study, 

family- health filing, family- health examination, related 

diseases and factors, health- care system and national 

health security and methods of community study. 

 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1                                         1(1-0-2) 

Family Dentistry 1  

    หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว การศึกษา

ครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว การตรวจสุขภาพ

ครอบครัว โรคและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง ระบบสุขภาพและ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เคร่ืองมือการศึกษาชุมชน 

    Principle and concept in family dentistry, family study, 

family- health filing, family- health examination, related 

diseases and factors, health- care system and national 

health security and methods of community study 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

 

421351 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน                    1(0-3-0) 

Clinical Practice in Preventive Dentistry 

     ฝึกปฏิบัติในคลินิกเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพช่องปาก 

และพฤติกรรมทันตส ุขภาพของผู ้ป ่วย  วางแผน และ

ดำเนินการ 

     Clinical practice in the evaluation of oral health and 

oral health behavior of patients, planing and 

implementing. 

 

421352 ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน                     1(0-3-0) 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

      การฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับปฐมภูมิ 

และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มีความรุนแรง โดยเน้น

ประเด็นของความสำคัญ ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน 

ดำ เน ินการผ ่ านกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ  ด ้ วยว ิ ธ ี การ 

ที่หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย    

     Laboratory practice in primary and secondary 

prevention in common oral diseases, severe oral diseases 

by focusing on the issues of importance and the benefits 

of protection. Carried out through a process with various 

suitable methods 

 

ปรับ 

รหัสวิชา

เปลี่ยนชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421352 ชีวสถิตพิืน้ฐาน         1(1-0-2) 

Basic Biostatistics  

     บทนำสู่วิชาชีวสถิต ิแนะนำการเลือก ชนิดของชีวสถิติที่

สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้ พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำ

การเลือก ข้อมูล และชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์  

การคาดหว ังของผลที ่จะได ้ร ับจากการใช ้  ช ีวสถ ิต ิ    

การแบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบการให้

ไดม้าของข้อมูลที่ถูกต้อง  

     Introduction to biostatistics provides an introduction to 

selected important topics in biostatistical concepts and 

reasoning, represents and introduction to the field and 

provides a survey of data and data types, specific topics 

include tools for describing central tendency and 

variability in data; methods for performing inference on 

421381 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิต ิ                           3(2-2-5) 

Research Methodology and Biostatistics      

    หลักการออกแบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ช่องปาก กระบวนการวิจัย การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

จริยธรรมการวิจ ัย ระเบียบวิธ ีว ิจ ัย การแปลผลและ

วิเคราะห์ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียน

บทความวิจัย และหลักชีวสถิตทิี่ใชใ้นงานด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

    Principles of research design in oral health sciences, 

research process, sample size calculation, ethics in 

research, research methodology, data interpretation and 

analysis, writing a research proposal, writing a research 

paper and principle of biostatistics in health sciences 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษาไทย

ภาษา 

อังกฤษ 

ปรับเพิ่ม         

หน่วยกิต

และ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



population means and proportions via sample data; 

statistical hypothesis testing and its application to group 

comparisons; issues of power and study types, while 

there are some formulae and computational elements to 

the course, the emphasis is on interpretation and  

concepts. 

 

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก        1(1-0-2) 

Oral Epidemiology  

     หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรคและโรคใน

ช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพปาก การสำรวจสุขภาพ

ช่องปาก วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา 

ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ

ช่องปากกับโรคทางระบบ  การประเมินความเสี ่ยงของ 

การเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค 

     Principles and methods of science, disease outbreaks 

and disease, oral health index oral health index, oral 

health survey, analysis and presentation of 

epidemiological data, epidemiology of oral diseases, the 

relationship between oral health and systemic diseases, 

assessing the risk of disease, screening and disease. 

 

421380 วิทยาการระบาดช่องปาก                      1(1-0-2) 

Oral Epidemiology  

    หลักการพื้นฐานทางระบาดวิทยา ดัชนีสุขภาพ ดัชนี

สุขภาพช่องปาก  การศึกษาทางระบาดวิทยา การสำรวจ

สุขภาพช่องปาก การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทาง

ระบาดวิทยา การอ่าน และ ประเมินการวิจัยทางระบาด

วิทยาเบือ้งต้น   

     Basic principles of epidemiology health and oral health 

index epidemiological studies, oral health survey, analyze 

and present epidemiological information epidemiological 

research reading preliminary assessing epidemiological 

research 

 

ปรับรหัส

วิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1                      1(1-0-2) 

Orthodontics I 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ข้อต่อ

ขากรรไกร  และอวัยวะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาการของ

การสบฟันตลอดจนสาเหตุและการจำแนกการสบฟันที่

ผิดปกติ 

     Base on basic knowledge of craniofacial growth, 

temporomandibular joint, development of related organs, 

the development of dentitions and occlusion, including 

etiology and types of malocclusion. 

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1                       1(1-0-2) 

Orthodontics 1 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า ฟัน  

และอวัยวะอื่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการสบฟัน การจำแนก

ลักษณะของการสบฟันที่ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ 

สาเหตุของการสบฟันที ่ผิดปกติ แนวคิดการออกแบบ

เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

    Studies of growth and development of craniofacial, 

dentoalveolar and others in related with occlusion, 

classification of normal occlusion and malocclusion, 

etiologies of malocclusion, conceptual design of removable 

orthodontic appliances and interceptive orthodontic 

treatment 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421410 ปรทิันตวิทยา 3         2(2-0-4) 

Periodontology III   

     หล ักการและว ิธ ีการทำศ ัลย ์ปร ิท ันต ์แบบต่างๆ   

การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรคบริเวณ

ช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูกและการเหนี่ยวนำให้

เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การจัดการภาวะความผิดปกติของเหงือก

และเยื ่อเมือก การทำศัลย์ปริทันต์ เพื ่อแก้ปัญหาด้าน 

421420 ปรทิันตวิทยา 3                                          2(2-0-4) 

Periodontology 3 

    หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่นพับ 

ปร ิท ันต ์  การต ัดเหง ือก ศ ัลยกรรมกระด ูก การจัด 

การรอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การรักษา 

ปรทิันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดอวัยวะปรทิันต์ใหม่ การจัดการ

ภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษา 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 



ความสวยงาม การร ักษาคงสภาพอว ัยวะปร ิท ันต์    

การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู้ป่วย

โรคปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและการมี

กลิ ่นปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู ้ป ่วยเด็ก การยึด 

ดามฟันที่สูญเสียอวัยวะปริทันต์ การรักษาทางปริทันต์  

โดยใช้ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้ยา

เฉพาะที่ในการรักษาโรคปรทิันต์  

     Principle of periodontal surgery including 

gingivectomy, flap operation and osseous surgery, wound 

healing in periodontal therapy, management of furcation 

involvement   bone graft and reconstructive periodontal 

therapy, management of muco-gingival deformities, 

esthetic aspect in periodontal therapy , supportive 

periodontal treatment, multidisciplinary treatment plan for 

periodontal patients, management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of children with 

periodontal disease, splinting, electro-surgery and laser 

in periodontal therapy and local drug used in periodontal 

disease. 

 

ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม การรักษาภาวะ

ฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของแผลปริทันต์ การรักษา 

คงสภาพอวัยวะปรทิันต์ การวางแผนและรูปแบบการรักษา

แบบสหสาขาในผ ู ้ป ่วยโรคปร ิท ันต ์อ ักเสบ การจัด 

การโรคปริท ันต ์ท ี ่ส ัมพ ันธ ์ก ับโรคโพรงประสาทฟัน  

การจัดการโรคปริทันต์ที ่ส ัมพันธ์กับทันตกรรมบูรณะ  

การจัดการโรคปริทันต์ที ่ส ัมพันธ์กับทันตกรรมจัดฟัน  

การจัดการกับภาวะเสียวฟัน การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก 

การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การใช้

ยาเฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรคปริทันต์

โดยใชศ้ัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์   

     Principle of periodontal surgery, flap operation, 

gingivectomy, osseous surgery, management of furcation 

involvement, reconstructive of periodontal therapy, 

management of muco-gingival deformities, esthetic 

aspect in periodontal therapy, treatment of periodontal 

emergencies, periodontal wound healing, supportive 

periodontal treatment, multidisciplinary treatment plan for 

periodontal patients, management of periodontitis 

associated with pulpal disease, management of 

periodontic-restorative relationship, management of 

periodontic-orthodontic relationship, management of 

tooth sensitivity, management of halitosis, management 

of children with periodontal disease, splining, local drug 

used in periodontal disease, electrosurgery and laser in 

periodontal therapy 

 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421411 คลินิกปรทิันตวิทยา 1                      2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology I  

     ฝึกปฏิบ ัต ิงานในคลิน ิกสาขาปริท ันตวิทยาโดยให้  

การรักษาผูป้่วยโรคเหงือกอักเสบ 

     Aims to give the gingivitis patients the best possible 

service by students. 

421421 คลินิกปรทิันตวทิยา 1                                  2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 1 

    การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาในการให้การ

รักษาผูป้่วยโรคเหงือกอักเสบระดับต้นถึงระดับรุนแรง 

    Clinical periodontal practice in periodontal therapy to 

treat early to severe gingivitis patients 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวชิา 

 

421412 คลินิกทันตรังสี 1          1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology I  

      ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย

ท ั ้งการถ ่ายภาพรังส ีในและนอกช ่องปาก  ฝึกท ักษะ 

ในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั้งระบบ 

ดิจิตัลและฟิล์มการถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั้งปากที่

ถูกต้อง ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม 

421411 คลินิกทันตรังสี 1                      1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 1  

    การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วย 

ทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การฝึกทักษะใน

การถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพทั ้งระบบ 

ดิจิตัลและฟิล์มการถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั ้งปาก 

ท ี ่ถ ูกต ้อง การปฏ ิบ ัต ิการป ้องก ันร ังส ี  การควบคุม 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผลภาพรังสี  

ในช่องปากและใบหน้า 

    The oral radiology clinic makes radiographs (x-rays) of 

the teeth, jaws, skull, temporomandibular joints, and 

maxillary sinuses using digital intraoral and extraoral and 

advanced cone-beam CT imaging modalities, radiation 

safety guidelines and the radiographic interpretation is 

very important for diagnosis and proper treatment. 

 

การติดเช ื ้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสี  

ในช่องปากและใบหน้า 

    The oral radiology clinic makes radiographs (x-rays) of 

the teeth, jaws, skull, temporomandibular joints, and 

maxillary sinuses using digital intraoral and extraoral and 

advanced cone-beam CT imaging modalities, radiation 

safety guidelines and the radiographic interpretation is 

very important for diagnosis and proper treatment 

 

 

421413 ทันตรังสี 2        2(2-0-4) 

Oral Radiology II 

     หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการเข ียน

รายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรังสี ลักษณะ

ทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและโครงสร้าง

รอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนา

ฟ ัน  ล ักษณะทางภาพร ั งส ี ของ โรคฟ ันผ ุ  โรคของ 

โพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน  การติดเชื ้อใน

กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ และเนื้องอก

ในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับอุบัติเหตุที ่ฟันและ

ใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสี

ของรอยโรคที ่เกิดขึ ้นในต่อมน้ำลาย ข้อต่อขากรรไกร  

โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวินิจฉัยแยกโรค และ

หลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบ 

ในผู้ป่วยที่ไดรั้บรังสีรักษา  

     Basic principle of film interpretation, radiographic 

features of oral and maxillofacial diseases and systemic 

diseases and other diseases that cause changes in jaw 

bone, others include radiographic techniques and 

radiographic features of salivary gland, 

temporomandibular joint and maxillary sinus, and 

principles of dental care and management for irradiated 

patients. 

421410 ทันตรังสี 2                                         2(2-0-4) 

Oral Radiology 2 

    หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการเข ียน

รายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยายภาพรังสี ลักษณะ

ทางกายวิภาคที่ปกติทางภาพรังสีของฟันและโครงสร้าง

รอบๆ ศีรษะและใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนา

ฟัน ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรง

ประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติดเชื้อในกระดูก

ขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ และเนื้องอกใน

ขากรรไกร ภาพรังสีของการไดรั้บอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า 

รวมทั ้งโรคทางระบบและโรคชนิดอ ื ่นๆ ท ี ่ทำให ้เก ิด 

การเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสี

ของรอยโรคที ่เกิดขึ ้นในต่อมน้ำลาย ข้อต่อขากรรไกร  

โพรงอากาศข ้างจม ูก  การให ้การว ิน ิจฉ ัยแยกโรค  

และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติในช่องปากที่พบ

ในผู้ป่วยที่ไดรั้บรังสีรักษา  

    Basic principles of film interpretation, radiographic 

features of oral and maxillofacial diseases and systemic 

diseases and other diseases that cause changes in jaw 

bone, others include radiographic techniques and 

radiographic features of salivary gland, 

temporomandibular joint and maxillary sinus, and 

principles of dental care and management for irradiated 

patients 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล       1(1-0-2) 

Oral and Maxillofacial Surgery  

     ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม 

หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน  การวิน ิจฉ ัยสาเหตุและ 

การรักษา และจัดการอาการติดเชื ้อบริเวณช่องปากอัน

เนื่องมาจากฟัน การวินิจฉัยและจัดการป่วยที ่บาดเจ็บ 

ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่ 

การดูแลผูป้่วยในระบบโรงพยาบาล  

421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล        2(2-0-4)                                

Oral and Maxillofacial Surgery  

    ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม 

หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การวิน ิจฉ ัยสาเหต ุและ 

การรักษา และจัดการอาการติดเช ื ้อบริเวณช่องปาก 

กระดูกขากรรไกรและใบหน้า อันเนื ่องมาจากฟันหรือ

เนื้อเยื่อในช่องปาก การวินิจฉัยและจัดการผู้ป่วยที่ได้รับ

อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 

ระบบการจัดการส่งต่อผ ู ้ป ่วยท ี ่ประสบอุบ ัต ิเหตุหมู่   

การดูแลและรักษาผูป้่วยในระบบโรงพยาบาล  

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษาไทย 

ปรับเพิ่ม 

หน่วยกิต 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 



     Preprosthetic surgery, principle of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and management of 

oral and maxillofacial injuries, referral system of mass 

casualty and caring hospital patients. 

 

    Preprosthetic surgery, principles of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and management of 

oral and maxillofacial injuries, referral system of mass 

casualty and caring hospital patients 

 

 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                    2(0-6-0) 

Clinical Practice in Oral Surgery I  

     ซักประวัติ และตรวจเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษา

เพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและเป็นผู้ช่วยใน

การถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for treatment planning 

in exodontias, practicing uncomplicated extraction and 

assisting in complicated extraction or impacted tooth 

removal. 

 

421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                     1(0-3-0) 

Oral Surgery Clinic 1  

    การซ ักประว ัต ิ  และตรวจเพ ื ่อใช ้ ในการวางแผน 

การรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่ซับซ้อนและ 

การเป็นผู้ช่วยในการถอนฟันแบบซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

    History taking and examination for treatment planning 

in exodontias, practicing uncomplicated extraction and 

assisting in complicated extraction or impacted tooth 

removal 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

421416 ชีววทิยาช่องปาก 2                     2(2-0-4) 

Oral Biology II  

     ใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐานและ

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธสิภาพ

ของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทาง

คลินิก และลักษณะจุลพยาธิวิทยา 

     Utilizing basic medical science and clinic medical 

science in disease analysis, etiology and pathogenesis 

clinical feature and histopathology. 

421412 ชีววทิยาช่องปาก 2                      2(2-0-4)  

Oral Biology 2  

    การว ิ เคราะห ์พยาธ ิสภาพของโรค สาเหต ุและ

กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และลักษณะ 

จุลพยาธิวทิยา 

    Disease analysis, etiology and pathogenesis clinical 

feature and histopathology 

 

ปรับรหัส

วิชา 

และ 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก                     1(1-0-2) 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

     สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก 

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 

วิธีการวินจิฉัย การวินจิฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรค

ของเยื่อเมือกช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา 

     Causes, pathology, incidences, clinical and histological 

manifestations of oral mucosal lesions, diagnostic 

methods, differential diagnosis and management, 

particularly medication, of oral mucosal lesions. 

 

421413 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก                      1(1-0-2) 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

    สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก 

ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 

วิธีการวินจิฉัย การวินจิฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรค

ของเยื่อเมือกช่องปาก โดยเน้นการรักษาด้วยยา 

    Causes, pathology, incidences, clinical and histological 

manifestations of oral mucosal lesions, diagnostic 

methods, differential diagnosis and management, 

particularly using medication 

ปรับรหัส

วิชา 

 

421418 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1                    1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Diagnosis I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซักประวัติผู้ป่วย 

ตรวจทางคล ิน ิก ในช ่องปาก  ตรวจทางภาพร ั ง ส ี   

ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย อธิบายแผน 

การรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา ส่งต่อ

ผู ้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม ทำการบันทึก

421414 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1                   1(0-3-0) 

Oral Diagnosis Clinic 1 

    การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซักประวัติ

ผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก  ตรวจทางภาพรังสี ให้

การวางแผนการรักษาเบื ้องต้นแก่ผู ้ป ่วย การอธิบาย

แผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การ

ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม การบันทึก

ปรับรหัส

วิชา 

ปรบัชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย



ประวัต ิ อาการที ่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ  

การวินจิฉัยเบือ้งต้นและการวางแผนการรักษา เขียนบันทึก

เพื่อส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้

อย่างเหมาะสม 

     Clinical practicing in examination ie patient history 

taking, intra-oral examination and radiographic 

examination, preliminary treatment plan, discussing 

treatment plan with patients, patient referral, charting 

record ie signs and symptoms, results of examination, 

initial diagnosis and treatment plan, referral or 

consultation notes. 

 

ประวัต ิ อาการที ่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ  

การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา การเขียน

บันทึกเพื่อส่งต่อการรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณี  

จำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

     Clinical practicing in examination ie patient history 

taking, intra-oral examination and radiographic 

examination, preliminary treatment plan, discussing 

treatment plan with patients, patient referral, charting 

record signs and symptoms, results of examination, initial 

diagnosis and treatment plan proper referral or 

consultation notes 

 

รายวิชา 

 

 

421419 อายุรศาสตร์ทั่วไป                     3(2-2-5) 

General Internal Medicine 

     ความรู ้พ ื ้นฐานและการฝึกปฏ ิบ ัต ิงานทางคลิน ิก

เกี ่ยวกับผู ้ป ่วยทางอายุรศาสตร์ที ่พบได้บ่อย รวมทั ้ง  

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษา

ต่อ การฟืน้ฟูสุขภาพการสรา้งเสรมิสุขภาพและการป้องกัน

โรคโดยมีท ัศนคติท ี ่ด ีในการดูแลผู ้ป ่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in patients with 

common medical problems diseases including diagnosis, 

patient management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease prevention, 

establish good attitude in taking care of patients by the 

holistic approach; not only patients but also their family 

and community. 

 

 

 

421425 อายุรศาสตร์ทั่วไปและการดูและผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ                                                              

                                                             3(2-2-5) 

General Medicine and Caring for Patients with Systemic 

Diseases 

    ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกเกี่ยวกับ

ผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้บ่อย รวมทั้งการวินิจฉัยโรค 

การดูแลรักษา การส่งต่อผู ้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟู

สุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ครอบคลุมถึง

ครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

    Basic knowledge and clinical practice in patients with 

common medical problems diseases diagnosis, patient 

management, referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, establishing good 

attitude in taking care of patients family and community 

by the holistic approach 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421430 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 1        1(1-0-2) 

Fixed Prosthodontics I  

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น การใช้วัสดุ

และเคร่ืองมือในการใส่ฟันเทียมชนิดติดแน่น การเตรียมฟัน

หลักสำหรับรเีทนเนอร์ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบ

ด้วยโลหะบางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ

ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปากชั่วคราว 

     Basic fundamentals of fixed prosthodontics 

preparation for clinical procedures, including diagnosis, 

biomechanic principles, and construction of fixed 

prosthodontic restorations, full metal crown, and partial 

metal crown, pontic ridge lap type, soldering and 

construction of individual tray. 

421440 ฟันเทียมชนิดติดแน่น                                  2(2-0-4) 

Fixed Prosthodontics  

    การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วยในงาน 

ฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการรักษาผู้ป่วยที่มีการสึก

ของฟันอย่างรุนแรง หลักการพื ้นฐานของการกรอฟัน 

เพื่อรองรับครอบฟัน การออกแบบสะพานฟัน การวิเคราะห์

ความสวยงาม การสร้างครอบฟันชั่วคราว การเลือกสีฟัน 

การแยกเหงือก ทฤษฎีการพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิด 

ติดแน่น การลองและใส่ช ิ ้นงาน การรักษาฟันที่ผ ่าน 

การรักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเทียมชนิด 

ติดแน่น  

    Oral examination and treatment planning for fixed 

prostheses, steps for treating patient with severely worn 

teeth, basic principles of teeth preparation for crown, 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชือ่

รายวิชา 

ปรับเพิ่ม 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



bridge design, esthetic and smile analysis, provisional 

restoration, shade selection, gingival retraction, theory of 

impression for fixed prostheses, crown trial and insertion, 

restoration of endodontically treated teeth, implant 

supported fixed prostheses 

 

421431 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1        1(0-3-0) 

Fixed Prosthodontics Laboratory I  

     การใช้เครื ่องมืออย่างเหมาะสมในการทำสะพานฟัน

สามหน่วยในฟันหลังบนฟันจำลอง การทำครอบและ

สะพานฟันชั่วคราวด้วยอะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอก

ปากบนฟันจำลองที่เตรยีมไว้แล้ว 

     Fundamentals of fixed prosthodontics prepared in the 

model the same as clinical procedures. The construction 

of temporary crown and temporary bridge use acrylic 

direct and indirect technique on the working prepared 

models. 

 

421441 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น                      1(0-3-0) 

Fixed Prosthodontic Laboratory  

    การกรอฟันสำหรับทำครอบฟัน  การเตรียมคลองราก

ฟันสำหรับทำเดือยฟัน การพิมพ์ปากขั้นสุดท้าย  การทำชิ้น

หล่อหลักในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น  การทำครอบฟัน

ชั่วคราว 

    Teeth preparation for crown, post space preparation, 

final impression, master cast and die fabrication for fixed 

prostheses, provisional restoration 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421432 ฟันเทียมชนิดติดแน่น 2         1(1-0-2) 

Fixed Prosthodontics II  

     ขั้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุกชนิด การทำ

ครอบอะคริลิก และครอบพอร์ซเลนที่มีโครงสรา้งเป็นโลหะ 

การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำตัวเชื่อมต่อชนิดติด

แน่น การทำครอบและสะพานฟันชั่วคราวด้วยอะคริลิกโดย

ใช้แบบจำลองที่เตรียมฟันหลักไว้เรียบร้อยแล้ว การเตรียม

ฟันบนฟันธรรมชาติ และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษา

คลองรากฟันแล้ว 

     Fundamentals of fixed prosthodontics prepared in the 

model the same as clinical procedures, fabrication of 

posterior and anterior acrylic and porcelain-fused-to-

metal restorations are fabricated acrylic temporary single 

or bridge, post and core restoration of endodontically 

treated teeth. 

 

  ปิดรายวิชา 

421433 ปฏิบัติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2        1(0-3-0) 

Fixed Prosthodontics Laboratory II  

     ฝึกปฏิบัติทำครอบพอร์ซเลนที่มีโครงเป็นโลหะ การทำ

ครอบและสะพานฟันชั่วคราว การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป 

การใช้ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การเตรียมฟันหน้าบนฟัน

ธรรมชาติ และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษาคลองรากฟัน

แล้ว 

     Fundamentals of fixed prosthodontics preparation in 

the model the same as clinical procedures, the 

construction of porcelain fused to metal crown (metal 

  ปิดรายวิชา 



substructure crown), temporary crown and temporary 

bridge using acrylic, soldering, preparation of anterior 

teeth and fabricated post and core on endodontically 

treated teeth. 

 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2                      2(2-0-4) 

Operative Dentistry II 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรงฟันแบบ

ต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริกซ์และเวดจ์ วัสดุบูรณะ

ฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุที่ใช้ในการป้องกันอันตรายเนือ้เย่ือ

โพรงประสาทฟัน การบูรณะช่องห่างระหว่างฟัน การกัน

ความชื้นภายในช่องปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน  

การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน การบูรณะ

ด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวีเนียร์ การบูรณะเพื ่อความ

ส วยง าม  ก า รตรวจพยาธ ิ ส ภ าพของฟ ั น ร วมท ั ้ ง 

การวางแผนการรักษา 

     Restorative material, restorative procedure contact 

contour and embrasure, matrix and wedge, temporary 

materials, cement base and cavity liner, diastema closure, 

tooth isolation, postoperative problems, tooth bleaching, 

treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and veneers, 

esthetic considerations, operative examination and 

treatment planning. 

 

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2                       1(1-0-2) 

Operative Dentistry 2 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิดชั่วคราวและ

วัสดุที ่ใช้ป้องกันอันตรายต่อเนื ้อเยื ่อโพรงประสาทฟัน  

การเตรียมโพรงฟันและวิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 

การกำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่องปาก 

ป ั ญ ห า ภ า ย ห ล ั ง ก า ร บ ู ร ณ ะ ฟ ั น  ก า ร ฟ อ ก ส ี ฟั น  

การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน   การตรวจพยาธิสภาพ

ของฟันและการวางแผนการรักษา 

    Tooth colored restorative materials, temporary 

materials, pulp protective materials, cavity preparation 

and restorative procedure for tooth colored materials, 

caries removal, tooth isolation, post operative problems, 

tooth bleaching, treatment of tooth sensitivity, operative 

examination and treatment planning 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1                     2(0-6-0) 

Clinical Practice in Operative Dentistry I  

     ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ 

บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัม และ/หรือวัสดุสีเหมือนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, operative 

treatment planning and simple restoration with amalgam 

and/or tooth-colored restorative materials. 

 

421432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1                         2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 1  
    การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ การบูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุ

สีเหมือนฟัน 

    Clinical practice of the oral examination, operative 

treatment planning and simple restoration with amalgam 

and/or tooth-colored restorative materials 

 

ปรับรหัส

วิชา และ 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

 

 

421436 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2           1(0-3-0) 

Operative Dentistry Laboratory II  

     ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุบ ูรณะ

ประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติ 

คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้า

และฟันหลังที่กรอเตรียมโพรงฟันไว้ ฝึกการป้องกันโพรง

ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟันแบบ

ชั่วคราว และฝกึการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย  

     Laboratory practices in restoring previously prepared 

dental cavities on anterior and posterior teeth with 

amalgam and tooth-colored materials composite resin 

421431 ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2                      1(0-3-0) 

Operative Dentistry Laboratory 2 

    การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอเตรียมโพรง

ฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือนฟัน คอมโพสิตเรซิน 

กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ การฝึกเตรียมโพรงฟันและ

บูรณะทั ้งในฟันหน้าและฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์และ 

รองพื้นในโพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่

แผ่นยางกันน้ำลาย 

   Laboratory practice in hand instruments and rotary 

engines, to prepare the teeth into cavities suitable for 

tooth colorlike  materials, composite resin, glass ionomer 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



and glass ionomer cement, lining and protecting the deep 

cavities with pulp protection material, and filling cavities 

with temporary restorative materials, and rubber dam 

application. 

cement, including cavity preparation and restoration of 

anterior and posterior teeth, practice using cement and 

lining in deep cavity, temporary filling, and rubber dam 

application 

 

421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                       1(1-0-2) 

Endodontics I  

     ชีวภาพและการตอบสนองของเนื ้อเยื ่อในโพรงฟัน 

ขั้นตอนการเกิดโรคของเนือ้เย่ือในโพรงฟันและเนื้อเย่ือรอบ

ปลายรากฟัน เครื ่องมือและการทำให้ปราศจากเชื ้อ  

การตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื ้อเยื ่อใน 

โพรงฟันและเนือ้เย่ือรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ

รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ

ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 

     The biology and responses of pulp tissues, 

pathogenesis of pulpal and periapical diseases, 

instruments and aseptic techniques, endodontics 

examination, diagnosis of the diseases occurred in the 

pulp and periapical tissues, principles and methods of root 

canal treatment, treatment evaluation, restoration for 

endodontic treated tooth. 

421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                       1(1-0-2) 

Endodontics 1  

    ชีวภาพและการตอบสนองของเนือ้เย่ือในโพรงฟัน พยาธิ

สภาพการเกิดโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันและเนื้อเยื่อรอบ

ปลายรากฟัน เครื ่องมือและการทำให้ปราศจากเชื ้อ  

การตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื ้อเยื ่อใน 

โพรงฟันและเนือ้เย่ือรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ

รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การบูรณะ

ฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 

    Biology and responses of pulp tissues, pathogenesis of 

pulpal and periapical diseases, instruments and aseptic 

techniques, endodontics examination, diagnosis of the 

diseases occurred in the pulp and periapical tissues, 

principles and methods of root canal treatment, treatment 

evaluation, restoration for endodontic treated tooth 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา

ภาษา 

อังกฤษ 

 

421438 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์                     1(0-3-0) 

Endodontic Laboratory  

     ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง ๆ ตั้งแต่ขึ้นตอน

การเป ิดทางเข ้าสู ่ โพรงฟัน การว ัดความยาวทำงาน  

การเตร ียมคลองรากฟัน การใส ่ยาในคลองรากฟัน  

การลองแท่งยางหลักและการอุดคลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic procedure, access 

opening, working length determination, mechanical 

instrumentation, intracanal medication, try main cone and 

root canal obturation. 

421434 ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์                     2(0-6-0) 

Endodontic Laboratory  

    การฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี ่ต ่างๆ ตั ้งแต่  

ฟันหน้า ฟันกรามน้อย และฟันกราม การเปิดทางเข้าสู่

โพรงฟัน การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน 

การใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและการอุด

คลองรากฟัน  

    Laboratory practices in endodontic procedure of 

anterior teeth, premolar and molar teeth, such as access 

opening, working length determination, mechanical 

instrumentation,   intracanal medication, try main cone 

and root canal obturation 

 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2                     1(1-0-2) 

Removable Partial Denture II  

     ข้อบ่งช ี ้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภทของ 

ฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการทำฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการทำฟันเทียมบางส่วน

ชนิดถอดได้ วัสดุที ่ใช้ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนิด 

ถอดได้ 

     Provides the student with the fundamentals of 

treatment, indication, preliminary analysis, oral 

preparation, planning and design for the patients. 

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2                      1(1-0-2) 

Removable Partial Denture 2  

    การกรอแต่งฟันเพื่อรองรับฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

การส ื ่อสารก ับช ่างท ันตกรรม  การลองโครงโลหะ   

การพิมพ์ปากขณะทำงาน  การสบฟันในงานฟันเทียม

บางส่วนชนิดถอดได้  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้

งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ขั้นตอนการออกแบบฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอะคริลิก 

    Tooth alteration for removable partial denture, 

laboratory communication, skeletal framework trial, 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



Instruction includes sequential laboratory exercises and 

the dental materials used for fabricated removable partial 

denture. 

 

functional impression, occlusion in removable partial 

denture, problem solving after delivery removable partial 

denture, design steps of acrylic partial denture 

 

421440 ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2       1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory II  

     การวิเคราะห์ชิน้หล่อด้วยเคร่ืองเซอร์เวย์ การเขียนแบบ

ฟันเทียมบนชิ้นหล่อ การเตรียมเรสต์ การกรอปรับแต่งฟัน 

การกำจัดบริเวณส่วนป่องบนฟันหลักที่ไม่ต้องการ การกรอ

สร้างพื้นที่คอดที่ต้องการสำหรับปลายตะขอ การวางแบบ

ขี้ผึ้งตามลักษณะโครงสร้างฟันเทียมส่วนโครงโลหะบนชิ้น

หล่อ 

     This course provides the student with cast survey, 

drawing design upper and lower  jaw, drawing design for 

clasps, rest seats, tooth  alteration, block-out  and  relief, 

waxing framework. 

 

  ปิดรายวิชา 

421450 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1                    1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory I  

    ว ิ เคราะห ์แบบจำลองฟ ันทางท ันตกรรมจ ัดฟัน  

ฝึกปฏิบัติการทำเคร่ืองมือแก้ไขนิสัยผิดปกติ 

     Laboratory about construction of orthodontic models, 

models analysis and construction of simple removable 

orthodontic appliances to correct abnormal habits. 

 

421461 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 1                     1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory 1  

    การฝึกปฏิบัติการพิมพ์ปากเพื่อทำแบบจำลองฟันทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน การฝึกปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรม 

จัดฟัน และการออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

ชนิดถอดได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

    Laboratory practices in impression for orthodontic 

study models, orthodontic wire bending practice and 

practice of removable orthodontic appliance design for 

interceptive treatment 

 

ปรับรหัส

วิชา 

และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421451 วิจัยทางทันตกรรม 1                     2(1-3-2) 

Research for Dentistry I  

     รูปแบบและประเภทของการวิจัยทางทันตกรรมระเบียบ

วิธีว ิจัย  การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  

การรวบรวมและการว ิเคราะห ์ข ้อม ูล การใช ้สถ ิต ิท ี่

เหมาะสม การอภิปรายผลการวิจัย รูปแบบการนำเสนอ

ผลการวิจัย 

     Dental research types, research methodology, 

research planning, proposal writing, data collection and 

analysis appropriate usage of the statistics, discussion of 

the results and types of presentation. 

 

  ปิดรายวิชา 

421452 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว      2(0-6-0) 

Field  Practice in Family Dentistry  

     การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ สาขาวิชา

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย การวางแผนและ

421451 ปฏิบัติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว         2(0-6-0) 

Field  Practice in Family Dentistry  

    ก ารฝ ึ กภาคสนามร ่ วมก ั น ระหว ่ า งสหว ิ ช าช ีพ  

การวางแผนและดำเน ินการเก ็บข ้อม ูลแฟ ้มส ุขภาพ

ปรับรหัส 

วิชา 

 



ดำเนินการเก็บข้อมูลแฟ้มสุขภาพครอบครัว การศึกษา 

โรคและปัจจัยที่เกี ่ยวข้อง การเยี ่ยมบ้าน การวางแผน 

การร ักษาและการด ูแลครอบคร ัว  นำเสนอข ้อมูล 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

     The interaction between multidisciplinary field, faculty 

of health sciences consists of planning and carrying out 

the family health data, the study of diseases and related 

factors, home visits, family planning, treatment and care, 

learn to share the information. 

 

ครอบครัว การศึกษาโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องการเยี่ยม

บ้าน การวางแผนการรักษาและการส่งเสริมการดูแล

สุขภาพตนเองของครอบครัว นำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 

    Field works with multidisciplinary field, faculty of 

health sciences consists of planning and carrying out  

family health data, study of diseases and related factors, 

home visits, family planning, treatment and promote self 

care, sharing information 

 

421510 ทันตกรรมบดเคีย้ว 3                      1(1-0-2) 

Occlusions III 

     บทนำสู่ความรู้สึกเจ็บปวด อาการปวดบริเวณใบหน้า

และช่องปาก การรับความรู ้สึก การจำแนกอาการปวด

บร ิ เวณใบหน ้าและช ่องปาก , หล ักการว ิน ิจฉ ัยและ 

การจัดการความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก 

ความสัมพันธ์ของทันตกรรมบดเคี้ยวกับงานทันตกรรม

สาขาอื่น 

     Introduction to pain, orofacial pain, pain pathway, 

classification of orofacial pain, concepts of diagnosis and 

management of orofacial pain, occlusion related topic. 

 

  ปิดรายวิชา 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว         1(0-3-0) 

Clinical Practice in Occlusions 

      ปฏ ิบ ัต ิการในผู ้ป ่วยท ี ่ม ีความผิดปกติของระบบ 

การบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้การบำบัดรักษา

และการติดตามผลการรักษา 

       Clinical practice in the patients with abnormalities in 

masticatory system, model construction, treatment and 

recall. 

 

 

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว                          1(0-3-0) 

Occlusion Clinic 

     การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ

ของระบบการบดเคี้ยว การปวดที่ใบหน้าและช่องปากที่

ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอนกัดฟัน การตรวจบันทึก การทำ

แบบจำลองฟัน การใช้อุปกรณ์จำลองขากรรไกรบันทึก

ความสัมพันธ์ของขากรรไกรและข้อต่อ การสร้างเฝือก 

สบฟัน การใส่ปรับเคร่ืองมือ การติดตามผลการรักษา 

    Clinical practice in treating patients with abnormalities 

or dysfunction of masticatory system, orofacial pain 

disorders with nonodontogenic origin, bruxism, intra and 

extra oral examinations, chart records, dental model 

construction, using face bow in mounting casts in 

articulator, occlusal splint construction, delivery to patient 

and follow up 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421512 คลินิกปรทิันตวิทยา 2                    2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology II  

     ฝึกปฏิบ ัต ิงานในคลิน ิกสาขาปริท ันตวิทยาโดยให้  

การรักษาผูป้่วยโรคปรทิันต์อักเสบที่มีความรุนแรงระดับต้น

และระดับกลาง 

421520 คลินิกปรทิันตวทิยา 2                                  2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 2 

    การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรักษา

ผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบระดับต้น 

โดยให้การรักษาแบบองค์รวม 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 



     Clinical practice in periodontology to treat patients 

with slight to moderate periodontitis. 

    Clinical periodontal practice in comprehensive dental 

clinic to treat gingivitis and mild periodontitis patients with 

holistic approach 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421513 คลินิกทันตรังสี 2         1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology II 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีในผู ้ป่วย

ทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสี

ในส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูก

ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ การเขียนรายงาน

ภาพรังสีของผู ้ป ่วยทั ่วไปและผู ้ป ่วยที ่ม ีรอยโรค และ 

การนำเสนอรายงานผูป้่วยที่เป็นกรณีศกึษาที่น่าสนใจ 

     Clinical practicing in taking intra and extra oral 

radiography, paranasal sinus, salivary gland, jaw and 

skull views, writing radiographic reports for general 

patients and patients with lesions, interesting case 

presentation and reports. 

 

421510 คลินิกทันตรังสี 2                          1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 2 

    การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพรังสีใน

ผ ู ้ ป ่ วยท ั ้ งการถ ่ ายภาพร ั งส ี ในและนอกช ่องปาก  

การถ ่ายภาพร ังส ี ในส ่วนของโพรงอากาศข ้างจมูก  

ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศีรษะ 

การเขียนรายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มี

รอยโรค และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษา 

ที่น่าสนใจ 

    Clinical practicing in taking intra and extra oral 

radiography, paranasal sinus, salivary gland, jaw and 

skull views, writing radiographic reports for general 

patients and patients with lesions, interesting case 

presentation and reports 

 

ปรับรหัส 

วิชา 

และปรับ 

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 

421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูก ขากรรไกร  

และใบหน้า                                  2(2-0-4) 

Management of Pathologic Lesions in Oral and 

Maxillofacial Surgery  

     ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะทางพยาธิ

วิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายในช่องปากที่มี

สาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้อง

กับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับ

รอยโรคที ่ผิวหนัง รอยโรคที ่เป็นแผ่นสีขาวในช่องปาก  

รอยโรคท ี่ ม ี อ าการแสดง ในช ่องปาก เป ็ นส ีต ่ า ง ๆ  

ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้องอกของ

เนือ้เย่ืออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อ

ในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่

เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ ของ

ใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ำ เนื ้องอกชนิดต่างๆ โรคทาง 

เมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก 

โรคติดเชื ้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของแผล 

ในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง 

     Clinical appearances, radiographic features, 

pathological characters and treatments of intraoral lesions 

and ulcers from various injuries; immune mediated and 

mucocutaneous lesions; intraoral white lesions; pigmented 

lesions; diseases and tumors of salivary gland; tumors of 

intraoral soft tissues; oral infections; sources of oral 

infections, nutritional disturbances, developmental 

421521 การร ักษาพยาธ ิสภาพในช ่องปาก กระด ูก ขากรรไกร 

และใบหน้า                                                        2(2-0-4)                                 

Management of Pathologic Lesions in Oral and 

Maxillofacial Surgery  

    ลักษณะทางคลินิก ลักษณะทางรังสี ลักษณะทางพยาธิ

วิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและแผลภายในช่องปากที่มี

สาเหตุจากภยันตรายต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้อง

กับความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับ

รอยโรคที ่ผิวหนัง รอยโรคที ่เป็นแผ่นสีขาวในช่องปาก  

รอยโรคท ี ่ ม ี อาการแสดง ในช ่องปาก เป ็นส ีต ่ าง  ๆ  

ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อมน้ำลาย เนื้องอกของ

เนือ้เย่ืออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อ

ในช่องปาก ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่

เกิดจากการรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่าง ๆ ของ

ใบหน ้ าและช ่องปาก ถ ุ งน ้ ำ  เน ื ้ อ งอกชน ิดต ่ า ง  ๆ  

โรคทางเมตะบอลิกและพันธุกรรม โรคของโพรงอากาศ

รอบจมูก โรคติดเชื้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของ

แผลในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบน้ำเหลือง 

    Clinical appearances, radiographic features, 

pathological characters and treatments of intraoral lesions 

and ulcers from various injuries, immune mediated and 

mucocutaneous lesions, intraoral white lesions, pigmented 

lesions; diseases and tumors of salivary gland; tumors of 

intraoral soft tissues, oral infections, sources of oral 

infections, nutritional disturbances, developmental 

ปรับรหัส

วิชา 

 



disturbances of craniofacial structures; cysts; tumors; 

metabolic and genetic diseases; diseases of paranasal 

sinuses; craniofacial infections; oral wound healing; 

diseases of blood and lymphatic systems. 

 

disturbances of craniofacial structures, cysts, tumors, 

metabolic and genetic diseases, diseases of paranasal 

sinuses, craniofacial infections, oral wound healing, 

diseases of blood and lymphatic systems 

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ                       2(0-6-0) 

แม็กซิโฟเลเชียล                

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic   

     ฝึกถอนฟันแบบซับซ้อนผ่าฟันคุด ทำศัลยกรรมก่อนใส่

สิ ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรมเป็นผู ้ช ่วยในงานศัลยกรรม 

ช่องปาก  

    Practice in complicated extraction, impacted tooth 

removal, and preprosthetic surgery and assisting in oral 

surgery. 

 

421522 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                     2(0-6-0)             

Oral Surgery Clinic 2  

    การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การผ่าฟันคุด 

การทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม การ

เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก  

    Practice in complicated extraction, impacted tooth 

removal, preprosthetic surgery and assisting in oral 

surgery 

ปรับรหัส

วิชา 

และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

 

421516 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2                    1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Diagnosis II  

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มีรอยโรคใน

ช่องปาก ผู ้ป ่วยที ่เป็นโรคทางระบบที่มีอาการแสดงใน 

ช่องปาก และผู ้ป่วยที ่ม ีอาการปวดบริเวณใบหน้าและ 

ช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี โดยเรียนจากการซักประวัติ

อย ่างละเอ ียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให ้การ

วินจิฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดการผู้ป่วย 

     Clinical practicing in examination of patients with oral 

lesions, patients with oral manifestations from systemic 

diseases and patients with oro- facial pain including TMD 

ie intensive history taking, complete examination, 

diagnosis, treatment plan and patient management. 

421511 คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2                     1(0-3-0) 

Oral Diagnosis Clinic 2  

    การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจผู้ป่วยที่มีรอยโรค 

ในช่องปาก ผู ้ป ่วยที ่ เป ็นโรคทางระบบที ่ม ีอาการแสดง 

ในช่องปาก และผู ้ป่วยที ่ม ีอาการปวดบริเวณใบหน้าและ 

ช่องปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่างละเอียด 

การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การวินิจฉัยโรค การวางแผน

การรักษา และการจัดการผู้ป่วย 

    Clinical practicing in examination of patients with oral lesions, 

patients with oral manifestations from systemic diseases and 

patients with oro- facial pain including TMD ie intensive history 

taking, complete examination, diagnosis, treatment plan and 

patient management 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421530 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2                         2(0-6-0) 

Clinical Practice in Operative Dentistry II 

     ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ 

บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรคชนิดต่าง ๆ บนฟัน

ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, operative 

treatment planning and restoration of complicated caries-

involved teeth and various tooth lesions with amalgam 

and/or tooth-colored restorative materials. 

 

421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2                          2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 2 

    การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ การบูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรคชนิด

ต่างๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน 

    Clinical practice of the oral examination, operative 

treatment planning and restoration of complicated caries-

involved teeth and various tooth lesions with amalgam 

and/or tooth-colored restorative materials 

ปรับรหัส

วิชา และ 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

 

421531 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์        1(0-3-0) 

Clinical Practice in Endodontics  

     ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจวิเคราะห์ 

การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและเนื้อเยื่อรอบปลาย

421533 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์                     2(0-6-0) 

Endodontics Clinic  

     การฝึกปฏิบ ัติการบันทึกประวัต ิผ ู ้ป ่วย การตรวจ

วิเคราะห์ การวินจิฉัยโรคของเนือ้เย่ือในฟันและเนือ้เย่ือรอบ

ปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 



รากฟัน การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และการ

ให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือสองคลองราก 

     Clinical training of the historical records from the 

patients, evaluation, diagnosis of pulp and periapical 

tissues, prognosis, treatment planning and root canal 

treatment in tooth with one or two root canals. 

 

และการให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่งหรือหลาย

คลองราก 

    Clinical training of historical records of patients, 

evaluation, diagnosis of pulp and periapical tissues, 

prognosis, treatment planning and root canal treatment in 

tooth with one or multi rooted canals 

 

ปรับเพิ่ม 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                        4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics I 

     การตรวจ ว ิน ิจฉัย การวางแผนร ักษา และการ

บำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน ไดแ้ก่ ฟันเทียม

ทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น

รวมถ ึ งการทำครอบฟ ันและสะพานฟ ัน เด ือยฟัน  

การบำบัดรักษาผู ้ป่วยฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์  

การแก ้ไขป ัญหาด ้านท ันตกรรมประด ิษฐ ์  การด ูแล

บำรุงรักษาและเรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Ethically clinical course involving the diagnosis and 

comprehensive treatment planning of completely and 

partially edentulous cases, patient preparation prior to 

prosthodontics treatment, various types of fixed and 

removable prostheses, post and core for endodontically 

treated tooth, emergency treated prosthodontics patients, 

repaired denture, solve the problems of prosthodontics 

and maintenance. 

 

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                           3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinic 1 

    การตรวจวินจิฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

การทำฟันเทียมทั ้งปาก การทำฟันเทียมบางส่วนชนิด 

ถอดได้ฐานโลหะและฐานอะคริลิก 

    Oral examination and prosthodontic treatment, 

complete denture fabrication, removable partial denture 

and acrylic partial denture fabrication 

 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                      1(1-0-2) 

Endodontics II  

     สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความผิดพลาดที่

เกิดขึ ้นระหว่างการรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลอง 

รากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลายรากฟัน ความเจ็บปวดที่มี

สาเหตุจากเนื ้อเยื ่อในโพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน 

หลักการและวิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก 

โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ 

การรักษาโรคของเนื้อเยื ่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง

พัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว ภยันตรายที่เกิดขึน้กับฟัน  

     Procedural error, non-surgical retreatment, surgical 

endodontic treatment, endodontic pain and endodontic 

emergency treatment, multi-root treatment, endo-perio 

lesion, young permanent pulp therapy, cracked tooth 

syndrome, traumatic injuries to the teeth. 

 

421531 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                     1(1-0-2)  

Endodontics 2 

    สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความผิดพลาดที่

เกิดขึน้ระหว่างการรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองราก

ฟันซ้ำ การผ่าตัดปลายรากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุ

จากเนื้อเยื่อในโพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน การรักษา

คลองรากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน 

ที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อ

ในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟัน

ร้าว ภยันตรายที่เกิดขึน้กับฟัน  

    Cause, prevention and treatment of procedural error 

during endodontic treatment, non-surgical retreatment, 

surgical endodontic treatment, endodontic pain and 

endodontic emergency treatment, multi-root treatment, 

endo-perio lesion, young permanent pulp therapy, 

cracked tooth syndrome, traumatic injuries to the teeth 

 

 

ปรับรหัส

วิชา 

และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

เปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2                        1(1-0-2) 

Orthodontics II 

     วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วยหุ่นจำลอง

แบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของกะโหลกศีรษะด้านขา้ง 

การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจน

ลักษณะและส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัด

ฟันชนิดถอดได้ 

     Model and lateral cephalometric analysis in 

orthodontics, interceptive orthodontic treatment and 

removable orthodontic appliances , types and 

components. 

 

421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2                        1(1-0-2) 

Orthodontics 2 

    การตรวจและเก็บข้อมูลผู ้ป ่วยทางทันตกรรมจัดฟัน  

การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสี

กะโหลกศีรษะด้านข้าง และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันแก้ไข 

    Examination and data collection of orthodontic patients, 

model analysis, lateral cephalometric analysis, study of 

corrective orthodontic treatment 

ปรับรหัส

วิชา 

 และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1        1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics I  

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ ตรวจให้

การวิน ิจฉัย และให้การบำบัดรักษา  โดยใช้เครื ่องมือ 

ทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรับผูป้่วยเฉพาะราย 

     The Practice includes case history and clinical 

examination, orthodontic case analysis, diagnosis and 

treatment planning, treatment of simple malocclusion and 

abnormal habit correction utilizing minor tooth movement 

approaches. 

 

421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1                         1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 1  

    การปฏิบัติงานในคลินิก การซักประวัติ ตรวจ และเก็บ

ข้อมูลในผู้ป่วยจำลอง 

ทางทันตกรรมจัดฟัน 

    Clinical practices in history taking, examination and 

data recording in simulated orthodontic patients 

ปรับรหัส

วิชา 

และปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

 

421552 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน                    2(1-3-2) 

Dental Laboratory in Primary School 

     ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน โดยศึกษา

และรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพในโรงเรียน สำรวจสภาวะ

ทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคณุภาพ วิเคราะห์ปัญหา

และสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนโครงการ

แก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ รวมทั้ง

ประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

     Dental laboratory in primary school aims to correct 

data studying in dental school, oral health survey and 

qualitative data, analysis of the problem and its causes 

and solutions, project planning problems, perform project 

activities, program evaluation, summarize and report 

performance. 

 

421551 ปฏิบัติการทันตกรรมโรงเรียน                     2(1-3-2) 

Practice in School Dental Program 

    ปฏิบัติการสร้างเสริมทันตสุขภาพในโรงเรียน โดยมี

เจ้าของทันตสุขภาพอันได้แก่นักเรียน เป็นผู้คิดริเริ่ม และ

ดำเนินการเอง โดยมีนิสิตเป็นผู ้เอื ้ออำนวยให้นักเรียน

สามารถดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขาเอง 

โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา ชาเตอร์  การจัดทำ

สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

    Practice in oral health promotion in school.  

The program must be initiated and implemented by the 

school children, the role of dental students are to facilitate 

school children program Dental students adhere to the 

Ottawa Charter process. Summaries of the outcomes and 

reports of performance are needed at the end 

 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421553 จรรยาบรรณและนิตทิันตวิทยาศาสตร์        1(1-0-2) 

Ethics and Forensics Dentistry  

     หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์และทันตแพทย์ 

หลักกฎหมายพื้นฐาน นิติทันตวิทยาศาสตร์ บทบาทของ

ทันตแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติ 

ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการประกอบวิชาช ีพท ันตกรรมและ

421570 จรรยาบรรณและนิตทิันตวิทยาศาสตร์              1(1-0-2) 

Ethics and Forensic Dentistry  

    หล ักการและแนวค ิดของจรรยาบรรณแพทย ์และ 

ทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื้นฐานนิติทันตวิทยาศาสตร์ 

บทบาทของทันตแพทย์ในกระบวนการยุต ิธรรมและ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และ

ปรับรหัส

วิชา 

 



กรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการประกอบวิชาชีพ 

ทันตกรรม 

     Principle and concept of ethics in medicine and 

dentistry, basic legal principle, forensics dentistry, role of 

dentists in the legal process,  related acts in dental 

profession, litigation support and case studies of dental 

professionals. 

กรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการประกอบวิชาชีพทันตก

รรม 

     Principle and concept of ethics in medicine and 

dentistry, basic legal principle, forensics dentistry, role of 

dentists in the legal process, related acts in dental 

profession, litigation support and case studies of dental 

professionals 

 

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข                     1(1-0-2) 

Dental Public Health System  

     ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของ

ทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข การบริหาร

ราชการสาธารณส ุข  และการพ ัฒนาบ ุคลากรทาง 

ทันตสาธารณสุข 

     Dental public health system in Thailand, the role of 

the dentist in the dental health, public administration, 

dental health and personal development. 

 

421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข                      1(1-0-2) 

Dental Public Health System 

    ความเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบงานสาธารณสุข 

เป ้าหมาย และ องค ์ประกอบของระบบสาธารณสุข 

ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย กระบวนการใน

การกำจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข 

บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันตสาธารณสุข 

กำลังคนทางทันตสาธารณสุข 

    Equality in accessing the public health system, goals 

and components of public health system. dental public 

health system in Thailand. process of removing barriers to 

access to public health dental services, the role of dentists 

in public health dentistry, public health dental workforce 

 

ปรับรหัส

วิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

  

 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1         1(1-0-2) 

Pediatric Dentistry I 

     พัฒนาการที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการเจร ิญเต ิบโตและ

พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้

เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย 

การวางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือ

ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่

แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณฟันน้ำนม 

     Development of growth and behavior of children, 

behavior changes for accepting dental treatment, 

diagnosis, treatment plan, treatment and prevention of 

common intra-oral diseases and disorders in children, 

child dental health promotion, local anesthesia, 

exodontias, rubber dam application and operative 

dentistry in deciduous teeth. 

 

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก                      2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry  

    พ ัฒนาการท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการเจร ิญเต ิบโตและ

พฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้

เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย 

การวางแผน การรักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือ

ความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่

แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อ

ในฟันน้ำนม และฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ใน

เด็ก รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปากในเด็ก 

อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติของฟัน การล่วง

ละเมิดเด็ก การใส่เคร่ืองกันที่ การรักษาทางทันตกรรมและ

การจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้ยาที่เกี่ยวกับ

งานทันตกรรมสำหรับเด ็ก การใช ้ยาลดความก ังวล  

การจัดการในการดมยาสลบเพื่อการรักษาทางทันตกรรม

ให้แก่เด็ก รวมทั ้งการบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม

สำหรับเด็ก       

    Development of growth and behavior of various age 

children, behavior changes for accepting dental 

treatment, diagnosis, treatment plan, treatment and 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

รายวิชา 

ปรับรวม

รายวิชา 

ปรับเพิ่ม 

หน่วยกิต 

ย้ายชั้นปี 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421559 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2         1(1-0-2) 

Pediatric Dentistry  II 

     รักษาเนื ้อเยื ่อในฟันน้ำนม และฟันแท้ที ่เพิ ่งข ึ ้นใน 

ช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การใส่เครื่องกันที่  การรักษา

ทางทันตกรรม และการจัดการที ่เหมาะสม ในเด็กที ่มี  



ความผิดปกติทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ การใชย้าที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบเพื่อการ

รักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 

     Pulpal treatment in deciduous tooth and early erupting 

permanent tooth, juvenile periodontitis, space maintainer 

application, treatment and proper management for 

children with systemic disease or special consideration, 

medication in paedodontics, anxiolytic agent application, 

management of dental treatment for children under 

general anesthesia and management of paedodontic 

clinic. 

prevention of common intra-oral diseases and disorders 

in children, child dental health promotion, local 

anesthesia, exodontias, rubber dam application and 

operative dentistry in deciduous teeth. pulpal treatment 

in deciduous tooth and early erupting permanent tooth, 

juvenile periodontitis, soft tissue oral lesions in children, 

trauma in primary dentition, eruption disturbances,  child 

abuse, space maintainer application, treatment and 

proper management for children with systemic disease or 

special consideration, medication in paedodontics, 

anxiolytic agent application, management of dental 

treatment for children under general anesthesia and 

management of paedodontic clinic 

 

421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1                    2(0-6-0) 

Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I 

     ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก ในการตรวจ 

วิน ิจฉ ัย วางแผนการรักษา การรักษาทางทันตกรรม  

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทางทันตกรรม

อย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซึ่งอยู่ใน

ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่เด็กสามารถ

ให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติใน

แบบจำลอง ในการทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เคร่ืองมือกันที่ 

การใส ่แผ ่นยางก ันน ้ำลาย พ ัลโมโตม ี  พ ัลเพคโตม ี    

การบูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  และมีการสัมมนา 

กลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

     Offers clinical practice in pediatric dentistry which 

includes oral examination, diagnosis, radiographic, 

treatment planning and preventive approach, provides 

simple treatment for co-operative children, practical in 

models used stainless steel crown rubber dam for simple 

treatment of restoration and seminar in small group 

discussion. 

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1                     2(0-6-0) 

Pediatric Dentistry Clinic 1 

    การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานคล ิน ิกท ันตกรรมสำหร ับเด็ก  

ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  การรักษาทาง 

ทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก การรักษาทาง

ทันตกรรมอย่างง่ายในเด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  

ซึ่งอยู่ในขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่เด็ก

สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ การฝึกปฏิบัติ 

ในแบบจำลอง ในการทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือ

กันที่ การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย  พัลโมโตมี  พัลเพคโตมี  

การบูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  การฉีดยาชาในผู้ป่วย

เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย 

    Clinical practice in pediatric dentistry which includes 

oral examination, diagnosis, radiographic, treatment 

planning and preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical in models 

used stainless steel crown rubber dam for simple 

treatment of restoration , local anesthesia for pediatric 

dental patients and seminar in small group discussion 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421557 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1      3(2-2-5) 

English for Dentist I 

     ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ได้ใจความสำคัญจากบทความ

และตำราด้านทันตแพทยศาสตร์ และฝึกทักษะในการฟัง

บรรยายและการอภิปรายเชิงวิชาการด้านทันตแพทย์ 

     Practice in reading for main idea in articles and texts 

related to dentistry; Practice in listening to lectures and 

discussing topic related to dentistry. 

 

  ปิดรายวิชา 



421558 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2                     1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory II 

     ว ิเคราะห ์แบบจำลองการสบฟันผิดปกติ การทำ

เครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ ที่สามารถ

แก้ไขไดด้้วยวิธีการเคลือบฟันเพียงเล็กน้อย 

     Laboratory about model analysis of malocclusion and 

construction of simple orthodontic appliances to provide 

minor tooth movement for the interceptive treatment. 

421561 ปฏิบัติการทันตกรรมจัดฟัน 2                     1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory 2 

   การฝึกปฏิบัติการวเิคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทางทันตกรรมจัด

ฟัน ด้วยการวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การวิเคราะห์

ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง และข้อมูลอื ่นๆที่

เกี่ยวข้อง 

    Laboratory practices in data analysis of orthodontic 

patients by model analysis, lateral cephalometric analysis 

and related information 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 และ 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                    2(0-6-0) 

Clinical Practice in Oral Surgery II  

     ฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด ผ่าตัดฟัน

ฝังที่ง่าย ศัลยกรรมก่อนงาน   ทันตกรรมประดิษฐ์และเป็น

ผู ้ช ่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ภายใต้การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical removal of 

impacted tooth and embedded tooth, preprosthetic 

surgery and assisting in oral and maxillofacial surgery 

under general anesthesia. 

 

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3                     2(0-6-0)             

Oral Surgery Clinic 3  

    การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การผ่าฟันคุด 

การผ่าตัดฟันฝังที่ง่าย การทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรม

ประดิษฐ์ และการเป็นผู ้ช ่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปาก 

และแม็กซิลโลเฟเชียลภายใตก้ารดมยาสลบ  

    Practice in complicated extraction, surgical removal of 

impacted tooth and embedded tooth, preprosthetic 

surgery and assisting in oral and maxillofacial surgery 

under general anesthesia 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชือ่

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม                     1(1-0-2) 

Preprosthetic Surgery 

     หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพในช่องปากให้

เหมาะสมก ับการใส ่ฟ ัน เท ียม ซ ึ ่ งประกอบไปด ้วย 

การประเมิน การวินิจฉัยและการทำศัลยกรรมก่อนการใส่

ฟันเทียม ได้แก่ การตัดปุ ่มกระดูก การตัดพังผืด และ 

การเพิ่มความสูงของตัวฟัน 

     Therapeutic aspects of preprosthetic: evaluation, 

diagnosis, and management of patients who require 

preprosthetic surgery, alveolectomy, torectomy, 

frenectomy and crown-lengthening. 

 

  ปิดรายวิชา 

421612 ทันตกรรมผูสู้งอายุ                        1(1-0-2) 

Geriatric Dentistry 

     การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ด้านกายภาพ 

สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก 

การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน 

และฟืน้ฟูสภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ 

     This didactic course introduces the student to study of 

physical, psychological changes, oral diseases, dental 

health care, restorative treatment and oral rehabilitation 

of the elderly. 

 

421670 ทันตกรรมผูสู้งอายุ                       2(1-3-2) 

Geriatric Dentistry 

    การเปลี่ยนแปลงที่เกี ่ยวข้องกับผู ้สูงอายุ ด้านกายภาพ 

สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของผู ้ส ูงอายุ โรคสนช่องปาก  

การดูแลรักษาทางทันตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน  

และฟืน้ฟูสภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ 

    Physical, psychological changes, oral diseases, dental 

health care, restorative treatment and oral rehabilitation 

of the elderly 

ปรับรหัส

วิชา และ

ปรับเพิ่ม

หน่วยกิต 

 



421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม                     1(0-3-0) 

Clinical Practice in Dental Emergency Treatment  

     ฝึกปฏ ิบ ัต ิงานบำบัดภาวะฉุกเฉ ินทางท ันตกรรม 

ในคลินกิทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ วินจิฉัย ประเมิน และ

ให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความ

เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก 

และส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับฟัน อว ัยวะปริท ันต ์ กระดูก

ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

     Clinical practice in dental emergency treatment 

including conducting oral examination, diagnosis and 

professional evaluation, providing emergency dental 

treatment to relieve symptoms and minimize severe 

damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues 

and making referral for definitive treatment. 

 

421622 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม                          1(0-3-0) 

Dental Emergency Clinic 

    การฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมใน

คลินิกทันตกรรม การตรวจ วินิจฉัย ประเมิน และให้การ

รักษาแบบเร่งด่วน บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อ

การเก ิดอ ันตรายที ่ร ุนแรงต ่ออวัยวะภายในช่องปาก  

และส ่วนท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับฟัน อว ัยวะปริท ันต ์ กระดูก

ขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

ช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์ได้

อย่างเหมาะสม 

    Clinical practice in dental emergency treatment 

including conducting oral examination, diagnosis and 

professional evaluation, providing emergency dental 

treatment to relieve symptoms and minimize severe 

damage to tooth, periodontium, jaw bone and oral tissues 

and making referral for definitive treatment 

 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์        1(1-0-2)                         

Management of Medical Emergency  

     การจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ทางการแพทย์ ภาวะ

หมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจ อุดตันและแพ้ยา  

การป้องกันและจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ในคลินกิทันตกรรม  

     Management of patients with medical emergency 

conditions; unconsciousness, chest pain, airway 

obstruction and drug allergy, prevention and 

management of medical emergency in dental clinic. 

 

421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์              1(1-0-2)                         

Management of Medical Emergency  

    การจ ัดการผู ้ป ่วยในภาวะฉุกเฉ ิน ทางการแพทย์  

ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดินหายใจ อุดตันและแพ้ยา 

การป้องกันและจัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์

ในคลินกิทันตกรรม  

    Management of patients with medical emergency 

conditions unconsciousness, chest pain airway obstruction 

and drug allergy, prevention and management of medical 

emergency in dental clinic 

 

ปรับรหัส

วิชา 

และยา้ย 

ชั้นปี 

 

421615 ชีววทิยาช่องปาก 3                     2(2-0-4) 

Oral Biology III  

     ใช้ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื ้นฐานและ

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ในการวิเคราะห์พยาธสิภาพ

ของโรค สาเหตุและกระบวนการเกิดโรค การให้การวินจิฉัย

และแนวทางการรักษา  

     Utilizing basic medical science and clinical medical 

science in disease analysis etiology and pathogenesis 

diagnosis and management. 

 

  ปิดรายวิชา 

421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2                        4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics II 

     การตรวจ ว ิน ิจฉ ัย การวางแผนร ักษา และการ

บำบัดร ักษาด ้านท ันตกรรมประด ิษฐ ์ซ ับซ ้อน ได ้แก่  

ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ฟันเทียมติด

แน่น รวมถึงการทำครอบฟันและสะพานฟัน เดือยฟัน การ

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2                           3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinic 2 

    การตรวจวินจิฉัย และการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ 

การทำครอบฟัน การทำเดือยฟันและแกนฟัน การทำ

สะพานฟัน 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 



บำบ ัดร ักษาผ ู ้ป ่วยฉ ุกเฉ ินด ้านท ันตกรรมประด ิษฐ์  

การแก ้ไขป ัญหาด ้านท ันตกรรมประด ิษฐ ์  การด ูแล

บำรุงรักษาและเรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Examination, diagnosis, treatment plan and therapy in 

prosthodontics ie complete denture, removable partial 

denture, fixed prosthesis including crown and bridge, post 

and core, emergency treatment in prosthodontics ie 

denture repair, correction prosthodontics clinical problems, 

maintaining and recalling. 

 

    Oral examination and prosthodontic treatment, crown 

fabrication, post and core fabrication, bridge fabrication 

ปรับลด 

หน่วยกิต 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย                     1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

     หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้มากที่สุด  

การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึด

ติด ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสติและ

การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่รักษาคลอง

รากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย

ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำทันตกรรม 

เพื ่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทันตกรรม

หัตถการ 

    Principles of minimal intervention, technical 

considerations for successful composite resin restorations, 

use of dentin bonding agents, current principles and 

mechanism of bonding, problems and solutions in 

restoring with resin composites, amalgam bonding, 

restoration of endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, treatment of 

hypersensitivity, introduction to esthetic dentistry, new 

technology involving operative dentistry. 

 

421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย                          1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

    หลักการบูรณะฟันโดยการอนุร ักษ์ฟันให้มากที ่สุด  

การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

การใช้สารบอนดิง หลักการปัจจุบันและกลไกของการยึด

ติด ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิต 

และการแก้ไข การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์ การบูรณะ

ฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟัน การรักษาฟัน 

ที ่ส ูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำ 

ทันตกรรมเพื ่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงาน 

ทันตกรรมหัตถการ 

    Principles of minimal intervention, technical 

considerations for successful composite resin restorations, 

use of dentin bonding agents, current principles and 

mechanism of bonding, problems and solutions in 

restoring with resin composites, inlays and onlays, 

restoration of endodontically treated tooth, tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, treatment of 

hypersensitivity, introduction to esthetic dentistry, new 

technology involving operative dentistry 

 

ปรับรหัส

วิชา 

ย้ายชั้นป ี

และเปลี่ยน

คำอธิบาย            

รายวิขา 

421650 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2         1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics II 

     การเล ือกผ ู ้ป ่วยท ี ่ม ีการก ัดสบผ ิดปกติมากของ 

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน เพื่อการส่ง

ผู ้ป ่วยไปรักษาต่อ   การสอนรวมถึงการแก้ไขการกัด 

สบของฟันผู ้ป ่วยที ่ผ ิดปกติชนิดไม่ซ ับซ้อน ที ่ไม ่เก ิน

ความสามารถของนักศึกษา และสามารถบอกแยกได้ถึง

ความผิดปกติของอวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สาขาจัดฟันต้องการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ

พิเคราะห์ ผู้ป่วยตามขั้นตอนการตรวจรักษาผู้ป่วยที่ต้อง 

จัดฟันในคลินิกไดจ้ริง 

     Familiarization with procedures used by orthodontists 

in the correction of severe malocclusions enables to select 

421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2                     1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 2 

    การปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยทางทันตกรรม 

จัดฟัน ซักประวัติ และตรวจผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน 

เพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวางแผนการรักษา 

    Clinical practices in caring of orthodontic patients, 

taking history and examination orthodontic patients for 

data recording, analysis and treatment planning 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษาไทย

และภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 



those patients requiring referral, teaching includes the 

correction of uncomplicated dental malocclusions within 

the scope of student’s treatment capabilities and clear 

identification of those complicated skeletal components 

which require treatment by an orthodontist, while the 

primary responsibility of the student is diagnostic in 

nature, students are required to carry out certain clinical 

orthodontic procedures on patient. 

 

421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน                       4(0-12-0) 

Clinical Laboratory in Community Hospital  

     ฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน 

และจัดทำโครงการส่งเสรมิสุขภาพ  

     Practice dental public health in community hospital 

and conducting dental health promotion program. 

 

421650 ปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชน                        4(0-12-0) 

Practice in Community Hospital 

     การฝึกปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขในโรงพยาบาล

ชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสรมิสุขภาพ  

     Practice dental public health in community hospital 

and conducting dental health promotion program 

ปรับรหัส

วิชาและ

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

 

421652 คลินิกทันตกรรมครอบครัว                    2(0-6-0) 

Clinical Practice in Family Dentistry  

     ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทันตกรรม และทันตกรรม

ในโรงพยาบาลเพื่อใชใ้นการรักษาผูป้่วยในลักษณะองค์รวม 

เพื่อให้สามารรถดูแลสุขภาพในช่องปาก การป้องกันโรค 

และพยาธิสภาพในช่องปากในครอบครัว และเพื่อนำไปสู่

การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของรัฐทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

     Apply theory, concepts and management in 

administration, health economic, oral health profile of 

each individual family and evaluation of dental public 

health administration in government hospital in city and 

rural areas. 

 

  ปิดรายวิชา 

 

421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2                    2(0-6-0) 

Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

     ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับงาน

ที่ง่ายถึงปานกลางโดยการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา 

การบูรณะฟัน การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษา

เนื้อเยื่อในฟันน้ำนม การใส่เครื ่องมือกันที่ การถอนฟัน  

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน การปรับ

พฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทางทันตกรรม

โดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสารกับผู้ปกครอง การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการทาง 

ทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการสัมมนากลุ่ม

ย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2                         1(0-3-0) 

Pediatric Dentistry Clinic 2 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กในระดับ

งานที ่ง ่ายถึงปานกลางโดยการตรวจวินิจฉัย วางแผน 

การรักษา การบูรณะฟัน การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม  

การรักษาเนื ้อเยื ่อในฟันน้ำนม การใส่เครื ่องมือก ันท ี่  

การถอนฟัน การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการรักษาทาง 

ทันตกรรมโดยวิธ ีไม ่ใช ้ยา การสื ่อสารกับผู ้ปกครอง  

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกัน รวมการ

จัดการทางทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ

ทา ง ระบบ  หร ื อ เด ็ กท ี ่ ต ้ อ ง ได ้ ร ั บการด ู แลพ ิ เศษ  

และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัติงาน 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และ 

ปรับลด 

หน่วยกิต 



     Clinical practicing in pedodontics treatment from 

simple to moderate levels ie examination, diagnosis, tooth 

restoration, stainless steel crown fitting, pulpal treatment 

in deciduous tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency treatment, 

changing child behavior for dental treatment co-operation 

without mediation, communication with parents, oral 

health promotion and prevention including proper dental 

management in children with systemic diseases or special 

consideration and seminar during clinical practice. 

 

    Clinical practicing in pedodontics treatment from simple 

to moderate levels examination, diagnosis, tooth 

restoration, stainless steel crown fitting, pulpal treatment 

in deciduous tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency treatment, 

changing child behavior for dental treatment co-operation 

without mediation, communication with parents, oral 

health promotion and prevention including proper dental 

management in children with systemic disease or special 

consideration and seminar during clinical practice 

 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม        1(1-0-2) 

Dental Innovation  

     องค์ความรู ้ในวัสดุ สิ ่งประดิษฐ์ที ่เกี ่ยวข้องกับงาน 

ทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการเบื้องต้นของงาน

ทันตกรรมรากเทียม ซึ่งไดแ้ก่ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ 

ของรากเทียม   ข้อบ่งชี ้ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิด

จากการใส่รากเทียม โดยมีการฝึกปฏิบัติการทำศัลยกรรม

รากเทียมในแบบจำลองฟัน 

     Updated knowledge of dental material and dental 

products the basic principle of dental implant; system and 

components of dental implant; indications 

contraindications and complications for dental implant; 

implant surgery in simulated models. 

421671 หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม                           1(0-2-1) 

Current Topics in Dentistry   

    การศึกษาและการอภิปรายแนวคิดร่วมสมัยเกี่ยวกับ

ทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการรักษาทางทันตกรรม 

โดยการบูรณาการองค์ความรู ้พื ้นฐาน เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใชใ้นการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน  

    Studying and discussion in contemporary concepts of 

dental materials and treatment procedures in Dentistry by 

integration of basic knowledge, new technologies and 

innovations in current dental treatment 

 

 

 

 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อ

รายวิชา 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 

 

421655 ปฏิบัติการโรงพยาบาล         2(0-6-0) 

Clinical Practice in Hospital 

     ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม ดูแลสุขภาพ

ทั่วไป และที่เกี่ยวข้องกับทันตสุขภาพ ศึกษาระบบ ระเบียบ 

การบรกิารสุขภาพในระดับต่างๆ  

ในโรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาลชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง 

และชุมชน ของภาครัฐ ศึกษาบทบาท หน้าที่ของทันตแพทย์ 

ที่ต้องทำงานร่วมกับ แพทย์ และบุคลากร ด้านการแพทย์

ทุกสาขาได้  

     Practice on health promotion and treatment both 

holistic health and oral health in the government hospitals, 

health care system in various levels is performed in the 

provincial health office, community medical units, both 

general hospitals in city and rural areas, along with the 

role and job description of dentists and dental health 

personal under the health care system are practice. 

 

421651 ปฏิบัติการโรงพยาบาล                          2(0-6-0) 

Practice in General Hospital 

    ระบบ ระเบียบ การบริหาร บริการ ของโรงพยาบาลศูนย์/

ทั ่วไป และเครือข่ายของโรงพยาบาลในทุกระดับ  บทบาท 

หน้าที่ของทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่วมกับ แพทย์ 

และบ ุคลากรด ้านการแพทย ์ท ุกสาขาอย ่างถ ูกต ้องมี

ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของทันตแพทย์ในผู้ป่วยที่ซับซ้อน 

การประเมินสภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่จะ

รับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์ทำงานในห้องผ่าตัด 

และหอผู้ป่วย การขอคำปรึกษาและให้คำปรึกษาในการรักษา

ผู ้ป่วยที ่ม ีปัญหาทางทันตกรรมและมีโรคทางระบบอื ่นๆ 

ในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องในโรงพยาบาล บันทีก

เวชระเบียนระบบโรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน 

    Study the service and management system of the 

regional / general hospital including the networks. Study 

role of dentists in coordinating with medical doctors and 

other medical personnel. Observe the dentist's 

performance in a complex patient. Study the condition 

assessment and prescribe the treatment of dental patients 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อภาษา 

อังกฤษ 

และเปลี่ยน

คำอธิบาย

รายวิชา 



who will be admitted to the hospital. Observe, work in 

operating rooms and wards, consultation and provide 

consultation in the treatment of patients with dental 

problems and other systemic diseases from / to relevant 

departments in the hospital. Record medical record that is 

correctly and completely according to the standard 

 

421656 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2       3(2-2-5) 

English for Dentist I 

     ฝึกทักษะการสื่อสารทางวาจาในสถานการณ์ต่างๆ  

ที่เกี ่ยวกับการรักษาทางทันตรรม และการฝึกการอ่าน 

เพื่อวิเคราะห์ 

     Practice in oral communication in various situations 

related to dental profession;  Practice in reading for 

analysis. 

 

  ปิดรายวิชา 

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2       1(1-0-2) 

Family Dentistry II 

     การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปากของบุคคล

ในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบของปัญหา 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง

การประเมินผลการรักษา การสร้างความเข ้มแข็งให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่างย่ังยืน 

     Analysis of oral health problems of family members, 

size of the problem and the impact of the problem, factors 

that cause , and associated risk factors, guidelines for 

evaluation and treatment, to strengthen family 

involvement in care sustained. 

 

421450 ทันตกรรมครอบครัว 2                      1(1-0-2) 

Family Dentistry 2 

     การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปากของบุคคล

ในครอบครัว ขนาดของปัญหาและผลกระทบของปัญหา 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทาง

การประเมินผลการร ักษาการสร้างความเข ้มแข็งให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่างย่ังยืน 

     Analysis of oral health problems of family members, 

size of problem and impact of problem, factors of 

problems, associated risk factors, guidelines for evaluation 

and treatment, strengthen family involvement in 

sustainable care 

 

ปรับรหัส

วิชา 

 ปรับชื่อ

ภาษา 

อังกฤษ 

และยา้ย 

ชั้นปี 

 

421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว                    2(0-6-0) 

 Family Dentistry Seminar  

     การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม

ในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว 

    Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question in family 

dentistry. 

 

421653 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว                     2(0-6-0) 

 Family Dentistry Seminar  

    การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การเขียน

รายงาน การนำเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม

ในประเด็นทางด้านทันตกรรมครอบครัว 

    Searching, collecting data, analyzing, report writing, 

presenting, discussing and answering question concerning 

family dentistry issues 

ปรับรหัส

วิชา 

 

421659 วิจัยทางทันตกรรม 2                     3(0-6-3) 

Research for Dentistry II 

     ฝึกเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 

เขียนโครงการวิจัยอาจเป็นวิจัยพื้นฐาน วิจัยคลินิก วิจัย

ชุมชน รวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติการ การประเมินผล 

  ปิดรายวิชา 



เขียนรายงาน และเสนอผลงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ

วิจัยสืบเนื่อง 

     Practice of the problem selection for researches, 

adviser consultation writing the proposal of either, basic, 

clinical, or community researches, collection of the data 

obtained, evaluation of the researches, report writing, 

presentation the research results, marking the comments 

for continuing the researches. 

 

  421351 ทันตกรรมป้องกัน                                               1(1-0-2) 

Preventive Dentistry 

    ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันในระดับ

ต ่างๆ ท ั ้ ง ในระด ับบ ุคคลและช ุมชน โดยม ุ ่ ง เน ้นถ ึง 

การป้องกันในระดับปฐมภูมิ  

    Theories and concepts of preventive dentistry in 

individual and community level focusing an primary 

prevention 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  421424 ปฏิบัติการศัลยศาสตร์ช่องปาก                     1(0-3-0) 

Oral Surgery Laboratory 

     หลักการและการใช้เครื่องมือทางศัลยศาสตร์ช่องปาก 

ฝึกปฏิบัติฉีดยาชา การถอนฟัน การกรีดเหงือก การกรอ

กระดูก การกรอแบ่งฟันในแบบจำลองฟัน การเย็บแผลและ

การดูแลแผล การซักประวัติ การตรวจภายนอกและภายใน

ช่องปาก การแปลผลภาพรังสี เพื ่อประเมินผู ้ป่วยและ

ล ักษณะของฟ ัน การฝ ึกม ัดลวดย ึดฟ ันและกระดูก

ขากรรไกร การพิมพ์ปากและทำเฝอืกปิดแผล 

    Principles of armamentarium in oral surgery, practice 

for local anesthetic injection, extraction, flap design and 

incision, removing bone and dividing tooth in dentoform, 

wound suturing and wound care, history taking, extra and 

intraoral examination, radiographic interpretation for 

evaluation patients and characteristic of tooth, practice for 

splinting teeth in lower and upper jaw, impression for 

surgical stent 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  421452 ทันตกรรมพรอ้มมูล                                     1(1-0-2) 

Comprehensive Dental Care 

    แนวคิดและและหลักการจัดทำทันตกรรมพร้อมมูล 

การบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ  

ในรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแนวคิดการ

ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยตนเอง 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 



    Concept and application in comprehensive dental care, 

focusing integration of related knowledges in holistic 

health care and delivery of health self care 

  421463 ปฏิบัติการทันตกรรมสำหรับเด็ก                     1(0-3-0) 

Pediatric Dentistry Laboratory 

    การฝึกปฏิบัต ิในแบบจำลอง ในการใส่แผ่นยางกัน

น้ำลาย  การบูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  ทำครอบฟัน

เหล็กไร้สนิม เครื ่องมือกันที ่ พัลโพโตมี  พัลเพคโตมี   

การฉีดยาชาในผู ้ป่วยเด็ก และมีการสัมมนากลุ ่มย่อย

ระหว ่างฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงาน การเตร ียมความพร้อมก ่อน 

การปฏิบัติงานในผู้ป่วยจริง 

    Laboratory practices in model , rubber dam 

application, primary teeth restoration, stainless steel 

crown, space maintainer, pulpotomy, pulpectomy, local 

anesthesia for pediatric dental patients, set seminar in 

small group student discussion ready before practice in 

pediatric children  

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  421523 ทันตกรรมรากเทียม                                      1(1-0-2) 

Implantology 

    พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี ่ยวข้องกับการฝังรากเทียม  

ชนิดของรากเทียม หลักการพื ้นฐานของการผ าตัดฝัง 

รากเทียม ข้องบ่งชี้และข้อห้าม การตรวจวินิจฉัย และการ 

วางแผนการรักษาผู้ป่วยในรายทำรากฟันเทียม การให้ 

การรักษาฟันเทียมในบริบททันตกรรมประดิษฐ์ การฝึก

ปฏิบัติการฝังรากเทียม 

    Biologic basis in implantology, types of implants, 

methods, indications and contraindications, examination 

and treatment planning on patients in need of basic dental 

implants, the perspective of dental implant and 

prosthodontics, hands-on various implant workshop 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  421480 วิจัยทางทันตกรรม 1                         1(0-2-1) 

Dental Research 1 

    การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

การหาช ่องว ่างขององค ์ความรู ้และป ัญหาการว ิจัย  

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่าง

เชิงหลักการในการทำวิจัย 

    Conducting a research project in oral health sciences, 

searching for gap of knowledge and research problem, 

literature review and writing the concept of research 

project 

  

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 



  421571 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมูล 1                          2(0-6-0)   

Comprehensive Dental Clinic 1 

    การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิก

ทันตกรรม โดยการตรวจในช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์

โรค วางแผนการร ักษา ให ้การร ักษาทางท ันตกรรม 

แก่ผู ้ป ่วยโดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพ

เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย ให้ทันตกรรม

ป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพ

ได้ด้วยตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของ

ผู้ป่วย ที่ได้รับการรักษาแบบทันตกรรมเบ็ดเสร็จไปแล้ว

อย่างต่อเนื่อง 

    Clinical practice in comprehensive dental care, oral 

examination diagnosis, prognosis, treatment plan, 

providing treatment considering patient’s physical, 

psychological, economical and environmental factors, 

providing primary preventive program to ensure  patient’s 

oral self care, follow-up and re-evaluation of 

comprehensively treated cases  

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  421580 วิจัยทางทันตกรรม 2                      1(0-2-1) 

Dental Research 2 

    การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

การวางแผนการทำวิจัย การนำเสนอโครงร่างงานวิจัย  

และการดำเนินงานวิจัยตามจริยธรรมการวิจัย 

     Conducting a research project in oral health sciences 

following the Dental Research Project 1 , research 

planning, research proposal presentation and ethically 

processing a research 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

  421621 คลินิกปรทิันตวทิยา 3                                  1(0-3-0) 

Periodontic Clinic 3 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการให้การรกัษา

ผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบระดับกลาง

ถึงรุนแรงโดยให้การรักษาแบบองค์รวม 

    Clinical periodontal practice in comprehensive dental 

clinic to treat gingivitis and moderate to severe 

periodontitis patients with holistic approach    

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

  421672 เทคโนโลยดีิจิทัลและความสวยงามทางทันตกรรม 

                                                             2(2-0-4) 

Digital Technology and Esthetic in Dentistry 

    มุมมองความสวยงามกับงานทางทันตกรรม เทคโนโลยี

ที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามทางทันตกรรม การออกแบบ

รอยยิ้ม การให้การรักษาเพื่อความสวยงามแบบสหสาขา 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 



การให ้การร ักษาแผ่นแปะฟันขาว การถ ่ายภาพทาง 

ทันตกรรมรวมถึงการฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพทางทันตกรรม 

    Perspective of aesthetic associated with dental 

treatment, technology related to dental aesthetics, 

interdepartmental treatment in aesthetic work, smile 

design, the art of veneer, dental photography and hand-

on workshop 

 

  421673 คลินิกทันตกรรมพรอ้มมูล 2                         3(0-9-0) 

Comprehensive Dental Clinic 2 

    การฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมพร้อมมูลระดับต้นในคลินิก 

ทันตกรรม โดยการตรวจในช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์

โรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่

ผู้ป่วยโดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพเศรษฐกิจ 

และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย และให้ทันตกรรมป้องกัน

ระดับปฐมภูมิเพื่อการคงสภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วย

ตนเอง การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ป่วย

จนเสร็จสิ้น   

     Clinical practice in comprehensive dental care 

including oral examination to conduct diagnosis, prognosis, 

treatment plan and to provide treatment considering the 

patient’s physical, psychological, economical and 

environmental factors, providing primary preventive 

program to ensure the patient’s oral self care, follow-up 

and re-evaluation of comprehensively treated cases 

till the cases complete 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

  421674 คลินิกทันตกรรมทางเลือก                            1(0-3-0) 

Elective Dental Clinic 

     การปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา

รวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินกิ ทันตกรรมสาขาที่นิสิต

ให้ความสนใจ สาขาทันตกรรมวินิจฉัยและเวชศาสตร์  

ช ่องปาก ท ันตกรรมบดเค ี ้ ยว ท ันตกรรมประด ิษฐ์   

ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ปริทันตวิทยา 

ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรมสำหรับเด็ก ศัลยศาสตร์ 

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และทันตสาธาณสุข  

    Clinical practices in examination, diagnosis, treatment 

planning and treatment of patients in dental clinic of 

interest, oral diagnosis and oral medicine, occlusion and 

orofacial pain, prosthodontics, operative dentistry, 

endodontics, periodontology, orthodontics, pediatric 

dentistry, oral and maxillofacial surgery and dental public 

health  

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 



  421680 วิจัยทางทันตกรรม 3                       1(0-2-1) 

Dental Research 3 

    การทำโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยการแปลผลและวิเคราะห์

ข้อมูลงานวิจัย นำเสนองานวิจัย และเขียนบทความวิจัย 

    Conducting a research project in oral health sciences 

following the Dental Research Project 2 , data 

interpretation and analysis, research project presentation 

and writing a research paper 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ               3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

     ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจงโดยใช้ท ักษะ 

การฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวข้อและประเด็น 

การพูดและการเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิต

กำลังศึกษาให้มีความสอดคล้องกับคำศัพท์ 

    English in More specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skill with additions of 

varions speaking and writing topics 

 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  ตารางเปรียบเทยีบแผนการศกึษา 

 
 

แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0-6) 001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต 3(2-2-5) 

005172 การจัดการการดำเนินชีวิต 3(2-2-5) 
   

005171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0-6) 
   

243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 243211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล 3(3-0-6) 

421150 วิชาชีพทันตแพทย์ 1(1-0-2) 421170 วิชาชีพทันตแพทย์ 1(1-0-2) 

005173 ทักษะชีวิต 2(1-2-3) 
   

243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป 2(2-0-4) 
   

363251 คัพภวิทยา 1(1-0-2) 
   

421352 ชีวสถติิพื้นฐาน 1(1-0-2) 
   

    
 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอิีนทรยี์ 4(3-3-8) 

    
 

365211 ชีวเคมกีารแพทย์เบือ้งต้น 4(3-3-8) 
 

 รวม 22 

หน่วยกิต 

 
รวม 18 

หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0-6) 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 3(3-0-6) 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

003136* พะเยาศกึษา 3(2-2-5) 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 3(2-2-5) 

242103 เคมท่ัีวไปและเคมอิีนทรยี์ 4(3-3-8) 
   

244104 ฟิสกิส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ 3(2-3-6) 
   

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2)    

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลอืก 3(x-x-x) 
   

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลอืก 3(x-x-x) 
   

004xxx กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 
   

    
 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6) 

    
 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(2-3-6) 

    
 

363251 คัพภวิทยา 1(1-0-2) 

    
 

421110 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-3-2) 

  รวม 22 

หน่วยกิต 

 
รวม  18 

หน่วยกิต 



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

   001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1 3(2-3-6)    

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2 3(3-0-6)   
 

361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 361355 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1 3(2-3-6) 

00xxxx ศึกษาท่ัวไปเลอืก 3(x-x-x) 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

365211 ชีวเคมกีารแพทย์เบือ้งต้น 4(3-3-8)   
  

367204 หลักสรีรวทิยา 4(3-3-8) 367204 หลักสรีรวทิยา 4(3-3-8) 

421250 การเจริญเติบโตของศรีษะและใบหน้า 1(1-0-2)   
  

  
  

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8) 

  
  

421250 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 2(1-3-2) 

  รวม 21 

หน่วยกิต 

  รวม 22 

หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 361356 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 2 3(2-3-6) 

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์ 3(2-3-6)    

363242 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ 4(3-3-8)    

366213 พยาธิวิทยา 4(3-3-8) 405213 พยาธิวิทยา 4(3-2-7) 

421251 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4) 421210 จุลกายวิภาคศาสตร์ช่องปาก 3(2-3-4) 

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์ 2(1-3-2) 
   

xxxxxx เลอืกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx เลอืกเสรี 3(x-x-x) 

  
  

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

   004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  
  

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี 

ทางทันตกรรม 

2(2-0-4) 

  
  

421211 การเจริญเติบโตของศีรษะและใบหน้า 1(1-0-2) 

  รวม 22 

หน่วยกิต 

 
รวม 22 

หน่วยกิต 

   

  

  
 

  

 

  
 

  

   



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

341336 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 1 3(3-0-6) 341336 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 1 3(3-0-6) 

421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1 1(1-0-2) 421310 ทันตกรรมบดเคี้ยว 1 1(1-0-2) 

421311 ปรทัินตวิทยา 1 1(1-0-2) 421320 ปรทัินตวิทยา 1 1(1-0-2) 

421312 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(1-0-2) 

421313 พยาธิวิทยาช่องปาก 2(2-0-4) 421312 พยาธิวิทยาช่องปาก 2(2-0-4) 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทาง 

ทันตกรรม 

2(2-0-4) 
   

421331 ฟันเทยีมท้ังปาก 1 1(1-0-2) 421340 ฟันเทยีมท้ังปาก 1 1(1-0-2) 

421332 ปฏบัิติการฟันเทียมท้ังปาก 1 1(0-3-0) 421341 ปฏบัิติการฟันเทียมท้ังปาก 1(0-3-0) 

421333 วิทยาการโรคฟันผุ 2(2-0-4) 421330 วิทยาการโรคฟันผุ 2(2-0-4) 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2) 421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2) 

421351 ปฏบัิติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 421352 ปฎบัิติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 

421315 ปฏบัิติการพยาธิวิทยาช่องปาก 1(0-3-0) 421313 ปฏบัิติการพยาธิวิทยาช่องปาก 1(0-3-0) 

xxxxxx เลอืกเสรี 3(x-x-x) xxxxxx เลอืกเสรี 3(x-x-x) 

   421370 การยศาสตร์ 1(1-0-2) 

      421321 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2) 

      421342 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2) 

   421351 ทันตกรรมป้องกัน 1(1-0-2) 

  รวม 20 

หน่วยกิต 

  รวม 22 

หน่วยกิต 

      

      

      

      

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

341337 เภสัชวิทยาพืน้ฐาน 2 2(2-0-4) 341337 เภสัชวิทยาทางทันตกรรม 2 3(3-0-6) 

421316 การยศาสตร์ 1(1-0-2) 
   

421317 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2 2(1-3-2) 421314 ทันตกรรมบดเคี้ยว 2 2(1-3-2) 

421318 ปรทัินตวิทยา 2 1(1-0-2) 421322 ปรทัินตวิทยา 2 1(1-0-2) 

421319 ปฏบัิติการปริทันตวิทยา 1(0-3-0) 421323 ปฏบัิติการปริทันตวิทยา 2(0-6-0) 

421320 การเตรยีมความพรอ้มก่อนขึน้คลินิก 2(1-3-2) 
   

421321 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2) 421315 พิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(1-0-2) 

421322 ทันตรังสี 1 1(1-0-2) 421316 ทันตรังสี 1 1(1-0-2) 

421323 ศัลยศาสตร์เบื้องต้น 1(1-0-2)    

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 1(1-0-2) 421324 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 1(1-0-2) 

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1 1(1-0-2) 421331 ทันตกรรมหัตถการ 1 1(1-0-2) 

421335 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 421332 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 1 1(0-3-0) 

421336 ฟันเทยีมท้ังปาก 2 1(1-0-2) 421343 ฟันเทยีมท้ังปาก 2 1(1-0-2) 

421337 ปฏบัิติการฟันเทียมท้ังปาก 2 1(0-3-0)    

421338 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 1 1(1-0-2) 
   

421339 ปฏบัิติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอด

ได้1 

1(0-3-0) 
   

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2) 421380 วิทยาการระบาดช่องปาก 1(1-0-2) 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1(1-0-2) 
   

   
421381 ระเบียบวธิีวิจัยและชีวสถิติ        3(2-2-5) 

  
  

421346 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2) 

  
  

421345 ปฏบัิติการฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 1(0-3-0) 

   421317 ชีววิทยาช่องปาก 1 2(2-0-4) 

  รวม 22 

หน่วยกิต 

  รวม 22 

หน่วยกิต 
      

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

421410 ปรทัินตวิทยา 3 2(2-0-4) 421420 ปรทัินตวิทยา 3 2(2-0-4) 

421411 คลนิิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 421421 คลนิิกปริทันตวิทยา 1 2(0-6-0) 

421412 คลนิิกทันตรังสี 1 1(0-3-0) 421411 คลนิิกทันตรังสี 1 1(0-3-0) 

421413 ทันตรังส ี2 2(2-0-4) 421410 ทันตรังส ี2 2(2-0-4) 

421430 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0) 421440 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น  2(2-0-4) 

421431 ปฏบัิติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1 1(0-3-0) 421441 ปฏบัิติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 1(0-3-0) 

421432 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 421442 ฟันเทยีมชนิดติดแน่น 2 1(1-0-2) 

421433 ปฏบัิติการฟันเทียมชนิดติดแน่น 2 1(0-3-0)    

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิโลเฟเชียล 

1(1-0-2) 421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซลิโลเฟเชียล 

2(2-0-4) 

421415 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0) 421423 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 1(0-3-0) 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2 2(2-0-4) 421430 ทันตกรรมหัตถการ 2 1(1-0-2) 

421435 คลนิิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) 421432 คลนิิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) 

421436 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0) 421431 ปฏบัิติการทันตกรรมหัตถการ 2 1(0-3-0) 

421437 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1(1-0-2) 421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1 1(1-0-2) 

421438 ปฏบัิติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0) 421434 ปฏบัิติการวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0) 

421439 ฟันเทยีมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 1(1-0-2) 
  

  

421314 ชีววิทยาช่องปาก 1 2(2-0-4) 421412 ชีววิทยาช่องปาก 2 2(2-0-4) 

   421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1 1(1-0-2) 

421450 ปฏบัิติการทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 421461 ปฏบัิติการทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

421417 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 1(1-0-2) 421413 รอยโรคของเยื่อเมือกช่องปาก 1(1-0-2) 

421418 คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(0-3-0) 421414 คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 1 1(0-3-0) 

421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป 3(2-2-5) 421425 อายุรศาสตร์ท่ัวไปและการดูแลผู้ป่วย 

ท่ีมีโรคทางระบบ 

3(2-2-5) 

421452 ปฏบัิติการภาคสนามทันตกรรม

ครอบครัว 

2(0-6-0) 421451 ปฏบัิติการภาคสนามทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

  
 

  421470 การเตรยีมความพรอ้มก่อนขึน้คลินิก 2(0-6-0) 

      421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2(2-0-4) 

      421463 ปฏบัิติการทันตกรรมสำหรับเด็ก 1(0-3-0) 

   421480 วิจัยทางทันตกรรม 1 1(0-2-1) 

 

 

 



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 4 ชั้นปีท่ี 4 

ตลอดปีการศึกษา (ต่อ) ตลอดปีการศึกษา (ต่อ) 

   421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ 1(1-0-2) 

   421424 ปฏบัิติการศัลยศาสตร์ช่องปาก 1(0-3-0) 

   421450 ทันตกรรมครอบครัว 2 1(1-0-2) 

   421452 ทันตกรรมพร้อมมูล 1(1-0-2) 

 รวม 33 

หน่วยกิต 

 รวม 41 

หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 5 ชั้นปีท่ี 5 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

421510 ทันตกรรมบดเคี้ยว 3 1(1-0-2)    

421511 คลนิิกทันตกรรมบดเคี้ยว 1(0-3-0)    

421512 คลนิิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 421520 คลนิิกปริทันตวิทยา 2 2(0-6-0) 

421513 คลนิิกทันตรังส ี2 1(0-3-0) 421510 คลนิิกทันตรังส ี2 1(0-3-0) 

421514 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก 

กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า 

2(2-0-4) 421521 การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก 

กระดูก ขากรรไกร และใบหน้า 

2(2-0-4) 

421515 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และแม็กซิโลเฟเชียล 

1(0-3-0) 421522 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0) 

421516 คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 421511 คลนิิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2 1(0-3-0) 

421530 คลนิิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0) 421532 คลนิิกทันตกรรมหัตถการ 2 2(0-6-0) 

421531 คลนิิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0) 421533 คลนิิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2(0-6-0) 

421532 คลนิิกทันตกรรมประดษิฐ์ 1 4(0-12-0) 421540 คลนิิกทันตกรรมประดษิฐ์ 1 3(0-9-0) 

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(1-0-2) 421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2 1(1-0-2) 

421551 คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 421562 คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

421552 ปฏบัิติการทันตกรรมโรงเรยีน 2(1-3-2) 421551 ปฏบัิติการทันตกรรมโรงเรยีน 2(1-3-2) 

421553 จรรยาบรรณและนติิทันต

วิทยาศาสตร์ 

1(1-0-2) 421570 จรรยาบรรณและนติิทันตวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2) 

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2)  421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข 1(1-0-2) 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 1(1-0-2)    

421559 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 1(1-0-2)    

421556 คลนิิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 421563 คลนิิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 

421557 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1 3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 

421558 ปฏบัิติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 421561 ปฏบัิติการทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1(1-0-2) 421531 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2 1(1-0-2) 

421416 ชีววิทยาช่องปาก 2 2(2-0-4)    

421451 วิจัยทางทันตกรรม 1 2(1-3-2)    

   421580       วิจัยทางทันตกรรม 2  1(0-2-1) 

   421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

   421571 คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล 1 2(0-6-0) 

   421523 ทันตกรรมรากเทียม 1(1-0-2) 

 รวม 36 

หน่วยกิต 

 รวม 33  

หน่วยกิต 



แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2556 แผนการศึกษา ปี พ.ศ.2564 

ชั้นปีท่ี 6 ชั้นปีท่ี 6 

ตลอดปีการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 

421610 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0) 421620 คลนิิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 2(0-6-0) 

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 1(1-0-2)    

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ  1(1-0-2) 421670 ทันตกรรมผู้สูงอายุ  2(1-3-2) 

421613 คลนิิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0) 421622 คลนิิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0) 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉิน 

ทางการแพทย์  

1(1-0-2)    

421630 คลนิิกทันตกรรมประดษิฐ์ 2  4(0-12-0) 421640 คลนิิกทันตกรรมประดษิฐ์ 2  3(0-9-0) 

421615 ชีววิทยาช่องปาก 3 2(2-0-4)    

421650 คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 421661 คลนิิกทันตกรรมจัดฟัน 2 1(0-3-0) 

421651 ปฏบัิติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0) 421650 ปฏบัิติการโรงพยาบาลชุมชน 4(0-12-0) 

421652 คลนิิกทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0)    

421653 คลนิิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 2(0-6-0) 421660 คลนิิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 1(0-3-0) 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย  1(1-0-2)    

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม 1(1-0-2) 421671 หัวข้อปัจจุบันทางทันตกรรม       1(0-2-1) 

421655 ปฏบัิติการโรงพยาบาล  2(0-6-0) 421651 ปฏบัิติการโรงพยาบาล  2(0-6-0) 

421656 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2 3(2-2-5)    

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2  1(1-0-2)     

421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว  2(0-6-0)  421653 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว  2(0-6-0)  

421659 วิจัยทางทันตกรรม 2 3(0-6-3) 421680 วิจัยทางทันตกรรม 3 1(0-2-1) 

   421621 คลนิิกปริทันตวิทยา 3 1(0-3-0)  

   421673 คลนิิกทันตกรรมพร้อมมูล 2 3(0-9-0) 

   421672 เทคโนโลยีดิจิทัลและความสวยงาม

ทางทันตกรรม 

2(2-0-4) 

   421674 คลนิิกทันตกรรมทางเลือก 1(0-3-0) 

   421610 คลนิิกทันตกรรมบดเคี้ยว 1(0-3-0) 

 รวม 34  

หน่วยกิต 

  รวม 28 

หน่วยกิต 

 



ภาคผนวก ง

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณทติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 คณะทันตแพทยศาสตร 







ภาคผนวก จ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 













ภาคผนวก ฉ

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 









ภาคผนวก ช

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 















ภาคผนวก ซ

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 



ภาระงานสอนของอาจารย์ประจำหลักสตูร 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อ - สกุล ตำแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ภาระงานสอน/ชั่วโมงต่อปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวทัศนยี์  เต็งรังสรรค์* ศาสตราจารย์

คลินิก 

ป.บัณฑิต 

ท.บ. 

วิทยาเอ็นโดดอนต์ 360 360 360 360 360 360 

2 นางสาวอัญชลี  ดุษฎีพรรณ์* รองศาสตราจารย์ M.Sc. 

DDPH. 

ท.บ. 

วท.บ. 

Dental Public Health 

Dental Public Health 

360 360 360 360 360 360 

3 นายพรพัฒน์  ธีรโสภณ* อาจารย์ ปร.ด. 

ท.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 1) 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ช่องปาก 

360 360 360 360 360 360 

4 นางศันสณี  รัชชกูล* อาจารย์ อ.ท. 

M.P.H 

ท.บ. 

วท.บ. 

ทันตสาธารณสุข 

Health Administration 

360 360 360 360 360 360 

5 นายทศพล  อินปะโคน* อาจารย์ M.Sc. 

ท.บ. 

Prosthodontics 360 360 360 360 360 360 



ภาคผนวก ฌ

ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ 



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

ประกาศทันตแพทยสภา 
เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   

และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 
 

 

เพื่อให้การให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และการรับรองสถาบันการศึกษา  
ทันตแพทยศาสตร์ของทันตแพทยสภา  เป็นไปอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐาน  และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้  
รวมทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บังคับและประกาศต่าง ๆ  ของทันตแพทยสภา  ซึ่งมีการ
ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  
พ.ศ.  ๒๕๓๗  ประกอบกับข้อ  ๘  ข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๑  ข้อ  ๑๒  และข้อ  ๑๖  แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรม 
ของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๙  คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาในการประชุม  คร้ังที่  11/2560  เม่ือวันที่  9  พฤศจิกายน  2560  จึงให้ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกประกาศทันตแพทยสภา  ฉบับที่  ๒๓/๒๕๕๕  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภา   

๒. ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ในการเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือ
รับรองสถาบันการศึกษาของทันตแพทยสภา  ในการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ทั้งกรณีที่เป็นปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 

๓. การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันตามประกาศฉบับนี้  อาจดําเนินการได้  ๓  กรณี  
ได้แก่  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ  การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  และการรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล 

ส่วนที่  ๑  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ 
๔. การดําเนินการ 
 4.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
  ผู้ ย่ืนขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้แทน 

ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว 



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

 4.2 กําหนดดําเนินการ 
  การย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ต้องเสนอต่อทันตแพทยสภาล่วงหน้า  

ก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิดการศึกษาตามกําหนด  ดังนี้ 
  ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยย่ืนขอมาก่อน  หรือหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบ

หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเวลา  ๑  ปีในการย่ืนคําขอครั้งล่าสุด  ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  วันก่อนวันประกาศรับนักศึกษา 

  ข. กรณีหลักสูตรปรับปรุง  หรือหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
เป็นเวลามากกว่า  ๑  ปีในการย่ืนคําขอคร้ังล่าสุด  ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน   
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

  ค. กรณีอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 4.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา   
  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ประกอบด้วย

เอกสารดังต่อไป  ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์  ตามรูปแบบ  มคอ.  ๒  ของสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  และแสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร  หลักการและเหตุผล  
ปรัชญา  วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  ระบบการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การคิดหน่วยกิต  
แผนการศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  คําอธิบายรายวิชา  การวัดและการประเมินผล  การสําเร็จการศึกษา  
ชื่อปริญญา  จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  จํานวนนักศึกษาที่จะรับ 
ในแต่ละปีการศึกษา  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  วิธีการรับนักศึกษา  กําหนดการเปิดรับนักศึกษา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  และจํานวนขั้นต่ําของการรักษาประเภทต่าง ๆ  ที่เป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา   

  (2) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ที่ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร  
ในกรณีที่ขบวนการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ  มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา 
อาจส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวในภายหลังก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  ก่อนวันที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา  
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว 

  (3) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง  ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

  (4) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร 
  (5) แผนการสอน  ตามรูปแบบ  มคอ.  ๓  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
   ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยย่ืนขอมาก่อน  ให้ย่ืน  มคอ.  ๓  อย่างน้อยของ

ชั้นปีที่  ๑ - ชั้นปีที่  ๓ 
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   ข. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้   
และเป็นการย่ืนขอในปีการศึกษาที่จะเริ่มมีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก  ให้ยื่น  มคอ. ๓  ของทุกชั้นปี 

   ค. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่ งยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้   
ในปีการศึกษาอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  ข.  ให้ย่ืน  มคอ. ๓  ของทุกชั้นปีที่เปิดการเรียนการสอนร่วมกับ  
มคอ. ๓  ของปีการศึกษาต่อไปอย่างน้อย  ๑  ปี 

   ง. กรณีหลักสูตรซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว  ให้ยื่น  มคอ.  ๓  
ของทุกชั้นปี 

    เอกสารตาม  ก.  ถึง  ง.  ให้จัดทําเป็นรูปเล่ม  จํานวน  ๗  ชุด  และจัดทํา
เป็นสําเนาอิเลคโทรนิคส์  บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลอีก  ๑  ชุด  ส่งมายังทันตแพทยสภาพร้อมเอกสาร
ฉบับจริง 

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 

 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้  เม่ือประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว  ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด  ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศ 

 ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน  
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละคร้ังก็ได้ 

ส่วนที่  ๒  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
๖. การดําเนินการ 
 6.1 คุณสมบัติของหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ย่ืนขอความเห็นชอบและรับการรับรอง 
  หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบต้องเป็นหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนจนมีบัณฑิต

สําเร็จการศึกษาแล้วอย่างน้อย  ๑  รุ่น  และสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทางการศึกษาหรือทางวิชาชีพของประเทศที่ตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น 

 6.2 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
  ผู้ ย่ืนขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันต้องเป็นผู้บริหารหรือผู้แทน 

ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากสถาบันดังกล่าวโดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร 

 6.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา   
  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ประกอบด้วย

เอกสารดังต่อไป  ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์  แสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย  

ชื่อหลักสูตร  หลักการและเหตุผล  ปรัชญา  วัตถุประสงค์  โครงสร้าง  ระบบการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา  
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การลงทะเบียนเรียน  การคิดหน่วยกิต  แผนการศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  คําอธิบายรายวิชา  
การวัดและการประเมินผล  การสําเร็จการศึกษา  ชื่อปริญญา  จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจํา
และอาจารย์พิเศษ  จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
วิธีการรับนักศึกษา  กําหนดการเปิดรับนักศึกษา  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  และจํานวนขั้นต่ําของการรักษา
ประเภทต่าง ๆ  ที่เป็นเง่ือนไขในการสําเร็จการศึกษา   

  (2) รายละเอียดที่สําคัญเก่ียวกับสถาบันการศึกษา  ประกอบด้วย  ประวัติของสถาบัน  
สถานที่ตั้ง  โครงสร้างการบริหาร  จํานวน  ตําแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา  คลินิกทันตกรรม
ของสถาบันการศึกษา  รายละเอียดของโรงพยาบาลสมทบที่เป็นแหล่งฝึกทางคลินิก  จํานวน  คุณวุฒิ  
และรายละเอียดของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสมทบ  รูปแบบและระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงาน 
ในคลินกิทันตกรรมของสถาบันการศึกษาหรือของสถาบันสมทบ   

  (3) จํานวนผู้ป่วย  จํานวนยูนิต  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางทันตกรรมของคลินิก 
ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา  หรือของโรงพยาบาลสมทบ 

  (4) จํานวนนักศึกษา  อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม  และอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่ยื่นขอความเห็นชอบ   

  (5) ผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของบัณฑิตจากหลักสูตรที่ขอ
ความเห็นชอบจากการสอบในประเทศต่าง ๆ  หรือในประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร   

   ทั้งนี้  ทันตแพทยสภาอาจใช้จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ย่ืนคําขอ   
ที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยพิจารณาแทนก็ได้ 

  (6) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง  ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

  (7) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร 
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  และระยะเวลา

การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 
 การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก

ท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม  เม่ือประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว  ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด  ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้
แต่ไม่มากกว่า  ๑  ปี  จากจํานวนปีที่ศึกษาทั้งหมดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

 ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน  
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละคร้ังก็ได้ 
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๘. เงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ที่ต้องดําเนินการ
เพ่ิมเติมก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 

 ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาเห็นชอบ  และในสถาบันการศึกษาที่ทันตแพทยสภารับรอง  
ถือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ทันตแพทสภารับรองอย่างมีเง่ือนไข  ให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย
สมบูรณ์ก่อนได้รับการรับรองปริญญา  ทั้งน้ีเว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 (1) สอบผ่านการวัดทักษะความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย  ในสถาบันทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด  ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (4) เข้ารับและผ่านการอบรมโครงการทันตกรรมชุมชน  ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ  และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ  เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม 

ส่วนที่  ๓  การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล 
๙. การดําเนินการ 
 9.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับรองปริญญา 
  ผู้ย่ืนขอรับรองปริญญาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ยื่นขอ  หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ

จากผู้ที่ได้รับปริญญานั้นให้ทําการแทนโดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร   
  การย่ืนขอรับรองปริญญาในกรณีอื่น  ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการ

การศึกษาทันตแพทยศาสตร์  ของทันตแพทยสภา 
 9.2 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา   
  เอกสารประกอบการย่ืนคําขอรับรองปริญญาแบบรายบุคคล  ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไป  

ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่ผู้ย่ืนคําขอสําเร็จการศึกษา  โดยแสดงรายละเอียด

ของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย  ชื่อหลักสูตร  โครงสร้าง  ระบบการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษา  
การคิดหน่วยกิต  แผนการศึกษาภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  คําอธิบายรายวิชา  การวัดและการประเมินผล  
การสําเร็จการศึกษา  ชื่อปริญญา  และรายละเอียดเก่ียวกับชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตลอดหลักสูตร 

  (2) ปริญญาบัตร  และผลการเรียน  (Transcript) 
  (3) จํานวนการรักษาประเภทต่าง ๆ  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  และผู้ยื่นคําขอฯ   

ให้การรักษาในผู้ป่วยจริงระหวา่งการศึกษา   



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

  (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ  หนังสือแสดงผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ  หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ  (ถ้ามี) 

  (5) เอกสารอื่นตามที่ทันตแพทยสภากําหนด 
  (6) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการรับรองปริญญา 

๑๐. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล 
 การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคลให้พิจารณา 

ตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม  เม่ือรับรองปริญญาของบุคคใดแล้ว  ให้ถือว่าเป็น
การรับรองปริญญาของบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะ  และไม่ผูกพันกับปริญญาของบุคคลอื่นที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดียวกัน   

 ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องดําเนินการก่อน  
หรือร่วมไปกับการรับรองปริญญานั้นก็ได้ 

๑๑. เงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ  ที่ต้องดําเนินการเพ่ิมเติม
ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 

 ทันตแพทสภาจะให้การรับรองปริญญาอย่างมีเง่ือนไขสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  โดยอย่างน้อยจะกําหนดให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์
ก่อนการรับรองปริญญา  ทั้งนี้  เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น 

 (1) สอบผ่านการวัดทักษะความรู้ความสามารถการใช้ภาษาไทย  ในสถาบันทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด  ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 (4) เข้ารับและผ่านการอบรมโครงการทันตกรรมชุมชน  ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด 

 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ  และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ  เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม 

ส่วนที่  ๔  เบ็ดเตล็ด 
๑๒. การวินิจฉัยช้ีขาด 
ในกรณีมีปัญหาในการดําเนินการตามประกาศนี้  หรือมีแนวปฏิบัติใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศ

ฉบับนี้  ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 



 หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๕   ตอนพิเศษ   ๔๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
 

 
 

๑๓. บทเฉพาะกาล 
หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่ย่ืนขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ซึ่งได้ส่งเอกสาร  

คําขอต่าง ๆ  มาถึงทันตแพทยสภาก่อนวันที่ออกประกาศฉบับนี้  และการพิจารณานั้นยังไม่แล้วเสร็จ   
ให้ใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ตามประกาศทันตแพทยสภา   
ฉบับที่  ๒๓/๒๕๕๕  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  และการรับรอง
สถาบันของทันตแพทยสภา  จนกว่าคณะกรรมการทันตแพทยสภาจะมีมติอย่างใดอย่างหน่ึง 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
ไพศาล  กังวลกิจ 

นายกทันตแพทยสภา 



ภาคผนวก 
 

๑. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันผลติบัณฑิต 
และเหน็ชอบหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต 

๒. แบบประเมินคลินกิทนัตกรรมของสถาบันการศกึษา 
๓. อุปกรณพ์ื้นฐานที่คลนิิกทันตกรรมต้องจดัใหม้ีเป็นอย่างน้อย 

 

  



มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันผลติบัณฑิต 
และเหน็ชอบหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิต 

 (7 มาตรฐาน 22 ตวับง่ชี้) 
 

 ในการรับรองสถาบันฯ จะรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 7 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ ส่วนใน
เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาตัวบ่งชี้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ประเภทส าคัญ 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้
ประเภททั่วไป 12 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ส าคัญหมายถึงตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านเกณฑ์ทุกตัวที่มีการประเมินในรอบการประเมินนั้น 
ส าหรับตัวบ่งชี้ทั่วไปมีคะแนนรวม 60 คะแนน การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนประเมินตัวบ่งชี้ส าคัญทุกตัว และ
ได้คะแนนตัวบ่งชี้ทั่วไปไม่น้อบกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั่วไปในรอบการประเมินนั้น 
 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในภาพรวม 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้   ปีที่เริ่มตรวจ 
ด้านองค์กรและ
การบริหารองคก์ร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารองค์กร ส าคัญ 0 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศกึษา ส าคัญ 0 

ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง     ทั่วไป 0 

ด้านอาจารย ์ ตัวบ่งชีท้ี่ 4 คุณสมบัติอาจารยท์ี่รับผิดชอบหลักสูตร ส าคัญ 0 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5 คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าเต็มเวลา ส าคัญ 0 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตใินคลินิก ส าคัญ ก่อนนิสิต นักศกึษาขึ้น

คลินิก 1 ป ี
ด้านหลักสูตรและ
การจดัการเรยีน
การสอน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท่า 

ส าคัญ 0 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (ระยะสั้นและระยะยาว) ทั่วไป 0 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 การบริหารหลักสตูร ทั่วไป 0 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  ทั่วไป 0 

ตัวบ่งชีท้ี่ 11 โครงสร้างหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของทันตแพทยสภา 

ส าคัญ 0 

ด้านการพัฒนา
นิสิต/นักศึกษา  

ตัวบ่งชีท้ี่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 

ทั่วไป 
 

0 

ด้านการประเมิน
และผลลัพธ์ของ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 ผู้สอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีทันตกรรม 

ส าคัญ 7 

ตัวบ่งชีท้ี่ 14 ผลการประเมินบณัฑิตตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

ทั่วไป 7 

ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ผู้ส าเร็จการศึกษา ทั่วไป 7 
ด้านการวิจัยและ
การบริการ
วิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 16  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า ทั่วไป 0 
ตัวบ่งชีท้ี่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย 
และการบริการวิชาการ   

ทั่วไป 0 



มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้   ปีที่เริ่มตรวจ 
ด้านการจัดการ
บุคลากร และการ
สนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน ทั่วไป 0 
ตัวบ่งชีท้ี่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา ทั่วไป 0 
ตัวบ่งชีท้ี่ 20 คลินิกทันตกรรม ส าคัญ ก่อนนิสิต นักศกึษาขึ้น

คลินิก 1 ป ี
ตัวบ่งชีท้ี่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย ส าคัญ ก่อนนิสิต นักศกึษาขึ้น

คลินิก 1 ป ี
ตัวบ่งชีท้ี่ 22 หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมลู และระบบ
สืบค้น 

ทั่วไป 0 

 
 

ตัวบ่งชี้ส าคญัและตัวบ่งชี้ทั่วไป 
1. ตัวบ่งชี้ส าคญั 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้
ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การบริหารองค์กร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศกึษา 
ด้านอาจารย ์ ตัวบ่งชีท้ี่ 4 คุณสมบัติอาจารยท์ี่รับผิดชอบหลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 5 คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าเต็มเวลา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 6 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตใินคลินิก 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการ
สอน  

ตัวบ่งชีท้ี่ 7 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ตัวบ่งชีท้ี่ 11 โครงสร้างหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชพีของทันตแพทยสภา 

ด้านการประเมนิและผลลัพธ์ของ
หลักสูตร 

ตัวบ่งชีท้ี่ 13 ผู้สอบในครั้งแรกผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีทันตกรรม 

ด้านการจัดการบุคลากร และการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 20 คลินิกทันตกรรม 
ตัวบ่งชีท้ี่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย 

 
2. ตัวบ่งชี้ทั่วไป 60 คะแนน (ค่าน้ าหนักคะแนนร้อยละ 55) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร ตัวบ่งชีท้ี่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง     5 

ด้านหลักสูตรและการจัดการเรยีนการ
สอน 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (ระยะสั้นและระยะยาว) 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9 การบริหารหลักสตูร 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ  5 

ด้านการพัฒนานิสิต/นักศึกษา  ตัวบ่งชีท้ี่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 5 

ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร ตัวบ่งชีท้ี่ 14 ผลการประเมินบณัฑิตตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

5 



มาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ คะแนน 
ตัวบ่งชีท้ี่ 15 ผู้ส าเร็จการศึกษา 5 

ด้านการวิจัยและการบรกิารวิชาการแก่
สังคม 

ตัวบ่งชีท้ี่ 16  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 5 

ตัวบ่งชีท้ี่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย และการบริการวิชาการ   

5 

ด้านการจัดการบุคลากร และการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา 5 
ตัวบ่งชีท้ี่ 22 หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมลู และ
ระบบสืบค้น 

5 

รวม 60 
 
 

ตัวบ่งชี้ แยกตามปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ  (Process) และปจัจัยผลผลิต  (Output) 
 

ปัจจัยน าเข้า (Input)   ท่ีมา กระบวนการ  (Process) ท่ีมา ปัจจัยผลผลิต  (Output) ท่ีมา 
2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา สกอ. 1 การบริหารองค์กร สกอ. 13 ผู้สอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ทพ. 

4 คุณสมบัติอาจารยท์ี่รับผิดชอบหลักสูตร สกอ. 3 ระบบบริหารความเสี่ยง     สกอ. 14 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน 6 ด้านของบณัฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิต 

สกอ. 

5 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าเต็มเวลา  สกอ. 8 การพัฒนาอาจารย์  ระยะสั้นและ
ระยะยาว 

สกอ. 15 ผู้ส าเร็จการศึกษา สกอ. 

6 อาจารย์ผูค้วบคมุการฝกึปฏิบัติการใน
คลินิก  

ทพ. 9 การบริหารหลักสูตร สกอ. 16  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

สกอ. 

7 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าตอ่
นักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า 

สกอ. 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะทุกช้ันปี    

สกอ. 

   
18 บุคลากรสายสนับสนุน สกอ. 11 โครงสรา้งหลักสูตรมีมาตรฐานตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันต
แพทยสภา  

ทพ. 

   
19 การจัดการทรพัยากรการศึกษา สกอ. 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา สกอ.    
20 คลินิกทันตกรรม ทพ. 17 การบริการวิชาการ สกอ.    
21 การบริหารจัดการผู้ป่วย ทพ.       
22 หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมลู และ

ระบบสืบค้น 
สกอ.  

     
 รวมตัวบ่งช้ี  10    8   4 

 

  
ข้อก าหนดในการผ่านเกณฑ์การตรวจ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของสถาบันที่ขอรับการตรวจ โดยมีจ านวน

ตัวบ่งชี้ที่ตรวจ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าในการผ่านการประเมินดังนี้ 
 
 
 



รายละเอยีด 
จ านวน 

ตัวบ่งชี้ส าคญั
ที่ตรวจ 

จ านวนตัวบ่งชี้
ส าคัญขั้นต่ าที่

ต้องผ่าน 

จ านวนตัวบง่ชี้
ทั่วไปที่ตรวจ 

คะแนนตัวบ่งชี้
ทั่วไปขัน้ต่ าที่

ต้องผ่าน 
การตรวจในปีกอ่นที่จะมีการรับนักศึกษารุ่นแรก
จนถึงปีที่นักศึกษารุ่นแรกศึกษาใน 2 ปี
การศึกษากอ่นที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิก 

6 6 10 25 

การตรวจในปีก่อนปทีี่นักศกึษารุ่นแรกขึ้นคลินิก 
จนถึงปีสุดท้ายของหลักสูตร  

9 9 10 25 

การตรวจตั้งแต่ปีการศึกษาที่นกัศึกษารุ่นแรก 
ส าเร็จการศึกษาเป็นต้นไป 

10 10 12 30 

ทั้งนี้ สถาบันใดที่ยังเปิดหลักสูตรไม่ครบ 6 ปี จะต้องไดร้ับการตรวจประเมินทกุปีการศึกษา 
 

ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลกัสูตรและรับรองสถาบัน 
 

ปีที่ตรวจประเมิน 
ขอบเขตการตรวจ
ประเมิน 

จ านวนผ่าน 
ตัวบ่งชี้ส าคญั 

คะแนนผ่านตัวบ่งชี้
ทั่วไป 

ระยะเวลา
เห็นชอบฯ 

การตรวจในปีกอ่นที่จะมีการรับ
นักศึกษารุ่นแรกจนถงึปีที่นกัศกึษา
รุ่นแรกศกึษาใน 2 ปีการศึกษา
ก่อนที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิก 

ชั้นปีที่ 1 

น้อยกว่า 6  ไม่เห็นชอบ 
6 น้อยกว่า 25 ไม่เห็นชอบ 
6 25 ขึ้นไป 1 ปี 

การตรวจในปีกอ่นปีที่นักศกึษารุ่น
แรกขึ้นคลินิก จนถึงปีสุดท้ายของ
หลักสูตร 

ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่
มากกว่าชั้นสงูสุดที่
นักศึกษาก าลังศึกษา

ในปีนั้น 1 ป ี

น้อยกว่า 9  ไม่เห็นชอบ 
9 น้อยกว่า 25 ไม่เห็นชอบ 
9 25 ขึ้นไป 1 ปี 

การตรวจตั้งแต่ปีการศึกษาที่
นักศึกษารุ่นแรก ส าเร็จการศกึษา
เป็นต้นไป 

ทุกชั้นป ี

น้อยกว่า 10  ไม่เห็นชอบ 
10 น้อยกว่า 30 ไม่เห็นชอบ 
10 30 – 40 (ครั้งแรก) 3 ปี 
10 30 – 40 (ครั้งต่อๆ 

มา) 
1 ปี 

10 มากกว่า 40   7 ปี 
 
 
  



รายละเอยีดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ที ่1 การบริหารองคก์ร (เกณฑ์ส าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับง่ชี้    
 การบริหารองค์กร หมายถึง ระบบการบริหารงานในองค์กรที่มีการจัดท าแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาระยะยาว 
มีระบบบริหารงาน มีแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีแผนงบประมาณ 
 ระบบการบริหารงาน หมายถึง การบริหารจัดการของสถาบันที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร ผู้บริหาร
และขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ 
 แผนกลยทุธ ์หมายถึง แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาคณะ/สถาบันระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่
ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามกลยุทธ์ 
 แผนปฏิบัติงานประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาด าเนินการภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริง ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ด าเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา 
2) มีแผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี   
3) มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกพันธกิจ                 

ในกรณีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดด าเนินการใหม่ ก าหนดให้มีการผูกพันงบประมาณในรูปแบบ
กองทุนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ในรูปแบบอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ในทุกภารกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเพียงพอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 
6 ปี  โดยมีหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  
 
หลักฐานอ้างอิง 

1) เอกสารระบุโครงสร้างการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ 

2) เอกสารแผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
3) เอกสารแผนการจัดสรรงบประมาณประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกพันธ

กิจ   
4) เอกสารแสดงการผูกพันงบประมาณในรูปแบบกองทุน หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ใน

รูปแบบอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการด าเนินการในทุกภารกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 6 ปี  

5) หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร 
6) เอกสารรับรองทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 



ตัวบ่งชี้ที ่2 คณุสมบตัิของผู้บริหารของสถาบนัการศกึษา (เกณฑส์ าคญั)     
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผู้บริหารสถาบันผลิตทันตแพทย์เป็นบุคลากรทีม่ีความส าคัญในการก าหนดวิสัยทศัน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน และประสบการณ์ในการบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อให้การบริการสถาบันผลิตทันตแพทย์และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ 
นิยามที่เกี่ยวข้อง  

ผู้บริหารของสถาบันการศึกษา หมายถึง ต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะ ส านักวิชา หรือ หน่วยงานอื่นที่
เทียบเท่า 
 ต าแหน่งบริหาร (ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4) หมายถึง ต าแหน่งคณบดี รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือ หน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมที่ไม่หมดอายุ ซึ่งมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่ องตาม
หลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภา 

2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือ หนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  

3) มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
4) มีประสบการณ์ในต าแหน่งบริหารของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  
 
หลักฐานอ้างอิง หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้บริหารในปีการศึกษาที่ขอรับรอง 
 
ตัวบ่งชี้ที ่3 ระบบบรหิารความเสี่ยง   
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

เพื่อให้สถาบันผลิตทันตแพทย์มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยค านึงถึง
การเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์เป็นส าคัญ 
 



เกณฑ์มาตรฐาน 
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรอืกลยุทธ์ของสถาบัน 
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสตูร การบรหิาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์

และบุคลากรความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ความเสี่ยงจ าเพาะตามบริบทของสถาบันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 

3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
2 

4) มีการจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
5) มีการตดิตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
6) มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวเิคราะห์ความเสี่ยง

ในรอบปถีัดไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ   
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 2 
ข้อ  

มีการด าเนินการ  
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 
หมายเหตุ  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
 
หลักฐานอ้างอิง  

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง   
2) แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน 
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง   

 
  



ตัวบ่งชี้ที ่4 คณุสมบตัิอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร (เกณฑส์ าคัญ)  
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน โดยวางแผนติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างน้อย 5 คน รวมถึงมีคุณสมบัติอื่นที่
ก าหนดตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทันตแพทยสภาทุกประการ   
เกณฑ์มาตรฐาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้ 
1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ของ

ทันตแพทยสภา 
2) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องมีการประสบการณ์การสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2.2 ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
โดยต้องมีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2.3 ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยต้องมีประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี  

3) ต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  

4) อยู่ประจ าหลกัสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได้ 

5) เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษา และไม่เป็นผู้ด าเนินการสถานพยาบาลในเวลา
ซ้ าซ้อนกับการเปิดท าการของสถาบันการศึกษา  
 

เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  
 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
สถาบันการศกึษาที่ขอรับรอง ระบุวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบนัที่ส าเร็จการศกึษา  
ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาทีข่อรบัรอง รวมทั้งระบุเลยที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ   

2) หลักฐาน/เอกสารค าสั่งแต่งตัง้ต าแหน่งทางวิชาการหรือเอกสารรับรองต าแหน่งทางวิชาการ 
3) หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลแสดงจ านวนปีของการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสถาบันการศกึษา 

หลังส าเร็จการศึกษาปรญิญาตรี/โท/เอก 
4) หลักฐาน/เอกสารแสดงว่าได้รบัหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวิชาชพีทันตกรรม 



5) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อผลงานวิชาการ ในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง หรือผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 

  



ตัวบ่งชี้ที ่5 คณุสมบตัิอาจารย์ประจ าเต็มเวลา (เกณฑ์ส าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 คณาจารย์เป็นบุคลากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา หลั กสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตทันตแพทย์ให้มีคุณภาพ 
นิยามที่เกี่ยวข้อง  
 อาจารย์ประจ าเต็มเวลา หมายถึง อาจารย์ของคณะหรือส านักวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่ขอรับความเห็นชอบ ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยมีข้อผูกพัน หรือ สัญญาจ้างแบบเต็มเวลากับสถาบันการศึกษา
อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษานั้นไม่ต่ ากว่า 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์   
 อาจารย์ประจ าบางเวลา หมายถึง อาจารย์ที่คณะหรือส านักวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิตที่ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้ของสถาบันการศึกษา
จะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน
เหมือนหน้าที่ของอาจารย์ประจ า แต่ระยะเวลาท างานไม่เต็มเวลา  
 การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน 
ดังนี้ 
 9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
 น้อยกว่า 6 เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อนุมัติบัตร วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ของอาจารย์ประจ าเต็มเวลา และอาจารย์ประจ าบางเวลา 

2) จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ  30  ของ
อาจารย์ประจ าเต็มเวลา และอาจารย์ประจ าบางเวลา 

3) มีอาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่
เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาต่อไปนี้ ครบทุกสาขา ดังนี้  ชีววิทยาช่องปาก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมส าหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์ 
ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตสาธารณสุข ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ า ซึ่งมีคุณสมบัติที่ก าหนดไม่ครบทุกสาขาวิชา อาจให้มีอาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติครบตามก าหนดทดแทนได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสาขาวิชาทั้งหมด 
 

วธิกีารค านวณ 
 
 
 
 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวฒุิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิ

กำรศึกษำ 

ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ
ที่มีคุณวุฒิปรญิญำเอก หรือ

เทียบเท่ำ 

= × 100 



เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ มีครบทุกข้อ 

หลกัฐานอ้างองิ 
หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจ าเต็มเวลา อาจารย์ประจ าบางเวลา และอาจารย์พิเศษพร้อมทั้ง

คุณวุฒิการศกึษาและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารยท์ุกคน 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวฒุิปริญญำตรีและไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทัง้หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวฒุิกำรศึกษำ 

ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิปริญญำตรีและไม่มีต ำแหน่ง

ทำงวิชำกำร 

= × 100 



ตัวบ่งชี้ 6 อาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกปฏิบตัิการในคลนิิก (เกณฑ์ส าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิก เป็นส่วนที่มีความส าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตทันต
แพทย์ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพทันตกรรมโดยมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
 อาจารย์ผูค้วบคุมการฝึกปฏบิตัิในคลนิิก หมายถึง อาจารย์ประจ าหรอือาจารย์พิเศษที่ปฏิบตัิงานใน
การควบคุมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝกึปฏิบัติในคลินกิ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) จ านวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในคลินิก ต่อจ านวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในคลินิก เป็น
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 6   

2) อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท หรือได้รับอนุมัติ
บัตร วุฒิบัตร หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์การท างานในวิชาชีพทันตกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี    

3) หากมีอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การ
ท างานในวิชาชีพทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจ านวนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอาจารย์ผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิกทั้งหมดในช่วงเวลานั้น 

เกณฑ์การประเมิน  
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  
 

หลกัฐานอ้างองิ 
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก พร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษา

และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน  
2) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติการในคลินิก ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น 

 
 
ตัวบ่งชี้ที ่7 อัตราส่วนจ านวนอาจารยป์ระจ าตอ่นักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑส์ าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งส าหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่ต้อง
สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่ อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ 
อาทิ การวางแผนอัตราก าลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันจึงควรมีนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา ทั้งนี้ในสาขาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ก าหนดอัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง เป็น 8 ต่อ 1 
นิยามที่เกี่ยวข้อง  
 อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง จ านวน
อาจารย์ผู้สอนที่ เป็นอาจารย์ประจ าเต็มเวลา ในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะหรือส านักวิชาทันต
แพทยศาสตร์ ที่เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า    



เกณฑ์มาตรฐาน 
 อัตราส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่เกิน 1 ต่อ 8 
วธิกีารค านวณ  ขั้นตอนการค านวณ FTES มดีังนี ้

1) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนกับจ านวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาเฉพาะใน
รายวิชาที่สถาบนัรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

SCH = ∑ni   ci 
   เมื่อ ni     =  จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบยีนในวิชาที่ i 
    ci  =  จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที ่i 

2) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 

 
 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
 มากกว่า 1 ตอ่ 8 น้อยกว่าหรือเทา่กับ 1 ต่อ 8 

 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) หลักฐาน/เอกสารจ านวนรายชือ่อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น 
2) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เหน็ว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทัง้ปี

การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อปีการศึกษา 
3) จ านวนนักศึกษาที่เรยีนเต็มเวลาทุกหลกัสูตรในปีการศึกษานั้น 
4) จ านวนรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตของรายวชิาที่สอนโดยอาจารย์ประจ าสถาบันและจ านวนนักศึกษาที่

ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา 

  

SCH 
จ ำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร

ลงทะเบียนในระดับปริญญำน้ันๆ 

FTES = 



ตัวบ่งชี้ที ่8 การพัฒนาอาจารย์ (เกณฑส์ าคญั) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธบิายตวับง่ชี้ 
 สถาบันผลิตทันตแพทย์จะต้องมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางทันตกรรม นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิทัง้ทางวิชาการ
และวิชาชีพสูงขึ้นอยู่เสมอ  
นิยาม 
 การพัฒนาอาจารย์ หมายถึง   การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งอาจารย์ประจ า 
อาจารย์ประจ าบางเวลา และอาจารย์พิเศษ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้น 1 ปี ตามรอบการตรวจประเมินรับรองของสถานศึกษา 
 แผนระยะยาว หมายถึง แผนระยะ 5 ปี ตามรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษา 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 แผนปฏิบัติการประจ าปี   

1) มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์  
2) มีแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์
3) มีการด าเนินการตามแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์  โดยมีอาจารย์ประจ าร้อย

ละ 80 ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ 
4) มีการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ 
5) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ 

 แผนระยะยาว (5 ปี) 
1) มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์  
2) มีแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3) มีการด าเนินการตามแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์   
4) มีการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ 
5) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย ์

 
เกณฑก์ารประเมิน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี (1 ปี) 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ   
ข้อ 1 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 และ 2  

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1-3 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1-4 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 

 

แผนระยะยาว (5 ปี) 
คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ด ามีการเนินการ  
ข้อ 1 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1 และ 2  

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1-3 

มีการด าเนินการ  
ข้อ 1-4 

มีการด าเนินการ 
ครบทุกข้อ 



 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) หลักฐาน/เอกสารแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
2) หลักฐาน/เอกสารการด าเนินการพัฒนาอาจารย์ตามแผน   
3) หลักฐาน/เอกสารการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ 
4) หลักฐาน/เอกสารการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ 
 

  



ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารหลักสูตร     
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 แม้ว่าหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจะได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา และส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 7 ปี ก็ตาม แต่ผู้บริหารหลักสูตรต้องรับผิดชอบในการควบคุมการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
ด าเนินงานด้านออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านทันตแพทยศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร หมายถึง มีโครงสร้างการบริหารหลักสูตร มีขอบเขตหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ประชาชน 
 การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 7 ปี หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุก 7 ปี โดยน า
ผลการประเมินหลักสูตรเดิมมาใช้ปรับปรุง/พัฒนา 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 
2) มีการออกแบบหลักสูตร ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเป็น

ส าคัญ  ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และประสบการณ์จริง  

3) มีการด าเนินการตามเกณฑ์ข้อ 2 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
4) มีการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต 

และผู้ใช้บัณฑิต 
5) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ก้าวหน้าตามศาสตร์สาขานั้นๆ อย่าง

น้อยทุก 7 ปี 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

 
หลักฐานอ้างอิง 

1) เอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (มคอ.2) 
2) เอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารหลักสูตร และแผนการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน 
3) หลักฐาน/เอกสารแสดงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล/คณะบุคคลในการบริหารหลักสูตร

และการเรียนการสอน 
4) เอกสารแสดงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน 0 คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐานการ
ด าเนินการ 

มีการด าเนินการ
ข้อ 1 

มีการด าเนินการ
ข้อ 1 และ 2 

มีการด าเนินการ
ข้อ 1,2 และ 3 

มีการด าเนินการ
ข้อ 1,2,3, และ 

4 

มีครบทุกข้อ 



5) เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
6) รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรที่แสดงถึงการวางแผนการบริหารหลักสูตร 
7) เอกสารแสดงการออกแบบหลักสูตร 
8) เอกสารแสดงการประเมินหลักสูตร 
9) เอกสารแสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 

 
  



ตัวบ่งชี้ที่ 10  แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทุกชั้นปี    
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 แผนการสอนที่สมบูรณ์ หมายถึง เอกสารที่เป็นแผนการสอน (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) ประกอบด้วย รายชื่อ
ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับหัวข้อที่จะสอน  ผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อที่จะสอนและสังเขป
เนื้อหาในแต่ละหัวข้อ กิจกรรมการเรยีนการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ วิธีการ
ประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และรายชื่อต าราหรือเอกสารส าหรับนักศึกษา อ่านประกอบการเรียนเป็นอยา่งน้อยทุกหนว่ย
การเรียน ในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของหมวดวิชาชีพ ทั้งนี้ภาคปฏิบัติในรายวิชาของ 
(Clinical Learning Experience) ก าหนดไว้ในการเรียนรู้รายวิชา  ส่วนรูปแบบการจัดท าแผนการสอน ขึ้นอยู่กับแต่
ละสถาบัน  
 ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดด าเนินการสอนนักศึกษายังไม่ถึงปีที่ 6 นอกจากการส่ง มคอ. 3 หรือ 4 เพื่อให้
ตรวจประเมินทุกชั้นปีที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น พร้อม มคอ.ของปีการศึกษาตอ่ไปล่วงหน้า 1 ปี แล้ว ให้ส่ง มคอ. 3 
เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ 2 ช่วง คือ ปีแรกของการตรวจประเมิน ให้ส่งมคอ.3 และ 4 ของชั้นปีที่ 1 -3 และชั้นปี
ก่อนที่นักศึกษาจะขึ้นคลินิก ให้ส่ง มคอ. 3 และ 4 ของชั้นปีที่มีการเรียนการสอนระดับคินิกทั้งหมด ส่วนมหาวิทยาลัย
ที่เปิดด าเนินการสอนนักศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปให้ตรวจประเมินจากมคอ. 3-4 ของทุกชั้นปี 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 มีแผนการสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วยการเรียนทุกราชวิชาในหมวดวิชาชีพเฉพาะ ที่น าไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  
 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย ก าหนดให้แผนการสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 (ประมวลรายวิชา) ในปีการศึกษาสดุท้ายได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา 
2) แผนการสอนทกุหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ  

  

จ ำนวนรำยวิชำที่มีแผนกำรสอนที่สมบูรณ์ 
จ ำนวนรำยวิชำหมวดวิชำชีพทั้งหมด 

ร้อยละของแผนกำรสอน 
 

= × 100 

จ านวนร้อยละของแผนการสอนที่สมบูรณ ์
100 

คะแนนที่ได ้
 

= × 5 



ตัวบ่งชี้ที่ 11 โครงสร้างหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา (เกณฑ์ส าคัญ) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา 
  เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีจ านวนหน่วยกิตเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต และ  
2) มีจ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานทีใ่ห้การรักษาผู้ปว่ยจริง ทั้งในคลนิิกและชุมชน รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000 

ชั่วโมงตลอดหลกัสูตร และ 
3) มีการก าหนด Minimum Requirement ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา  
 

เกณฑ์การประเมิน  
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ   มีครบทุกข้อ   
 

หลกัฐานอ้างองิ หลักฐาน/เอกสารแสดงโครงสร้างหลักสูตร 
  



ตัวบ่งชี้ที ่12 การสง่เสริมและพฒันานักศกึษา  
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม 
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก  
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน 
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล  
ให้ค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่ อให้
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ให้
ได้มาตรฐานสากลในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน

ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑก์ารประเมิน 

หลักฐานอ้างอิง 
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

คะแนน 0 คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

•มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฎิบตัิ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/  
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสูก่ารปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรบัปรุง/ 
พัฒนกระบวนการ 
จากผลการประเมนิ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรบัปรุง/ 
พัฒนกระบวนการ 
จากผลการประเมนิ 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรบัปรุง/ 
พัฒนกระบวนการ 
จากผลการประเมนิ 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏบิัตทิี่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้รวจ
ประเมิน สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏบิัติที่ดไีด้ 
ชัดเจน 



2) หลักฐาน/เอกสารแสดงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
 

  



ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้สอบในครั้งแรกผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เกณฑ์ส าคัญ) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 ผู้สอบผ่าน หมายถึง ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิกทันตกรรม  ในการขอสอบครั้ง
แรก 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบประเมินความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิกทันตกรรม ผ่านในครั้งแรกของสอบแต่ละปี นับจาก
ปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบันย้อนหลัง 3 ปี   

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ คะแนนที่ค านวณได ้ไม่มีการปัดทศนิยม 
 
เกณฑก์ารประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
น้อยกว่า ร้อยละ 75 ร้อยละ 75 ขึ้นไป 

 
หลกัฐานอ้างองิ 
 จ านวนผู้เข้าสอบและจ านวนผู้สอบผ่านครั้งแรกในแต่ละปี (3 ปีย้อนหลัง)  
 
  

ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก 
คะแนนที่ได้ 

 

= 

× 5 
100 

จ านวนผู้สอบผ่านครั้งแรก (ปี 1+ ปี 2+ ปี 3) ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก 
 

= 

× 100 
จ านวนผู้เข้าสอบครั้งแรก (ปี 1+ ปี 2 +ปี 3) 



ตัวบ่งชี้ที ่14 ผลการประเมินบณัฑติตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้านของบณัฑติ โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทีห่ลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรยีนรู้อย่างนอ้ย 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสาร 6) 
ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 
 ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตรุ่น
สุดท้ายที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีจากผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านของสกอ. หรือเทียบเท่า 
โดยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิต  โดยจ านวนผู้ตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรียนรู้ 
 
หลักฐานอ้างอิง 
 รายงานการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านของสถาบันที่แสดง
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านและค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ด าเนินการตามหลักการศึกษา/วิจัย 
 

  



ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบันการศึกษาให้ส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบจากจ านวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่มหรือ
ถอนรายวิชาตามระเบียบของสถาบันการศึกษาฯ ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 95 
 
วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ เกณฑ์นี้ไม่รวมผู้ส าเร็จการศกึษาที่เข้าศกึษาหลงัจากชั้นปทีี่ 3 ภาคการศกึษาที่ 1  
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษารอ้ยละ 95 ได้เท่ากับ 5 คะแนน 
 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) ชื่อ-สกุลและรหัสประจ าตัวนักศึกษา 3 ปีล่าสุดที่ส าเร็จการศึกษา 
2) ชื่อ-สกุลและรหัสประจ าตัวนักศึกษาที่ลงทะเบยีนเรียนชั้นปทีี่ 1 ของรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 
3) เอกสารสรุปร้อยละของผู้ส าเรจ็การศกึษา เฉลี่ย 3 ปีล่าสุด 

หมายเหตุ  คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 
  

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

= 

× 100 
จ านวนนักศึกษาช้ันปี 3 ที่ลงทะเบียนเรียน ของรุ่นที่ส าเรจ็การศึกษา 

ร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ คะแนนที่ได ้
 

= 

× 5 
95 



ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าของคณะหรือส านักวิชาที่
รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ที่ขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ต าราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนกั ระดับคณุภาพ  
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิธิบัตร 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 



ค่าน้ าหนกั ระดับคณุภาพ  
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการตอ้งส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 

และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว 
วธิกีารค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าตามสูตร 
 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทยีบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 
เกณฑก์ารประเมิน 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าที่ก าหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) วารสาร/รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์งานวิชาการ ตามค าจ ากัดความของ สกอ. 
2) รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด  

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่17 การบูรณาการการเรียนการสอนกบัการวิจัย และการบรกิารวิชาการ   
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การเรียนการสอน เปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การเรียนการ
สอนตองมีความเชื่อมโยงกับการวิจัย และการบริการทางวิชาการ และสามารถบูรณาการ การเรียนการสอนกับการ
วิจัย หรือ บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ อยางเปนรูปธรรม 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการวจิัย หรือ บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันการศกึษา และมีงบประมาณที่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ 

2) มีการบรูณาการการเรียนการสอนกับการวิจยั อย่างเป็นระบบ   

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของบทควำมวิชำกำรของอำจำรย ์
× 100 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด   

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ คะแนนที่ได้ 
 

= × 5 
          ร้อยละของผลรวมถว่งน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 



3) มีการบรูณาการการเรียนการสอนกับการบรกิารวิชาการอย่างเป็นระบบ 
4) มีการประเมินผลการด าเนินงานบูรณาการการเรียนการสอนกบัการวจิัย และ บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการบรกิารวิชาการ 
5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ 

 
เกณฑก์ารประเมิน 

คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ไม่มีหลักฐาน

การด าเนินการ 
มีการด าเนินการ

ข้อ 1  
มีการด าเนินการ
ข้อ 1 และ ข้อ 

2 หรือ 3 

มีการด าเนินการ
ข้อ 1  2 และ 

3 

มีการด าเนินการ
ข้อ 1  2 3 

และ 4 

มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

 
หลกัฐานอ้างองิ 

1) เอกสารที่แสดงแผนการเรยีนการสอน โดยระบุงบประมาณทั้งภายในและ/หรือภายนอกที่ไดร้ับของแต่
ละแผน 

2) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการน าการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย 
3) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการน าการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
4) เอกสารที่แสดงการประเมินผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนและ

กิจกรรม/โครงการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่ช่วยเอื้ออ านวยต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงาน เช่น บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนบริหารอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน  
2) มีการก าหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกต าแหน่ง และมีบุคลากรสายสนับสนุนในจ านวนที่เหมาะสม 

(ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ) 
3) มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) มีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน อย่างเป็นระบบ 
5) มีการน าผลการประเมินบุคลากรมาพัฒนาการบริหารอัตราก าลังของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 
 
 
 



เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐาน
การด าเนินงาน 

มีการด าเนินการ    
ข้อ 1 

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 และ 2  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 2 และ 3  

มีการด าเนินการ 
ข้อ 1 2 3 และ 

4 

มีการด าเนินการ
ครบทุกข้อ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

1) เอกสารระบุลักษณะงานและขอบเขตทุกต าแหน่งของบุคลากร 
2) เอกสารแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากร 
3) เอกสาร ระเบียบ ประกาศหรือเอกสารแสดงระบบการประเมินบุคลากรที่เป็นธรรมและน าไปใช้จริง 
4) รายงานการด าเนินงานตามแผน/โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5) ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา  
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน 0 คะแนน  1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

• ไม่มีระบบ 
• ไม่มีกลไก 
• ไม่มีแนวคิด 
ในการก ากับ  
ติดตามและ 
ปรับปรุง 
• ไม่มีข้อมูล 
หลักฐาน 

•มีระบบ มีกลไก 
• ไม่มีการน า 
ระบบกลไก 
ไปสู่การปฎิบตัิ/ 
ด าเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/ 
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• ไม่มีการ 
ปรับปรุง/  
พัฒนากระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรบัปรุง/ 
พัฒนกระบวนการ 
จากผลการประเมนิ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรบัปรุง/ 
พัฒนกระบวนการ 
จากผลการประเมนิ 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็น 
ชัดเจนเป็น 
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการน าระบบ 
กลไกไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
• มีการประเมิน 
กระบวนการ 
• มีการปรบัปรุง/ 
พัฒนกระบวนการ 
จากผลการประเมนิ 
• มีผลจากการ 
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 



เกณฑ์การประเมิน 
หลักฐานอ้างอิง 

1) รายการอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการทันตกรรม 
2) รายการจ านวนคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ 
3) รายการประเภทโสตทัศนูปกรณ์และส่ือการเรียนการสอน 
4) เอกสารหรือค าสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน 
5) เอกสารแสดงผลการส ารวจความต้องการและงบประมาณทรัพยากรการเรียนการสอนทุกประเภท 
6) เอกสารประเมินผลการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาโดยอาจารย์ นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องทุกภาค

การศึกษา 
 

  

• มีแนวทางปฏบิัตทิี่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายการ 
เป็นแนวปฏบิัติที่ดไีด้ 
ชัดเจน 



ตัวบ่งชี้ที่ 20 คลินิกทันตกรรม (เกณฑ์ส าคัญ) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

คลินิกทันตกรรม หมายถึง สถานที่ส าหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในคลินิกทันตกรรม โดยจะต้องมีความ
พร้อมของสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือของสถาบัน และมีการให้บริการทางทันตกรรมจริงแก่ผู้ป่วยในระบบการเรียน
การสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในคลินิก    
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรม อย่างน้อย 3 ปี ลว่งหน้า 
2) คลินิกทันตกรรมมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมในจ านวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย ตาม

รายการตรวจสอบแบบประเมินคลินิกทันตกรรมของทันตแพทยสภา   
3) มีระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบคัดกรอง

ผู้ป่วย ระบบควิ ระบบประสานสิทธิ์ 
4) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในคลินิกทันตกรรม  
5) มีตารางการลงปฏิบัติงานของอาจารย์และทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมก่อนนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน

ในคลินิก (เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่) 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ไม่ผ่าน ผ่าน 
ไม่ครบทุกข้อ   มีครบทุกข้อ  

 
หลักฐานอ้างอิง 

1) เอกสารรายการตรวจสอบแบบประเมินคลินิกทันตกรรม 
2) เอกสารตารางการลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมในแต่ละรายวิชา และกลุ่มนักศึกษา 
3) เอกสารหรือรายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้คลินิกทันตกรรม 
4) เอกสารที่ระบุชื่อบุคลาการสายสนับสนุนที่รับผิดชอบคลินิกทันตกรรม 
5) เอกสารรายงานการน าผลการประเมินมาพัฒนาคลินิกทันตกรรม 

 

  



ตัวบ่งชี้ที่ 21  การบริหารจัดการผู้ป่วย (เกณฑ์ส าคัญ) 
ชนดิของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

 ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารจัดการผู้ป่วยเพื่อรองรับในระบบการเรียนการสอน   
2) มีจ านวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรยีนการสอน อย่างน้อย 10 เทา่ 

ของจ านวนนักศึกษาที่ลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ในปีการศึกษาถัดไป 

เกณฑ์การประเมิน 
ไม่ผ่าน ผ่าน 

ไม่ครบทุกข้อ  มีครบทุกข้อ  
 
หลักฐานอ้างอิง 

1) ฐานข้อมูลผู้ป่วยในระบบเวชระเบียน 
2) เอกสารแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย 

  



ตัวบ่งชี้ที่ 22 หนังสือ ต ารา วารสาร ฐานข้อมูล และระบบสืบค้น 
ชนดิของตัวบ่งชี้   ปัจจัยน าเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 หนังสือ ต ารา หมายถึง หนังสือ ต าราที่มีองค์ความรู้/แนวคิดทางทันตแพทยศาสตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน 
10 ปี 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1) มีหนังสือหรือต าราหลักทางทันตแพทยศาสตร์ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา 
2) มีเครือข่ายเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบัน เพื่อการใช้ทรัพยากรและ

เทคโนโลยีร่วมกัน 
3) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
4) มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.รับรอง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางทันต

แพทยศาสตร์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ในปีที่ 1 
อย่างน้อย 25 รายชื่อวารสาร  

5) มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.รับรอง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางทันต
แพทยศาสตร์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ในปีที่ 6 
เป็นต้นไป อย่างน้อย 50 รายชื่อวารสาร 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ไม่มีหลักฐาน
การด าเนินงาน 

มีข้อ 1   มีข้อ 1 และ 
อีก 1 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก 2 ข้อ 

มีข้อ 1 และ 
อีก3 ข้อ  

มีครบทุกข้อ 

 
หลักฐานอ้างอิง 

1) รายชื่อและจ านวนต าราหลักทางทันตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4 
2) รายชื่อวารสารทางทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ 
3) รายงานหรือเอกสารแสดงการมีระบบและเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในและภายนอก

ประเทศ 
4) เอกสารแสดงจ านวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องสมุดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 
 



แบบประเมินคลินกิทนัตกรรมของสถาบันการศกึษา 
Facility and Equipment 

 ผลการประเมิน หมายเหต ุ
In General 

1. มีพื้นที่กว้างขวางพียงพอส าหรบัแต่ละยูนิต [0]  [1]  [2]  
2. มีพื้นที่ต้อนรับและพักคอยส าหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วน [0]  [1]  [2]  
3. มีห้องน้ าเป็นสัดส่วนและพอเพียง [0]  [1]  [2]  
4. มีพื้นที่ส าหรับเก็บบัตรผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและเพียงพอ [0]  [1]  [2]  
5. พื้นเรียบ ไม่กักฝุ่นละออง รอยต่อต่างๆไม่เป็นเหลี่ยมมุมแหลมคม [0]  [1]  [2]  
6. จ านวนยูนิตทันตกรรมพร้อมใช้งานและมีจ านวนเพียงพอ ตามเกณฑ์

ของทันตแพทยสภา 
[0]  [1]  [2]  

Handicapped Accessibility 
7. มีสถานที่จอดรถส าหรับผู้พกิารใกล้ทางเข้าออกคลินิก [0]  [1]  [2]  
8. จัดทางลาดส าหรับ wheelchair เพื่อเข้าถึงห้องทันตกรรม [0]  [1]  [2]  
9. ประตู ลิฟท์ ทางเดิน มีความกวา้งและอ านวยความสะดวกต่อผูพ้ิการ [0]  [1]  [2]  
10. มีห้องน้ าที่อ านวยความสะดวกต่อผู้พิการ [0]  [1]  [2]  

Ventilation 
11. มีระบบการระบายอากาศในคลนิิกที่ดี ไม่มีกลิ่น ฝุ่นละออง ควัน หรือ

อนุภาคฟุ้งกระจายต่างๆ  
[0]  [1]  [2]  

Dental Equipment มอีุปกรณ์ทางทันตกรรมที่มีจ านวนเพยีงพอและเหมาะสม อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(1) ยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด [0]  [1]  [2]  
(2) เครื่อง x-ray ในและนอกช่องปาก [0]  [1]  [2]  
(3) เครื่องมือท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั้งชนิดทีใ่ช้ความร้อน 

(Autoclave) และใช้สารเคมี (Gas Steriliser) ตามมาตรฐานทาง
วิชาการ มขีนาดและจ านวน เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้ในแต่ละวัน 

[0]  [1]  [2]  

(4) เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส าหรับการผ่าตัดในช่องปากภายใต้การใช้
ยาชาเฉพาะที่ครบชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ห้ามเลอืด และเครื่องมือ
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 

[0]  [1]  [2]  

(5) เครื่องมือตรวจร่างกาย และโรคทางระบบต่างๆ เท่าที่จ าเป็นในการ
ตรวจผู้ป่วยทางทันตกรรม 

[0]  [1]  [2]  

(6) อุปกรณ์การถ่ายภาพในช่องปาก (intraoral camera) [0]  [1]  [2]  
(7) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ส าหรับเตรียมโมเดลทางทันตกรรม  [0]  [1]  [2]  
(8) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ส าหรับการท าฟันเทียมชนิดถอดได้ฐาน

อะคริลิค 
[0]  [1]  [2]  

(9) ครุภัณฑ์และกล้องจุลทรรศน์ ส าหรับการตรวจทางจุลชีววิทยา จุลกาย
วิภาค พยาธิวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบตัิการทางการแพทยท์ี่
เกี่ยวข้อง  

[0]  [1]  [2]  

 
 
 



Medical Emergency and other emergencies 
 ผลการประเมิน หมายเหต ุ

1. บุคลากรทกุระดับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น และ
ได้รับกรอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ าเสมอทุกปี 

[0]  [1]  [2]  

2. มีแผนปฏิบัติการและการแบ่งหน้าที่ก าหนดเปน็ลายลักษณ์อกัษร 
ส าหรับบุคลากรแต่ละคน  

[0]  [1]  [2]  

3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวติที่พร้อมใช้งาน มีจ านวนเพียงพอ และมี
การตรวจสอบเป็นประจ า 

[0]  [1]  [2]  

4. มีระบบการซักประวัติ และมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคทางระบบ และประวัติทางการแพทย์ของผูป้่วย รวมถึงมกีารทบทวน
และปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

[0]  [1]  [2]  

5. มีระบบการควบคุมความเสี่ยงและภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษาทาง
ทันตกรรม รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

[0]  [1]  [2]  

6. มีระบบส่งต่อผูป้่วยฉุกเฉิน รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ไปรับการรกัษายงัสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสม 

[0]  [1]  [2]  

 
 
Control of Infection 

 ผลการประเมิน หมายเหต ุ
Infection Prevention and Control Strategies 

1. บุคลากรทกุระดับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุการติดเชื้อในคลินิก
ทันตกรรมอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และทันสมัย 

[0]  [1]  [2]  

2. มีแนวปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม ที่ชัดเจน และ
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในประเดน็ต่อไปนี้ 
- Standard Infection Control Precautions 
- Transmission-based precaution 
- Aseptic Technique 
- Safe Handling and Disposal of Sharp Instrument 
- Prevention and Management of Occupational Exposure 

to Blood and Body Substances 
- Environmental Cleaning and Disinfection 
- Outbreaks or Unusual Cluster of Communicable 

Infection 
- Processing of Reusable Medical Devices 
- Single-use Devices 
- Surveillance and Reporting of Data Where Relevant 
- Reporting of Communicable and Notifiable Diseases 
- Provision of Risk Assessment Guidelines to Workforce 
- Exposure-prone procedure 

[0]  [1]  [2]  



 ผลการประเมิน หมายเหต ุ
3. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมการตดิเชื้อ และการตรวจสอบ

การปฏิบัติตนของบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 
[0]  [1]  [2]  

Managing Patients with Infection and Colonisation 
4. มีการจดัท าแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ทางวิชาการที่ดทีี่สุด 
[0]  [1]  [2]  

5. มีการตดิตาม ตรวจสอบ และปรับปรงุการปฏิบัติ ตามแนวทางการ
ป้องกันการแพรเ่ชื้อในสถานพยาบาล ตามที่ก าหนด 

[0]  [1]  [2]  

 
 
Dental Clinic Management 

 ผลการประเมิน หมายเหต ุ
Type of Patients and Patient record 

1. มีเวชระเบียนผูป้่วยทกุคน มีระบบการจดัเก็บเวชระเบียนที่เรียบร้อย 
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 

[0]  [1]  [2]  

2. มีสถิติเกีย่วกับผูป้่วย [0]  [1]  [2]  
3. มีเจ้าหน้าทีท่ี่ไดร้ับการฝึกอบรมด้านเวชสถิตินีเ้ป็นผู้ควบคุมระบบเวช

ระเบียน 
[0]  [1]  [2]  

4. มีระบบการเก็บเวชระเบียนของผู้ป่วยที่วสามารถเก็บความลับของผู้ป่วย 
โดยเรียกดูไดเ้ฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

[0]  [1]  [2]  

5. มีจ านวนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการจดัการเรยีนการสอน และมีความ
หลากหลาย เชน่ ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่ไดร้ับภยันตราย  

[0]  [1]  [2]  

6. มีจ านวนผู้ป่วยเพียงพอส าหรับการจดัการเรยีนการสอน [0]  [1]  [2]  
Good Clinical Dental Practice 

7. วสัดุทันตกรรมมีชนิดและจ านวนเพียงพอตอ่การใช้งานทุกประเภท [0]  [1]  [2]  
8. เครื่องมือทางทนัตกรรมมีชนิดและจ านวนเพียงพอต่อการใชง้านทุก

ประเภท 
[0]  [1]  [2]  

9. มีการเก็บวัสดทุันตกรรมในอุณหภูมิและสถานที่ที่เหมาะสม [0]  [1]  [2]  
Dental X-ray 

10. มีห้องส าหรับถ่ายภาพรังสีเป็นสดัส่วน ซึ่งมีผนังและระบบป้องกันรงัสีที่
ได้มาตรฐาน  

[0]  [1]  [2]  

11. มีระบบการบรหิารจัดการ และตรวจสอบที่ท าให้ผู้ป่วยได้รับรังสีต่ าที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ 

[0]  [1]  [2]  

12. มีใบอนุญาตติดตั้งและครอบครองเครือ่งมือทางรังสี ตามที่กฎหมาย
ก าหนด 

[0]  [1]  [2]  

13. มีทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒเิป็นผู้ควบคุม สามารถท างานการตรวจและ
วินิจฉัยจากภาพรังส ี

[0]  [1]  [2]  

14. มีอุปกรณ์ป้องกนัรังสีส าหรับผูป้่วย และผู้ถ่ายภาพรังส ี [0]  [1]  [2]  
15. มีระบบการระบายอากาศนคลินิกที่ดี ไม่มีกลิ่น ฝุ่นละออง ควัน หรือ

อนุภาคฟุ้งกระจายต่างๆ  
[0]  [1]  [2]  



 ผลการประเมิน หมายเหต ุ
16. มีระบบการตรวจสอบรังสีรั่ว และการได้รับรังสีเกินขนาดของบุคลากร [0]  [1]  [2]  
17. มีห้องล้างฟิล์มที่ได้มาตรฐาน หรือกล่องล้างฟิล์ม หรือเครือ่งล้างฟิล์ม

อัตโนมัติให้ได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ 
[0]  [1]  [2]  

18. มีระบบการเก็บฟิล์มที่ด ี [0]  [1]  [2]  
19. มีระบบการป้องกันการติดเชื้อในขั้นตอนการถา่ยภาพรังสีตามมาตรฐาน [0]  [1]  [2]  

 
หมายเหตุ 
[0]  ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
[1]  ต้องปรับปรุงตามที่ก าหนด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
[2]  เป็นไปตามมาตรฐานและผ่านเกณฑ์การปะเมิน 
  



อุปกรณพ์ื้นฐานที่คลนิิกทันตกรรมต้องจดัใหม้ีเป็นอย่างน้อย 
 

Dental Equipment 
1. Dental unit 
2. Dentist stool 
3. Assistant stool 
4. Adequate Halogen light 
5. Heavy Duty Suction apparatus 
6. Three way syringes 
7. Saliva Ejector 
8. Scaler Unit either Ultrasonic or Air 
9. Amalgamator (optional) 
10. Standard dental x-ray unit (optional) if available there shall be 

- Simple dental X-Ray viewer 
-  Lead Appron 

11. Autoclave machine 
12. Light Cure Machine 
13. Stethoscope with sphygmomanometers 
14. Doctor desk with two chairs for patient his/her companion. 
15. Sufficient amount of linen or disposable medical towel paper. 
16. Refrigerator to keep vaccine and drugs. 
17. Medical prescription book, Patients records, referral book, etc 
18. Instrument cabinets with drawers 
19. Instrument Trolley (minimum of one) 
20. Kidney Shape dishes or equivalents (minimum of three) 
21. Plastic Aprons/Bibs (preferably disposable type) (minimum of three) 
22. Hand Disinfectant e.g. Hibiscrub dispense or equivalent (minimum of two) 
23. Sharp needles Dispenser (minimum of three) 
 
 
 
Dental Instrument 
(a) Hand Instruments  
Diagnostic  
1.  Mouth Mirrors With handles   
2.  Tweezers    
3.  Probes    
Oral Surgery  
1.  Cartridge syringes    
2.  Elevators   



3.  Forceps (adults and children) complete set   
4.  Needle Holder    
5.  Scissors Straight and Curved   
6.  Bone Rongeur    
7.  Bone files    
Conservation  
1.  Amalgam Carrier (straight, and right angle)   
2.  Matrix Bands and Holder (one ivory No.1, one Ivory No.8 or Universal)    
3.  Glass slab    
4.  Spatula (stainless Steel)    
5.  Amalgam Carver    
6.  Amalgam condensers    
7.  Burnishers    
8.  Plastic Instruments    
9.  Excavators (different sizes)    
10.  Scrub Brush/sponge    
11.  Wire Brush steel    
12.  Cheatle Forceps    
13.  Instrument Trays (stainless steel/plastic)    
(b) Root Canal Instruments  
Full set of Endo Box  
1.  Root Canal files No.8, 10 90    
2.  Root Canal Reameners No.8, 10 90    
3.  Root Canal Plugger/Spreader   
Scaling and Oral Hygiene Instruments  
1.  Hand Scalers: Anterior - 3 Pieces Posterior - 2 Pieces    
2.  Ultra Sonic Scaler or Air Scaler    
3.  Curettors of different sizes    
Rotary Instrument 
1. Burs  - Diamond 

 - Tungsten Carbide 
 - Stainless Steel 

 

2. Surgical  
3. Stones  
4. Laboratory Trimmers  
5. High speed handpiece  
6. Low speed handpiece  

 
 
 



ภาคผนวก ญ 

เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 



เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา 
มกราคม 2555 

 ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตองมีคุณสมบัติของสมาชิกทันตแพทยสภา ตามเกณฑท่ีไดบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพึงมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคและมีความรูความสามารถ

ทางวิชาชีพ (Professional competencies)  

 เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม กําหนดข้ึนโดยใชอิงตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ 

(Competencies) เพ่ือเปนการกําหนดเปาหมายและแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในระดับทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต และมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพ 

 สมรรถนะวิชาชีพทันตแพทย คือ ความสามารถของบัณฑิตทันตแพทยจบใหม ในการประกอบวิชาชีพ

ในฐานะทันตแพทยท่ัวไป ซ่ึงตองประกอบข้ึนมาจาก 3 องคประกอบ อันไดแก ความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skills) และทัศนคติ/เจตคติ (Attitude) ของการเปนทันตแพทยท่ีดี  

วัตถุประสงค 

 เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภานี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการ

ประเมินความรูความสามารถ สําหรับผูสําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตท่ีประสงคจะข้ึนทะเบียนเปน

ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม และใชเปนกรอบในการสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ       

ทันตกรรม รวมถึงเปนแนวทางการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ของสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

แตไมถือเปนมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ ตามนัยแหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยจรรยาบรรณแหง

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2538   

คําจํากัดความ (Glossary of Key Words) 

ตระหนัก (Recognize)  หมายถึง เห็นและบอกได สํานึกได ระบุไดวาสิ่งหรือเหตุการณท่ีปรากฏ มี

ผลตอการจัดการผูปวย 

จัดการ (Manage) หมายถึง สามารถประเมินสถานการณ สภาวะ เง่ือนไขตางๆ ของผูปวยและตัว

ทันตแพทย ใหการวินิจฉัยเบื้องตน จัดการผูปวยใหไดรับการดูแล และ/หรือรักษา ซ่ึงครอบคลุมตั้งแต ไมตอง

ทําอะไร (No intervention) ขอคําปรึกษาแพทย และ/หรือ ทันตแพทย สงตอผูปวย ใหการรักษาเบื้องตนแลว

สงตอผูปวย ตลอดจนใหการรักษาดวยตนเอง 

ปฏิบัติได / ใหการรักษาได / สามารถดําเนินการ (Perform) หมายถึงปฏิบัติไดโดยไมมีขอผิดพลาด

รายแรง ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

ระดับท่ีเหมาะสม หมายความวาระดับการปฏิบัติท่ีเกิดประโยชนสูงสุดแกผูปวย เม่ือพิจารณาประกอบ

ท้ังขอเท็จจริง สภาวะ ผูปฏิบัติ สถานท่ี และสถานการณแวดลอม  



ดานท่ี 1 ความเปนวิชาชีพ   

1. ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 

2. ปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตย สุจริต รับผิดชอบ ตลอดจนผดุงเกียรติแหงวิชาชีพ 

3. ปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ 

4. ตระหนักถึงประโยชนและสิทธิของผูปวยเปนสําคัญ และดําเนินการดูแลรักษาผูปวยอยางมีมาตรฐาน

ถูกตองตามหลักวิชาการ  และดวยจิตใจความเปนมนุษย 

5. ตระหนักถึงขอจํากัด และระดับสมรรถนะของตน รวมท้ังพิจารณาสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 

6. ซักถาม พูดคุย อธิบาย หรืออภิปรายกับผูปวยอยางเหมาะสมเพ่ือนําไปสูการดูแลท่ีสอดคลองกับความ

ตองการและความคาดหวังของผูปวย โดยสอดคลองกับหลักวิชาการ 

7. สื่อสาร ปฏิสัมพันธกับผูปวย ผูรวมงาน และสาธารณชน ดวยความสุภาพ นุมนวล และใหเกียรต ิ

8. ตระหนักถึงการเรียนรูตลอดชีวิต ดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพ่ือรักษาคุณภาพในการดูแล

ผูปวย 

9. สืบคน ประเมิน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงตางๆ อยางมีวิจารณญาณ และนําไปประยุกตในการ

ดูแลผูปวยอยางเหมาะสม 

10. มีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการพัฒนาองคกรวิชาชีพ 

11. พัฒนาองคความรูดวยการศึกษา คนควา และวิจัย ใหเทาทันตอความกาวหนาทางวิชาการและ

เทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตรดวยตนเองได อยางมีความสุข ดวยความใฝรู และเห็นความสําคัญ 

 

ดานท่ี 2 ความรูพ้ืนฐาน 

12. มีความรูและสามารถประยุกตความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน (Basic medical science) และ

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานทางคลินิก (Basic clinical science) และงานวิจัยทางทันตกรรม หรือทางทันต

สาธารณสุข เพ่ือการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

ดานท่ี 3 ทักษะทางคลินิก 

การรวบรวมขอมูล 

13. ตรวจผูปวยในสถานการณตางๆ อยางเหมาะสมกับปญหาของผูปวย โดยใชเครื่องมือพ้ืนฐาน การ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ การตรวจทางภาพถายรังสี และการตรวจอ่ืน ๆ โดยคํานึงถึงความคุมคาและ

ความเหมาะสม 

14. ประเมินสภาวะผูปวยท้ังทางการแพทยและทางทันตกรรมเพ่ือประกอบการวินิจฉัยโรคและบันทึกเวช

ระเบียนไดอยางถูกตองในแนวทางมาตรฐานสากล  

15. บันทึกเวชระเบียนของผูปวยไดอยางถูกตอง เปนระบบ และตอเนื่อง โดยอาศัยแนวทาง

มาตรฐานสากล 



การวินิจฉัย 

16. แปลผลจากขอมูลประวัติ ผลการตรวจผูปวย ผลการตรวจทางพยาธิวิทยา และหองปฏิบัติการ ผลการ

ตรวจภาพรังสี และการตรวจอ่ืน ๆ ไดอยางถูกตอง 

17. วินิจฉัยเบ้ืองตนและวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรม เพ่ือนํามาตั้งสมมติฐานวิเคราะหเพ่ือการ

วินิจฉัยโรคได 

18. ระบุสาเหตุ และปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหเกิดโรค และระบุปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการรักษาและปองกันโรค 

การวางแผนการรักษา 

19. วางแผนการรักษาทางทันตกรรมลําดับข้ันตอนการรักษา ทางเลือกของวิธีการรักษา และการพยากรณ

โรค ไดอยางเหมาะสมกับปญหาของผูปวย รวมถึงการปรับแผนการรักษาทางทันตกรรมอัน

เนื่องมาจากปญหาทางการแพทยของผูปวยรวมท้ังขอจํากัดอ่ืน โดยใชการดูแลผูปวยแบบองครวม 

(Holistic approach) และการมีสวนรวมของผูปวยแตละรายอยางเหมาะสม 

20. ปรึกษาผูประกอบวิชาชีพทางการแพทยกรณีพบความผิดปกติ หรือมีปญหาทางการแพทยท่ีเก่ียวของ 

หรือสงตอผูปวยไปรับการรักษาตอไดอยางเหมาะสม 

การดูแลรักษาและการฟนฟูสุขภาพชองปาก 

21. ตระหนักถึงความสําคัญ และจัดการการปองกันการติดเชื้อ การแพรกระจายเชื้อตลอดจนอันตรายจาก

การประกอบวิชาชีพท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการรักษาทางทันตกรรมได 

22. ตระหนักและจัดการเบื้องตนตอภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท่ีอาจเกิดข้ึนในผูปวยทันตกรรม ไดอยาง

เหมาะสม 

23. กูชีพเบื้องตนได 

24. จัดการภาวะแทรกซอนทางทันตกรรม เชน อาการเจ็บปวดเฉียบพลัน ภาวะเลือดออก การบาดเจ็บ

และการติดเชื้อของอวัยวะชองปากได 

25. จัดการตอภาวะความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของผูปวยไดอยางเหมาะสม 

26. เลือกและใชยาและยาชา ตามขอบงชี้และแผนการรักษา รวมท้ังจัดการตอปญหาหรือผลขางเคียงได

อยางถูกตองเหมาะสม 

27. ใหการรักษาทางศัลยกรรมชองปากไดในระดับท่ีเหมาะสม 

28. ตระหนักและจัดการใหผูปวยท่ีมีปญหาทางศัลยกรรมชองปาก และแมกซิลโลเฟเชียลใหไดรับการ

รกัษาท่ีเหมาะสม 

29. ใหการรักษาทางปริทันตวิทยาไดในระดับท่ีเหมาะสม 

30. ใหการรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนตไดในระดับท่ีเหมาะสม 

31. ใหการรักษาทางทันตกรรมบูรณะไดในระดับท่ีเหมาะสม 



32. ตระหนักถึงผูปวยท่ีมีความผิดปกติของการเจริญเติบโต และพัฒนาการของกะโหลกศรีษะ กระดูก

ใบหนา และขากรรไกร รวมท้ังการสบฟน

33. ตระหนักถึงผูปวยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติของเยื่อเมือกในชองปาก และจัดการใหผูปวยไดรับการ

รักษาอยางเหมาะสม

34. ตระหนักถึงผูปวยท่ีมีโรคหรือความผิดปกติของระบบบดเค้ียวและอาการปวดบริเวณชองปากและ

ใบหนา และจัดการใหผูปวยไดรับการรักษาอยางเหมาะสม

35. บูรณะภาวะสันเหงือกท่ีมีฟนหายไปบางสวน หรือท้ังหมด ดวยการใสฟนเทียมท้ังชนิดติดแนนหรือ

ถอดได ไดในระดับท่ีเหมาะสม

36. แนะนําผูปวยท่ีตองการบูรณะดวยวิธีทันตกรรมรากเทียมใหไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม

37. จัดการทางทันตกรรมใหแกผูปวยท่ีมีความจําเปนตองไดรับการดูแลในระบบโรงพยาบาลได 

การประเมินผลการรักษา 

38. ติดตาม ประเมินผลการรักษา ตามแนวปฏิบัติของการรักษาแตละชนิด

ดานท่ี 4 ดานสงเสริมสุขภาพชองปาก 

39. สามารถดูแลสุขภาพชองปากของประชาชนในระดับบุคคลโดยผานแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค

รวมได

40. สามารถพัฒนาสุขภาพชองปากของประชาชนในระดับครอบครัวหรือชุมชนโดยผานแนวคิดการสราง

เสริมสุขภาพ การปองกันโรคและบริหารจัดการทางสาธารณสุขได

41. ตระหนักถึงสถานการณสุขภาพชองปาก และความสําคัญของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย



1 

 

ประเด็นการปรับปรุงหลักสูตรที่เสนอ 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

1. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

1.1 ภาษาไทย 

 

1.2 ภาษาอังกฤษ 

1. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

1.1 หล ักส ู ตรท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑ ิ ต 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

1.2 Doctor of Dental Surgery 

1. ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

1.1 หล ักส ูตรท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑ ิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

1.2 Doctor of Dental Surgery 

 

ครบรอบระยะเวลาการพ ัฒนา

หลักสูตร 

2. 2.1 ปรัชญา 

 

 

 

 

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ 

2.1 ปรัชญา  

 ทันตแพทย์เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีจรรยาบรรณ มีความรู ้และความชำนาญใน

วชิาชีพ ช่วยเหลอืชุมชน สังคม ให้มีคุณภาพชีวิต

ท่ีด ี

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ 

   - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑ ิตท ี่

สามารถดำรงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 

ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตาม

จรรยาบรรณแห่งวชิาชพีทันตกรรม  

    - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิตที่

คำนึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 

โดยปฏิบัติต ่อผู ้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วย

ความเห็นอกเห็นใจและตระหนักในคุณค่าความ

เป็นมนุษย์ 

2.1 ปรัชญา 

วิชาชีพทันตแพทย์เป็นวิชาชีพที่ใช้ทักษะ 

ความรู้ และความสามารถในการดูแลสุขภาพ 

ช ่องปากด ้วยค ุณธรรม จร ิยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ สู่การบริบาลครอบครัว 

ชุมชน และสังคมด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะดังนี้     

      1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

และเจตคติอันดงีามต่อการประกอบวิชาชพี  

มคีวามรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถใช้องค์

ความรู้ในวชิาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

      2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทาง

ทันตแพทยศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้

พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจ

วนิจิฉัย วางแผนการบำบัดรักษาโรคในช่องปาก

และอวัยวะที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้การป้องกัน

ปรับให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

    - เพื ่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที ่มี

ความรอบรู้ในศาสตร์ทางทันตแพทย์และศาสตร์

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลัก

วชิาการ 

    - เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่สามารถ

ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแล

รักษาผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยคำนึงถึงสุขภาพ

องค์รวมตามมาตรฐานผ ู ้ประกอบว ิชาช ีพ                 

ทันตกรรมอย่างเหมาะสม รวมทั้งให้คำปรึกษา 

แนะนำ เพื ่อนำไปสู ่การดูแลที ่สอดคล้องกับ

ความต้องการและคาดหวังของผู้ป่วยตามหลัก

วชิาการ 

    - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิตที่

ตระหนักถึงข้อจำกัด และระดับสมรรถนะของตน 

รวมท้ังพจิารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

    - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิตที่

สามารถสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน

และบุคคลทั่วไปด้วยความสุภาพและให้เกียรติ 

รวมท้ังเป็นผู้นำและผู้ตามได้ตามบริบท 

    - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิตที่

สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และนำไป

ประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 

โรคในช ่องปากได ้อย ่างเหมาะสม โดยใช้

หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

      3 .  ม ี ค ว า ม ร ู ้ ด ้ า น เ ท ค โ น โ ล ย ี แ ล ะ

สภาพแวดล้อม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และ

นำไปใช้ 

เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาความรู้

ทางวิชาชพีได้ 

      4.  มีความรู ้ หลักการวิจัยและสามารถ 

ทำการวิจัยพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ช่องปาก 

      5.  เข้าใจบทบาทหน้าที ่ของทันตแพทย์ 

และการบริบาลในรูปแบบทันตกรรมครอบครัว

รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานเป็น

ทีมสหวชิาชีพในคลนิกิแพทย์ครอบครัว 

 

ปรับให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

    - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิตที่

ตระหนักถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิต และพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

    - เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีจิต

สาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม และมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาวชิาชีพทันตกรรม 

    - เพ ื ่อผล ิตท ันตแพทยศาสตรบ ัณฑิตที่

สามารถให้การรักษาในรูปแบบของทันตกรรม

ครอบครัวได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

    - เพื่อผลิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ยึดมั่น

ในการช่วยเหลือครอบครัว ชุมชน สังคม เพื่อให้

ประชาชนในชุมชนมสีุขภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดี 

สามารถดำรงตนอยู่ในชุมชน และสังคม ได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับให้สอดคลอ้งกับ มคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

3. โครงสร้างหลักสูตร 

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม 

3.2 การจำแนกหมวดว ิชา /

กลุ่มวชิา 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร 

3.1 จำนวนหน่วยกิตรวม           232 หน่วยกิต 

3.2 การจำแนกหมวดหมู่/กลุ่มวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                 30 หน่วยกิต 

- ศกึษาท่ัวไปบังคับ            21 หน่วยกิต 

- ศกึษาท่ัวไปเลอืก              9 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเฉพาะ                     196 หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ            43 หน่วยกิต 

  -วทิยาศาสตร์พื้นฐาน              12 หน่วยกิต 

  -วทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 31 หน่วยกิต 

 

หมวดวชิาชีพ                         153 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลอืกเสรี                    6 หน่วยกิต 

3. โครงสร้างหลักสูตร 

3.1 จำนวนหนว่ยกิตรวม          226 หน่วยกิต 

3.2 การจำแนกหมวดหมู่/กลุ่มวชิา 

หมวดวชิาศึกษาทั่วไป               30 หน่วยกิต 

 

 

หมวดวชิาเฉพาะ                    190 หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ           38 หน่วยกิต 

 - วทิยาศาสตร์พื้นฐาน                7 หน่วยกิต 

 - วทิยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน 28 หน่วยกิต 

 - ภาษา                                 3 หน่วยกิต 

หมวดวชิาชีพ                         152 หน่วยกิต 

หมวดวชิาเลอืกเสรี                    6 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

เกณฑ์ทันตแพทยสภา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

4. การเปล ี ่ยนแปลงเก ี ่ ยวกับ

รายวชิา 

4.1 การเปิดรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายวชิา 

4.1 การเปิดรายวชิา 

001101 การใชภ้าษาไทย               3(2-2-5) 

Usage of Thai Language  

     การสื ่อสารด้วยคำ วลี การแต่งประโยค 

สำนวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

สำคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อ

หน้า การสรุปความ และการแสดงความคิด

ผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยท่ีเหมาะสม 

     Communicative skill through word, 

phrase, sentence, idiom, and prose in Thai 

language usage, identifying main idea from 

listening and reading, paragraph writing, brief 

summarizing including thinking expression 

through the use of appropriate Thai 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  3(2-2-5) 

Ready English  

     คำศ ัพท ์และไวยากรณ ์ภาษาอ ั งกฤษ 

หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน 

เข ียน การพ ัฒนาการใช ้ภาษาอ ังกฤษใน

ชีวิตประจำวัน ได้แก่ การแนะนำตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญ

ชวน การถามทาง การบอกทางและการ

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคล้องกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร การ

เลอืกซือ้สนิค้า และการกล่าวลา 

     English vocabulary and grammar, 

fundamental English usage in listening, 

speaking, reading and writing, development of 

English usage for daily-life including getting 

acquainted with someone, accept and decline 

invitation, direction giving, direction asking and 

direction planning, conversation in restaurant, 

smart shopping and saying goodbye for 

someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง    3(2-2-5) 

Explorative English  

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน คำศัพท์และไวยากรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การ

วางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่าน

อินเทอร์เน ็ต การโทรศัพท์ในการสื ่อสาร

ระหว ่างประเทศ การใช ้ภาษาอ ังกฤษใน

สนามบิน ประกาศของสนามบิน   การสื่อสาร 

ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก

ในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่ 

พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการ

รับประทานอาหารแบบตะวันตก 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Skills of English language: listening, 

speaking, reading, and writing, vocabularies 

and English grammar for different situations in 

communication and effectiveness in 

international context including trip planning, 

flight and accommodation booking using 

internet, international phone calling, 

communication in airport, airport 

announcement, communication in customs 

and immigration, communication in bad 

situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหนา้      3(2-2-5) 

Step UP English  

    คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร

และส ื ่ อ ในช ี ว ิ ตประจำว ั น  หล ั กการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ 

การเขียนอีเมล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การ

อ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและ

ตาราง การตคีวามและการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาและอาชพี 

   English vocabulary related to news and 

media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-

mail, summarizing from media, news reading 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and sharing, data interpretation from graphs 

and tables, interpretation and information 

presentation for further study and future 

careers 

 

002201 พลเมอืงใจอาสา             3(3-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

    ส ิทธิ บทบาทและหน้าที ่ของพลเมืองใน

สังคมทุกระดับ จ ิตอาสา สำนึกสาธารณะ 

ความกต ัญญู พลเม ืองก ับประชาธ ิปไตย 

จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการ

เปลี ่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและ

กระแสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

    Rights, roles and duties of citizens, 

volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional 

ethics, the changing society, cultural 

appreciation, adaptation to social and cultural 

changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม        3(3-2-5) 

Multicultural Society 

   มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การ

จ ัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ ่นไทย 4 

ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา  

    Man and society, multicultural society, bias 

and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, 

ASEAN, social and cultural diversity of 

Thailand’s regional, Phayao and University of 

Phayao dimensions 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม  

                                          3(3-2-5) 

 Health and Environmental Management 

   แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะ

สุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจ ัยที ่ม ีผลต่อ

ส ุขภาพ การว ิ เคราะห ์และวางแผนการ

รับประทานอาหารเพื ่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์

สุขภาพในชีวิตประจำวัน ความสัมพันธ์ระหวา่ง

อารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออก

กำล ั งกาย  โ รคระบาด  โ รคต ิ ดต ่ อทาง

เพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับ

อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการ

จัดการนำ้ในชีวิตประจำวัน การจัดการและแปร

รูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Concept of health and environment, state of 

health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, 

daily-health product, relation between 

emotion and health, recreation and exercise, 

pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic 

accident, planning with accident, natural 

disaster, water management in daily life, 

waste processing and environmental saving  

 

004101 ศิลปะในการดำเนินชวีติ    3(3-2-5) 

       Arts of Living 

   การสร้างแรงบันดาลใจ การตัง้เป้าหมายและ

การวางแผนการดำเนินชีวิต การเห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื ่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การ

ดำเนินชีว ิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ ค ิด

สร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

   Inspiration making, goal setting and life 

planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental 

of sufficiency economy, lifestyle concept of 

sufficiency economy, thinking system, positive 

thinking, analytical thinking, creative thinking, 

emotion control and management 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004201 บุคลกิภาพและการแสดงออกใน 

           สังคม                         3(2-2-5) 

Socialized Personality 

    ความสำคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง

บุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการ

พูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่

ร่วมกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทย

และสังคมโลก 

    Important of personality, personality 

development, personality development of 

physical, verbal, mind, manner, Thai culture, 

public communication skills, desired traits 

relating to University of Phayao's identity, 

living in a society, self-adaptation in the Thai 

and global social context 

 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 

            เฉพาะ                        3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

    ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงโดยใช้

ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเพิ่มหัวขอ้

และประเด็นการพูดและการเขียนที ่มีความ

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี ่ยวข้องกับศาสตร์ที ่นิสิตกำลังศึกษาให้มี

ความสอดคล้องกับคำศัพท์ 

   English in more specific contexts focusing on 

listening, speaking, reading, and writing skill 

with additions of varions speaking and writing 

topics 

 

421351 ทันตกรรมป้องกัน            1(1-0-2) 

Preventive Dentistry 

     ทฤษฎีและแนวคิดเก ี ่ยวก ับทันตกรรม

ป้องกันในระดับต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลและ

ชุมชน โดยมุ่งเน้นถึงการป้องกันในระดับปฐม

ภูมิเป็นสำคัญ 

    Theories and concepts of preventive 

dentistry in individual and community level 

focusing an primary prevention 

 

421424 ปฏบัิตกิารศัลยศาสตร์ช่องปาก  

   Oral Surgery Laboratory     1(0-3-0)                                  

     หลักการ วิธีใช้ และการจับเครื่องมือทาง

ศัลยศาสตร์ช่องปาก ฝึกปฏิบัติฉีดยาชา การ

ถอนฟัน การกรีดเหงือก การกรอกระดูก การ

กรอแบ่งฟันในแบบจำลองฟัน การเย็บแผลและ

การด ูแลแผล การซ ักประว ัต ิ  การตรวจ

ภายนอกและภายในช่องปาก การแปลผล

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพรังสี เพื่อประเมินผู้ป่วยและลักษณะของ

ฟัน การฝึกมัดลวดยดึฟันและกระดูกขากรรไกร 

การพมิพ์ปากและทำเฝือกปดิแผล 

     Principle of armamentarium in oral 

surgery, practice for local anesthetic injection, 

extraction, flap design and incision, removing 

bone and dividing tooth in dentoform, wound 

suturing and wound care, history taking, extra 

and intraoral examination, radiographic 

interpretation for evaluation patients and 

characteristic of tooth, practice for splinting 

teeth in lower and upper jaw, impression for 

surgical stent 

 

421452 ทันตกรรมพร้อมมูล         1(1-0-2) 

Comprehensive Dental Care 

     แนวคิดและหลักการจ ัดทำทันตกรรม 

พร้อมมูล  การบูรณาการองค์ความรู้ ต่าง  ๆ  

ในรูปแบบการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และ

แนวคิดการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยด้วยตนเอง 

    Concept and application in comprehensive 

dental care, focusing integration of related 

knowledges in holistic health care and delivery 

of health self care 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421463 ปฏิบัต ิการทันตกรรมสำหรับเด็ก       

Pediatric Dentistry Laboratory      1(0-3-0)                                 

     การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการใส่แผ่น

ยางกันน้ำลาย  การบูรณะฟันน้ำนม 

ด้านประชิดฟัน  ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม 

เครื่องมือกันท่ี พัลโพโตม ี พัลเพคโตมี  การฉีด

ยาชาในผู้ป่วยเด็ก และมีการสัมมนากลุ่มย่อย

ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อม

ก่อนการปฏบัิตงิานในผู้ป่วยจรงิ 

     Laboratory practices in model, rubber dam 

application, primary teeth restoration, 

stainless steel crown, space maintainer, 

pulpotomy, pulpectomy, local anesthesia for 

pediatric dental patients, set ready before 

practices in pediatric children 

 

421480 วจิัยทางทันตกรรม 1 

Dental Research 1              1(0-2-1) 

      การทำโครงการวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปาก การหาช่องว่างขององค์ความรู้

และปัญหาการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้อง และการเขียนโครงร่างเชงิหลักการใน

การทำวิจัย 

     Conducting a research project in oral 

health sciences, searching for gap of 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

knowledge and research problem, literature 

review and writing the concept of research 

project 

 

421523 ทันตกรรมรากเทียม         1(1-0-2) 

Implantology 

     พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการฝัง

รากเทียม ชนิดของรากเทียม หลักการฝังราก

เทียมเบื้องต้น ข้องบ่งชี้และข้อห้าม การตรวจ

วนิจิฉัย และการวางแผนการรักษาผู้ป่วยในราย

ทำรากฟันเทียม การให้การรักษาฟันเทียมใน

บริบททันตกรรมประดิษฐ์ การฝึกปฏิบัติการฝัง

รากเทียม 

     Biologic basis in implantology, types of 

implants, methods, indications and 

contraindications, examination and treatment 

planning on patients in need of basic dental 

implants, the perspective of dental implant 

and prosthodontics, hands-on various implant 

of workshop 

 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421571 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1  

Comprehensive Dental Clinic 1    2(0-6-0)                                      

      การฝึกปฏิบัต ิงานทันตกรรมพร้อมมูล

ระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจใน

ช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการ

รักษา ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยโดย

คำนึงถ ึงป ัจจ ัยทางร ่างกาย จ ิตใจ สภาพ

เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผ ู ้ป ่ วย  

ให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคง

สภาพที่ดีของทันตสุขภาพได้ด้วยตนเอง การ

ติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของผู้ป่วย   

ที่ได้รับการรักษาแบบทันตกรรมเบ็ดเสร็จไป

แลว้อย่างต่อเนื่อง 

       Clinical practice in comprehensive dental 

care including oral examination for diagnosis, 

prognosis, treatment plan, providing treatment 

considering patient’s physical, psychological, 

economical and environmental factors, 

providing primary preventive program to 

ensure  patient’s oral self care, follow-up and 

re-evaluation of comprehensively treated 

cases  

 

 

 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421580 วจิัยทางทันตกรรม 2   

Dental Research 2              1(0-2-1) 

     การทำโครงการวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปาก การวางแผนการทำวิจัย การ

นำเสนอโครงร่างงานวิจัย และการดำเนินงาน

วจิัยตามจริยธรรมการวจิัย 

     Conducting a research project in oral 

health sciences, research planning, research 

proposal presentation and ethically processing 

a research 

 

421621 คลินิกปริทันตวทิยา 3         1(0-3-0) 

Periodontic Clinic 3 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบและโรคปริ

ทันต์อักเสบระดับกลางถึงรุนแรงโดยให้การ

รักษาแบบองค์รวม 

     Clinical periodontal practice in 

comprehensive dental clinic to treat gingivitis 

and moderate to severe periodontitis patients 

with holistic approach   

 

 

 

 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421672 เทคโนโลยดีิจิทัลและความสวยงาม 

           ทางทันตกรรม               2(2-0-4) 

Digital Technology and Esthetic in Dentistry 

     ม ุ ม ม อ ง ค ว า ม ส ว ย ง า ม ก ั บ ง า น ทา ง 

ทันตกรรม เทคโนโลยีที ่เกี ่ยวข้องกับความ

สวยงามทางทันตกรรม การออกแบบรอยยิ้ม 

การให้การรักษาเพื ่อความสวยงามแบบสห

สาขา การให้การรักษาแผ่นแปะฟันขาว การ

ถ ่ ายภาพทางท ันตกรรมรวมถ ึ งการฝ ึก

ปฏบัิตกิารถ่ายภาพทางทันตกรรม 

     Perspective of aesthetic associated with 

dental treatment, technology related to dental 

aesthetics, interdepartmental treatment in 

aesthetic work, smile design, the art of 

veneer, dental photography and hand-on 

workshop  

 

421673 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2  

Comprehensive Dental Clinic 2     3(0-9-0)                                          

      การฝึกปฏิบัต ิงานทันตกรรมพร้อมมูล

ระดับต้นในคลินิกทันตกรรม โดยการตรวจใน 

ช่องปากเพื่อวินิจฉัยพยากรณ์โรค วางแผนการ

รักษา และให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วย

โดยคำนึงถึงปัจจัยทางร่างกาย จิตใจ สภาพ

เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย และ

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ทันตกรรมป้องกันระดับปฐมภูมิเพื่อการคง

สภาพที ่ด ีของท ันตส ุขภาพได ้ด ้วยตนเอง  

การติดตามและประเมินผลทันตสุขภาพของ

ผู้ป่วยจนเสร็จสิ้น   

     Clinical practice in comprehensive dental 

care including oral examination to conduct 

diagnosis, prognosis, treatment plan and to 

provide treatment considering the patient’s 

physical, psychological, economical and 

environmental factors, providing primary 

preventive program to ensure the patient’s 

oral self care, follow-up and re-evaluation of 

comprehensively treated casestill the cases 

complete  

 

421674 คลินิกทันตกรรมทางเลือก   1(0-3-0) 

Elective Dental Clinic 

     การปฏิบัติการตรวจ วินิจฉัย การวางแผน

การรักษารวมถึงการดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิก 

ทันตกรรมสาขาที ่นิสิตให้ความสนใจ สาขา 

ทันตกรรมวิน ิจฉัยและเวชศาสตร์ช ่องปาก  

ทันตกรรมบดเค ี ้ยว ท ันตกรรมประด ิษฐ์   

ทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

ปริทันตวิทยา ทันตกรรมจัดฟัน ทันตกรรม

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับเด็ก ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชยีล และทันตสาธารณสุข  

      Clinical practices in examination, 

diagnosis, treatment planning and treatment 

of patients in dental clinic of interest, oral 

diagnosis and oral medicine, occlusion and 

orofacial pain, prosthodontics, operative 

dentistry, endodontics, periodontology, 

orthodontics, pediatric dentistry, oral and 

maxillofacial surgery and dental public health  

 

421680 วจิัยทางทันตกรรม 3   

Dental Research 3              1(0-2-1) 

     การทำโครงการวิจ ัยทางวิทยาศาสตร์

สุขภาพช่องปาก การเก็บรวบรวมข้อมูลการ

วิจัยการแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย 

นำเสนองานวจิัย และเขยีนบทความวิจัย 

     Conducting a research project in oral 

health sciences, data interpretation and 

analysis, research project presentation and 

writing a research paper 

 

 

 

 

เปิดรายวิชาตามการปรับรายวิชา

ศกึษาท่ัวไปของมหาวทิยาลัย 

1. เพื่อให้สอดคลอ้งกับมคอ. 1 

2. ผลิตทันตแพทย์ท่ีมีคุณลักษณะที่

จะดำรงวชิาชีพได้ในศตวรรษท่ี 21 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

4.2 การปิดรายวชิา 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 การปิดรายวชิา 

001103 ทักษะภาษาไทย             3(3-0-6) 

 

001111 ภาษาอังกฤษพืน้ฐาน        3(3-0-6) 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา        3(3-0-6) 

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

                                            3(3-0-6) 

003136 พะเยาศกึษา                 3(2-2-5) 

004150 กอล์ฟ                          1(0-2-1) 

004151 เกม                             1(0-2-1) 

004152 บริหารกาย                    1(0-2-1) 

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ          1(0-2-1) 

004153 ว่ายนำ้                         1(0-2-1) 

004155 ลีลาศ                          1(0-2-1) 

004156 ตระกรอ้                       1(0-2-1) 

004157 นันทนาการ                   1(0-2-1) 

004158 ซอฟท์บอล                    1(0-2-1) 

004159 เทนนิส                         1(0-2-1) 

004160 เทเบิลเทนนิส                 1(0-2-1) 

004161 บาสเกตบอล                  1(0-2-1) 

004162 แบตมนิตัน                    1(0-2-1)   

004163 ฟุตบอล                        1(0-2-1) 

004164 วอลเล่ย์บอล                  1(0-2-1) 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  1(0-2-1) 

005171 ชีวิตและสุขภาพ              3(3-0-6) 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005172 การจัดการการดำเนนิชีวิต  3(2-2-5) 

005173 ทักษะชวีติ                      2(1-2-3) 

001113 ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ     3(3-0-6) 

002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา 

          ค้นควา้                           3(3-0-6) 

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม  

                                              3(3-0-6) 

002124 ปริทัศน์ศลิปะการแสดงไทย  

                                              3(3-0-6) 

002125 ดุรยิางควจิักขณ์              3(3-0-6) 

002126 ศลิปะในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 

003131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชวีติ 

                                              3(3-0-6) 

003132 ไทยกับประชาคมโลก        3(3-0-6) 

003133 วิถีไทย วิถีทัศน์               3(3-0-6) 

003135 การเมอืง เศรษฐกิจและสังคม 

                                             3(3-0-6) 

006140 มนุษย์กับสิ่งแวดลอ้ม        3(3-0-6) 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศพืน้ฐาน 

                                             3(2-2-5) 

006142 คณิตศาสตร์สำหรับชวีติในยุค 

           สารสนเทศ                     3(3-0-6) 

006143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 

                                              3(3-0-6) 

006144 อาหารและวิถชีวีติ            3(3-0-6) 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

                                              3(3-0-6) 

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  

                                              3(3-0-6) 

005170 พฤติกรรมมนุษย์              3(3-0-6) 

243261 พันธุศาสตร์ท่ัวไป              2(2-0-4) 

244104 ฟสิิกส์วทิยาศาสตร์ชวีภาพ  3(2-3-6) 

363231 จุลกายวิภาคศาสตร์          3(2-3-6) 

421324 ศัลยศาสตร์ช่องปาก          1(1-0-2) 

Oral Surgery  

     การประเมินผู ้ป่วยและฟันโดยการตรวจ

ทางคลินิกและภาพถ่ายรังสีก่อนการถอนฟัน 

ข้อบ่งชี้และข้อห้ามสำหรับการถอนฟัน และผ่า

ฟันฝังและฟันคุด เครื่องมือและหลักการของ

เครื่องมือศัลยกรรม หลักการและเทคนิค 

การถอนฟันอย่างง่าย และฟันที่มีความยุ่งยาก

ซับซ้อน การผ่าฟันคุดและฟันฝังในฟันกรามซี่

สุดท้าย หลักการรักษาฟันคุดหรือฟันฝังที่ไมใ่ช่

ฟันกรามซี่สุดท้าย ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง

กับการถอนฟันและผ่าฟัน 

     Evaluation of patients and teeth by clinical 

and radiographic examination before 

extraction; indications and contraindications for 

exodontias and surgical removal of impaction 

and/or embedded teeth; armamentarium; 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mechanical principles of surgical instruments; 

principles and techniques of simple extraction; 

complicated extraction and surgical removal of 

impaction or embedded teeth; past operative 

complications from exodontias; prevention and 

management of complications; instruction for 

post-operative care of extraction, surgical 

removal of impaction and embedded teeth. 

 

421337 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก 2  

 Complete Denture Laboratory II    1(0-3-0)                                   

     การเรียงฟันหลังบนและล่างชนิดปุ่มให้ได้

การสมดุล การแต่งข ี ้ผ ึ ้งและสร้างเค ้ารูป 

กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน

เทียม การสอบตดิตัง้ซ้ำ การเลอืกกรอแก้ไขสบ

ฟัน การขัดแต่งฟันเทียมทั้งปาก การเรียงฟัน

บนและล่างสำหรับฟันหลังชนิดแบนราบ และ

การซ่อมฟันเทียมท้ังปาก 

     Provides the student with the 

understanding of laboratory procedures 

arrangement of denture teeth, waxing, 

remounting, selective grinding, finishing, 

polishing and repaired denture. 

 

 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421432 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น 2 1(1-0-2)         

Fixed Prosthodontics II  

     ขั ้นตอนต่าง ๆ ในการเตรียมฟันหลักทุก

ชนิด การทำครอบอะคริลิก และครอบพอร์

ซเลนที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ การทำพอนติกช

นิดริดจ์แลป การทำตัวเชื ่อมต่อชนิดติดแน่น 

การทำครอบและสะพานฟันช ั ่วคราวด้วย

อะคริลิกโดยใช้แบบจำลองที่เตรียมฟันหลักไว้

เรียบร้อยแล้ว การเตรียมฟันบนฟันธรรมชาติ 

และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษาคลองรากฟัน

แลว้ 

     Fundamentals of fixed prosthodontics 

prepared in the model the same as clinical 

procedures, fabrication of posterior and 

anterior acrylic and porcelain-fused-to-metal 

restorations are fabricated acrylic temporary 

single or bridge, post and core restoration of 

endodontically treated teeth. 

 

421433 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 2 

                                            1(0-3-0) 

Fixed Prosthodontics Laboratory II  

     ฝึกปฏิบัติทำครอบพอร์ซเลนที่มีโครงเป็น

โลหะ การทำครอบและสะพานฟันชั่วคราว การ

ทำพอนตกิชนดิริดจ์แลป การใช้ตัวเชื่อมต่อชนิด

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดแน่น การเตรียมฟันหน้าบนฟันธรรมชาติ 

และการทำฟันเดือยในฟันที่รักษาคลองรากฟัน

แลว้ 

     Fundamentals of fixed prosthodontics 

preparation in the model the same as clinical 

procedures, the construction of porcelain fused 

to metal crown (metal substructure crown), 

temporary crown and temporary bridge using 

acrylic, soldering, preparation of anterior teeth 

and fabricated post and core on endodontically 

treated teeth. 

 

421440 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนดิ 

           ถอดได้ 2                       1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory II  

     การวิเคราะห์ชิ ้นหล่อด้วยเครื่องเซอร์เวย์ 

การเขียนแบบฟันเทียมบนชิ้นหล่อ การเตรียม

เรสต์ การกรอปรับแต่งฟัน การกำจัดบริเวณ

ส่วนป่องบนฟันหลักท่ีไม่ตอ้งการ การกรอสร้าง

พื้นที่คอดที่ต้องการสำหรับปลายตะขอ การ

วางแบบขี้ผึ ้งตามลักษณะโครงสร้างฟันเทียม

ส่วนโครงโลหะบนชิ้นหล่อ 

     This course provides the student with cast 

survey, drawing design upper and lower  jaw, 

drawing design for clasps, rest seats, tooth  

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึน้ 
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alteration, block-out  and  relief, waxing 

framework. 

 

421451 วจิัยทางทันตกรรม 1        2(1-3-2) 

Research for Dentistry I  

     รูปแบบและประเภทของการวจิัยทางทันตก

รรมระเบียบวิธีวิจัย  การวางแผนการวิจัย การ

เข ียนโครงการว ิจ ัย การรวบรวมและการ

วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สถิติที ่เหมาะสม การ

อภิปรายผลการวิจ ัย ร ูปแบบการนำเสนอ

ผลการวจิัย 

     Dental research types, research 

methodology, research planning, proposal 

writing, data collection and analysis 

appropriate usage of the statistics, discussion 

of the results and types of presentation. 

 

421510 ทันตกรรมบดเคีย้ว 3       1(1-0-2) 

Occlusions III 

     บทนำสู ่ความรู ้ส ึกเจ็บปวด อาการปวด

บริเวณใบหน้าและช่องปาก การรับความรู้สึก 

การจำแนกอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่อง

ปาก, หลักการวนิจิฉัยและ 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความเจ็บปวดบริเวณใบหน้าและ

ช่องปาก ความสัมพันธ์ของทันตกรรมบดเคี้ยว

กับงานทันตกรรมสาขาอื่น 

     Introduction to pain, orofacial pain, pain 

pathway, classification of orofacial pain, 

concepts of diagnosis and management of 

orofacial pain, occlusion related topic. 

 

421559 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 2 1(1-0-2)         

Pediatric Dentistry II 

     รักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และฟันแท้ที่เพิ่ง

ขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การใส่เครื่อง

กันท่ี  การรักษาทางทันตกรรม และการจัดการ

ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้

ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ

เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง

การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 

     Pulpal treatment in deciduous tooth and 

early erupting permanent tooth, juvenile 

periodontitis, space maintainer application, 

treatment and proper management for 

children with systemic disease or special 

consideration, medication in paedodontics, 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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anxiolytic agent application, management of 

dental treatment for children under general 

anesthesia and management of paedodontic 

clinic. 

 

421557 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 1 

   English for Dentist I                  3(2-2-5) 

     ฝึกทักษะการอ่านเพื่อให้ได้ใจความสำคัญ

จากบทความและตำราด้านทันตแพทยศาสตร์ 

และฝ ึกท ักษะในการฟ ังบรรยายและการ

อภิปรายเชงิวชิาการดา้นทันตแพทย์ 

     Practice in reading for main idea in articles 

and texts related to dentistry; Practice in 

listening to lectures and discussing topic 

related to dentistry.                  

                         

421611 ศัลยกรรมเพื่อการใส่ฟันเทียม 

       Preprosthetic Surgery      1(1-0-2)                               

     หลักการทางศัลยกรรมเพื่อแก้ไขสภาพใน

ช่องปากให้เหมาะสมกับการใส่ฟันเทียม ซึ่ง

ประกอบไปด้วยการประเมิน การวินิจฉัยและ

การทำศัลยกรรมก่อนการใส่ฟันเทียม ได้แก่ 

การตัดปุ่มกระดูก การตัดพังผืด และ 

การเพิ่มความสูงของตัวฟัน 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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     Therapeutic aspects of preprosthetic: 

evaluation, diagnosis, and management of 

patients who require preprosthetic surgery, 

alveolectomy, torectomy, frenectomy and 

crown-lengthening. 

 

421615 ชีววิทยาช่องปาก 3         2(2-0-4) 

Oral Biology III  

     ใช ้ความรู ้ทางว ิทยาศาสตร์การแพทย์

พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก ใน

การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและ

กระบวนการเกิดโรค การให้การวินิจฉัยและ

แนวทางการรักษา  

     Utilizing basic medical science and clinical 

medical science in disease analysis etiology 

and pathogenesis diagnosis and management. 

 

421656 ภาษาอังกฤษสำหรับทันตแพทย์ 2 

   English for Dentist I                  3(2-2-5)                                  

     ฝ ึ ก ท ั ก ษะ ก า รส ื ่ อ ส า ร ทา ง ว า จ า ใ น

สถานการณ์ต่างๆ ที ่เกี ่ยวกับการรักษาทาง

ทันตรรม และการฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ 

     Practice in oral communication in various 

situations related to dental profession;  

Practice in reading for analysis. 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศึกษายิ่งขึน้ 
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421659 วิจัยทางทันตกรรม 2      3(0-6-3) 

Research for Dentistry II 

     ฝ ึกเล ือกปัญหาเพ ื ่อการว ิจ ัย ปร ึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษา เขียนโครงการวิจัยอาจเป็น

วิจัยพื้นฐาน วิจัยคลินิก วิจัยชุมชน รวบรวม

ข้อมูลจากการปฏบัิตกิาร การประเมินผล เขียน

รายงาน และเสนอผลงานวิจัย ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อการวิจัยสืบเนื่อง 

     Practice of the problem selection for 

researches, adviser consultation writing the 

proposal of either, basic, clinical, or community 

researches, collection of the data obtained, 

evaluation of the researches, report writing, 

presentation the research results, marking the 

comments for continuing the researches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวิชาให้มีความเหมาะสมกับ

โครงสร ้ า ง  แผนการศ ึกษาท ี่

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตราฐาน

หลักสูตรและเกณฑ์กำหนดของ

ท ั นตแพทยสภา ให ้ เ ก ิ ดความ

เหมาะสมกับการศกึษาย่ิงขึ้น 
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4.3   การเปลี่ยนสาระของรายวชิา 

1) จำนวนหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การเปลี่ยนสาระของรายวชิา 

1) จำนวนหน่วยกิต                232 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.3 การเปลี่ยนสาระของรายวชิา 

1) จำนวนหน่วยกิต                226 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปร ั บ ให ้ สอดคล ้ อ งก ั บ เกณฑ์

มาตราฐานหลักสูตรทันตแพทย

สภา 
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2) ชื่อรายวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ชื่อรายวชิา 

341336 เภสัชวทิยาพื้นฐาน 1          3(3-0-6) 

Fundamental Pharmacology I 

     ภาษาละตินที ่ใช ้ในใบสั ่งยา กฎหมายยา 

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาใน

ระบบต่างๆ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่พึง

ประสงค์จากการใชย้า ข้อควรระวังและปฏิกิริยา

ระหว่างยาของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยา

ที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผล

ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ

เลอืด 

     Latin language using in prescriptions,  

drug laws, pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of drug used in various 

systems, mechanism of action, contraindication, 

adverse drug reaction, precaution and drug 

interaction of the following drugs: autonomic 

drugs, drugs affecting cardiovascular system, 

central nervous system, and drugs affecting 

blood system 

 

341337 เภสัชวทิยาพื้นฐาน 2           2(2-0-4) 

Fundamental Pharmacology II 

     หลักการท่ัวไปและกลไกการออกฤทธ์ิของยา

แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับ

2) ชื่อรายวชิา 

341336 เภสัชวทิยาทางทันตกรรม 1 3(3-0-6) 

Pharmacology in Dentistry I 

     รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การ

คำนวณขนาดยา ภาษาละตินที ่ใช้ในใบสั ่งยา 

กฎหมายยา เภส ัชจลนศาสตร ์  และเภสัช

พลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ 

และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและ

ไต และระบบต่อมไรท่้อ 

     Dosage forms, routes of drug 

administration, dosage calculation, Latin 

language used in prescriptions, drug laws, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics, 

mechanism of action, adverse drug reactions, 

precaution, contraindication, and drug 

interaction of drugs affecting autonomic 

system, cardiovascular and renal system, and 

endocrine system 

 

341337 เภสัชวทิยาทางทันตกรรม 2 3(3-0-6) 

Pharmacology in Dentistry II 

     กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา ข้อ

บ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ

1. ช ื ่อภาษาไทยให้ เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื ่อภาษาอังกฤษปรับแก้จาก 

เลขโรมันเป็นเลขอารบิค 
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อวัยวะ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยา

ที ่ม ีผลต่อระบบภูมิคุ ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที ่ใช้

ร ักษาการอักเสบและความเจ ็บปวด ยาชา

เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ  ยาต้าน

แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ 

ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 

และเภสัชพันธุศาสตร์ 

     General basic and mechanisms of actions of 

prototype drugs at molecular, cellular and 

organ levels, precaution and side effects of the 

following drugs: drugs used for 

immunomodulation, antihistamines, anti-

inflammatory drugs, analgesics, local 

anesthetics, endocrine drugs, antibacterials, 

antivirals, anticancer drugs, antiseptics and 

disinfectants, topical drugs, drugs used in 

special populations and pharmacogenomics 

 

 

 

 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1            1(1-0-2) 

Occlusions I 

     การทำหน้าที่ของอวัยวะของระบบการบด

เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบ

ควรระวัง ข้อห้ามใช ้และปฏกิิริยาของยาท่ีมีผล

ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชาและยาระงับ

ความรู้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้าน

การอักเสบ ยาแก้ปวดกลุ ่มที ่ไม่ใช่กลุ ่มโอปิ

ออยด์ ยาต้านมะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตา

คอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ ้มกัน 

ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบ

เลอืด  

     Mechanisms of action, pharmacological 

effect, indication, adverse drug reactions 

precaution, contraindication and drug 

interaction of drugs affecting the central 

nervous system, local and general 

anesthetics, analgesic and antipyretic drugs, 

anti-inflammatory drugs, non-opioid 

analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs 

affecting autacoid system, gastrointestinal 

system, immune system, respiratory system, 

dermatological system, and hematologic 

system  

 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1           1(1-0-2) 

Occlusion 1 
     การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบบด

เคี ้ยว ฟัน ขากรรไกรและข้อต่อ กล้ามเนื ้อ 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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ฟัน ชนิดของการบดเคี ้ยว ความสัมพันธ์ของ

รูปร่างของฟันและทิศทางการเคลื่อนไหว ชนิด

และวิธีการใชเ้ครื่องมือจำลอง ความสัมพันธ์ของ

ขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร  

     The functions of organs relating to the 

masticatory system, teeth, jaws, muscles, 

characters and types of occlusions, relationship 

of dental morphology and direction of 

movement, types and utilizing methods of 

articulators, relationship of teeth, jaw and 

temporo-mandibular joints. 

 

421311 ปริทันตวทิยา 1                   1(1-0-2) 

Periodontology I 

     ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การ

จำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผล

ต่อกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกำเนิด

ของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการ

ทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ลักษณะภาพรังสีของ

โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ และฝีปริทันต์  

    Clinical feature of healthy periodontium, 

classification of periodontal diseases , etiologic 

factors of periodontal diseases, pathogenesis of 

periodontal disease, periodontal pocket, bone 

loss and patterns of bone destruction, 

ลักษณะการสบฟัน ชน ิดของการบดเคี ้ยว 

ความสัมพันธ์ของรูปร่างฟันและทิศทางการ

เคลื ่อนที่ของขากรรไกร ชนิดและวิธีการใช้

เครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง 

     Function of organs related to masticatory 

system, teeth, jaws, temporomandibular 

joints, muscles, characters and types of 

occlusion, relationship of dental morphology 

and mandibular movements, types and 

utilizing of articulators 

 

 

421320 ปริทันตวทิยา 1                 1(1-0-2) 

Periodontology 1 

     ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก 

การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริ

ทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิด

โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่อง

ลึกปริทันต์ การสูญเสียกระดูกเบ้าฟันและ

ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนอง

ของระบบภูมิคุม้กันของร่างกายต่อโรคปริทันต์ 

     The normal features of periodontium and 

gingiva, classification and epidemiology of 

periodontal diseases, etiologic factors of 

periodontal diseases, pathogenesis of 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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radiographic feature of periodontal disease, 

plague induced gingival disease, chronic 

periodontitis, aggressive periodontitis, 

necrotizing periodontal disease  and periodontal 

abscess. 

 

421312 พเิคราะห์โรคช่องปาก 1        1(1-0-2) 

Oral diagnosis I 

     วธีิการซักประวัต ิการบันทึกประวัติผู้ป่วยท้ัง

ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมิน

สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกาย

ทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ 

ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกใน

ช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะ

การตรวจเนื้อเยื ่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง

ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ 

Normal variation ที ่พบได้ในแต่ละบริเวณของ

ช่องปาก วิธีการตรวจเนื ้อเยื ่ออ่อนในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก รวมท้ังสิ่งท่ีพึงต้องสังเกตใน

แต่ละบริเวณ 

     This didactic course on the diagnostic 

process, dental history, general health history 

and evaluation of general health examination 

of head and neck, hard and soft tissue and 

periodontitis, periodontal pockets, bone loss 

and pattern of bone destruction, host immune 

response in periodontal diseases 

 

 

 

421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1       1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 1 

          วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติ

ผู ้ป่วยทั ้งทางทันตกรรม และทางการแพทย์ 

การประเมินสุขภาพทั่วไปของผู ้ป่วย วิธีการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้

บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั ้งเนื ้อเยื ่อแข็ง 

และเยื่อเมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาค

ปกติและลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้

ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธ ีการตรวจ

เนื ้อเยื ่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก 

รวมท้ังสิ่งท่ีพึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ 

     Diagnostic process of dental history 

general health history evaluation of general 

health examination of head and neck, hard 

and soft tissue, normal anatomy and normal 

variation of each part of hard and soft tissue 

of head and neck 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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normal variation of each part of hard and soft 

tissue of head and neck. 

 

421314 ชีววทิยาช่องปาก 1              2(2-0-4) 

Oral Biology I 

     ความสำคัญของช ีวว ิทยาช ่องปาก อนู

ชีววิทยา โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน

เข้าสู่เซลล์ ทันสารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน 

พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยา

ของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทาน

ตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับ

เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับ

คลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของ

มะเร็ง ชีววิทยาของเนื ้อเยื ่อโพรงประสาทฟัน  

ไบโออินฟอร์เมตกิส์ 

     Importance of oral biology, molecular 

biology, growth factors and signal transduction, 

extracellular matrix and integrin’s, craniofacial 

development, molecular biology of tooth 

development, autoimmunity and oral diseases, 

cytogenetic, molecular genetics, clinical 

genetics, cancer biology and cancer genetics, 

pulp biology, bioinformatics. 

 

 

 

 

 

421317 ชวีวทิยาช่องปาก 1            2(2-0-4) 

Oral Biology 1 

    ค ว า มสำ ค ัญของช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก  

อนูช ีวว ิทยา โกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่ง

สัญญานเข้าสู ่เซลล์ สารระหว่างเซลล์ และ  

อินเทกริน พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า 

อณูชีววิทยาของการพัฒนาการของฟัน ภาวะ

ภูมิต้านทานตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุ

ศาสตร์ระดับเซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุ

ศาสตร์ระดับคลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และ

พันธุศาสตร์ของมะเร็ง ชีววิทยาของเนื ้อเยื่อ

โพรงประสาทฟัน ไบโออินฟอร์เมตกิส์ 

    Importance of oral biology, molecular 

biology, growth factors and signal 

transduction, extracellular matrix and 

integrin’s, craniofacial development, molecular 

biology of tooth development, autoimmunity 

and oral diseases, cytogenetic, molecular 

genetics, clinical genetics, cancer biology and 

cancer genetics, pulp biology, bioinformatics 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2          2(1-3-2) 

Occlusions II 

     หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว 

ความผิดปกติของการบดเคีย้ว ลักษณะของโรค  

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือก

สบฟัน การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟัน

ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติว ิธ ีการตรวจ การบันทึก

ประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่และการปรับ

เฝือกสบฟัน  

     Basic principles of masticatory system, 

abnormalities of occlusion, lesion, diagnosis, 

treatment-planning, occlusal splint construction 

and insertion, correction of the abnormal 

occlusion, Laboratory practice of the patient 

examination, charting, model construction, 

insertion and  adjustment of occlusal splint. 

 

421318 ปริทันตวทิยา 2                  1(1-0-2) 

Periodontology II 

     การตรวจวินิจฉัยและดัชนท่ีีใชใ้นทางปริทันต์  

การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรค

ปริทันต์  การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และ

ขั้นตอนการรักษาทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรค

ปริทันต์ที ่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม

421314 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2          2(1-3-2) 

Occlusions 2 

     หล ักการพื ้นฐานของระบบการบดเค ี ้ยว  

ความผิดปกตขิองระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของ

โรค การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ทฤษฎี

และชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบ

ฟัน การกรอแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติ

ว ิ ธ ีการตรวจ การบ ันท ึกประว ั ต ิ  การทำ

แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ึง้ 

     Basic principles of masticatory system, 

disorders of masticatory system, pathophysiology, 

diagnosis, treatment plan, theories and type of 

occlusal splints, splint insertion, technique of 

occlusal adjustment, intra and extra oral 

examinations, charting record, mounting casts in 

articulator using face bow, waxing occlusal splint 

 

421322 ปริทันตวทิยา 2                1(1-0-2) 

Periodontology 2 

   เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่องมือ 

การล ับเคร ื ่องม ือปร ิท ันต ์  เคร ื ่องข ูดห ิน

น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉัยทาง

คลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนท่ีีใชใ้นทาง

ปริทันต์  การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน

การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรค

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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อนามัยช่องปากของผู ้ป่วย การใช้อุปกรณ์ทำ

ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ  การขูดหินน้ำลายใต้

เหงือก การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการ

จ ัดการฝีปร ิท ันต ์ การแก ้ไขการกัดสบเพื่อ

ผลการรักษาทางปริทันต์ และการประเมิน

ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้งต้น 

     Periodontal examination and diagnosis, 

periodontal index, periodontal charting, 

periodontal prognosis, treatment planning, 

periodontitis as a manifestation of systemic 

disease and genetic aberration, changing 

patient’s oral hygiene behavior, home care 

dental aids and home care instruction, 

subgingival scaling root planning, gingival 

curettage and management of periodontal 

abscess, management of occlusion in 

periodontal treatment and re-evaluation after 

hygienic phase. 

 

 

 

 

 

 

 

ปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรค

ทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติ

ทางพันธุกรรม การขูดหนิน้ำลายใต้เหงอืก การ

เกลารากฟ ันและการข ูดเหง ือก การปรับ

พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอน

การดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทำ

ความสะอาดฟันและวิธีการใช้ การประเมิน

ผลการรักษาเบือ้งต้นในผู้ป่วยปริทันต์ 

     Periodontal instruments and 

instrumentation, sharpening of periodontal 

instruments, ultrasonic scalers, clinical 

periodontal examination and diagnosis, 

periodontal charting, periodontal index, 

periodontal prognosis, periodontal treatment 

plan, radiographic of periodontal diseases, 

periodontitis as manifestration of systemic 

disease and genetic aberration, subgingival 

scaling, root planing and gingival curettage, 

patient motivation, oral hygiene instruction, 

home care dental aids and instruction, re-

evaluation after hygienic phase 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421321 พเิคราะห์โรคช่องปาก 2    1(1-0-2) 

Oral diagnosis II 

      ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก 

ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติที่อาจ

พบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของ

ช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิสภาพอย่าง

ละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธีตรวจ

ทางคล ิน ิก  ทางภาพร ั งส ี  การตรวจจาก

ห้องปฏบัิตกิาร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค การ

วางแผนการรักษา รวมท้ังการขอคำปรึกษา หรือ

ส่งต่อผู ้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการ

รักษา ผู้ป่วยท่ีโรคทางระบบ 

     Anatomical and physical examination of 

oral lesions and pathology utilizing clinical and 

radiographic examination and laboratory aids 

related to diagnosis treatment planning 

consultation and referral system. 

 

421322 ทันตรังสี 1                       1(1-0-2) 

Oral Radiology I 

     การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังส ี 

อ ันตรายและการป้องกันอ ันตรายจากร ังส ี 

เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์

รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน

การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

421315 พเิคราะห์โรคช่องปาก 2      1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 2 

     ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก 

ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ 

ที ่อาจพบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิ

สภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ 

โดยวิธีตรวจทางคลินกิ ทางภาพรังสี การตรวจ

จากห้องปฏบัิตกิาร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค 

การวางแผนการรักษา การขอคำปรึกษา หรือ

ส่งต่อผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการ

รักษา ผู้ป่วยท่ีโรคทางระบบ 

     Anatomical and physical examination of 

oral lesions and pathology utilizing clinical and 

radiographic examination and laboratory aids 

related to diagnosis treatment planning 

consultation and referral system 

 

421316 ทันตรังสี 1                       1(1-0-2) 

Oral Radiology 1 

     การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี 

อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังส ี 

เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์

รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน

การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม 

การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ

ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ

รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย  

     The production of x-radiation, interaction of 

x-ray with matter radiation biology, radiation 

hazards and radiation protection, x-ray 

machine, image formation, dental film, dark 

room and image processing, image quality intra 

oral technique and special technique for dental 

radiography, courses and correction of 

radiographic errors, concerning the effects of 

radiation on the living organisms and the 

protection from radiation hazards are included. 

 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทาง 

           ทันตกรรม                        2(2-0-4) 

Dental Materials and Instrument  

     หลักการ และวิธีการใช้เครื ่องมือในการ

ทดสอบหาคุณสมบัตทิางด้านทันตวัสดุศาสตร์ 

     Basic principle, method, the composition, 

properties, and manipulation of the dental 

materials used in the practice of dentistry are 

discussed. 

 

อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม 

การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ

ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ

รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย  

    Production of x-radiation, interaction of x-

ray with matter radiation biology, radiation 

hazards and radiation protection, x-ray 

machine, image formation, dental film, dark 

room and image processing, image quality 

intra oral technique and special technique for 

dental radiography, courses and correction of 

radiographic errors, concerning the effects of 

radiation on the living organisms and the 

protection from radiation hazards are included 

 

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยทีาง 

           ทันตกรรม                      2(2-0-4) 

Dental Materials and Technologies 

     พ ื ้นฐานความร ู ้ด ้านว ัสด ุศาสตร ์  และ

เทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน 

     Basic knowledge of dental materials and 

technologies related to current dentistry 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421331 ฟันเทียมท้ังปาก 1                1(1-0-2) 

Complete Denture I 

      ความรู้พืน้ฐานและศัพท์บัญญัติสาขา 

ทันตกรรมประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั้นตอน

การรักษาฟันเทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการ

พมิพ์ปาก ความสัมพันธ์ของขากรรไกร  และการ

บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร หลักการของ

กลอ ุปกรณ ์ขากรรไกร  และกลอ ุปกรณ์

ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมท้ังปาก 

     Basic theoretical knowledge of complete 

denture: glossary, anatomy of face and 

intraoral structures, maxillomandibular 

relationship, examination, diagnosis, treatment 

planning and complete denture construction 

procedures, delivery, patient instruction, 

rechecked, problems solving, denture 

repairing, denture relining and denture rebase. 

 

 

 

 

421332 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก 1  

Complete Denture Laboratory I        1(0-3-0) 

     การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อ

วนิจิฉัย การสร้างฟันปลอดท้ังปากโดยใชช้ิ้นหล่อ

421340 ฟันเทียมท้ังปาก 1             1(1-0-2) 

Complete Denture 1  

     การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อ

การรักษาฟันเทียมทั้งปาก  ความรู้พื้นฐานด้าน

กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการ

ยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของงานฟัน

เทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด

พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้าง

แท่นก ัดและการลองแท่นก ัด  การบันทึก

ความสัมพันธ์ของขากรรไกร และการใช้กล

อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง   

     Intra oral and extra oral examination for 

complete denture, basic knowledge of 

anatomical landmark related to complete 

denture, basic knowledge of retention stability 

and support of completed denture, theory of 

impression, individual tray fabrication, border 

molding, occlusion rim fabrication and trial, 

maxillo-mandibular registration, and 

articulator usages  

 

421341 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก   1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory 

     การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน

ชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุปกรณ์

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลัก การสร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน

ชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนฐานกล

อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้าบน

และล่าง 

     Introduces the student making complete 

denture in laboratory, the student has to 

construct the individual tray on diagnostic casts, 

making complete denture using working casts, 

mounting working casts on the articulator, teeth 

arrangement on the upper and lower working 

casts. 

 

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1           1(1-0-2) 

Operative Dentistry I 

    ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุและ

รอยโรคบริเวณคอฟันท่ีมีสาเหตุอ่ืน ข้อคำนึงทาง

ชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนกและ

การเรียกชื ่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ

เตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟัน เครื่องมือทาง

ทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื่อ

บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน การ

เตรียมโพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน  

     Scope and principle of operative dentistry, 

dental caries, biological consideration in cavity 

preparation, classification of dental cavity, 

ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียง

ฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง 

การติดตั้งซ้ำ และการเลือกกรอแก้ไขการสบ

ฟัน 

     Baseplate and occlusion rim fabrication, 

mounting, anterior teeth arrangement, 

posterior teeth arrangement for bilateral 

balanced occlusion, waxing, laboratory 

remounting, and selective grinding 
 

 

 

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1         1(1-0-2) 

Operative Dentistry 1 
     ขอบเขตและหล ักการงานท ันตกรรม

หัตถการ โรคฟันผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน 

ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การ

จำแนก การเรียกชื ่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน 

หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทันตก

รรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื ่อบูรณะ

ด้วยอมัลกัม วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะ

โพรงฟัน        

     Scope and principle of operative dentistry, 

dental caries and cervical lesion, biological 

consideration in cavity preparation, 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cavity preparation terminology, principle of 

cavity preparation, instrumentation in operative 

dentistry, cavity preparation for amalgam and 

for tooth-colored restorative materials, 

advanced cavity preparation, caries removal. 

 

421335 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

 Operative Dentistry Laboratory I    1(0-3-0) 

      ฝ ึ ก ก า ร ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อต ั ด ฟ ั น  ( Hand 

instruments) และเครื่องกรอ (Rotary engine) ใน

การเตรียมและตกแต่งโพรงฟันสำหรับรองรับ

วัสดุบูรณะฟันชนดิต่างๆ ฝึกการกำหนดขอบเขต

และการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบต่างๆ ใน

ฟันหน้าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุบูรณะฟัน

ถาวรชนิดอมัลกัม   คอมโพสิตเรซิน และกลาส

ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ 

     Practices in laboratory setting using hand 

instruments and rotary engines to prepare the 

teeth into cavities suitable for various types of 

restorative materials, including cavity outline 

design, cavity preparation on anterior and 

posterior teeth before restoring with amalgam, 

composite resin, and glass ionomer cement, 

and mechanical removal of dental caries. 

 

classification of dental cavity, cavity 

preparation terminology, principle of cavity 

preparation, instrumentation in operative 

dentistry, cavity preparation for amalgam, 

amalgam material and restorative procedure 

 

421332 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory 1    1(0-3-0)  

     การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ

ฟ ันและการใช ้ ว ัสด ุอ ุดฟ ันชน ิดอม ัลกั ม  

การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะ

ฟันด้วยอมัลกัม 

     Practice in laboratory setting using hand 

instruments and rotary engines to prepare the 

teeth into various types of cavity suitable for 

amalgam material and filling cavities with 

amalgam 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421336 ฟันเทียมท้ังปาก 2              1(1-0-2) 

Complete Denture II 

      หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง

(รูปแบบ) และสีของซี ่ฟันเทียม หลักการและ

เทคนิคการเรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่ง

ขี ้ผ ึ ้ง และเค้ารูปลอกเลียนแบบลักษณะตาม

ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวสัดุ

ฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบฟัน 

การใส่ฟันเทียม   การบำรุงรักษา และการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมท้ังปาก 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment of the complete denture with the 

skill and the understanding to select size, shape 

and color of denture teeth, technique of 

arrangement of front and posterior teeth, 

waxing, flasking, occlusal adjustment, 

preventive maintenance and corrective 

maintenance of complete denture. 

 

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 1 

Removable Partial Denture I           1(1-0-2) 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การแบ่งชนดิของสันเหงอืก ส่วนประกอบ

และหน้าที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 

เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการใชง้าน 

421343 ฟันเทียมท้ังปาก 2             1(1-0-2) 

Complete Denture 2 

     การเลือกซี่ฟันเทียม  การเรียงฟันหน้า-

หลัง  การลองฟันหน้า-หลัง  การแต่งขี ้ผ ึ ้ง  

กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน

เทียม การเลอืกกรอแกไ้ขการสบฟัน การติดตั้ง

ซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง

ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลังใส่ฟัน

เทียม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม

คร่อมรากเทียม 

     Tooth selection, anterior-posterior teeth 

arrangement, anterior-posterior teeth trial, 

waxing, laboratory procedures for complete 

denture fabrication, selective grinding, 

remount procedures, denture delivery, patient 

instruction, clinical problems related to 

complete denture delivery, principles of single 

denture and overdenture 

 

421342 ฟ ันเท ียมบางส ่วนชนิดถอดได ้  1                                            

Removable Partial Denture 1        1(1-0-2) 

     การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการ

รักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

การจำแนกสันเหงือกไร้ฟันบางส่วน  เทคนิค

การใช้เครื่องสำรวจความขนาน  ศัพท์บัญญัติ

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Basic principles and methods structure and 

function of removable partial denture and using 

surveyor and it’s function. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421339 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้                            

                                                1(0-3-0)  

Removable Partial Denture Laboratory I 

     การทำฟันเทียมบางส่วนช่ัวคราวชนิดถอดได้

ทั ้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน 

การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก

แบบมตีะขอลวด การซ่อมฟันเทียมชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the 

understanding of laboratory procedure of 

simple removable partial denture and 

immediate removable partial denture, acrylic 

base with clasps and repaired of removable 

partial denture. 

และองค์ประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ และขั ้นตอนการออกแบบฟันเทียม

บางส่วนชนดิถอดได้ 

     Oral examination and treatment planning 

for removable partial denture, Kennedy’s 

classification, survey technique, terminology 

and component of removable partial denture, 

biomechanical movement of removable partial 

denture and design steps of removable partial 

denture 

 

421345 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนิด 

           ถอดได้                           1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory 

     การสำรวจความขนานและความคอดของ

ฟันหลัก  การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันใน

แบบจำลอง การติดตั้งชิ ้นหล่อในกลอุปกรณ์

ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง

ขีผ้ึง้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม 

     Surveying and finding undercut on 

abutment, designs of removable partial 

denture and acrylic partial denture, teeth 

preparation in study cast, mounting, clasp 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1  1(1-0-2)  

Family Dentistry I  

     หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว 

การศึกษาครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว 

การตรวจสุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน 

     Principle and concept in family dentistry, 

family study, family- health filing, family- 

health examination, related diseases and 

factors, health- care system and national 

health security and methods of community 

study. 

 

421351 ปฏบัิตกิารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 

Clinical Practice in Preventive Dentistry 

     ฝึกปฏิบัติในคลินิกเกี ่ยวกับการประเมิน

สุขภาพช่องปาก และพฤตกิรรมทันตสุขภาพของ

ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ 

     Clinical practice in the evaluation of oral 

health and oral health behavior of patients, 

planing and implementing. 

bending, teeth arrangement, waxing, 

demonstration of denture repairing 

 

421350 ทันตกรรมครอบครัว 1 1(1-0-2)                                         

Family Dentistry 1  

     หลักการ แนวคิด ทันตกรรมครอบครัว 

การศึกษาครอบครัว แฟ้มสุขภาพครอบครัว 

การตรวจสุขภาพครอบครัว โรคและปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง ระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ เครื่องมือการศึกษาชุมชน 

     Principle and concept in family dentistry, 

family study, family- health filing, family- 

health examination, related diseases and 

factors, health- care system and national 

health security and methods of community 

study  

 

421352 ปฏบัิตกิารทันตกรรมป้องกัน1(0-3-0) 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

     ฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับ

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มี

ความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการ

ผ ่ านกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ  ด ้ วยว ิธ ีการท ี่

หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย    

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421352 ชีวสถิตพิื้นฐาน                   1(1-0-2) 

Basic Biostatistics 

     บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด

ของชีวสถิติที ่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้ 

พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ

ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง

ของผลที ่จะได้ร ับจากการใช้ ช ีวสถิต ิ  การ

แบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ

การให้ได้มาของข้อมูลท่ีถูกต้อง  

     Introduction to biostatistics provides an 

introduction to selected important topics in 

biostatistical concepts and reasoning, 

represents and introduction to the field and 

provides a survey of data and data types, 

specific topics include tools for describing 

central tendency and variability in data; 

methods for performing inference on population 

means and proportions via sample data; 

     Laboratory practice in primary and 

secondary prevention in common oral 

diseases, severe oral diseases by focusing on 

the issues of importance and the benefits of 

protection. Carried out through a process with 

various suitable methods 

 

421381 ระเบียบวธีิวิจัยและชวีสถิติ 3(2-2-5)                      

Research Methodology and Biostatistics      

     ห ล ั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ง า น ว ิ จ ั ย ท า ง

วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย 

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ

วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียน

บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

     Principles of research design in oral health 

sciences, research process, sample size 

calculation, ethics in research, research 

methodology, data interpretation and analysis, 

writing a research proposal, writing a research 

paper and principle of biostatistics in health 

sciences      

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

statistical hypothesis testing and its application 

to group comparisons; issues of power and 

study types, while there are some formulae 

and computational elements to the course, the 

emphasis is on interpretation and  concepts. 

 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2)  

Orthodontics I 

    การเจร ิญเต ิบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร  และอวัยวะอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน

สาเหตุและการจำแนกการสบฟันท่ีผิดปกติ 

     Base on basic knowledge of craniofacial 

growth, temporomandibular joint, development 

of related organs, the development of 

dentitions and occlusion, including etiology and 

types of malocclusion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2) 

Orthodontics 1 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

สบฟัน การจำแนกลักษณะของการสบฟันที่

ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ

สบฟนัท่ีผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเคร่ืองมือ

ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

     Studies of growth and development of 

craniofacial, dentoalveolar and others in 

related with occlusion, classification of normal 

occlusion and malocclusion, etiologies of 

malocclusion, conceptual design of removable 

orthodontic appliances and interceptive 

orthodontic treatment 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421410 ปริทันตวทิยา 3                  2(2-0-4) 

Periodontology III 

    หลักการและวธีิการทำศัลย์ปริทันต์แบบต่างๆ   

การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับรอยโรค

บริเวณช่องแยกรากฟันกราม การปลูกกระดูก

และการเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การจัดการ

ภาวะความผิดปกติของเหงอืกและเยื่อเมอืก การ

ทำศัลย์ปริทันต์เพื่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม 

การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์  การวางแผน

และรูปแบบการรักษาแบบสหสาขาในผู้ป่วยโรค

ปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะเสียวฟันและ

การมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริทันต์ในผู้ป่วย

เด็ก การยึดดามฟันท่ีสูญเสียอวัยวะปริทันต์ การ

รักษาทางปริทันต์โดยใช้ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้า

และเลเซอร์ และการใช้ยาเฉพาะที่ในการรักษา

โรคปริทันต์  

     Principle of periodontal surgery including 

gingivectomy, flap operation and osseous 

surgery, wound healing in periodontal therapy, 

management of furcation involvement   bone 

graft and reconstructive periodontal therapy, 

management of muco-gingival deformities, 

esthetic aspect in periodontal therapy , 

supportive periodontal treatment, 

multidisciplinary treatment plan for periodontal 

421420 ปริทันตวทิยา 3                2(2-0-4) 

Periodontology 3 

หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่น

พับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรมกระดูก 

การจัดการรอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟัน

กราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิด

อวัยวะปริทันต์ใหม่ การจัดการภาวะความ

ผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริ

ทันต์เพื ่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม การ

รักษาภาวะฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของ

แผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์ 

การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสห

สาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ

โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน 

การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรม

บูรณะ การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทัน

ตกรรมจัดฟัน การจัดการกับภาวะเสียวฟัน 

การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ

ทันต์ในผู ้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การใช้ยา

เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรค

ปริทันต์โดยใชศ้ัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์   

     Principle of periodontal surgery, flap 

operation, gingivectomy, osseous surgery, 

management of furcation involvement, 

reconstructive of periodontal therapy, 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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patients, management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splinting, 

electro-surgery and laser in periodontal 

therapy and local drug used in periodontal 

disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421411 คลินิกปริทันตวทิยา 1          2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา

โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบ 

     Aims to give the gingivitis patients the best 

possible service by students. 

 

 

management of muco-gingival deformities, 

esthetic aspect in periodontal therapy, 

treatment of periodontal emergencies, 

periodontal wound healing, supportive 

periodontal treatment, multidisciplinary 

treatment plan for periodontal patients, 

management of periodontitis associated with 

pulpal disease, management of periodontic-

restorative relationship, management of 

periodontic-orthodontic relationship 

management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splining, 

local drug used in periodontal disease, 

electrosurgery and laser in periodontal 

therapy 

 

421421 คลินิกปริทันตวทิยา 1         2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 1 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาใน

การให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับ

ตน้ถึงระดับรุนแรง 

     Clinical periodontal practice in periodontal 

therapy to treat early to severe gingivitis 

patients 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421412 คลินิกทันตรังสี 1               1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology I 

     ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี

ในผู้ป่วยท้ังการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 

ฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึด

แผ ่นร ับภาพทั ้งระบบด ิจ ิต ัลและฟ ิล ์มการ

ถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั ้งปากที่ถูกต้อง 

ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม

การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผล

ภาพรังสีในช่องปากและใบหนา้ 

    The oral radiology clinic makes radiographs 

(x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary 

sinuses using digital intraoral and extraoral and 

advanced cone-beam CT imaging modalities, 

radiation safety guidelines and the 

radiographic interpretation is very important for 

diagnosis and proper treatment. 

 

421413 ทันตรังสี 2                        2(2-0-4) 

Oral Radiology II 

     หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ

เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย

ภาพรังสี ล ักษณะทางกายวิภาคที ่ปกติทาง

ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

421411 คลินิกทันตรังสี 1               1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 1 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพ

รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก

ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วย

อุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพท้ังระบบดิจิตัลและฟิล์ม

การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟลิ์มท้ังปากที่ถูกต้อง 

การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติด

เชื้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีใน

ช่องปากและใบหนา้ 

     The oral radiology clinic makes 

radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary 

sinuses using digital intraoral and extraoral 

and advanced cone-beam CT imaging 

modalities, radiation safety guidelines and 

the radiographic interpretation is very 

important for diagnosis and proper treatment 

 

421410 ทันตรังสี 2                      2(2-0-4) 

Oral Radiology 2 

    หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ

เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย

ภาพรังสี ลักษณะทางกายวิภาคที ่ปกติทาง

ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศรีษะและ

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน 

ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรง

ประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การตดิเชื้อใน

กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ 

และเนื้องอกในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับ

อุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบ

และโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสีของ

รอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมนำ้ลาย ข้อต่อขากรรไกร 

โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวนิจิฉัยแยกโรค 

และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติใน

ช่องปากที่พบในผู้ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษา  

     Basic principle of film interpretation, 

radiographic features of oral and maxillofacial 

diseases and systemic diseases and other 

diseases that cause changes in jaw bone, 

others include radiographic techniques and 

radiographic features of salivary gland, 

temporomandibular joint and maxillary sinus, 

and principles of dental care and management 

for irradiated patients. 

 

 

 

 

ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน 

ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของ

โพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การติด

เชื้อในกระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของ

ถุงน้ำ และเนื้องอกในขากรรไกร ภาพรังสีของ

การได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรค

ทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทาง

ภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมนำ้ลาย ข้อ

ต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การ

วินิจฉัยแยกโรค และหลักการดูแลรักษาภาวะ

ความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับ

รังสีรักษา  

     Basic principle of film interpretation, 

radiographic features of oral and maxillofacial 

diseases and systemic diseases and other 

diseases that cause changes in jaw bone, 

others include radiographic techniques and 

radiographic features of salivary gland, 

temporomandibular joint and maxillary sinus, 

and principles of dental care and management 

for irradiated patients 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0) 

Clinical Practice in Oral Surgery I     

    ซ ักประว ัต ิ  และตรวจเพื ่อใช ้ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

ซ ับซ ้อนและเป็นผ ู ้ช ่วยในการถอนฟันแบบ

ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for 

treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in 

complicated extraction or impacted tooth 

removal. 

 

421416 ชวีวทิยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

Oral Biology II 

     ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

และว ิทยาศาสตร์การแพทย์คล ิน ิก ในการ

ว ิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและ

กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และ

ลักษณะจุลพยาธวิทิยา 

     Utilizing basic medical science and clinic 

medical science in disease analysis, etiology 

and pathogenesis clinical feature and 

histopathology. 

 

 

421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

Oral Surgery Clinic 1                     1(0-3-0)                                                

     ซ ักประวัต ิ และตรวจเพื ่อใช้ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

ซ ับซ้อนและเป็นผู ้ช ่วยในการถอนฟันแบบ

ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for 

treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in 

complicated extraction or impacted tooth 

removal 

 

421412 ชวีวทิยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

Oral Biology 2 

     การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ

และกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก 

และลักษณะจุลพยาธวิทิยา 

     Disease analysis, etiology and 

pathogenesis clinical feature and 

histopathology 

 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421418 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1     

Clinical Practice in Oral Diagnosis I    1(0-3-0)  

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซัก

ประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจ

ทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้น

แก่ผู้ป่วย อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจรักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการ

รักษาตามความเหมาะสม ทำการบันทึกประวัติ 

อาการที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ 

การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา 

เขียนบันทึกเพื ่อส่งต่อการรักษา หรือเพื ่อขอ

ปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

     Clinical practicing in examination ie patient 

history taking, intra-oral examination and 

radiographic examination, preliminary 

treatment plan, discussing treatment plan with 

patients, patient referral, charting record ie 

signs and symptoms, results of examination, 

initial diagnosis and treatment plan, referral or 

consultation notes. 

                                 

 

 

 

 

421414 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1 

Oral Diagnosis Clinic 1                 1(0-3-0)  

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ 

ซักประวัตผิู้ป่วย ตรวจทางคลนิกิในช่องปาก   

ตรวจทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษา

เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย การอธิบายแผนการรักษาให้

ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การส่ง

ต่อผู ้ป่วยเพื ่อการรักษาตามความเหมาะสม 

การบันทึกประวัติ อาการที่ตรวจพบ ตลอดจน

ผลของการตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการ

วางแผนการรักษา การเขียนบันทึกเพื่อส่งต่อ

การรักษา หรือเพื่อขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้

อย่างเหมาะสม 

     Clinical practicing in examination ie patient 

history taking, intra-oral examination and 

radiographic examination, preliminary 

treatment plan, discussing treatment plan with 

patients, patient referral, charting record signs 

and symptoms, results of examination, initial 

diagnosis and treatment plan proper referral 

or consultation notes 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป              3(2-2-5) 

General Internal Medicine 

    ความรู ้พื ้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมท้ังการวนิจิฉัยโรค การดูแลรักษา การ

ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที ่ด ีในการดูแลผู ้ป ่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention, establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community. 

 

 

421430 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น 1         1(1-0-2) 

Fixed Prosthodontics I 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น 

การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด

ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์

421425 อายุรศาสตร์ท่ัวไปและการดูแล 

           ผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ       3(2-2-5) 

General Medicine and Caring for Patients with 

Systemic Diseases 

     ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั ้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที ่ด ีในการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases diagnosis, patient management, 

referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, 

establishing good attitude in taking care of 

patients family and community by the holistic 

approach  

 

421440 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น         2(2-0-4) 

Fixed Prosthodontics  

     การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา

ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ

รักษาผู ้ป่วยที ่ม ีการสึกของฟันอย่างรุนแรง 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ

บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ

ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก

ชั่วคราว 

     Basic fundamentals of fixed prosthodontics 

preparation for clinical procedures, including 

diagnosis, biomechanic principles, and 

construction of fixed prosthodontic restorations, 

full metal crown, and partial metal crown, 

pontic ridge lap type, soldering and construction 

of individual tray. 

 

 

 

 

 

 

 

 

421431 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 1 

Fixed Prosthodontics Laboratory I    1(0-3-0) 

    การใช้เครื ่องมืออย่างเหมาะสมในการทำ

สะพานฟันสามหน่วยในฟันหลังบนฟันจำลอง 

การทำครอบและสะพานฟันช ั ่วคราวด ้วย

หลักการพื้นฐานของการกรอฟันเพื ่อรองรับ

ครอบฟ ัน การออกแบบสะพานฟ ัน การ

วิเคราะห์ความสวยงาม การสร้างครอบฟัน

ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี

การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ

ลองและใส่ชิ ้นงาน การรักษาฟันที ่ผ่านการ

รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเทียม

ชนิดติดแน่น  

     Oral examination and treatment planning 

for fixed prostheses, steps for treating patient 

with severely worn teeth, basic principles of 

teeth preparation for crown, bridge design, 

esthetic and smile analysis, provisional 

restoration, shade selection, gingival 

retraction, theory of impression for fixed 

prostheses, crown trial and insertion, 

restoration of endodontically treated teeth, 

implant supported fixed prostheses 

 

421441 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 

Fixed Prosthodontic Laboratory       1(0-3-0) 

     การกรอฟันสำหรับทำครอบฟัน  การ

เตรียมคลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน  การ

พิมพ์ปากขั้นสุดท้าย  การทำชิ้นหล่อหลักใน

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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อะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอกปากบนฟัน

จำลองท่ีเตรียมไว้แลว้ 

     Fundamentals of fixed prosthodontics 

prepared in the model the same as clinical 

procedures. The construction of temporary 

crown and temporary bridge use acrylic direct 

and indirect technique on the working prepared 

models. 

 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2           1(1-0-2) 

Operative Dentistry II 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง

ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริกซ์

และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดท่ีุ

ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท

ฟัน การบูรณะช่องห่างระหว่างฟัน การกัน

ความชื ้นภายในช่องปาก ปัญหาภายหลังการ

บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ

เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี

เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ

พยาธิสภาพของฟันรวมทั ้งการวางแผนการ

รักษา 

     Restorative material, restorative procedure 

contact contour and embrasure, matrix and 

wedge, temporary materials, cement base and 

งานฟันเทียมชนิดติดแน่น  การทำครอบฟัน

ชั่วคราว 

     Teeth preparation for crown, post space 

preparation, final impression, master cast and 

die fabrication for fixed prostheses, provisional 

restoration 

 

 

 

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2         1(1-0-2) 

Operative Dentistry 2 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด

ชั ่วคราวและวัสดุที ่ ใช ้ป ้องกันอันตรายต่อ

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟัน

และวิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การ

กำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่อง

ปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสี

ฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน   การตรวจ

พยาธสิภาพของฟันและการวางแผนการรักษา 

     Tooth colored restorative materials, 

temporary materials, pulp protective 

materials, cavity preparation and restorative 

procedure for tooth colored materials, caries 

removal, tooth isolation, post operative 

problems, tooth bleaching, treatment of tooth 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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cavity liner, diastema closure, tooth isolation, 

postoperative problems, tooth bleaching, 

treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and 

veneers, esthetic considerations, operative 

examination and treatment planning. 

 

421435 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1  2(0-6-0) 

Clinical Practice in Operative Dentistry I 

     ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/

หรือวัสดุสเีหมอืนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, 

operative treatment planning and simple 

restoration with amalgam and/or tooth-colored 

restorative materials. 

 

421436 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory II     1(0-3-0) 

     ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ

บูรณะประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที ่ม ีสี

เหมือนฟันธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาส

ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้าและฟันหลังที่

กรอเตรียมโพรงฟันไว้ ฝึกการป้องกันโพรง

ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟัน

แบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย  

sensitivity, operative examination and 

treatment planning 

 

 

 

 

421432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 1 

     การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทัน

ตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันอย่างง ่าย

ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสเีหมอืนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, 

operative treatment planning and simple 

restoration with amalgam and/or tooth-

colored restorative materials 

 

421431 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory 2  1(0-3-0)                                          

     การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ

เตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือน

ฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า

และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์และรองพื้นใน

โพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่

แผ่นยาง 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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     Laboratory practices in restoring previously 

prepared dental cavities on anterior and 

posterior teeth with amalgam and tooth-

colored materials composite resin and glass 

ionomer cement, lining and protecting the deep 

cavities with pulp protection material, and filling 

cavities with temporary restorative materials, 

and rubber dam application. 

 

 

421437 วทิยาเอ็นโดดอนต์ 1   1(1-0-2)  

Endodontics I  

     ชีวภาพและการตอบสนองของเนื ้อเยื ่อใน

โพรงฟัน ขั้นตอนการเกิดโรคของเนือ้เยื่อในโพรง

ฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน เครื่องมือและ

การทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจวิเคราะห์และ

การวินิจฉัยโรคของเนื ้อเยื ่อในโพรงฟันและ

เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ

รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา 

การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 

     The biology and responses of pulp tissues, 

pathogenesis of pulpal and periapical diseases, 

instruments and aseptic techniques, 

endodontics examination, diagnosis of the 

diseases occurred in the pulp and periapical 

กันนำ้ลาย 

     Laboratory practice in hand instruments 

and rotary engines, to prepare the teeth into 

cavities suitable for tooth colorlike materials, 

composite resin, glass ionomer cement, 

including cavity preparation and restoration of 

anterior and posterior teeth, practice using 

cement and lining in deep cavity, temporary 

filling, and rubber dam application 

 

421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1           1(1-0-2) 

Endodontics 1  

    ชีวภาพและการตอบสนองของเนื ้อเยื ่อใน

โพรงฟัน ขั ้นตอนการเกิดโรคของเนื ้อเยื ่อใน

โพรงฟ ันและเน ื ้ อ เย ื ่ อรอบปลายรากฟัน 

เครื ่องมือและการทำให้ปราศจากเชื ้อ การ

ตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ

ในโพรงฟันและเน ื ้อเยื ่อรอบปลายรากฟัน 

หลักการและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การ

ประเมินผลการรักษา การบูรณะฟันภายหลัง

การรักษาคลองรากฟัน 

     The biology and responses of pulp tissues, 

pathogenesis of pulpal and periapical 

diseases, instruments and aseptic techniques, 

endodontics examination, diagnosis of the 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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tissues, principles and methods of root canal 

treatment, treatment evaluation, restoration for 

endodontic treated tooth. 

 

 

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture II           1(1-0-2)  

     ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท

ของฟันเทียมให้แก่ผู ้ป่วย ขั ้นตอนการทำฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล

ต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ วัสดุท่ีใช้

ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment, indication, preliminary analysis, 

oral preparation, planning and design for the 

patients. Instruction includes sequential 

laboratory exercises and the dental materials 

used for fabricated removable partial denture. 

 

 

 

 

 

 

 

diseases occurred in the pulp and periapical 

tissues, principles and methods of root canal 

treatment, treatment evaluation, restoration 

for endodontic treated tooth 

 

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture 2         1(1-0-2)  

    การกรอแต ่งฟ ันเพ ื ่อรองร ับฟ ันเท ียม

บางส่วนชนิดถอดได้  การสื่อสารกับช่างทันตก

รรม  การลองโครงโลหะ  การพิมพ์ปากขณะ

ทำงาน  การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนดิ

ถอดได้  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้

งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ขั้นตอนการ

ออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐาน

อะคริลกิ 

     Tooth alteration for removable partial 

denture, laboratory communication, skeletal 

framework trial, functional impression, 

occlusion in removable partial denture, 

problem solving after delivery removable 

partial denture, design steps of acrylic partial 

denture 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421450 ปฏิบัตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

Denture Laboratory I 

    วเิคราะห์แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน  

ฝึกปฏบัิตกิารทำเคร่ืองมอืแกไ้ขนสิัยผิดปกติ 

     Laboratory about construction of 

orthodontic models, models analysis and 

construction of simple removable orthodontic 

appliances to correct abnormal habits. 

 

 

 

 

 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Occlusions 

ปฏบัิตกิารในผู้ป่วยท่ีมีความผิดปกติของระบบ 

การบดเคี ้ยว การทำแบบจำลอง การให้การ

บำบัดรักษาและการตดิตามผลการรักษา 

       Clinical practice in the patients with 

abnormalities in masticatory system, model 

construction, treatment and recall. 

 

 

 

 

421461ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory 1 

     การฝ ึกปฏ ิบ ั ต ิ การพ ิ มพ ์ ปากเพ ื ่ อทำ

แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน การฝึก

ปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน และการ

ออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอด

ได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

     Laboratory practices in impression for 

orthodontic study models, orthodontic wire 

bending practice and practice of removable 

orthodontic appliance design for interceptive 

treatment 

 

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว    1(0-3-0) 

Occlusions Clinic 

     การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี

ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ว การปวดท่ี

ใบหนา้และช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน

กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน 

การใช ้อ ุปกรณ ์จำลองขากรรไกรบ ันท ึก

ความส ัมพ ันธ ์ ของขากรรไกรและข ้อต่อ  

การสร้างเฝือกสบฟัน การใส่ปรับเครื่องมือ 

การตดิตามผลการรักษา 

     Clinical practice in treating patients with 

abnormalities or dysfunction of masticatory 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421512 คลินิกปริทันตวทิยา 2         2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology II 

    ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิสาขาปริทันตวทิยาโดย

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มีความ

รุนแรงระดับต้นและระดับกลาง 

     Clinical practice in periodontology to treat 

patients with slight to moderate periodontitis. 

 

 

 

 

421513 คลินิกทันตรังสี 2               1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology II 

     ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี

ในผู้ป่วยท้ังการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 

การถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศข้าง

จมูก ต่อมนำ้ลาย กระดูกขากรรไกร และกระดูก

กะโหลกศีรษะ การเขียนรายงานภาพรังสีของ

system, orofacial pain disorders with 

nonodontogenic origin, bruxism, intra and 

extra oral examinations, chart records, dental 

model construction, using face bow in 

mounting casts in articulator, occlusal splint 

construction, delivery to patient and follow up 

 

421520 คลินกิปริทันตวทิยา 2        2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 2 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบและโรคปริ

ทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์

รวม 

     Clinical periodontal practice in 

comprehensive dental clinic to treat gingivitis 

and mild periodontitis patients with holistic 

approach 

 

421510 คลินิกทันตรังสี 2              1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 2 

     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิ งานในคล ิน ิก  โดยการ

ถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีใน

และนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของ

โพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูก

ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศรีษะ การเขียน

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู ้ป่วยทั ่วไปและผู ้ป่วยที ่ม ีรอยโรค และการ

นำเสนอรายงานผู ้ป ่วยที ่ เป ็นกรณีศ ึกษาที่

น่าสนใจ 

     Clinical practicing in taking intra and extra 

oral radiography, paranasal sinus, salivary 

gland, jaw and skull views, writing radiographic 

reports for general patients and patients with 

lesions, interesting case presentation and 

reports. 

 

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

           แม็กซิโลเฟเชยีล               2(0-6-0)  

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic                                        

     ฝ ึ ก ถ อ น ฟ ั น แ บ บ ซ ั บ ซ ้ อ น ผ ่ า ฟ ั น คุ ด 

ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม

เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก  

    Practice in complicated extraction, impacted 

tooth removal, and preprosthetic surgery and 

assisting in oral surgery. 

 

421516 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 2   

                                            1(0-3-0)                          

Clinical Practice in Oral Diagnosis II    

     ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิโดยฝึกตรวจผู้ป่วยท่ีมี

รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคทางระบบท่ีมี

รายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มี

รอยโรค และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็น

กรณศีกึษาท่ีน่าสนใจ 

     Clinical practicing in taking intra and extra 

oral radiography, paranasal sinus, salivary 

gland, jaw and skull views, writing 

radiographic reports for general patients and 

patients with lesions, interesting case 

presentation and reports 

 

421522 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  

Oral Surgery Clinic 2                  2(0-6-0) 

    การฝ ึกถอนฟันแบบซ ับซ ้อนผ ่าฟ ันคุด 

ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม

เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก  

    Practice in complicated extraction, 

impacted tooth removal, preprosthetic surgery 

and assisting in oral surgery 

 

 

421511 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis Clinic 2                 1(0-3-0) 

      การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจ

ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรค

ทางระบบที ่มีอาการแสดงในช่องปาก และ

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รวมถึงผู้ป่วย

ทีเอ ็มดี โดยเรียนจากการซ ักประว ัต ิอย ่าง

ละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการ

จัดการผู้ป่วย 

     Clinical practicing in examination of patients 

with oral lesions, patients with oral 

manifestations from systemic diseases and 

patients with oro- facial pain including TMD ie 

intensive history taking, complete examination, 

diagnosis, treatment plan and patient 

management. 

 

421530 คลินกิทันตกรรมหัตถการ 2  2(0-6-0) 

Clinical Practice in Operative Dentistry II      

     ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรค

ชนิดต่าง ๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มี

สีเหมอืนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, 

operative treatment planning and restoration of 

complicated caries-involved teeth and various 

tooth lesions with amalgam and/or tooth-

colored restorative materials.   

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่อง

ปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่าง

ละเอ ียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้  

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และ

การจัดการผู้ป่วย 

     Clinical practicing in examination of 

patients with oral lesions, patients with oral 

manifestations from systemic diseases and 

patients with oro- facial pain including TMD ie 

intensive history taking, complete 

examination, diagnosis, treatment plan and 

patient management 

 

 

421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ2 2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 2       

     การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทาง 

ทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันผ ุชน ิด

ซ ับซ ้อนและรอยโรคชน ิดต ่ าง ๆ บนฟัน

ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุท่ีมีสเีหมอืนฟัน 

     Clinical practice of oral examination, 

operative treatment planning, restoration of 

complicated caries-involved teeth various 

tooth lesions with amalgam and/or tooth-

colored restorative materials 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421531 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์      2(0-6-0)                                              

Clinical Practice in Endodontics 

     ฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การตรวจ

วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ

เนื ้อเยื ่อรอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค 

การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา

คลองรากฟันในฟันท่ีมีหน่ึงหรือสองคลองราก 

     Clinical training of the historical records 

from the patients, evaluation, diagnosis of pulp 

and periapical tissues, prognosis, treatment 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or two root canals. 

 

 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics I 

      การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันต กรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

421533 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์    2(0-6-0) 

Endodontics Clinic 

     การฝึกปฏิบัต ิการบันทึกประวัต ิผ ู ้ป่วย  

การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ

ใ นฟ ั น และ เน ื ้ อ เ ย ื ่ อ รอบปลา ยร า ก ฟั น  

การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ 

การให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที ่มีหนึ่ง

หรือหลายคลองราก 

     Clinical training of historical records of 

patients, evaluation, diagnosis of pulp and 

periapical tissues, prognosis, treatment 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or multi rooted canals 

 

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 1 
    การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม

ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและฐาน

อะคริลกิ 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, complete denture fabrication, 

removable partial denture and acrylic partial 

denture fabrication 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ethically clinical course involving the 

diagnosis and comprehensive treatment 

planning of completely and partially edentulous 

cases, patient preparation prior to 

prosthodontics treatment, various types of fixed 

and removable prostheses, post and core for 

endodontically treated tooth, emergency 

treated prosthodontics patients, repaired 

denture, solve the problems of prosthodontics 

and maintenance. 

 

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2           1(1-0-2) 

Endodontics II 

    สาเหตุ การป้องก ันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก

ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย

รากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อใน

โพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน หลักการและ

วิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรค

ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรค

ปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันใน

ฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว 

ภยันตรายท่ีเกิดขึ้นกับฟัน  

     Procedural error, non-surgical retreatment, 

surgical endodontic treatment, endodontic pain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421531 วทิยาเอ็นโดดอนต์ 2          1(1-0-2) 

Endodontics 2 

     สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก

ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย

รากฟัน ความเจ็บปวดท่ีมสีาเหตุจากเนื้อเยื่อใน

โพรงฟัน และการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลอง

รากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรง

ฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษา

โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง

พัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่

เกิดขึ้นกับฟัน  

     Cause, prevention and treatment of 

procedural error during endodontic treatment, 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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and endodontic emergency treatment, multi-

root treatment, endo-perio lesion, young 

permanent pulp therapy, cracked tooth 

syndrome, traumatic injuries to the teeth. 

 

 

 

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2             1(1-0-2) 

Orthodontics II 

     วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย

หุ่นจำลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของ

กะโหลกศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่

ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและ

ส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

ชนิดถอดได้ 

     Model and lateral cephalometric analysis in 

orthodontics, interceptive orthodontic treatment 

and removable orthodontic appliances , types 

and components. 

 

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ 

ตรวจให้การวนิจิฉัย และให้การบำบัดรักษา โดย

non-surgical retreatment, surgical endodontic 

treatment, endodontic pain and endodontic 

emergency treatment, multi-root treatment, 

endo-perio lesion, young permanent pulp 

therapy, cracked tooth syndrome, traumatic 

injuries to the teeth 

 

421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2           1(1-0-2) 

Orthodontics 2 

     การตรวจและเก็บข้อมูลผู้ป่วยทางทันตก

รรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การ

วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง 

และการศกึษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟันแก้ไข 

     Examination and data collection of 

orthodontic patients, model analysis, lateral 

cephalometric analysis, study of corrective 

orthodontic treatment 

 

 

421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1    1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 1 
     การปฏิบัติงานในคลิน ิกการซักประว ัต ิ  

ตรวจ และเก ็บข ้อม ูลในผู ้ป ่วยจำลองทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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ใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรับ

ผู้ป่วยเฉพาะราย 

     The Practice includes case history and 

clinical examination, orthodontic case analysis, 

diagnosis and treatment planning, treatment of 

simple malocclusion and abnormal habit 

correction utilizing minor tooth movement 

approaches. 

 

421552 ปฏบัิตกิารทันตกรรมโรงเรียน2(1-3-2) 

Dental Laboratory in Primary School       

     ฝึกปฏบัิตกิารโครงการทันตกรรมในโรงเรียน 

โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพใน

โรงเรียน สำรวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

และแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนโครงการ

แก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 

รวมท้ังประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล

การปฏบัิตงิาน 

     Dental laboratory in primary school aims to 

correct data studying in dental school, oral 

health survey and qualitative data, analysis of 

the problem and its causes and solutions, 

project planning problems, perform project 

     Clinical practices in history taking, 

examination and data recording in simulated 

orthodontic patients 

 

 

 

 

 

 

421551 ปฏบัิตกิารทันตกรรมโรงเรียน 

Practice in School Dental Program   2(1-3-2) 

     ปฏ ิบ ัต ิการสร ้างเสร ิมท ันตส ุขภาพใน

โรงเรียน โดยมีเจ้าของทันตสุขภาพอันได้แก่

นักเรียน เป็นผู้คิดริเร่ิม และดำเนินการเอง โดย

มีนิสิตเป็นผู ้เอื ้ออำนวยให้นักเรียนสามารถ

ดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขา

เอง โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา  

ชาเตอร์  การจัดทำสรุปและรายงานผลการ

ปฏบัิตงิาน 

     Practice in oral health promotion in school, 

the program must be initiated and 

implemented by the school children the role of 

dental students are to facilitate school children 

program Dental students adhere to the 

Ottawa Charter process. Summaries of the 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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activities, program evaluation, summarize and 

report performance. 

 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก          1(1-0-2) 

Pediatric Dentistry I 

     เพื ่อศึกษาพัฒนาการที ่เกี่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุ

ต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับ

การรักษาทางทันตกรรม การวิน ิจฉัย การ

วางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค 

หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยา

ชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การ

บูรณฟันนำ้นม 

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting dental 

treatment, diagnosis, treatment plan, 

treatment and prevention of common intra-oral 

diseases and disorders in children, child dental 

health promotion, local anesthesia, exodontias, 

rubber dam application and operative dentistry 

in deciduous teeth. 

 

 

 

outcomes and reports of performance are 

needed at the end 

 

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก        2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry  

       พัฒนาการท่ีเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ

ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา

ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ

รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ

ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง

เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ

ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ

ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ

ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก 

รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก

ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ

ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่ 

การรักษาทางทันตกรรมและการจัดการที่

เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้

ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ

เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง

การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก      

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1 1(0-3-0) 

Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I     

     ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 

ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  การ

     Development of growth and behavior of 

various age children behavior changes for 

accepting dental treatment, diagnosis, 

treatment plan, treatment and prevention of 

common intra-oral diseases and disorders in 

children, child dental health promotion, local 

anesthesia, exodontias, rubber dam 

application and operative dentistry in 

deciduous teeth, pulpal treatment in 

deciduous tooth and early erupting permanent 

tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral 

lesions in children, trauma in primary 

dentition, eruption disturbances,  child abuse, 

space maintainer application, treatment and 

proper management for children with systemic 

disease or special consideration, medication in 

paedodontics, anxiolytic agent application, 

management of dental treatment for children 

under general anesthesia and management of 

paedodontic clinic 

 

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 

Pediatric Dentistry Clinic 1           2(0-6-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ

เด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่อง

ปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็ก

ปกติหรือเด็กที่มคีวามผิดปกต ิ ซึ่งอยู่ในขอบเขต

ที่สามารทำการร ักษาทางทันตกรรมที ่ เด็ก

สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อม

ทั ้งมีการฝึกปฏิบัต ิในแบบจำลอง ในการทำ

ครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่

แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี  การ

บูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Offers clinical practice in pediatric dentistry 

which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and 

preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical in 

models used stainless steel crown rubber dam 

for simple treatment of restoration and seminar 

in small group discussion. 

                      

 

421558 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 2  

Orthodontic Laboratory II                1(0-3-0) 

     วเิคราะห์แบบจำลองการสบฟันผิดปกต ิการ

ทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ 

การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายใน

เด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซึ่งอยู่ใน

ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่

เด็กสามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ 

การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบ

ฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยาง

กันนำ้ลาย  พัลโมโตมี  พัลเพคโตมี  การบูรณะ

ฟันนำ้นมดา้นประชิดฟัน  การฉีดยาชาในผู้ป่วย

เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย           

     Clinical practice in pediatric dentistry 

which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and 

preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical 

in models used stainless steel crown rubber 

dam for simple treatment of restoration , local 

anesthesia for pediatric dental patients and 

seminar in small group discussion 

 

421561 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Laboratory 2               1(0-3-0) 

     ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน ด้วยการวเิคราะห์แบบจำลอง

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียง

เล็กน้อย 

     Laboratory about model analysis of 

malocclusion and construction of simple 

orthodontic appliances to provide minor tooth 

movement for the interceptive treatment. 

           

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

Clinical Practice in Oral Surgery II     2(0-6-0) 

     ฝึกปฏบัิตกิารถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด 

ผ่าตัดฟันฝังที่ง่าย ศัลยกรรมก่อนงาน   ทันตก

รรมประดิษฐ์และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่อง

ปากและแม็กซิลโลเฟเชยีลภายใต้การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical 

removal of impacted tooth and embedded 

tooth, preprosthetic surgery and assisting in 

oral and maxillofacial surgery under general 

anesthesia. 

 

 

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม   1(0-3-0) 

Clinical Practice in Dental Emergency 

Treatment 

         ฝึกปฏบัิตงิานบำบัดภาวะฉุกเฉนิทาง 

ฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ

ด้านขา้ง และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

     Laboratory practices in data analysis of 

orthodontic patients by model analysis, lateral 

cephalometric analysis and related information 

 

 

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 

Oral Surgery Clinic 3                   2(0-6-0) 

          การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน 

การผ่าฟันคุด การผ่าตัดฟันฝังที ่ง ่าย การ

ทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และ

การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีลภายใต้การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical 

removal of impacted tooth and embedded 

tooth, preprosthetic surgery and assisting in 

oral and maxillofacial surgery under general 

anesthesia 

 

421622 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0) 

Dental Emergency Clinic 

     การฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทาง  

ทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม การตรวจ วินิจฉัย 

ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน บรรเทา

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทันตกรรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ 

วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน 

บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และ

ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูก

ขากรรไกร เนื ้อเยื ่อในช่องปาก และในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อ

การรักษาท่ีสมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

     Clinical practice in dental emergency 

treatment including conducting oral 

examination, diagnosis and professional 

evaluation, providing emergency dental 

treatment to relieve symptoms and minimize 

severe damage to tooth, periodontium, jaw 

bone and oral tissues and making referral for 

definitive treatment. 

 

421630 คลินกิทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics II 

     การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมตดิแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

อาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายที่

ร ุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และส่วนที่

เกี่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูกขากรรไกร 

เนื้อเยื่อในช่องปาก และในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับช่อง

ปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อการรักษาท่ีสมบูรณ์

ได้อย่างเหมาะสม 

    Clinical practice in dental emergency 

treatment including conducting oral 

examination, diagnosis and professional 

evaluation, providing emergency dental 

treatment to relieve symptoms and minimize 

severe damage to tooth, periodontium, jaw 

bone and oral tissues and making referral for 

definitive treatment 

 

 

 

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 2 

     การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก

รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน

และแกนฟัน การทำสะพานฟัน 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, crown fabrication, post and core 

fabrication, bridge fabrication 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Examination, diagnosis, treatment plan and 

therapy in prosthodontics ie complete denture, 

removable partial denture, fixed prosthesis 

including crown and bridge, post and core, 

emergency treatment in prosthodontics ie 

denture repair, correction prosthodontics clinical 

problems, maintaining and recalling. 

 

421650 คลินกิทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics II 

     การเลือกผู้ป่วยที่มีการกัดสบผิดปกติมาก

ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน 

เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ   การสอนรวมถึง

การแก้ไขการกัดสบของฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิด

ไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถของนักศึกษา 

และสามารถบอกแยกได้ถึงความผิดปกติของ

อวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจัด

ฟันตอ้งการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ

พิเคราะห์ ผู ้ป่วยตามขั ้นตอนการตรวจรักษา

ผู้ป่วยท่ีต้องจัดฟันในคลินิกได้จรงิ 

Familiarization with procedures used by 

orthodontists in the correction of severe 

malocclusions enables to select those patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 2 

    การปฏิบัติงานในคลินิกเพื่อดูแลผู้ป่วยทาง

ทันตกรรมจัดฟัน ซักประวัติ และตรวจผู้ป่วย

ทางทันตกรรมจัดฟันเพื่อเก็บข้อมูล วิเคราะห์ 

และวางแผนการรักษา 

     Clinical practices in caring of orthodontic 

patients, taking history and examination 

orthodontic patients for data recording, 

analysis and treatment planning 

 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

requiring referral, teaching includes the 

correction of uncomplicated dental 

malocclusions within the scope of student’s 

treatment capabilities and clear identification of 

those complicated skeletal components which 

require treatment by an orthodontist, while the 

primary responsibility of the student is 

diagnostic in nature, students are required to 

carry out certain clinical orthodontic procedures 

on patient. 

 

421651 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาลชุมชน  

                                              4(0-12-0) 

Clinical Laboratory in Community Hospital  

     ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ท ั น ต ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ใ น

โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ  

     Practice dental public health in community 

hospital and conducting dental health 

promotion program. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421650 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาลชุมชน  

Practice in Community Hospital     4(0-12-0) 

     การฝ ึกปฏิบ ัต ิงานทันตสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ  

     Practice dental public health in community 

hospital and conducting dental health 

promotion program 

 

 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

                                               2(0-6-0) 

Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

     ฝึกปฏบัิตงิานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กใน

ระดับงานที ่ง ่ายถึงปานกลางโดยการตรวจ

วินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การ

ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อใน

ฟันน้ำนม การใส่เครื ่องมือกันที ่ การถอนฟัน 

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื ่อให้เด็กร่วมมือต่อการ

รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

และการป้องกัน รวมทั้ง การจัดการทางทันตก

รรมที่เหมาะสม ในเด็กที ่มีความผิดปกติทาง

ระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมี

การสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Clinical practicing in pedodontics treatment 

from simple to moderate levels ie examination, 

diagnosis, tooth restoration, stainless steel 

crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency 

treatment, changing child behavior for dental 

treatment co-operation without mediation, 

communication with parents, oral health 

421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

Pediatric Dentistry Clinic 2             1(0-3-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ

เด็กในระดับงานที่ง ่ายถึงปานกลางโดยการ

ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน 

การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ

ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน 

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการ

รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

และการป้องกัน รวมการจัดการทางทันตกรรม

ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Clinical practicing in pedodontics treatment 

from simple to moderate levels examination, 

diagnosis, tooth restoration, stainless steel 

crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency 

treatment, changing child behavior for dental 

treatment co-operation without mediation, 

communication with parents, oral health 

promotion and prevention including proper 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

promotion and prevention including proper 

dental management in children with systemic 

diseases or special consideration and seminar 

during clinical practice. 

 

421655 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาล       2(0-6-0) 

Clinical Practice in Hospital 

     ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม 

ดูแลสุขภาพทั ่วไป และที ่ เก ี ่ยวข้องกับทันต

สุขภาพ ศกึษาระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพ

ในระดับต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล

ชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง และชุมชน ของภาครัฐ 

ศึกษาบทบาท หน้าที ่ของทันตแพทย์ ที ่ต ้อง

ทำงานร ่วมก ับ แพทย ์  และบ ุคลากร ด ้าน

การแพทย์ทุกสาขาได้  

     Practice on health promotion and treatment 

both holistic health and oral health in the 

government hospitals, health care system in 

various levels is performed in the provincial 

health office, community medical units, both 

general hospitals in city and rural areas, along 

with the role and job description of dentists and 

dental health personal under the health care 

system are practice. 

 

dental management in children with systemic 

disease or special consideration and seminar 

during clinical practice 

 

 

421651 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาล       2(0-6-0) 

Practice in General Hospital 

     ระบบ ระเบียบ การบริหาร บริการ ของ

โรงพยาบาลศูนย์/ทั ่วไป และเครือข่ายของ

โรงพยาบาลในทุกระดับ  บทบาท หน้าที่ของ

ทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่วมกับ 

แพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ทุกสาขา

อย่างถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ การปฏบัิตงิานของ

ทันตแพทย์ในผู ้ป่วยที ่ซับซ้อน การประเมิน

สภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่

จะรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์

ทำงานในห้องผ่าตัด และ หอผู ้ป่วย การขอ

คำปรึกษา และให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วย

ที่มีปัญหาทางทันต กรรมและมีโรคทางระบบ

อื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องใน

โ รงพยาบาล บ ั นท ี ก เ วชระ เบ ี ยนระบบ

โรงพยาบาล ถูกตอ้ง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน 

     Study the service and management 

system of the regional / general hospital 

including the networks. Study role of dentists 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2       2(0-6-3) 

Family Dentistry II 

     การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ

ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

ผลการร ักษา การสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

     Analysis of oral health problems of family 

members, size of the problem and the impact 

in coordinating with medical doctors and other 

medical personnel. Observe the dentist's 

performance in a complex patient. Study the 

condition assessment and prescribe the 

treatment of dental patients who will be 

admitted to the hospital. Observe, work in 

operating rooms and wards, consultation and 

provide consultation in the treatment of 

patients with dental problems and other 

systemic diseases from / to relevant 

departments in the hospital. Record medical 

record that is correctly and completely 

according to the standard 

 

421450 ทันตกรรมครอบครัว 2       1(1-0-2) 

Family Dentistry 2 

      การวเิคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ

ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

ผลการร ักษาการสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

     Analysis of oral health problems of family 

members, size of  problem and impact of 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

of the problem, factors that cause , and 

associated risk factors, guidelines for evaluation 

and treatment, to strengthen family 

involvement in care sustained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

problem, factors of problem, associated risk 

factors, guidelines for evaluation and 

treatment, strengthen family involvement in 

sustainable care  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ช ื ่อภาษาไทยให้เหมาะสมกับ

เนื้อหารายวชิาท่ีปรับปรุง 

2. ชื่อภาษาอังกฤษปรับแก้จากเลข

โรมันเป็นเลขอารบิค 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

3) รหัสวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) รหัสรายวชิา 

366213 พยาธวิทิยา                      4(3-2-7)  

Pathology 

     การเปลี ่ยนแปลงของเซลล์ และเนื ้อเยื่อ 

รวมท้ังอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย และ

เกิดโรคทั่วไป ตลอดผลการเปลี่ยนแปลง หรือ

พยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะนั้นๆ 

อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบต่างๆ  

     Cell and tissue adaptations, abnormal 

organs response to injuries and general 

diseases, clinical pathologic foundations of 

organ system diseases 

 

 

421150 วิชาชพีทันตแพทย์               1(1-0-2) 

Dental Profession 

     หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันต

แพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก ความสำคัญของวชิาชีพต่อ

ระบบสุขภาพ 

     Principle, concept and history of dental 

profession, role and obligation of dentist in oral 

health care and the importance of dental 

profession in health- care system. 

 

3) รหัสรายวชิา 

405213 พยาธวิทิยา            4(3-2-7)                         

Pathology 

     การเปลี ่ยนแปลงของเซลล์ และเนื ้อเยื่อ 

รวมทั ้งอวัยวะต่างๆ ภายหลังได้รับอันตราย 

และเกิดโรคทั่วไป ตลอดผลการเปลี่ยนแปลง 

หรือพยาธิสภาพที่มีต่อการทำงานของอวัยวะ

นั้นๆ อันเป็นการแสดงอาการของโรคในระบบ

ต่างๆ  

     Cell and tissue adaptations, abnormal 

organs response to injuries and general 

diseases, clinical pathologic foundations of 

organ system diseases 

 

421170 วชิาชีพทันตแพทย์              1(1-0-2) 

Dental Profession 

      ทันตแพทย์ในอุดมคติ บทบาท หน้าที่  

ความรับผิดชอบของทันตแพทย์ในการดูแล 

แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรไทย 

ความสำค ัญของว ิชาช ีพต ่อระบบสุขภาพ 

ปลูกฝ ังความภาคภูม ิใจ บ ุคล ิกภาพ และ 

ความรู้สกึผูกพันในวิชาชพี  

     Ideal dentist role duties and responsibilities 

of dentist in oral health care and solving oral 

health problems of the Thai population, the 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก        2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

     หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ การ

เก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  การ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุขศึกษา

และการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

     Principle and concept in health promotion, 

quantitative and qualitative data collection, 

dental education for health promotion in 

community and health promotion proposal. 

 

421250 การเจรญิเตบิโตของศรีษะและใบหนา้         

                                                 1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development         

     การเจรญิของศีรษะและใบหนา้ประกอบด้วย

รูปแบบ โครงสร้างของการเจริญ ผลของยีนและ

สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อยีนที่สัมพันธ์กับการเจริญ

ปกติและผิดปกติ  

     Presents craniofacial growth and 

development, including pattern, genetic and 

importance of the profession to the whole 

health system sense of pride sense of 

belonging in the profession 

 

421250 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก      2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

       หลักการ แนวคิด การส่งเสริมสุขภาพ 

การเก็บขอ้มูลเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ  การ

ส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุข

ศกึษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

     Principle and concept in health promotion, 

quantitative and qualitative data collection, 

dental education for health promotion in 

community and health promotion proposal 

 

421211 การเจรญิเตบิโตของศรีษะและใบหนา้ 

                                               1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development 

     การสร้างกระดูก การเจริญเติบโตของ

กะโหลกศรีษะและใบหนา้ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     Studies of osteogenesis, growth, and 

development of craniofacial complex and 

related factors 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

epigenetic related to normal and abnormal 

development. 

                                       

421251 จุลกายวิคาศาสตร์ช่องปาก   3(2-3-4) 

Oral Histology 

     โครงสร้าง หน้าที ่ และความสัมพันธ์ของ

เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

โดยอาศัยการศึกษาจากการใช้กล้องจุลทรรศน์

ต่าง ๆ 

     Microscopic studies concerning the detail, 

structure, functions and relationship of oral 

tissue and their related organs. 

 

421252 ทันตกายวิภาคศาสตร์         2(1-3-2) 

Dental Anatomy 

     รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การ

เรียกชื่อ การใช้สัญลักษณ์ ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปร่างลักษณะของฟันและอวัยวะปริทันต์ ความ

แตกต่างทางสัณฐานวทิยาระหว่างฟันแท้และฟัน

น้ำนม  รวมทั้งฝึกหัดนำแบบจำลองยึดติดกับ

เครื่องกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้

บางส่วน ฝึกหัดแต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบน

โดยใชข้ีผ้ึง้ และสร้างดา้นบดเคีย้วของฟันบนและ

หลังล่างดว้ยขีผ้ึง้โดยวิธีเตมิแต่งทีละส่วน 

 

 

 

421210 จุลกายวิคาศาสตร์ช่องปาก  3(2-3-4) 

Oral Histology 

     โครงสร้าง หน้าที่ และความสัมพันธ์ของ

เนื้อเยื่ออวัยวะช่องปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง 

โดยอาศัยการศึกษาจากการใชก้ล้องจุลทรรศน์

ต่าง ๆ 

     Microscopic studies on structure, functions 

and relationship of oral tissue and their related 

organs 

 

421110 ทันตกายวิภาคศาสตร์         2(1-3-2) 

Dental Anatomy 

     รูปร่าง หน้าที่ของฟันแท้และฟันน้ำนม การ

เรียกชื ่อ การใช้ส ัญลักษณ์ ความสัมพันธ์

ระหว่างรูปร่างลักษณะของฟันและอวัยวะ 

ปริท ันต ์ ความแตกต่างทางสัณฐานว ิทยา

ระหว่างฟันแท้และฟันน้ำนม  รวมทั ้งฝึกหัด 

นำแบบจำลองยึดติดกับเครื ่องกลอุปกรณ์

ขากรรไกรจำลองชนิดปรับได้บางส่วน ฝึกหัด

แต่งรูปร่างตัวฟันของฟันหน้าบนโดยใช้ขี ้ผึ ้ง 

และสร้างด้านบดเคี้ยวของฟันบนและหลังล่าง

ด้วยขี้ผึ้ง โดยวธีิเตมิแต่งทีละส่วน 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     The structures, functions, nomenclature, 

and symbol usage of deciduous and permanent 

teeth, relationship of dental morphology and 

periodontium, morphological difference 

between deciduous and permanent teeth. 

 

421311 ปริทันตวทิยา 1                   1(1-0-2) 

Periodontology I 

     ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การ

จำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผล

ต่อกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกำเนิด

ของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการ

ทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ลักษณะภาพรังสีของ

โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ และฝีปริทันต์  

    Clinical feature of healthy periodontium, 

classification of periodontal diseases , etiologic 

factors of periodontal diseases, pathogenesis of 

periodontal disease, periodontal pocket, bone 

loss and patterns of bone destruction, 

radiographic feature of periodontal disease, 

plague induced gingival disease, chronic 

periodontitis, aggressive periodontitis, 

necrotizing periodontal disease  and periodontal 

abscess. 

 

     Structures, functions of deciduous and 

permanent teeth, nomenclature, symbol 

usage, relationship of dental morphology and 

periodontium, morphological difference 

between deciduous and permanent teeth 

 

421320 ปริทันตวทิยา 1                 1(1-0-2) 

Periodontology 1 

     ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก 

การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริ

ทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิด

โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่อง

ลึกปริทันต์ การสูญเสียกระดูกเบ้าฟันและ

ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนอง

ของระบบภูมิคุม้กันของร่างกายต่อโรคปริทันต์ 

     The normal features of periodontium and 

gingiva, classification and epidemiology of 

periodontal diseases, etiologic factors of 

periodontal diseases, pathogenesis of 

periodontitis, periodontal pockets, bone loss 

and pattern of bone destruction, host immune 

response in periodontal diseases 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา 

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421312 พเิคราะห์โรคช่องปาก 1        1(1-0-2) 

Oral diagnosis I 

     วธีิการซักประวัต ิการบันทึกประวัติผู้ป่วยท้ัง

ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมิน

สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกาย

ทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ 

ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกใน

ช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะ

การตรวจเนื้อเยื ่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง

ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ 

Normal variation ที ่พบได้ในแต่ละบริเวณของ

ช่องปาก วิธีการตรวจเนื ้อเยื ่ออ่อนในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก รวมท้ังสิ่งท่ีพึงต้องสังเกตใน

แต่ละบริเวณ 

     This didactic course on the diagnostic 

process, dental history, general health history 

and evaluation of general health examination 

of head and neck, hard and soft tissue and 

normal variation of each part of hard and soft 

tissue of head and neck. 

 

421313 พยาธวิทิยาช่องปาก            2(2-0-4) 

Oral pathology 

     การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยาช่อง

ปาก วกิลภาพของเนื้อเยื่อในช่องปาก ภยันตราย

421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1       1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 1 

     วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติผู้ป่วย

ทั ้งทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การ

ประเมินสุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจ

ร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณ

ศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อ

เมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาคปกติและ

ลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้ในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก วิธีการตรวจเนื้อเยื่ออ่อน

ในแต่ละบริเวณของช่องปาก รวมทั้งสิ่งที ่พึง

ตอ้งสังเกตในแต่ละบริเวณ 

     Diagnostic process of dental history 

general health history evaluation of general 

health examination of head and neck, hard 

and soft tissue, normal anatomy and normal 

variation of each part of hard and soft tissue 

of head and neck 

 

 

 

421312 พยาธวิทิยาช่องปาก           2(2-0-4) 

Oral Pathology 

       การจัดหมวดหมู่ของโรคทางพยาธิวิทยา

ช่องปาก วิกลภาพของเนื ้อเยื ่อในช่องปาก 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต่างๆ ที ่แสดงออกทางคลินิก จุลพยาธิวิทยา 

รวมถึงการรักษาและการพยากรณ์โรคของรอย

โรคที ่ม ีภาวะอักเสบของขากรรไกร รอยโรค

บริเวณรอบปลายรากฟัน การแพร่กระจายของ

การติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ และเนื้องอกของ

ขากรรไกร เนื ้อเยื ่ออ่อนในช่องปาก ใบหน้า

ส ่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การติดเช ื ้อ

แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่องปาก โรค

ผิวหนัง เนื ้อเยื ่อยึดต่อและระบบประสาทที่

สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการตดิเชื้อปรสิต 

     Introduce the classification of oral diseases 

, anomalies of the oral tissue, injuries to oral 

tissue, reaction of the oral mucosa to injuries, 

pathogenesis, clinic manifestation, 

histopathology features treatment and 

prognosis of the inflammatory lesions of the 

jaws and spread of dental infection, diseases, 

cysts, and tumor of jaws, oral soft tissue, oral 

floor, neck and salivary, glands including 

bacterial, viral, fungal, infection and the 

diseases of skin, connective tissue and nerves 

which involve the oral cavity, Parasitic infection 

is also included. 

 

 

ภยันตรายต่างๆ ที ่แสดงออกทางคลินิก จุล

พยาธวิทิยา รวมถึงการรักษาและการพยากรณ์

โรคของรอยโรคที่มีภาวะอักเสบของขากรรไกร 

รอยโรคบร ิ เ วณรอบปลายรากฟ ัน  การ

แพร่กระจายของการติดเชื้อจากฟัน โรคถุงน้ำ 

และเนื้องอกของขากรรไกร เนื้อเยื่ออ่อนในชอ่ง

ปาก ใบหน้าส่วนล่าง คอ และต่อมน้ำลาย การ

ติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อราภายในช่อง

ปาก โรคผิวหนัง เนื ้อเยื ่อยึดต่อและระบบ

ประสาทที่สัมพันธ์กับโรคในช่องปาก และการ

ตดิเชื้อปรสิต 

     Introduce the classification of oral diseases 

, anomalies of the oral tissue, injuries to oral 

tissue, reaction of the oral mucosa to injuries, 

pathogenesis, clinic manifestation, 

histopathology features treatment and 

prognosis of the inflammatory lesions of the 

jaws and spread of dental infection, diseases, 

cysts, and tumor of jaws, oral soft tissue, oral 

floor, neck and salivary, glands including 

bacterial, viral, fungal, infection and the 

diseases of skin, connective tissue and nerves 

which involve the oral cavity, Parasitic 

infection is also included 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา 

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421314 ชีววทิยาช่องปาก 1              2(2-0-4) 

Oral Biology I 

     ความสำคัญของช ีวว ิทยาช ่องปาก อนู

ชีววิทยาโกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน

เข้าสู่เซลล์ ทันสารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน 

พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยา

ของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทาน

ตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับ

เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับ

คลินิก ชีววิทยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของ

มะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน ไบ

โออินฟอร์เมตกิส์ 

     Importance of oral biology, molecular 

biology, growth factors and signal transduction, 

extracellular matrix and integrin’s, craniofacial 

development, molecular biology of tooth 

development, autoimmunity and oral diseases, 

cytogenetic, molecular genetics, clinical 

genetics, cancer biology and cancer genetics, 

pulp biology, bioinformatics. 

 

421315 ปฏบัิตกิารพยาธวิทิยาช่องปาก 

Oral Pathology Laboratory              1(0-3-0) 

     ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ

ต่างๆ การเปลี ่ยนแปลงที ่ทางพยาธิวิทยาที่

421317 ชวีวทิยาช่องปาก 1            2(2-0-4) 

Oral Biology 1 

    ความสำคัญของช ีวว ิทยาช ่องปาก อนู

ชีววิทยาโกรว์ธแฟกเตอร์ และการส่งสัญญาน

เข้าสู่เซลล์ สารระหว่างเซลล์ และ อินเทกริน 

พัฒนาการของศีรษะ และใบหน้า อณูชีววิทยา

ของการพัฒนาการของฟัน ภาวะภูมิต้านทาน

ตัวเอง และโรคในช่องปาก พันธุศาสตร์ระดับ

เซลล์ พันธุศาสตร์ระดับอณู พันธุศาสตร์ระดับ

คลินิก ชวีวทิยาของมะเร็ง และพันธุศาสตร์ของ

มะเร็ง ชีววิทยาของเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน 

ไบโออินฟอร์เมตกิส์ 

    Importance of oral biology, molecular 

biology, growth factors and signal 

transduction, extracellular matrix and 

integrin’s, craniofacial development, molecular 

biology of tooth development, autoimmunity 

and oral diseases, cytogenetic, molecular 

genetics, clinical genetics, cancer biology and 

cancer genetics, pulp biology, bioinformatics 

 

421313 ปฏิบัตกิารพยาธวิทิยาช่องปาก 

Oral Pathology Laboratory             1(0-3-0) 

    ปฏิบัติการทางจุลพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อ

ต่างๆ การเปลี ่ยนแปลงที ่ทางพยาธิวิทยาที่

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโ รค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทนัตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยาย

ลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิวิทยาที ่ใช้บ ่อยๆ 

สามารถอ่านผลรายงานการตรวจทางจุลพยาธิ

วทิยา การศกึษาดว้ยกล้องจุลทรรศน์ 

     Laboratory study of pathologic features and 

the relation of clinical histopathology features 

by using light microscope. 

 

421316 การยศาสตร์                     1(1-0-2) 

Ergonomics 

     ลักษณะทางกายวิภาค สรีระ สภาพจิตของ 

ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทาง

ทันตกรรม ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ  

เนื่องจากการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การจัด

สภาพแวดล้อมให ้ส ัมพันธ์ก ับตำแหน่งและ

ท่าทางของทันตบุคลากรและผู้ป่วย วิธีป้องกัน

และหล ีกเล ี ่ ยงอ ันตรายท ี ่จะเก ิดจากการ

ปฏบัิตงิาน 

     The anatomy, physiology and mental 

conditions of dental personnel and patients in 

clinical practice, physical and mental 

abnormalities resulted from incorrect polities 

environmental setting in accordance with the 

positions and postures of the dental personnel 

สัมพันธ์กับอาการทางคลินิก ศัพท์ที่ใช้บรรยาย

ลักษณะต่างๆ ทางจุลพยาธิวิทยาที่ใช้บ่อยๆ 

สามารถอ่านผลรายงานการตรวจทางจุลพยาธิ

วทิยา การศกึษาดว้ยกล้องจุลทรรศน์ 

     Laboratory study of pathologic features 

and the relation of clinical histopathology 

features by using light microscope 

 

421370 การยศาสตร์                    1(1-0-2) 

Ergonomics 

     จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของการยศาสตร์

สำหรับทันตแพทย์  สมดุลของร่างกายในการ

ทำงาน การจับเครื ่องมือ การใช้กระจกส่อง

ปาก ตำแหน่ง การสัมผัส และการมองเห็น 

ตำแหน่งของผู ้ป่วย และทันตแพทย์ การจัด

พื้นท่ีทำงาน และการจัดคลินกิทันตกรรม 

     Importance of ergonomics for dentists. 

Human center derivation, instrument handling 

and indirect vision position contact and view, 

dentist-patient position, treatment area 

setting and clinical setting 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสขุ 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

and patients, prevention and avoidance of the 

hazards happening during clinical practice. 

 

421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2          2(1-3-2) 

Occlusions II 

     หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคีย้ว  

ความผิดปกติของการบดเคีย้ว ลักษณะของโรค  

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือก

สบฟัน การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟัน

ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติว ิธ ีการตรวจ การบันทึก

ประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่และการปรับ

เฝือกสบฟัน  

     Basic principles of masticatory system, 

abnormalities of occlusion, lesion, diagnosis, 

treatment-planning, occlusal splint construction 

and insertion, correction of the abnormal 

occlusion, Laboratory practice of the patient 

examination, charting, model construction, 

insertion and  adjustment of occlusal splint. 

 

421318 ปริทันตวทิยา 2                  1(1-0-2) 

Periodontology II 

     การตรวจวินิจฉัยและดัชนท่ีีใชใ้นทางปริทันต์  

การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรค

ปริทันต์  การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และ

 

 

 

421314 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2          2(1-3-2) 

Occlusions 2 

     หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความ

ผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของโรค 

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ทฤษฎีและ

ชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบฟัน 

การกรอแก้ไขการสบฟันที ่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติ

ว ิ ธ ีการตรวจ การบ ันท ึกประว ั ต ิ  การทำ

แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ึง้ 

     Basic principles of masticatory system, 

disorders of masticatory system, pathophysiology, 

diagnosis, treatment plan, theories and type of 

occlusal splints, splint insertion, technique of 

occlusal adjustment, intra and extra oral 

examinations, charting record, mounting casts in 

articulator using face bow, waxing occlusal splint 

 

421322 ปริทันตวทิยา 2                1(1-0-2) 

Periodontology 2 

   เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่องมือ 

การล ับเคร ื ่องม ือปร ิท ันต ์  เคร ื ่องข ูดห ิน

น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉัยทาง

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการรักษาทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรค

ปริทันต์ที ่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม

อนามัยช่องปากของผู ้ป่วย การใช้อุปกรณ์ทำ

ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ  การขูดหินน้ำลายใต้

เหงือก การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการ

จ ัดการฝีปร ิท ันต ์ การแก ้ ไขการกัดสบเพื่อ

ผลการรักษาทางปริทันต์ และการประเมิน

ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้งต้น 

     Periodontal examination and diagnosis, 

periodontal index, periodontal charting, 

periodontal prognosis, treatment planning, 

periodontitis as a manifestation of systemic 

disease and genetic aberration, changing 

patient’s oral hygiene behavior, home care 

dental aids and home care instruction, 

subgingival scaling root planning, gingival 

curettage and management of periodontal 

abscess, management of occlusion in 

periodontal treatment and re-evaluation after 

hygienic phase. 

 

 

 

 

คลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนท่ีีใชใ้นทาง

ปริทันต์  การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน

การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรค

ปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรค

ทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติ

ทางพันธุกรรม การขูดหนิน้ำลายใต้เหงอืก การ

เกลารากฟ ันและการข ูดเหง ือก การปรับ

พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอน

การดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทำ

ความสะอาดฟันและวิธีการใช้ การประเมิน

ผลการรักษาเบือ้งต้นในผู้ป่วยปริทันต์ 

     Periodontal instruments and 

instrumentation, sharpening of periodontal 

instruments, ultrasonic scalers, clinical 

periodontal examination and diagnosis, 

periodontal charting, periodontal index, 

periodontal prognosis, periodontal treatment 

plan, radiographic of periodontal diseases, 

periodontitis as manifestration of systemic 

disease and genetic aberration, subgingival 

scaling, root planing and gingival curettage, 

patient motivation, oral hygiene instruction, 

home care dental aids and instruction, re-

evaluation after hygienic phase 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421319 ปฏบัิตกิารปริทันตวทิยา      1(0-6-0) 

Periodontology Laboratory  

      เครื่องมือและการใชเ้ครื่องมือท่ีใช้ในการขูด

หินน้ำลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลาราก

ฟันในหุ่นจำลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ 

ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนดิต่างๆ 

     Periodontal instruments and the use in 

scaling and root planing in phantom head and 

oral cavity, instruments sharpening , and using 

of oral hygiene devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลนิกิ 

 Preclinical Practice                      2(0-6-3) 

     การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การ

421323 ปฏิบัตกิารปริทันตวทิยา     2(0-6-0) 

Periodontology Laboratory 

     เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้

ในการข ูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ฝ ึก

ปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลาย

และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ

ตรวจและบันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสี

คราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่อง

ปากและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิด

ต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของ

เพื่อนนสิิต 

     Periodontal instruments and 

instrumentation in scaling and root planing, 

practice in sharpening instruments, practice of 

scaling and root planing in phantom head, 

practice of periodontal examination and 

recording clinical data, dental plaque 

disclosing, oral hygiene instruction and using 

oral hygiene devices and scaling in oral cavity 

of classmate 

 

421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลนิกิ 

Preclinical Practice                      2(0-6-0) 

      การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เก ี ่ยวกับ การควบคุมการติดเชื ้อในคลินิก  

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อง

ปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน

ใบสั ่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การ

ควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม รวมถึง

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

     Preclinical practice in infection control, 

history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing 

prescription, taking intra oral radiography, 

moisture control in operative dentistry, doctor 

and patient communication. 

 

421321 พเิคราะห์โรคช่องปาก 2    1(1-0-2) 

Oral diagnosis II 

      ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก 

ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติที่อาจ

พบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละบริเวณของ

ช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิสภาพอย่าง

ละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ โดยวิธีตรวจ

ทางคล ิน ิก  ทางภาพร ั งส ี  การตรวจจาก

ห้องปฏบัิตกิาร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค การ

วางแผนการรักษา รวมท้ังการขอคำปรึกษา หรือ

ส่งต่อผู ้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการ

รักษา ผู้ป่วยท่ีโรคทางระบบ 

การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจ

ช่องปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู ้ชีพ  

การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 

การควบคุมความชื ้นในหัตถการทันตกรรม  

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

     Preclinical practice in infection control, 

history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing 

prescription, taking intra oral radiography, 

moisture control in operative dentistry, doctor 

and patient communication 

 

421315 พเิคราะห์โรคช่องปาก 2      1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 2 

     ลักษณะทางกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก 

ลักษณะปกติ ลักษณะแตกต่างที่เป็นปกติ 

ที ่อาจพบได้และลักษณะผิดปกติ ในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก วิธีการการตรวจหาพยาธิ

สภาพอย่างละเอียดในช่องปากแต่ละบริเวณ 

โดยวิธีตรวจทางคลินกิ ทางภาพรังสี การตรวจ

จากห้องปฏบัิตกิาร เพื่อการวินิจฉัย ทำนายโรค 

การวางแผนการรักษา การขอคำปรึกษา หรือ

ส่งต่อผู้ป่วย ข้อควรระวังในการวางแผนการ

รักษา ผู้ป่วยท่ีโรคทางระบบ 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Anatomical and physical examination of 

oral lesions and pathology utilizing clinical and 

radiographic examination and laboratory aids 

related to diagnosis treatment planning 

consultation and referral system. 

 

421322 ทันตรังสี 1                       1(1-0-2) 

Oral Radiology I 

    การเกิดรังสีเอกซ์ ค ุณลักษณะของรังส ี 

อ ันตรายและการป้องกันอ ันตรายจากร ังส ี 

เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์

รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน

การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม 

การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ

ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ

รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย  

     The production of x-radiation, interaction of 

x-ray with matter radiation biology, radiation 

hazards and radiation protection, x-ray 

machine, image formation, dental film, dark 

room and image processing, image quality intra 

oral technique and special technique for dental 

radiography, courses and correction of 

radiographic errors, concerning the effects of 

     Anatomical and physical examination of 

oral lesions and pathology utilizing clinical and 

radiographic examination and laboratory aids 

related to diagnosis treatment planning 

consultation and referral system 

 

421316 ทันตรังสี 1                       1(1-0-2) 

Oral Radiology 1 

     การเกิดรังสีเอกซ์ คุณลักษณะของรังสี 

อันตรายและการป้องกันอันตรายจากรังส ี 

เครื่องเอกซเรย์และชนิดของฟิล์มและอุปกรณ์

รับภาพดิจิตัลที่ใช้ในทางทันตกรรม เทคนิคใน

การถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก ภาพชนิด

อื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคในทางทันตกรรม 

การควบคุมคุณภาพภาพรังสี การป้องกันการ

ติดเชื้อในคลินิกทันตรังสี หลักการสั่งถ่ายภาพ

รังสี การอธิบายอันตรายของรังสีต่อผู้ป่วย  

    Production of x-radiation, interaction of x-

ray with matter radiation biology, radiation 

hazards and radiation protection, x-ray 

machine, image formation, dental film, dark 

room and image processing, image quality 

intra oral technique and special technique for 

dental radiography, courses and correction of 

radiographic errors, concerning the effects of 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

radiation on the living organisms and the 

protection from radiation hazards are included. 

 

421323 ศัลยศาสตร์เบือ้งต้น            1(1-0-2) 

Basic Surgery 

     พื้นฐานหลักการศัลยศาสตร์ การตอบสนอง

ของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ สารน้ำและ

แร่ธาตุ การให้สารน้ำทดแทน และการให้เลือด 

การตกเลือดและภาวะช็อค เทคนิคการฉีดยา

ประเภทต่าง ๆ และเทคนิคการเย็บแผล 

     Basic principle of surgery,body response to 

injurie, fluid and electrolyte, fluid replacement 

and blood transfusion, hemorrhage and shock, 

injection techniques and suturing techniques. 

 

 

 

421325 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

Pain and anxiety Control                 1(1-0-2) 

     สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัช

ว ิทยาพื ้นฐานของยาบรรเทาปวดซึ ่งลดการ

อ ักเสบ ยาบรรเทาปวดชน ิดเสพต ิด ยาชา

เฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และยา

คลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวดและความ

กังวลก่อนการรักษาทางทันตกรรม ได้แก่ การใช้

radiation on the living organisms and the 

protection from radiation hazards are included. 

 

421321 ศัลยศาสตร์เบือ้งต้น            1(1-0-2) 

Basic Surgery 

     พ ื ้ น ฐ านหล ั กการศ ั ลยศาสตร ์  ก า ร

ตอบสนองของร่างกายมนุษย์ต่อการบาดเจ็บ 

สารน้ำและแร่ธาตุ การให้สารน้ำทดแทน และ

การให ้ เล ือด การตกเล ือดและภาวะช ็อค 

เทคนิคการฉีดยาประเภทต่าง ๆ และเทคนิค

การเย็บแผล 

     Basic principles of surgery, body response 

to injurie, fluid and electrolyte, fluid 

replacement and blood transfusion, 

hemorrhage and shock, injection techniques 

and suturing techniques 

 

421324 การควบคุมความเจ็บปวดและกังวล 

Pain and Anxiety Control              1(1-0-2) 

     สรีรวิทยาพื้นฐานของความเจ็บปวด เภสัช

วิทยาพื ้นฐานของยาบรรเทาปวดซึ ่งลดการ

อักเสบ ยาบรรเทาปวดชนิดเสพติด ยาชา

เฉพาะที่ ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ และ

ยาคลายกังวล การควบคุมความเจ็บปวดและ

ความกังวลก ่อนการร ักษาทางทันตกรรม 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและ

สาขาวิชาปริทันตวิทยา 2. เลข 3-4 

หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาทัน

ตกรรมหัตถการ สาขาวิชาวิทยา

เอ็นโดดอนต์ และสาขาวิชาทันตก

รรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยาชาเฉพาะที ่ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ

และยาคลายกังวล ยาสงบประสาท การดม

ยา สลบ  ข ้ อบ ่ ง ช ี ้  ข ้ อห ้ า มขอ งยา ท ี ่ ใ ช ้  

ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การเตรียมตัว

ผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ 

     Basic pain physiology; principles of 

pharmacology of anti-inflammatory analgesics; 

opioid analgesics; local anesthetics; sedatives, 

hypnotics and antianxiety; pain and anxiety 

control prior to dental treatment ; local 

anesthetics, sedatives, hypnotics and 

antianxiety, conscious sedation, general 

anesthesia; indication, contraindication and 

complications of drug used; pre and post 

administration care. 

 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ 

           ทันตกรรม                        2(2-0-4) 

Dental Materials and Instrument 

     หลักการ และวิธีการใช้เครื ่องมือในการ

ทดสอบหาคุณสมบัตทิางด้านทันตวัสดุศาสตร์ 

     Basic principle, method, the composition, 

properties, and manipulation of the dental 

materials used in the practice of dentistry are 

discussed. 

พื้นฐานหลักการการดมยาสลบ ข้อบ่งชี ้ข้อห้าม

ของยาที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยา การ

เตรียมตัวผู้ป่วยก่อนและหลังการใช้วิธีต่างๆ 

     Basic physiology of pain, basic 

pharmacology of anti-inflammatory 

analgesics, opioid analgesics, local 

anesthetics, sedatives, hypnotics and 

antianxiety, pain and anxiety control prior to 

dental treatment, basic principles of general 

anesthesia, indication, contraindication and 

complications of drug used, pre and post 

administration care contraindication and 

complications of drug used; pre and post 

administration care 

 

 

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยทีาง 

           ทันตกรรม                      2(2-0-4) 

Dental Materials and Technologies 

     พ ื ้นฐานความร ู ้ด ้านว ัสด ุศาสตร ์  และ

เทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน 

     Basic knowledge of dental materials and 

technologies related to current dentistry 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421331 ฟันเทียมท้ังปาก 1                1(1-0-2) 

Complete Denture I 

        ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทัน

ตกรรมประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั้นตอนการ

รักษาฟันเทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพมิพ์

ปาก ความสัมพันธ์ของขากรรไกร  และการ

บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร หลักการของ

กลอ ุปกรณ ์ขากรรไกร  และกลอ ุปกรณ์

ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมท้ังปาก 

     Basic theoretical knowledge of complete 

denture: glossary, anatomy of face and 

intraoral structures, maxillomandibular 

relationship, examination, diagnosis, treatment 

planning and complete denture construction 

procedures, delivery, patient instruction, 

rechecked, problems solving, denture 

repairing, denture relining and denture rebase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

421340 ฟันเทียมท้ังปาก 1             1(1-0-2) 

Complete Denture 1  

     การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อ

การรักษาฟันเทียมทั้งปาก  ความรู้พื้นฐานด้าน

กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการ

ยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของงานฟัน

เทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด

พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้าง

แท่นก ัดและการลองแท่นกัด  การบันทึก

ความสัมพันธ์ของขากรรไกร และการใช้กล

อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง   

     Intra oral and extra oral examination for 

complete denture, basic knowledge of 

anatomical landmark related to complete 

denture, basic knowledge of retention stability 

and support of completed denture, theory of 

impression, individual tray fabrication, border 

molding, occlusion rim fabrication and trial, 

maxillo-mandibular registration, and 

articulator usages  

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421332 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก    1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory I 

     การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อ

วนิจิฉัย การสร้างฟันปลอดท้ังปากโดยใชช้ิ้นหล่อ

หลัก การสร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน

ชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนฐานกล

อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้าบน

และล่าง 

     Introduces the student making complete 

denture in laboratory, the student has to 

construct the individual tray on diagnostic casts, 

making complete denture using working casts, 

mounting working casts on the articulator, teeth 

arrangement on the upper and lower working 

casts. 

 

421333 วทิยาการโรคฟันผุ              2(2-0-4) 

Cariology 

     บทนำสู่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิดของ

โรคฟันผุ บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ แผ่นคราบ

จ ุล ินทร ีย ์และน ้ำลายในการเก ิดโรคฟ ันผุ  

ล ักษณะทางคลิน ิกและจุลพยาธิว ิทยา การ

ตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟัน

ผุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การป้องกัน

โรคฟันผุ 

421341 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก   1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory 

     การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน

ชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุปกรณ์

ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียง

ฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง 

การติดตั้งซ้ำ และการเลือกกรอแก้ไขการสบ

ฟัน 

     Baseplate and occlusion rim fabrication, 

mounting, anterior teeth arrangement, 

posterior teeth arrangement for bilateral 

balanced occlusion, waxing, laboratory 

remounting, and selective grinding 
 

 

 

421330 วิทยาการโรคฟันผุ            2(2-0-4) 

Cariology 

     บทนำสู ่วิทยาการโรคฟันผุ พยาธิกำเนิด

ของโรคฟันผุ บทบาทของเชื้อจุลินทรีย์ แผ่น

คราบจุลินทรีย์และน้ำลายในการเกิดโรคฟันผุ 

ลักษณะทางคลินิกและจุลพยาธิวิทยา การ

ตรวจหาฟันผุ การประเมินความเสี่ยงต่อโรคฟัน

ผ ุ และการตรวจทางห้องปฏิบ ัต ิการ การ

ป้องกันโรคฟันผุ 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Introduction to cariology, pathology of 

dental caries, role oral microflora and biofilms 

on teeth, role of saliva, clinical and 

histopathology of dental caries, caries 

diagnosis, caries risk assessment and 

laboratory examination, caries prevention. 

 

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1           1(1-0-2) 

Operative Dentistry I 

      ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุ

และรอยโรคบริเวณคอฟันท่ีมีสาเหตุอ่ืน ข้อคำนงึ

ทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนก

และการเรียกชื่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ

เตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟัน เครื่องมือทาง

ทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื่อ

บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน การ

เตรียมโพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน  

     Scope and principle of operative dentistry, 

dental caries, biological consideration in cavity 

preparation, classification of dental cavity, 

cavity preparation terminology, principle of 

cavity preparation, instrumentation in operative 

dentistry, cavity preparation for amalgam and 

for tooth-colored restorative materials, 

advanced cavity preparation, caries removal. 

     Introduction to cariology, pathology of 

dental caries, role of oral microflora biofilms on 

teeth and saliva, clinical and histopathology of 

dental caries, caries diagnosis, caries risk 

assessment and laboratory examination, 

caries prevention 

 

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1         1(1-0-2) 

Operative Dentistry 1 

     ขอบเขตและหล ักการงานท ันตกรรม

หัตถการ โรคฟันผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน 

ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การ

จำแนก การเรียกชื ่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน 

หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทันตก

รรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื ่อบูรณะ

ด้วยอมัลกัม วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะ

โพรงฟัน        

     Scope and principle of operative dentistry, 

dental caries and cervical lesion, biological 

consideration in cavity preparation, 

classification of dental cavity, cavity 

preparation terminology, principle of cavity 

preparation, instrumentation in operative 

dentistry, cavity preparation for amalgam, 

amalgam material and restorative procedure 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421335 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

 Operative Dentistry Laboratory I    1(0-3-0) 

ฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน (Hand instruments) 

และเครื ่องกรอ (Rotary engine) ในการเตรียม

และตกแต่งโพรงฟันสำหรับรองรับวัสดุบูรณะ

ฟันชนิดต่างๆ ฝึกการกำหนดขอบเขตและการ

กรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบต่างๆ ในฟันหน้า

และฟันหลัง เพื ่อรองรับวัสดุบูรณะฟันถาวร

ชนิดอมัลกัม   คอมโพสิตเรซิน และกลาสไอโอ

โนเมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ 

     Practices in laboratory setting using hand 

instruments and rotary engines to prepare the 

teeth into cavities suitable for various types of 

restorative materials, including cavity outline 

design, cavity preparation on anterior and 

posterior teeth before restoring with amalgam, 

composite resin, and glass ionomer cement, 

and mechanical removal of dental caries. 

 

421336 ฟันเทียมท้ังปาก 2              1(1-0-2) 

Complete Denture II 

     หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง

(รูปแบบ) และสีของซี ่ฟันเทียม หลักการและ

เทคนิคการเรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่ง

ขี ้ผ ึ ้ง และเค้ารูปลอกเลียนแบบลักษณะตาม

421332 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory 1    1(0-3-0)  

      การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ

ฟ ันและการใช ้ ว ัสด ุอ ุดฟ ันชน ิ ดอม ัลกั ม  

การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะ

ฟันด้วยอมัลกัม 

     Practice in laboratory setting using hand 

instruments and rotary engines to prepare the 

teeth into various types of cavity suitable for 

amalgam material and filling cavities with 

amalgam 

 

 

 

 

 

 

 

 

421343 ฟันเทียมท้ังปาก 2             1(1-0-2) 

Complete Denture 2 

การเลือกซี่ฟันเทียม  การเรียงฟันหน้า-หลัง  

การลองฟ ันหน ้ า -หล ั ง   การแต ่ งข ี ้ ผ ึ ้ ง  

กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน

เทียม การเลอืกกรอแกไ้ขการสบฟัน การติดตั้ง

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวสัดุ

ฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบฟัน 

การใส่ฟันเทียม   การบำรุงรักษา และการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมท้ังปาก 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment of the complete denture with the 

skill and the understanding to select size, shape 

and color of denture teeth, technique of 

arrangement of front and posterior teeth, 

waxing, flasking, occlusal adjustment, 

preventive maintenance and corrective 

maintenance of complete denture. 

 

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 1 

Removable Partial Denture I           1(1-0-2) 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การแบ่งชนดิของสันเหงอืก ส่วนประกอบ

และหน้าที ่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 

เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการใชง้าน 

     Basic principles and methods structure and 

function of removable partial denture and using 

surveyor and it’s function. 

 

 

 

ซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง

ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลังใส่ฟัน

เทียม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม

คร่อมรากเทียม 

     Tooth selection, anterior-posterior teeth 

arrangement, anterior-posterior teeth trial, 

waxing, laboratory procedures for complete 

denture fabrication, selective grinding, 

remount procedures, denture delivery, patient 

instruction, clinical problems related to 

complete denture delivery, principles of single 

denture and overdenture 

 

421342 ฟ ันเท ียมบางส ่วนชนิดถอดได ้  1                                            

Removable Partial Denture 1        1(1-0-2) 

     การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการ

รักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

การจำแนกสันเหงือกไร้ฟันบางส่วน  เทคนิค

การใช้เครื่องสำรวจความขนาน  ศัพท์บัญญัติ

และองค์ประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ และขั ้นตอนการออกแบบฟันเทียม

บางส่วนชนดิถอดได้ 

     Oral examination and treatment planning 

for removable partial denture, Kennedy’s 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421339 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนดิ 

           ถอดได ้                           1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory I 

     การทำฟันเทียมบางส่วนช่ัวคราวชนิดถอดได้

ทั ้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน 

การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก

แบบมตีะขอลวด การซ่อมฟันเทียมชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the 

understanding of laboratory procedure of 

simple removable partial denture and 

immediate removable partial denture, acrylic 

base with clasps and repaired of removable 

partial denture. 

 

 

 

 

 

 

classification, survey technique, terminology 

and component of removable partial denture, 

biomechanical movement of removable partial 

denture and design steps of removable partial 

denture 

 

421345 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนดิ 

           ถอดได้                           1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory 

     การสำรวจความขนานและความคอดของ

ฟันหลัก  การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันใน

แบบจำลอง การติดตั้งชิ ้นหล่อในกลอุปกรณ์

ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง

ขีผ้ึง้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม 

     Surveying and finding undercut on 

abutment, designs of removable partial 

denture and acrylic partial denture, teeth 

preparation in study cast, mounting, clasp 

bending, teeth arrangement, waxing, 

demonstration of denture repairing 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421351 ปฏบัิตกิารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 

Clinical Practice in Preventive Dentistry 

     ฝึกปฏิบัติในคลินิกเกี ่ยวกับการประเมิน

สุขภาพช่องปาก และพฤตกิรรมทันตสุขภาพของ

ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ 

     Clinical practice in the evaluation of oral 

health and oral health behavior of patients, 

planing and implementing. 

 

 

 

 

 

 

 

421352 ชีวสถิตพิื้นฐาน                   1(1-0-2) 

Basic Biostatistics 

    บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด

ของชีวสถิติที ่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้ 

พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ

ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง

ของผลที ่จะได้ร ับจากการใช้ ช ีวสถิต ิ  การ

แบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ

การให้ได้มาของข้อมูลท่ีถูกต้อง  

421352ปฏบัิตกิารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

     ฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับ

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มี

ความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการ

ผ่ านกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ  ด ้ วยว ิธ ีการท ี่

หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย    

     Laboratory practice in primary and 

secondary prevention in common oral 

diseases, severe oral diseases by focusing on 

the issues of importance and the benefits of 

protection. Carried out through a process with 

various suitable methods 

 

421381 ระเบียบวธีิวิจัยและชวีสถิติ 3(2-2-5)                      

Research Methodology and Biostatistics      

     ห ล ั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ง า น ว ิ จ ั ย ท า ง

วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย 

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ

วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียน

บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Introduction to biostatistics provides an 

introduction to selected important topics in 

biostatistical concepts and reasoning, 

represents and introduction to the field and 

provides a survey of data and data types, 

specific topics include tools for describing 

central tendency and variability in data; 

methods for performing inference on population 

means and proportions via sample data; 

statistical hypothesis testing and its application 

to group comparisons; issues of power and 

study types, while there are some formulae 

and computational elements to the course, the 

emphasis is on interpretation and  concepts. 

 

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก      1(1-0-2) 

Oral Epidemiology 

    หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรค

และโรคในช่องปาก ดัชนีอนามัย ดัชนีสุขภาพ

ปาก การสำรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และ

นำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรค

ในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่อง

ปากกับโรคทางระบบ การประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค 

     Principles of research design in oral health 

sciences, research process, sample size 

calculation, ethics in research, research 

methodology, data interpretation and analysis, 

writing a research proposal, writing a research 

paper and principle of biostatistics in health 

sciences      

 

 

 

 

 

 

 

 

421380 วิทยาการระบาดช่องปาก    1(1-0-2) 

Oral Epidemiology  

     หลักการพื ้นฐานทางระบาดวิทยา ดัชนี

สุขภาพ ดัชนีสุขภาพช่องปาก  การศึกษาทาง

ระบาดว ิทยา การสำรวจสุขภาพช่องปาก  

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางระบาด

วิทยา การอ่าน และ ประเมินการวิจัยทาง

ระบาดวทิยาเบือ้งต้น   

     Basic principles of epidemiology health 

and oral health index. epidemiological studies, 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Principles and methods of science, disease 

outbreaks and disease, oral health index oral 

health index, oral health survey, analysis and 

presentation of epidemiological data, 

epidemiology of oral diseases, the relationship 

between oral health and systemic diseases, 

assessing the risk of disease, screening and 

disease. 

 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2)  

Orthodontics I 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร  และอวัยวะอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน

สาเหตุและการจำแนกการสบฟันท่ีผิดปกติ 

     Base on basic knowledge of craniofacial 

growth, temporomandibular joint, development 

of related organs, the development of 

dentitions and occlusion, including etiology and 

types of malocclusion. 

 

 

 

 

 

oral health survey, analyze and present 

epidemiological information. epidemiological 

research reading preliminary assessing 

epidemiological research 

 

 

 

 

 

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2) 

Orthodontics 1 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

สบฟัน การจำแนกลักษณะของการสบฟันที่

ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ

สบฟันท่ีผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเคร่ืองมือ

ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

     Studies of growth and development of 

craniofacial, dentoalveolar and others in 

related with occlusion, classification of normal 

occlusion and malocclusion, etiologies of 

malocclusion, conceptual design of removable 

orthodontic appliances and interceptive 

orthodontic treatment 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวิน ิจฉ ัยโรค 

ช่องปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่อง

ปากและสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421410 ปริทันตวทิยา 3                  2(2-0-4) 

Periodontology III 

     หลักการและวิธีการทำศัลย์ปริทันต์แบบ

ต่างๆ  การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับ

รอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การปลูก

กระดูกและการเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การ

จัดการภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อ

เมือก การทำศัลย์ปริทันต์เพื ่อแก้ปัญหาด้าน

ความสวยงาม การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์  

การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขา

ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะ

เสียวฟันและการมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ

ทันต์ในผู ้ป่วยเด็ก การยึดดามฟันที ่ส ูญเสีย

อวัยวะปริทันต์ การรักษาทางปริทันต์โดยใช้

ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้

ยาเฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์  

     Principle of periodontal surgery including 

gingivectomy, flap operation and osseous 

surgery, wound healing in periodontal therapy, 

management of furcation involvement   bone 

graft and reconstructive periodontal therapy, 

management of muco-gingival deformities, 

esthetic aspect in periodontal therapy , 

supportive periodontal treatment, 

multidisciplinary treatment plan for periodontal 

421420 ปริทันตวทิยา 3                2(2-0-4) 

Periodontology 3 

หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การเปิดแผ่น

พับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรมกระดูก 

การจัดการรอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟัน

กราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้เกิด

อวัยวะปริทันต์ใหม่ การจัดการภาวะความ

ผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริ

ทันต์เพื ่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม การ

รักษาภาวะฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของ

แผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์ 

การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสห

สาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ

โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน 

การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรม

บูรณะ การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทัน

ตกรรมจัดฟัน การจัดการกับภาวะเสียวฟัน 

การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ

ทันต์ในผู ้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การใช้ยา

เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรค

ปริทันต์โดยใชศ้ัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์   

     Principle of periodontal surgery, flap 

operation, gingivectomy, osseous surgery, 

management of furcation involvement, 

reconstructive of periodontal therapy, 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patients, management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splinting, 

electro-surgery and laser in periodontal 

therapy and local drug used in periodontal 

disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421411 คลินิกปริทันตวทิยา 1          2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา

โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบ 

     Aims to give the gingivitis patients the best 

possible service by students. 

 

 

management of muco-gingival deformities, 

esthetic aspect in periodontal therapy, 

treatment of periodontal emergencies, 

periodontal wound healing, supportive 

periodontal treatment, multidisciplinary 

treatment plan for periodontal patients, 

management of periodontitis associated with 

pulpal disease, management of periodontic-

restorative relationship, management of 

periodontic-orthodontic relationship 

management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splining, 

local drug used in periodontal disease, 

electrosurgery and laser in periodontal 

therapy 

 

421421 คลินิกปริทันตวทิยา 1         2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 1 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาใน

การให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับ

ตน้ถึงระดับรุนแรง 

     Clinical periodontal practice in periodontal 

therapy to treat early to severe gingivitis 

patients 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421412 คลินิกทันตรังสี 1               1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology I 

     ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี

ในผู้ป่วยท้ังการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 

ฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึด

แผ ่นร ับภาพทั ้งระบบด ิจ ิต ัลและฟ ิล ์มการ

ถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั ้งปากที่ถูกต้อง 

ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม

การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผล

ภาพรังสีในช่องปากและใบหนา้ 

    The oral radiology clinic makes radiographs 

(x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary 

sinuses using digital intraoral and extraoral and 

advanced cone-beam CT imaging modalities, 

radiation safety guidelines and the 

radiographic interpretation is very important for 

diagnosis and proper treatment. 

 

421413 ทันตรังสี 2                        2(2-0-4) 

Oral Radiology II 

     หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ

เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย

ภาพรังสี ล ักษณะทางกายวิภาคที ่ปกติทาง

ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศีรษะและ

421411 คลินิกทันตรังสี 1               1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 1 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพ

รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก

ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วย

อุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพท้ังระบบดิจิตัลและฟิล์ม

การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟลิ์มท้ังปากที่ถูกต้อง 

การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติด

เชื้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีใน

ช่องปากและใบหนา้ 

     The oral radiology clinic makes 

radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary 

sinuses using digital intraoral and extraoral 

and advanced cone-beam CT imaging 

modalities, radiation safety guidelines and 

the radiographic interpretation is very 

important for diagnosis and proper treatment 

 

421410 ทันตรังสี 2                      2(2-0-4) 

Oral Radiology 2 

     หลักเกณฑ์ในการแปลผลภาพรังสี และการ

เขียนรายงานการอ่านภาพรังสี วิธีการบรรยาย

ภาพรังสี ลักษณะทางกายวิภาคที ่ปกติทาง

ภาพรังสีของฟันและโครงสร้างรอบๆ ศรีษะและ

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน 

ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของโพรง

ประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การตดิเชื้อใน

กระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของถุงน้ำ 

และเนือ้งอกในขากรรไกร ภาพรังสีของการได้รับ

อุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรคทางระบบ

และโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทางภาพรังสีของ

รอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมนำ้ลาย ข้อต่อขากรรไกร 

โพรงอากาศข้างจมูก การให้การวนิจิฉัยแยกโรค 

และหลักการดูแลรักษาภาวะความผิดปกติใน

ช่องปากที่พบในผู้ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษา  

     Basic principle of film interpretation, 

radiographic features of oral and maxillofacial 

diseases and systemic diseases and other 

diseases that cause changes in jaw bone, 

others include radiographic techniques and 

radiographic features of salivary gland, 

temporomandibular joint and maxillary sinus, 

and principles of dental care and management 

for irradiated patients. 

 

 

 

 

ใบหน้า ความผิดปกติของการเจริญพัฒนาฟัน 

ลักษณะทางภาพรังสีของโรคฟันผุ โรคของ

โพรงประสาทฟันและรอบปลายรากฟัน การตดิ

เชื้อในกระดูกขากรรไกร ลักษณะภาพรังสีของ

ถุงน้ำ และเนื้องอกในขากรรไกร ภาพรังสีของ

การได้รับอุบัติเหตุที่ฟันและใบหน้า รวมทั้งโรค

ทางระบบและโรคชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร ลักษณะทาง

ภาพรังสีของรอยโรคที่เกิดขึ้นในต่อมนำ้ลาย ข้อ

ต่อขากรรไกร โพรงอากาศข้างจมูก การให้การ

วินิจฉัยแยกโรค และหลักการดูแลรักษาภาวะ

ความผิดปกติในช่องปากที่พบในผู้ป่วยที่ได้รับ

รังสีรักษา  

     Basic principle of film interpretation, 

radiographic features of oral and maxillofacial 

diseases and systemic diseases and other 

diseases that cause changes in jaw bone, 

others include radiographic techniques and 

radiographic features of salivary gland, 

temporomandibular joint and maxillary sinus, 

and principles of dental care and management 

for irradiated patients 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล 

เฟเชยีล                                     1(1-0-2)                                               

Oral and Maxillofacial Surgery 

     ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง

ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การ

วินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ

ติดเชื้อบริเวณช่องปาก อันเนื่องมาจากฟัน การ

ว ิน ิจฉ ัยและจ ัดการป่วยที ่บาดเจ ็บที ่ ได ้ รับ

อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ

อุบัตเิหตุหมู่ การดูแลผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล  

     Preprosthetic surgery, principle of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and 

management of oral and maxillofacial injuries, 

referral system of mass casualty and caring 

hospital patients. 

 

 

 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0) 

Clinical Practice in Oral Surgery I     

     ซ ักประว ัต ิ  และตรวจเพื ่อใช ้ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล 

เฟเชยีล                                     2(2-0-4) 

Oral and Maxillofacial Surgery 

     ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง

ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การ

วนิจิฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ

ติดเชื้อบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือเนื้อเยื่อในช่อง

ปาก การวินิจฉัยและจัดการผู ้ป ่วยที่ ได ้รับ

อุบัตเิหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ

อุบัติเหตุหมู่ การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระบบ

โรงพยาบาล  

     Preprosthetic surgery, principles of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and 

management of oral and maxillofacial injuries, 

referral system of mass casualty and caring 

hospital patients 

 

421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

Oral Surgery Clinic 1                     1(0-3-0)                                                

     ซ ักประวัต ิ และตรวจเพื ่อใช้ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซับซ ้อนและเป็นผ ู ้ช ่วยในการถอนฟันแบบ

ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for 

treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in 

complicated extraction or impacted tooth 

removal. 

 

421416 ชวีวทิยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

Oral Biology II 

     ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

และว ิทยาศาสตร์การแพทย์คล ิน ิก ในการ

ว ิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและ

กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และ

ลักษณะจุลพยาธวิทิยา 

     Utilizing basic medical science and clinic 

medical science in disease analysis, etiology 

and pathogenesis clinical feature and 

histopathology. 

 

421417 รอยโรคของเยื่อเมอืกช่องปาก 1     

                                                (1-0-2)                    

Pathological Lesions of Oral Mucosa    

     สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะ

ทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรค

ซับซ้อนและเป็นผู ้ช ่วยในการถอนฟันแบบ

ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for 

treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in 

complicated extraction or impacted tooth 

removal 

 

421412 ชวีวทิยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

Oral Biology 2 

     การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ

และกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก 

และลักษณะจุลพยาธวิทิยา 

     Disease analysis, etiology and 

pathogenesis clinical feature and 

histopathology 

 

 

 

 

421413 รอยโรคของเยื่อเมอืกช่องปาก 

                                              1(1-0-2) 

Pathological Lesions of Oral Mucosa 

    สาเหตุ พยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะ

ทางคลินิก ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาของโรค

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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ของเยื ่อเมือกช่องปาก วิธีการวิน ิจฉัย การ

วินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของเยื่อ

เมอืกช่องปาก โดยเนน้การรักษาดว้ยยา 

     Causes, pathology, incidences, clinical and 

histological manifestations of oral mucosal 

lesions, diagnostic methods, differential 

diagnosis and management, particularly 

medication, of oral mucosal lesions. 

                     

421418 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1     

Clinical Practice in Oral Diagnosis I  1(0-3-0)  

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ ซัก

ประวัติผู้ป่วย ตรวจทางคลินิกในช่องปาก ตรวจ

ทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษาเบื้องต้น

แก่ผู้ป่วย อธิบายแผนการรักษาให้ผู้ป่วยมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจรักษา ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการ

รักษาตามความเหมาะสม ทำการบันทึกประวัติ 

อาการที่ตรวจพบ ตลอดจนผลของการตรวจ 

การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวางแผนการรักษา 

เขียนบันทึกเพื ่อส่งต่อการรักษา หรือเพื ่อขอ

ปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

     Clinical practicing in examination ie patient 

history taking, intra-oral examination and 

radiographic examination, preliminary 

treatment plan, discussing treatment plan with 

ของเยื ่อเมือกช่องปาก วิธีการวินิจฉัย การ

วินิจฉัยแยกโรค และการจัดการรอยโรคของ

เยื่อเมอืกช่องปาก โดยเนน้การรักษาดว้ยยา 

     Causes, pathology, incidences, clinical and 

histological manifestations of oral mucosal 

lesions, diagnostic methods, differential 

diagnosis and management, particularly using 

medication 

 

421414 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 1 

Oral Diagnosis Clinic 1                  1(0-3-0)  

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ทำการตรวจ 

ซักประวัตผิู้ป่วย ตรวจทางคลนิกิในช่องปาก   

ตรวจทางภาพรังสี ให้การวางแผนการรักษา

เบื้องต้นแก่ผู้ป่วย การอธิบายแผนการรักษาให้

ผู้ป่วย 

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจรักษา การส่งต่อ

ผู้ป่วยเพื่อการรักษาตามความเหมาะสม การ

บันทึกประวัติ อาการที่ตรวจพบ ตลอดจนผล

ของการตรวจ การวินิจฉัยเบื้องต้นและการวาง

แผนการรักษา  

การเขียนบันทึกเพื่อส่งต่อการรักษา หรือเพื่อ

ขอปรึกษาในกรณีจำเป็นได้อย่างเหมาะสม 

     Clinical practicing in examination ie patient 

history taking, intra-oral examination and 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patients, patient referral, charting record ie 

signs and symptoms, results of examination, 

initial diagnosis and treatment plan, referral or 

consultation notes. 

                            

 

 

421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป              3(2-2-5) 

General Internal Medicine 

     ความรู ้พื ้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมท้ังการวนิจิฉัยโรค การดูแลรักษา การ

ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที ่ด ีในการดูแลผู ้ป ่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases including diagnosis, patient 

management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention, establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community. 

radiographic examination, preliminary 

treatment plan, discussing treatment plan with 

patients, patient referral, charting record signs 

and symptoms, results of examination, initial 

diagnosis and treatment plan proper referral 

or consultation notes 

 

421425 อายุรศาสตร์ท่ัวไปและการดูแล 

           ผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ       3(2-2-5) 

General Medicine and Caring for Patients with 

Systemic Diseases 

     ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั ้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที ่ด ีในการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases diagnosis, patient management, 

referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, 

establishing good attitude in taking care of 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421430 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น 1         1(1-0-2) 

Fixed Prosthodontics I 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น 

การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด

ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์

ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ

บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ

ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก

ชั่วคราว 

     Basic fundamentals of fixed prosthodontics 

preparation for clinical procedures, including 

diagnosis, biomechanic principles, and 

construction of fixed prosthodontic restorations, 

full metal crown, and partial metal crown, 

pontic ridge lap type, soldering and construction 

of individual tray. 

 

 

 

 

 

 

patients family and community by the holistic 

approach  

 

421440 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น         2(2-0-4) 

Fixed Prosthodontics  

     การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา

ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ

รักษาผู ้ป่วยที ่ม ีการสึกของฟันอย่างรุนแรง 

หลักการพื้นฐานของการกรอฟันเพื ่อรองรับ

ครอบฟ ัน การออกแบบสะพานฟ ัน การ

วิเคราะห์ความสวยงาม การสร้างครอบฟัน

ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี

การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ

ลองและใส่ชิ ้นงาน การรักษาฟันที ่ผ่านการ

รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเทียม

ชนิดติดแน่น  

     Oral examination and treatment planning 

for fixed prostheses, steps for treating patient 

with severely worn teeth, basic principles of 

teeth preparation for crown, bridge design, 

esthetic and smile analysis, provisional 

restoration, shade selection, gingival 

retraction, theory of impression for fixed 

prostheses, crown trial and insertion, 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421431 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 

Fixed Prosthodontics Laboratory I    1(0-3-0) 

     การใช้เครื ่องมืออย่างเหมาะสมในการทำ

สะพานฟันสามหน่วยในฟันหลังบนฟันจำลอง 

การทำครอบและสะพานฟันช ั ่วคราวด ้วย

อะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอกปากบนฟัน

จำลองท่ีเตรียมไว้แลว้ 

     Fundamentals of fixed prosthodontics 

prepared in the model the same as clinical 

procedures. The construction of temporary 

crown and temporary bridge use acrylic direct 

and indirect technique on the working prepared 

models. 

 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2           1(1-0-2) 

Operative Dentistry II 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง

ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริกซ์

และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดท่ีุ

ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท

ฟัน การบูรณะช่องห่างระหว่างฟัน การกัน

ความชื ้นภายในช่องปาก ปัญหาภายหลังการ

restoration of endodontically treated teeth, 

implant supported fixed prostheses 

 

421441 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 

Fixed Prosthodontic Laboratory       1(0-3-0) 

     การกรอฟันสำหรับทำครอบฟัน  การ

เตรียมคลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน  การ

พิมพ์ปากขั้นสุดท้าย  การทำชิ้นหล่อหลักใน

งานฟันเทียมชนิดติดแน่น  การทำครอบฟัน

ชั่วคราว 

     Teeth preparation for crown, post space 

preparation, final impression, master cast and 

die fabrication for fixed prostheses, provisional 

restoration 

 

 

 

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2         1(1-0-2) 

Operative Dentistry 2 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด

ชั่วคราวและวัสดุที่ใช้ป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อ

โพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟันและ

วิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การกำจัด

รอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่องปาก 

ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การบำบัดรักษา

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ

เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี

เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ

พยาธิสภาพของฟันรวมทั ้งการวางแผนการ

รักษา 

     Restorative material, restorative procedure 

contact contour and embrasure, matrix and 

wedge, temporary materials, cement base and 

cavity liner, diastema closure, tooth isolation, 

postoperative problems, tooth bleaching, 

treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and 

veneers, esthetic considerations, operative 

examination and treatment planning. 

 

421435 คลินกิทันตกรรมหัตถการ 1  2(0-6-0) 

Clinical Practice in Operative Dentistry I 

     ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ บูรณะฟันอย่างง่ายด้วยอมัลกัมและ/

หรือวัสดุสเีหมอืนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, 

operative treatment planning and simple 

restoration with amalgam and/or tooth-colored 

restorative materials. 

 

 

อาการเสียวฟัน การตรวจพยาธิสภาพของฟัน

รวมท้ังการวางแผนการรักษา 

      Tooth colored restorative materials, 

temporary materials, cement base and cavity 

liner, cavity preparation and restorative 

procedure for tooth colored materials, caries 

removal, tooth isolation, post operative 

problems, treatment of tooth sensitivity, 

operative examination and treatment 

planning.  

 

 

 

 

421432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1 2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 1 

     การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทางทัน

ตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันอย่างง ่าย

ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุสเีหมอืนฟัน 

     Clinical practice of the oral examination, 

operative treatment planning and simple 

restoration with amalgam and/or tooth-

colored restorative materials 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421436 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory II     1(0-3-0) 

     ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ

บูรณะประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที ่ม ีสี

เหมือนฟันธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาส

ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้าและฟันหลังที่

กรอเตรียมโพรงฟันไว้ ฝึกการป้องกันโพรง

ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟัน

แบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันน้ำลาย  

     Laboratory practices in restoring previously 

prepared dental cavities on anterior and 

posterior teeth with amalgam and tooth-

colored materials composite resin and glass 

ionomer cement, lining and protecting the deep 

cavities with pulp protection material, and filling 

cavities with temporary restorative materials, 

and rubber dam application. 

 

 

421437 วทิยาเอ็นโดดอนต์ 1            1(1-0-2) 

Endodontics I   

     ชีวภาพและการตอบสนองของเนื ้อเยื ่อใน

โพรงฟัน ขั้นตอนการเกิดโรคของเนือ้เยื่อในโพรง

ฟันและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน เครื่องมือและ

การทำให้ปราศจากเชื้อ การตรวจวิเคราะห์และ

421431 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory 2    1(0-3-0)                                          

     การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ

เตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือน

ฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า

และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์และรองพื้นใน

โพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่

แผ่นยาง 

กันนำ้ลาย 

     Laboratory practice in hand instruments 

and rotary engines, to prepare the teeth into 

cavities suitable for tooth colorlike materials, 

composite resin, glass ionomer cement, 

including cavity preparation and restoration of 

anterior and posterior teeth, practice using 

cement and lining in deep cavity, temporary 

filling, and rubber dam application 

 

421433 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1           1(1-0-2) 

Endodontics 1  

    ชีวภาพและการตอบสนองของเนื ้อเยื ่อใน

โพรงฟัน ขั ้นตอนการเกิดโรคของเนื ้อเยื ่อใน

โพรงฟ ันและเน ื ้ อ เย ื ่ อรอบปลายรากฟัน 

เครื ่องมือและการทำให้ปราศจากเชื ้อ การ

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวินิจฉัยโรคของเนื ้อเยื ่อในโพรงฟันและ

เนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการ

รักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา 

การบูรณะฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟัน 

     The biology and responses of pulp tissues, 

pathogenesis of pulpal and periapical diseases, 

instruments and aseptic techniques, 

endodontics examination, diagnosis of the 

diseases occurred in the pulp and periapical 

tissues, principles and methods of root canal 

treatment, treatment evaluation, restoration for 

endodontic treated tooth. 

 

 

421438 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0) 

Endodontic Laboratory                                                

      ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี ่ต่าง ๆ 

ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัด

ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การ

ใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและ

การอุดคลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic 

procedure, access opening, working length 

determination, mechanical instrumentation, 

ตรวจวิเคราะห์และการวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ

ในโพรงฟันและเน ื ้อเยื ่อรอบปลายรากฟัน 

หลักการและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การ

ประเมินผลการรักษา การบูรณะฟันภายหลัง

การรักษาคลองรากฟัน 

     The biology and responses of pulp tissues, 

pathogenesis of pulpal and periapical 

diseases, instruments and aseptic techniques, 

endodontics examination, diagnosis of the 

diseases occurred in the pulp and periapical 

tissues, principles and methods of root canal 

treatment, treatment evaluation, restoration 

for endodontic treated tooth 

 

421434 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

Endodontic Laboratory                2(0-6-0) 

     การฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ 

ต่าง ๆ ต ั ้งแต ่ฟ ันหน้า ฟ ันกรามน้อย และ 

ฟันกราม การเปิดทางเข้าสู ่โพรงฟัน การวัด

ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน  

การใส่ยาในคลองรากฟันการลองแท่งยางหลัก

และการอุดคลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic 

procedure of anterior teeth, premolars and 

molars teeth such as access opening, working 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

intracanal medication, try main cone and root 

canal obturation. 

 

 

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture II           1(1-0-2)  

     ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท

ของฟันเทียมให้แก่ผู ้ป่วย ขั ้นตอนการทำฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล

ต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ วัสดุท่ีใช้

ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment, indication, preliminary analysis, 

oral preparation, planning and design for the 

patients. Instruction includes sequential 

laboratory exercises and the dental materials 

used for fabricated removable partial denture. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

length determination, mechanical 

instrumentation, intracanal medication, try 

main cone and root canal obturation 

 

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture 2         1(1-0-2)  

    การกรอแต ่งฟ ันเพ ื ่อรองร ับฟ ันเท ียม

บางส่วนชนิดถอดได้  การสื่อสารกับช่างทันตก

รรม  การลองโครงโลหะ  การพิมพ์ปากขณะ

ทำงาน  การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนดิ

ถอดได้  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้

งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ขั้นตอนการ

ออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐาน

อะคริลกิ 

     Tooth alteration for removable partial 

denture, laboratory communication, skeletal 

framework trial, functional impression, 

occlusion in removable partial denture, 

problem solving after delivery removable 

partial denture, design steps of acrylic partial 

denture 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421450 ปฏิบัตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

Denture Laboratory II 

    วเิคราะห์แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน  

ฝึกปฏบัิตกิารทำเคร่ืองมอืแกไ้ขนสิัยผิดปกติ 

     Laboratory about construction of 

orthodontic models, models analysis and 

construction of simple removable orthodontic 

appliances to correct abnormal habits. 

 

 

 

 

 

421452 ปฏบัิตกิารภาคสนามทันตกรรม 

           ครอบครัว                        2(0-6-0) 

Field Practice in Family Dentistry 

    การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวิชาชีพ 

สาขาวิชาทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย 

การวางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูลแฟ้ม

สุขภาพครอบครัว การศึกษาโรคและปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง การเยี่ยมบ้าน การวางแผนการรักษา

และการดูแลครอบครัว นำเสนอข้อมูลเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     The interaction between multidisciplinary 

field, faculty of health sciences consists of 

421461 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 

Orthodontic Laboratory 1               1(0-3-0) 

     การฝ ึกปฏ ิบ ั ต ิ การพ ิ มพ ์ ปากเพ ื ่ อทำ

แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน การฝึก

ปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน และการ

ออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอด

ได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

     Laboratory practices in impression for 

orthodontic study models, orthodontic wire 

bending practice and practice of removable 

orthodontic appliance design for interceptive 

treatment 

 

421451 ปฏบัิตกิารภาคสนามทันตกรรม 

          ครอบครัว                       2(0-6-0) 

Field Practice in Family Dentistry 

     การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสหวชิาชีพ 

การวางแผนและดำเนินการเก็บข้อมูลแฟ้ม

สุขภาพครอบครัว การศึกษาโรคและปัจจัยที่

เกี่ยวข้อง การเยี่ยมบ้าน การวางแผนการรักษา

และการดูแลครอบครัว นำเสนอข้อมูลเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     Fieldwork with multidisciplinary field, 

planning and carrying out family health data, 

study of diseases and related factors, home 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planning and carrying out the family health 

data, the study of diseases and related factors, 

home visits, family planning, treatment and 

care, learn to share the information. 

 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Occlusions 

      ปฏิบัติการในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

ระบบการบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้

การบำบัดรักษาและการตดิตามผลการรักษา 

       Clinical practice in the patients with 

abnormalities in masticatory system, model 

construction, treatment and recall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

visits, family planning, treatment and promote 

self care, sharing information 

 

 

 

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว    1(0-3-0) 

Occlusions Clinic 

     การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี

ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ว การปวดท่ี

ใบหนา้และช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน

กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน 

การใช ้อ ุปกรณ ์จำลองขากรรไกรบ ันท ึก

ความส ัมพ ันธ ์ ของขากรรไกรและข ้อต่อ  

การสร้างเฝือกสบฟัน การใส่ปรับเครื่องมือ 

การตดิตามผลการรักษา 

     Clinical practice in treating patients with 

abnormalities or dysfunction of masticatory 

system, orofacial pain disorders with 

nonodontogenic origin, bruxism, intra and 

extra oral examinations, chart records, dental 

model construction, using face bow in 

mounting casts in articulator, occlusal splint 

construction, delivery to patient and follow up 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421512 คลินิกปริทันตวทิยา 2         2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology II 

      ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา

โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มี

ความรุนแรงระดับต้นและระดับกลาง 

     Clinical practice in periodontology to treat 

patients with slight to moderate periodontitis. 

 

 

 

 

421513 คลินิกทันตรังสี 2               1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology II 

      ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โดยการถ่ายภาพ

รังสีในผู้ป่วยท้ังการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่อง

ปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของโพรงอากาศ

ข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูกขากรรไกร และ

กระดูกกะโหลกศรีษะ การเขียนรายงานภาพรังสี

ของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มีรอยโรค และการ

นำเสนอรายงานผ ู ้ ป่วยที ่ เป ็นกรณีศ ึกษาที่

น่าสนใจ 

     Clinical practicing in taking intra and extra 

oral radiography, paranasal sinus, salivary 

gland, jaw and skull views, writing radiographic 

reports for general patients and patients with 

421520 คลินกิปริทันตวทิยา 2        2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 2 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบและโรคปริ

ทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์

รวม 

     Clinical periodontal practice in 

comprehensive dental clinic to treat gingivitis 

and mild periodontitis patients with holistic 

approach 

 

421510 คลินิกทันตรังสี 2              1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 2 

     การฝ ึกปฏ ิบ ัต ิงานในคล ิน ิก โดยการ

ถ่ายภาพรังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีใน

และนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีในส่วนของ

โพรงอากาศข้างจมูก ต่อมน้ำลาย กระดูก

ขากรรไกร และกระดูกกะโหลกศรีษะ การเขียน

รายงานภาพรังสีของผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยที่มี

รอยโรค และการนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็น

กรณศีกึษาท่ีน่าสนใจ 

     Clinical practicing in taking intra and extra 

oral radiography, paranasal sinus, salivary 

gland, jaw and skull views, writing 

radiographic reports for general patients and 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lesions, interesting case presentation and 

reports. 

 

421514 การรักษาพยาธสิภาพในช่องปาก  

กระดูก ขากรรไกรและใบหนา้         2(2-0-4) 

Management of Pathologic Lesions in Oral and 

Maxillofacial Surgery 

    ลักษณะทางคลินกิ ลักษณะทางรังสี ลักษณะ

ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและ

แผลภายในช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตราย

ต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี ่ยวข้องกับความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์กับ

รอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวในช่อง

ปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปากเป็นสี

ต่างๆ ความผิดปกติและเนือ้งอกของต่อมน้ำลาย 

เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคติดเชื้อ

ในช่องปาก แหล่งติดเชื ้อในช่องปาก ความ

ผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่เกิดจาก

การรบกวน การเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆ 

ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ำ เนื ้องอกชนิด

ต่างๆ โรคทางเมตะบอลิกและพันธุกรรม โรค

ของโพรงอากาศรอบจมูก โรคติดเชื ้อบริเวณ

ศีรษะและใบหน้า การหายของแผลในช่องปาก 

โรคของระบบเลอืดและระบบนำ้เหลอืง 

patients with lesions, interesting case 

presentation and reports 

 

421521 การรักษาพยาธสิภาพในช่องปาก  

กระดูก ขากรรไกรและใบหนา้         2(2-0-4) 

Management of Pathologic Lesions in Oral and 

Maxillofacial Surgery             

   ลักษณะทางคลินกิ ลักษณะทางรังสี ลักษณะ

ทางพยาธิวิทยาและวิธีการรักษารอยโรคและ

แผลภายในช่องปากที่มีสาเหตุจากภยันตราย

ต่างๆ รอยโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับความ

ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและ/หรือสัมพันธ์

กับรอยโรคที่ผิวหนัง รอยโรคที่เป็นแผ่นสีขาวใน

ช่องปาก รอยโรคที่มีอาการแสดงในช่องปาก

เป็นสีต่างๆ ความผิดปกติและเนื้องอกของต่อม

น้ำลาย เนื้องอกของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 

โรคติดเชื้อในช่องปาก แหล่งติดเชื้อในช่องปาก 

ความผิดปกติจากโภชนาการ ความผิดปกติที่

เก ิดจากการรบกวน การเจร ิญเติบโตของ

อวัยวะต่างๆ ของใบหน้าและช่องปาก ถุงน้ำ 

เนื ้องอกชนิดต่าง ๆ โรคทางเมตะบอลิกและ

พันธุกรรม โรคของโพรงอากาศรอบจมูก โรค

ติดเชื้อบริเวณศีรษะและใบหน้า การหายของ

แผลในช่องปาก โรคของระบบเลือดและระบบ

นำ้เหลอืง 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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     Clinical appearances, radiographic 

features, pathological characters and 

treatments of intraoral lesions and ulcers from 

various injuries; immune mediated and 

mucocutaneous lesions; intraoral white lesions; 

pigmented lesions; diseases and tumors of 

salivary gland; tumors of intraoral soft tissues; 

oral infections; sources of oral infections, 

nutritional disturbances, developmental 

disturbances of craniofacial structures; cysts; 

tumors; metabolic and genetic diseases; 

diseases of paranasal sinuses; craniofacial 

infections; oral wound healing; diseases of 

blood and lymphatic systems. 

 

 

421515 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิโลเฟเชยีล                          2(0-6-0)  

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic                                        

      ฝ ึ ก ถ อนฟ ั น แบบซ ั บซ ้ อ นผ ่ า ฟ ั น คุ ด 

ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม

เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก  

    Practice in complicated extraction, impacted 

tooth removal, and preprosthetic surgery and 

assisting in oral surgery. 

     Clinical appearances, radiographic 

features, pathological characters and 

treatments of intraoral lesions and ulcers from 

various injuries; immune mediated and 

mucocutaneous lesions; intraoral white 

lesions; pigmented lesions; diseases and 

tumors of salivary gland; tumors of intraoral 

soft tissues; oral infections; sources of oral 

infections, nutritional disturbances, 

developmental disturbances of craniofacial 

structures; cysts; tumors; metabolic and 

genetic diseases; diseases of paranasal 

sinuses; craniofacial infections; oral wound 

healing; diseases of blood and lymphatic 

systems 

 

421522 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  

Oral Surgery Clinic 2                  2(0-6-0) 

     การฝ ึกถอนฟันแบบซับซ ้อนผ ่าฟ ันคุด 

ทำศัลยกรรมก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทางทันตกรรม

เป็นผู้ช่วยในงานศัลยกรรมช่องปาก  

    Practice in complicated extraction, 

impacted tooth removal, preprosthetic surgery 

and assisting in oral surgery 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421516 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 2   

Clinical Practice in Oral Diagnosis II   1(0-3-0)                     

     ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิโดยฝึกตรวจผู้ป่วยท่ีมี

รอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคทางระบบท่ีมี

อาการแสดงในช่องปาก และผู้ป่วยที่มีอาการ

ปวดบริเวณใบหน้าและช่องปาก รวมถึงผู้ป่วย

ทีเอ ็มดี โดยเรียนจากการซ ักประว ัต ิอย ่าง

ละเอียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้การ

วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการ

จัดการผู้ป่วย 

     Clinical practicing in examination of patients 

with oral lesions, patients with oral 

manifestations from systemic diseases and 

patients with oro- facial pain including TMD ie 

intensive history taking, complete examination, 

diagnosis, treatment plan and patient 

management. 

 

421530 คลินกิทันตกรรมหัตถการ 2  2(0-6-0) 

Clinical Practice in Operative Dentistry II      

     ฝึกตรวจ วางแผนการรักษาทางทันตกรรม

หัตถการ บูรณะฟันผุชนิดซับซ้อนและรอยโรค

ชนิดต่าง ๆ บนฟันด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุที่มี

สีเหมอืนฟัน 

421511 คลินิกพเิคราะห์โรคช่องปาก 2 

Oral Diagnosis Clinic 2                 1(0-3-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกโดยฝึกตรวจ

ผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่องปาก ผู้ป่วยที่เป็นโรค

ทางระบบที ่มีอาการแสดงในช่องปาก และ

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและช่อง

ปาก รวมถึงผู้ป่วยทีเอ็มดี การซักประวัติอย่าง

ละเอ ียด การตรวจอย่างสมบูรณ์ การให้  

การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และ

การจัดการผู้ป่วย     

     linical practicing in examination of patients 

with oral lesions, patients with oral 

manifestations from systemic diseases and 

patients with oro- facial pain including TMD ie 

intensive history taking, complete 

examination, diagnosis, treatment plan and 

patient management 

 

421532 คลินิกทันตกรรมหัตถการ2 2(0-6-0) 

Operative Dentistry Clinic 2       

     การฝึกตรวจ การวางแผนการรักษาทาง 

ทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันผ ุชน ิด

ซ ับซ ้อนและรอยโรคชน ิดต ่ าง ๆ บนฟัน

ด้วยอมัลกัมและ/หรือวัสดุท่ีมีสเีหมอืนฟัน 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Clinical practice of the oral examination, 

operative treatment planning and restoration of 

complicated caries-involved teeth and various 

tooth lesions with amalgam and/or tooth-

colored restorative materials. 

                                                                                       

421531 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์      2(0-6-0) 

Clinical Practice in Endodontics 

      ฝึกปฏบัิตกิารบันทึกประวัตผิู้ป่วย การตรวจ

วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ

เนื ้อเยื ่อรอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค 

การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา

คลองรากฟันในฟันท่ีมีหน่ึงหรือสองคลองราก 

     Clinical training of the historical records 

from the patients, evaluation, diagnosis of pulp 

and periapical tissues, prognosis, treatment 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or two root canals. 

 

 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics I 

       การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

     Clinical practice of oral examination, 

operative treatment planning, restoration of 

complicated caries-involved teeth various 

tooth lesions with amalgam and/or tooth-

colored restorative materials 

                               

421533 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์    2(0-6-0) 

Endodontics Clinic 

     การฝึกปฏิบัติการบันทึกประวัติผู้ป่วย การ

ตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อใน

ฟ ันและเน ื ้ อ เย ื ่ อรอบปลายรากฟ ัน การ

พยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ 

การให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที ่มีหนึ่ง

หรือหลายคลองราก 

     Clinical training of historical records of 

patients, evaluation, diagnosis of pulp and 

periapical tissues, prognosis, treatment 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or multi rooted canals 

 

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 1 

    การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม

ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันต กรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Ethically clinical course involving the 

diagnosis and comprehensive treatment 

planning of completely and partially edentulous 

cases, patient preparation prior to 

prosthodontics treatment, various types of fixed 

and removable prostheses, post and core for 

endodontically treated tooth, emergency 

treated prosthodontics patients, repaired 

denture, solve the problems of prosthodontics 

and maintenance. 

 

421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2           1(1-0-2) 

Endodontics II 

     สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก

ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย

รากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อใน

โพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน หลักการและ

วิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรค

ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรค

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและฐาน

อะคริลกิ 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, complete denture fabrication, 

removable partial denture and acrylic partial 

denture fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421531 วทิยาเอ็นโดดอนต์ 2          1(1-0-2) 

Endodontics 2 

     สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก

ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย

รากฟัน ความเจ็บปวดท่ีมสีาเหตุจากเนื้อเยื่อใน

โพรงฟัน และการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลอง

รากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรง

ฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษา

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันใน

ฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว 

ภยันตรายท่ีเกิดขึ้นกับฟัน  

     Procedural error, non-surgical retreatment, 

surgical endodontic treatment, endodontic pain 

and endodontic emergency treatment, multi-

root treatment, endo-perio lesion, young 

permanent pulp therapy, cracked tooth 

syndrome, traumatic injuries to the teeth. 

 

 

 

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2             1(1-0-2) 

Orthodontics II 

      วธีิตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย

หุ่นจำลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของ

กะโหลกศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่

ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและ

ส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

ชนิดถอดได้ 

     Model and lateral cephalometric analysis in 

orthodontics, interceptive orthodontic treatment 

and removable orthodontic appliances , types 

and components. 

 

โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง

พัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่

เกิดขึ้นกับฟัน  

     Cause, prevention and treatment of 

procedural error during endodontic treatment, 

non-surgical retreatment, surgical endodontic 

treatment, endodontic pain and endodontic 

emergency treatment, multi-root treatment, 

endo-perio lesion, young permanent pulp 

therapy, cracked tooth syndrome, traumatic 

injuries to the teeth 

 

421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2           1(1-0-2) 

Orthodontics 2 

    การตรวจและเก็บข้อมูลผู ้ป่วยทางทันตก

รรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การ

วิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้าง 

และการศกึษาเกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม

จัดฟันแก้ไข 

     Examination and data collection of 

orthodontic patients, model analysis, lateral 

cephalometric analysis, study of corrective 

orthodontic treatment 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ 

ตรวจให้การวนิจิฉัย และให้การบำบัดรักษา โดย

ใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรับ

ผู้ป่วยเฉพาะราย 

     The Practice includes case history and 

clinical examination, orthodontic case analysis, 

diagnosis and treatment planning, treatment of 

simple malocclusion and abnormal habit 

correction utilizing minor tooth movement 

approaches 

 

421552 ปฏบัิตกิารทันตกรรมโรงเรียน 

Dental Laboratory in Primary School  2(1-3-2) 

       ฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการโครงการท ันตกรรมใน

โรงเรียน โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทันต

สุขภาพในโรงเรียน สำรวจสภาวะทันตสุขภาพ

และการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหา

และสาเหต ุและแนวทางการแก ้ ไขป ัญหา 

วางแผนโครงการแก้ไขปัญหา และปฏิบ ัติ

ก ิจกรรมตามโครงการ รวมทั ้งประเม ินผล

โครงการ สรุปและรายงานผลการปฏบัิตงิาน 

     Dental laboratory in primary school aims to 

correct data studying in dental school, oral 

421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1    1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 1 

     การปฏิบัติงานในคลิน ิกการซักประว ัต ิ 

ตรวจ และเก ็บข ้อม ูลในผู ้ป ่วยจำลองทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน 

     Clinical practices in history taking, 

examination and data recording in simulated 

orthodontic patients 

 

 

 

 

 

421551 ปฏบัิตกิารทันตกรรมโรงเรียน 

Practice in School Dental Program    2(1-3-2) 

     ปฏ ิบ ัต ิการสร ้างเสร ิมท ันตส ุขภาพใน

โรงเรียน โดยมีเจ้าของทันตสุขภาพอันได้แก่

นักเรียน เป็นผู้คิดริเร่ิม และดำเนินการเอง โดย

มีนิสิตเป็นผู ้เอื ้ออำนวยให้นักเรียนสามารถ

ดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขา

เอง โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา ชา

เตอร์  การจ ัดทำสรุปและรายงานผลการ

ปฏบัิตงิาน 

     Practice in oral health promotion in school, 

the program must be initiated and 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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health survey and qualitative data, analysis of 

the problem and its causes and solutions, 

project planning problems, perform project 

activities, program evaluation, summarize and 

report performance. 

 

 

421553 จรรยาบรรณและนิติทันตวิทยาศาสตร์   

Ethics and Forensics Dentistry          1(1-0-2)                                         

    หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์

และทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื้นฐาน นิติทันต

ว ิทยาศาสตร ์  บทบาทของท ันตแพทย ์ ใน

กระบวนการยุตธิรรม และพระราชบัญญัติ 

ที่เกี ่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

และกรณีศ ึกษาประเด ็นฟ ้องร ้องทางการ

ประกอบวิชาชพี 

ทันตกรรม 

     Principle and concept of ethics in medicine 

and dentistry, basic legal principle, forensics 

dentistry, role of dentists in the legal process,  

related acts in dental profession, litigation 

support and case studies of dental 

professionals. 

 

 

implemented by the school children the role of 

dental students are to facilitate school children 

program Dental students adhere to the 

Ottawa Charter process. Summaries of the 

outcomes and reports of performance are 

needed at the end 

 

421570 จรรยาบรรณและนติทัินตวทิยาศาสตร์                         

Ethics and Forensic Dentistry         1(1-0-2) 

    หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์

และทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื ้นฐาน นิติ  

ทันตวิทยาศาสตร์ บทบาทของทันตแพทย์  

ในกระบวนกายุติธรรม และพระราชบัญญัติ 

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

และกรณีศ ึกษาประเด ็นฟ้องร ้องทางการ

ประกอบวิชาชพีทันตกรรม 

    Principle and concept of ethics in medicine 

and dentistry, basic legal principle, forensics 

dentistry, role of dentists in the legal process, 

related acts in dental profession, litigation 

support and case studies of dental 

professionals 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข    1(1-0-2) 

Dental Public Health System 

    ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย 

บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันต

สาธารณสุข การบริหารราชการสาธารณสุข 

และการพัฒนาบุคลากรทางทันตสาธารณสุข 

     Dental public health system in Thailand, the 

role of the dentist in the dental health, public 

administration, dental health and personal 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก          1(1-0-2) 

Pediatric Dentistry I 

       พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤตกิรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับ

พฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทาง

ทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 

การรักษาและการป้องกันโรค หรอืความผิดปกติ

ในช่องปากที ่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข  1(1-0-2) 

Dental Public Health System 

     ความเท่าเทียมในการเข ้าถ ึงระบบงาน

สาธารณสุขเป้าหมาย และ องค์ประกอบของ

ระบบสาธารณสุข ระบบงานทันตสาธารณสุข

ในประเทศไทย กระบวนการในการกำจัด

อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข 

บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันต

สาธารณสุข กำลังคนทางทันตสาธารณสุข 

     Equality in accessing the public health 

system, goals and components of public health 

system dental public health system in 

Thailand. process of removing barriers to 

access to public health dental services, the 

role of dentists in public health dentistry, 

public health dental workforce 

 

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก        2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry  

         พ ั ฒ น า ก า ร ท ี ่ เ ก ี ่ ย ว ข ้ อ ง ก ั บก า ร

เจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุ

ต่างๆ การปรับพฤตกิรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับ

การรักษาทางทันตกรรม การวินิจฉัย การ

วางแผน การรักษา การรักษาและการป้องกัน

โรค หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยใน

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอน

ฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณฟัน

นำ้นม 

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting dental 

treatment, diagnosis, treatment plan, 

treatment and prevention of common intra-oral 

diseases and disorders in children, child dental 

health promotion, local anesthesia, exodontias, 

rubber dam application and operative dentistry 

in deciduous teeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เด็ก การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การ

ฉีดยาชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย 

การบูรณะฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟัน

น้ำนม และฟันแท้ที่เพิ่งขึ ้นในช่องปาก โรคปริ

ทันต์ในเด็ก รอยโรคและความผิดปกติของ

เนื้อเยื่อช่องปากในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม 

การขึ้นที่ผิดปกติของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก 

การใส่เคร่ืองกันท่ี การรักษาทางทันตกรรมและ

การจัดการที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ

ทางระบบ หรือเด็กที ่ต้องได้รับการดูแลเป็น

พิเศษ การใช้ยาที ่ เก ี ่ยวกับงานทันตกรรม

สำหรับเด ็ก การใช ้ยาลดความกังวล การ

จัดการในการดมยาสลบเพื ่อการรักษาทาง 

ทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้งการบริหารจัดการ

คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก       

     Development of growth and behavior of 

various age children behavior changes for 

accepting dental treatment, diagnosis, 

treatment plan, treatment and prevention of 

common intra-oral diseases and disorders in 

children, child dental health promotion, local 

anesthesia, exodontias, rubber dam 

application and operative dentistry in 

deciduous teeth, pulpal treatment in 

deciduous tooth and early erupting permanent 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1 1(0-3-0) 

Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I     

       ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 

ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  การ

รักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่อง

ปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็ก

ปกติหรือเด็กที่มคีวามผิดปกต ิ ซึ่งอยู่ในขอบเขต

ที ่สามารทำการร ักษาทางทันตกรรมที ่ เด็ก

สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อม

ทั ้งมีการฝึกปฏิบัต ิในแบบจำลอง ในการทำ

ครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่

แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี  การ

บูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral 

lesions in children, trauma in primary 

dentition, eruption disturbances,  child abuse, 

space maintainer application, treatment and 

proper management for children with systemic 

disease or special consideration, medication in 

paedodontics, anxiolytic agent application, 

management of dental treatment for children 

under general anesthesia and management of 

paedodontic clinic 

 

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 

Pediatric Dentistry Clinic 1           2(0-6-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ

เด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  

การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายใน

เด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซึ่งอยู่ใน

ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่

เด็กสามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ 

การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบ

ฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยาง

กันนำ้ลาย  พัลโมโตมี  พัลเพคโตมี  การบูรณะ

ฟันนำ้นมดา้นประชิดฟัน  การฉีดยาชาในผู้ป่วย

เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย      

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Offers clinical practice in pediatric dentistry 

which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and 

preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical in 

models used stainless steel crown rubber dam 

for simple treatment of restoration and seminar 

in small group discussion. 

                              

 

421558 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 2  

Orthodontic Laboratory II                 1(0-3-0) 

     วเิคราะห์แบบจำลองการสบฟันผิดปกต ิการ

ทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ 

ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียง

เล็กน้อย 

     Laboratory about model analysis of 

malocclusion and construction of simple 

orthodontic appliances to provide minor tooth 

movement for the interceptive treatment. 

           

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2          

Clinical Practice in Oral Surgery II     2(0-6-0) 

     ฝึกปฏบัิตกิารถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด 

ผ ่ าต ัดฟ ันฝ ั งท ี ่ ง ่ าย  ศ ัลยกรรมก ่อนงาน    

     Clinical practice in pediatric dentistry 

which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and 

preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical 

in models used stainless steel crown rubber 

dam for simple treatment of restoration , local 

anesthesia for pediatric dental patients and 

seminar in small group discussion 

 

421561 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Laboratory 2             1(0-3-0) 

     ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน ด้วยการวเิคราะห์แบบจำลอง

ฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ

ด้านขา้ง และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

     Laboratory practices in data analysis of 

orthodontic patients by model analysis, lateral 

cephalometric analysis and related information 

 

 

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 

Oral Surgery Clinic 3                   2(0-6-0) 

      การฝึกปฏบัิตกิารถอนฟันแบบซับซ้อน การ

ผ ่ าฟ ันค ุด  การผ ่ าต ัดฟ ันฝ ั งท ี ่ ง ่ าย  การ

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวนิจิฉัยโรคช่อง 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ันตกรรมประด ิษฐ ์และเป ็นผ ู ้ ช ่ วยผ ่าตัด

ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลภายใต้

การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical 

removal of impacted tooth and embedded 

tooth, preprosthetic surgery and assisting in 

oral and maxillofacial surgery under general 

anesthesia. 

 

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ              1(1-0-2) 

Geriatric Dentistry 

      การเปลี่ยนแปลงที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ

ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน

ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู

สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอาย ุ

     This didactic course introduces the student 

to study of physical, psychological changes, 

oral diseases, dental health care, restorative 

treatment and oral rehabilitation of the elderly. 

 

421613 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม   1(0-3-0) 

Clinical Practice in Dental Emergency 

Treatment 

ทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และ

การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีลภายใต้การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical 

removal of impacted tooth and embedded 

tooth, preprosthetic surgery and assisting in 

oral and maxillofacial surgery under general 

anesthesia 

 

421670 ทันตกรรมผู้สูงอายุ            2(1-3-2) 

Geriatric Dentistry 

      การเปลี่ยนแปลงที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ

ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน

ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู

สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ 

     Physical, psychological changes, oral 

diseases, dental health care, restorative 

treatment and oral rehabilitation of the elderly 

 

 

421622 คลินิกฉุกเฉินทางทันตกรรม 1(0-3-0) 

Dental Emergency Clinic 

     การฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทาง

ทันตกรรมในคลิน ิกท ันตกรรม การตรวจ 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ฝึกปฏิบัติงานบำบัดภาวะฉุกเฉินทางทัน

ตกรรมในคลินิกทันตกรรม ด้วยวิธีการตรวจ 

วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน 

บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายที่รุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก และ

ส่วนที่เกี ่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ กระดูก

ขากรรไกร เนื ้อเยื ่อในช่องปาก และในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับช่องปาก รวมถึงการส่งผู้ป่วยเพื่อ

การรักษาท่ีสมบูรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

     Clinical practice in dental emergency 

treatment including conducting oral 

examination, diagnosis and professional 

evaluation, providing emergency dental 

treatment to relieve symptoms and minimize 

severe damage to tooth, periodontium, jaw 

bone and oral tissues and making referral for 

definitive treatment. 

 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์   

                                                1(1-0-2) 

Management of Medical Emergency 

      การจ ัดการผู ้ป ่วยในภาวะฉุกเฉ ิน ทาง

การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน

หายใจ อุดตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการ

วินิจฉัย ประเมิน และให้การรักษาแบบเร่งด่วน 

บรรเทาอาการ และลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายที่ร ุนแรงต่ออวัยวะภายในช่องปาก 

และส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับฟัน อวัยวะปริทันต์ 

กระดูกขากรรไกร เนื้อเยื่อในช่องปาก และใน

ส่วนที ่เกี ่ยวข้องกับช่องปาก รวมถึงการส่ง

ผ ู ้ป ่วยเพ ื ่อการร ักษาท ี ่สมบ ูรณ์ได ้อย ่าง

เหมาะสม 

    Clinical practice in dental emergency 

treatment including conducting oral 

examination, diagnosis and professional 

evaluation, providing emergency dental 

treatment to relieve symptoms and minimize 

severe damage to tooth, periodontium, jaw 

bone and oral tissues and making referral for 

definitive treatment 

 

 

421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์                               

                                               1(1-0-2) 

Management of Medical Emergency 

      การจัดการผู ้ป ่วยในภาวะฉุกเฉิน ทาง

การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน

หายใจ อ ุดต ันและแพ้ยา การป้องกันและ

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิก 

ทันตกรรม  

     Management of patients with medical 

emergency conditions; unconsciousness, chest 

pain, airway obstruction and drug allergy, 

prevention and management of medical 

emergency in dental clinic. 

 

421630 คลินกิทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics II 

     การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมตดิแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Examination, diagnosis, treatment plan and 

therapy in prosthodontics ie complete denture, 

removable partial denture, fixed prosthesis 

including crown and bridge, post and core, 

emergency treatment in prosthodontics ie 

denture repair, correction prosthodontics clinical 

problems, maintaining and recalling. 

จัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ใน

คลินิกทันตกรรม  

     Management of patients with medical 

emergency conditions unconsciousness, chest 

pain, airway obstruction and drug allergy, 

prevention and management of medical 

emergency in dental clinic 

 

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 2 

     การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก

รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน

และแกนฟัน การทำสะพานฟัน 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, crown fabrication, post and core 

fabrication, bridge fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry 

      หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้

มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้

ได ้ประส ิทธ ิภาพสูงส ุด การใช ้สารบอนด ิง 

หลักการปัจจุบันและกลไกของการยดึตดิ ปัญหา

ที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ

การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่

รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต 

การรักษาฟันที ่สูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษา

อาการเสียวฟัน บทนำทันตกรรมเพื ่อความ

สวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทันตกรรม

หัตถการ 

    Principles of minimal intervention, technical 

considerations for successful composite resin 

restorations, use of dentin bonding agents, 

current principles and mechanism of bonding, 

problems and solutions in restoring with resin 

composites, amalgam bonding, restoration of 

endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, 

treatment of hypersensitivity, introduction to 

esthetic dentistry, new technology involving 

operative dentistry. 

 

421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

      หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้

มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้

ได ้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้สารบอนดิง 

หลักการปัจจุบ ันและกลไกของการยึดต ิด 

ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม

สิตและการแก้ไข การบูรณะช่องว่างระหว่างฟัน 

การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์ และวีเนียร์  

การบ ูรณะฟ ันท ี ่ ร ักษาคลองรากฟ ันแล ้ว  

การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย

ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำ 

ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ 

ในงานทันตกรรมหัตถการ 

      Principles of minimal intervention, 

technical considerations for successful 

composite resin restorations, use of dentin 

bonding agents, current principles and 

mechanism of bonding, problems and solutions 

in restoring with resin composites, diastema 

closure, inlays onlays and veneer, restoration 

of endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, 

treatment of hypersensitivity, introduction to 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421650 คลินกิทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics II 

     การเลือกผู้ป่วยที่มีการกัดสบผิดปกติมาก

ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน 

เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ   การสอนรวมถึง

การแก้ไขการกัดสบของฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิด

ไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถของนักศึกษา 

และสามารถบอกแยกได้ถึงความผิดปกติของ

อวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจัด

ฟันตอ้งการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ

พิเคราะห์ ผู ้ป่วยตามขั ้นตอนการตรวจรักษา

ผู้ป่วยท่ีต้องจัดฟันในคลินิกได้จรงิ 

Familiarization with procedures used by 

orthodontists in the correction of severe 

malocclusions enables to select those patients 

requiring referral, teaching includes the 

correction of uncomplicated dental 

malocclusions within the scope of student’s 

treatment capabilities and clear identification of 

those complicated skeletal components which 

require treatment by an orthodontist, while the 

primary responsibility of the student is 

esthetic dentistry, new technology involving 

operative dentistry 

 

421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 2 

       การปฏิบัติงานในคลินิกเพื ่อดูแลผู ้ป่วย

ทางทันตกรรมจัดฟัน ซักประวัติ และตรวจ

ผู ้ป ่วยทางทันตกรรมจัดฟันเพื ่อเก็บข้อมูล 

วเิคราะห์ และวางแผนการรักษา 

     Clinical practices in caring of orthodontic 

patients, taking history and examination 

orthodontic patients for data recording, 

analysis and treatment planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagnostic in nature, students are required to 

carry out certain clinical orthodontic procedures 

on patient. 

 

421651 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาลชุมชน            

4(0-12-0) 

Clinical Laboratory in Community Hospital  

     ฝ ึ ก ป ฏ ิ บ ั ต ิ ง า น ท ั น ต ส า ธ า ร ณ ส ุ ข ใ น

โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ  

     Practice dental public health in community 

hospital and conducting dental health 

promotion program. 

 

421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

                                               2(0-6-0) 

Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

     ฝึกปฏบัิตงิานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็กใน

ระดับงานที ่ง ่ายถึงปานกลางโดยการตรวจ

วินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การ

ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อใน

ฟันน้ำนม การใส่เครื ่องมือกันที ่ การถอนฟัน 

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื ่อให้เด็กร่วมมือต่อการ

รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

 

 

 

 

421650 ปฏิบัตกิารโรงพยาบาลชุมชน  

Practice in Community Hospital     4(0-12-0) 

     การฝ ึกปฏิบ ัต ิงานทันตสาธารณสุขใน

โรงพยาบาลชุมชน และจัดทำโครงการส่งเสริม

สุขภาพ  

     Practice dental public health in community 

hospital and conducting dental health 

promotion program 

 

 

421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

Pediatric Dentistry Clinic 2             1(0-3-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ

เด็กในระดับงานที่ง ่ายถึงปานกลางโดยการ

ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน 

การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ

ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน 

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการ

รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

และการป้องกัน รวมท้ัง การจัดการทาง 

ทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ

ทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Clinical practicing in pedodontics treatment 

from simple to moderate levels ie examination, 

diagnosis, tooth restoration, stainless steel 

crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency 

treatment, changing child behavior for dental 

treatment co-operation without mediation, 

communication with parents, oral health 

promotion and prevention including proper 

dental management in children with systemic 

diseases or special consideration and seminar 

during clinical practice. 

 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม      1(1-0-2) 

Dental Innovation  

     องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่ เกี่ยวข้อง

กับงานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการ

เบื้องต้นของงานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่

ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรากเทียม   

และการป้องกัน รวมการจัดการทางทันตกรรม

ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Clinical practicing in pedodontics treatment 

from simple to moderate levels examination, 

diagnosis, tooth restoration, stainless steel 

crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency 

treatment, changing child behavior for dental 

treatment co-operation without mediation, 

communication with parents, oral health 

promotion and prevention including proper 

dental management in children with systemic 

disease or special consideration and seminar 

during clinical practice 

 

 

421671 หัวขอ้ปัจจุบันทางทันตกรรม 1(0-2-1) 

Current Topics in Dentistry   

     การศึกษาและการอภิปรายแนวคิดร่วม

สมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ

รักษาทางทันตกรรมโดยการบูรณาการองค์

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก

การใส ่รากเทียม โดยมีการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการ

ทำศัลยกรรมรากเทียมในแบบจำลองฟัน 

     Updated knowledge of dental material and 

dental products the basic principle of dental 

implant; system and components of dental 

implant; indications contraindications and 

complications for dental implant; implant 

surgery in simulated models. 

 

421655 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาล       2(0-6-0) 

Clinical Practice in Hospital 

       ฝึกปฏบัิตงิานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม 

ดูแลสุขภาพทั ่วไป และที ่ เก ี ่ยวข้องกับทันต

สุขภาพ ศกึษาระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพ

ในระดับต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล

ชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง และชุมชน ของภาครัฐ 

ศึกษาบทบาท หน้าที ่ของทันตแพทย์ ที ่ต ้อง

ทำงานร ่วมก ับ แพทย ์  และบ ุคลากร ด ้าน

การแพทย์ทุกสาขาได้  

     Practice on health promotion and treatment 

both holistic health and oral health in the 

government hospitals, health care system in 

various levels is performed in the provincial 

health office, community medical units, both 

ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

ท่ีใชใ้นการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน  

     Studying and discussion in contemporary 

concepts of dental materials and treatment 

procedures in Dentistry by integration of basic 

knowledge, new technologies and innovations 

in current dental treatment  

 

 

 

421651 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาล       2(0-6-0) 

Practice in General Hospital 

     ระบบ ระเบียบ การบริหาร บริการ ของ

โรงพยาบาลศูนย์/ทั ่วไป และเครือข่ายของ

โรงพยาบาลในทุกระดับ  บทบาท หน้าที่ของ

ทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่วมกับ 

แพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ทุกสาขา

อย่างถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ การปฏบัิตงิานของ

ทันตแพทย์ในผู ้ป่วยที ่ซับซ้อน การประเมิน

สภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่

จะรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์

ทำงานในห้องผ่าตัด และ หอผู ้ป่วย การขอ

คำปรึกษา และให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วย

ที่มีปัญหาทางทันต กรรมและมีโรคทางระบบ

อื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องใน

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

general hospitals in city and rural areas, along 

with the role and job description of dentists and 

dental health personal under the health care 

system are practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2       2(0-6-3) 

Family Dentistry II 

     การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ

ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

โ ร งพยาบาล บ ั นท ี ก เ วชระ เบ ี ยนระบบ

โรงพยาบาล ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน           

     Study the service and management 

system of the regional / general hospital 

including the networks. Study role of dentists 

in coordinating with medical doctors and other 

medical personnel. Observe the dentist's 

performance in a complex patient. Study the 

condition assessment and prescribe the 

treatment of dental patients who will be 

admitted to the hospital. Observe, work in 

operating rooms and wards, consultation and 

provide consultation in the treatment of 

patients with dental problems and other 

systemic diseases from / to relevant 

departments in the hospital. Record medical 

record that is correctly and completely 

according to the standard 

 

421450 ทันตกรรมครอบครัว 2       1(1-0-2) 

Family Dentistry 2 

      การวเิคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ

ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการร ักษา การสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

     Analysis of oral health problems of family 

members, size of the problem and the impact 

of the problem, factors that cause , and 

associated risk factors, guidelines for evaluation 

and treatment, to strengthen family 

involvement in care sustained. 

 

421658 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว 2(0-6-0) 

Family Dentistry Seminar 

      การสบืค้น การรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ 

การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้าน       

ทันตกรรมครอบครัว 

    Searching, collecting data, analyzing, report 

writing, presenting, discussing and answering 

question in family dentistry 

 

 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม      1(1-0-2) 

Dental Innovation  

     องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง

กับงานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการ

ผลการร ักษาการสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

     Analysis of oral health problems of family 

members, size of  problem and impact of 

problem, factors of problem, associated risk 

factors, guidelines for evaluation and 

treatment, strengthen family involvement in 

sustainable care  

 

421653 สัมมนาทันตกรรมครอบครัว2(0-6-0) 

Family Dentistry Seminar 

      การส ืบค ้น การรวบรวมข ้อม ูล การ

วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น

ทางด้านทันตกรรมครอบครัว 

    Searching, collecting data, analyzing, 

report writing, presenting, discussing and 

answering question concerning family 

dentistry issues 

 

421671 หัวขอ้ปัจจุบันทางทันตกรรม 1(0-2-1) 

Current Topics in Dentistry   

     การศึกษาและการอภิปรายแนวคิดร่วม

สมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสขุ 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เบื้องต้นของงานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่

ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรากเทียม   

ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก

การใส ่รากเทียม โดยมีการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการ

ทำศัลยกรรมรากเทียมในแบบจำลองฟัน 

     Updated knowledge of dental material and 

dental products the basic principle of dental 

implant; system and components of dental 

implant; indications contraindications and 

complications for dental implant; implant 

surgery in simulated models. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักษาทางทันตกรรมโดยการบูรณาการองค์

ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

ท่ีใชใ้นการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน  

     Studying and discussion in contemporary 

concepts of dental materials and treatment 

procedures in Dentistry by integration of basic 

knowledge, new technologies and innovations 

in current dental treatment  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับรหัสวิชาให้ตรงกับหมวดหมู่ที่

กำหนด ดังนี ้

1.  เลข 1-2 หมายถึง  รายวิชาใน

สา ข า ว ิ ช า ช ี ว ว ิ ท ย า ช ่ อ ง ป า ก 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปาก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก 

และสาขาวิชาปริทันตวทิยา  

2. เลข 3-4 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาว ิชาท ันตกรรมห ัตถการ 

สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ และ

สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์  

3. เลข 5-6 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก 

สาขาว ิชาทันตกรรมจ ัดฟันและ

สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 

4. เลข 7-8 หมายถึง รายวิชาใน

สาขาทันตแพทยศาสตร์และวิจัย 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

4) คำอธิบายรายวชิา 

 

4) คำอธิบายรายวชิา 

361356 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์ 2             

Medical Microbiology II                  3(2-3-6) 

     แบคทีเรียและราก่อโรคที่มีความสำคัญทาง

การแพทย์ สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง พยาธิ

สภาพและอาการ การตรวจวินิจฉัย ระบาด

วทิยา การควบคุมและการป้องกัน 

     Pathogenic bacteria and fungi, morphology, 

cultivation, pathology and symptoms, 

diagnosis. epidemiology, control and prevention 

 

 

 

365211 ชวีเคมีการแพทย์เบือ้งต้น    4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

     คุณสมบัตทิางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์

โบโฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการ

แสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิค

ทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง

ชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏ

จักรของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของ

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทาง

ชวีเคม ี

4) คำอธิบายรายวชิา 

361356 จุลชวีวทิยาทางการแพทย์ 2 

Medical Microbiology II                 3(2-3-6)                        

     ศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับแบคท ี เร ียและราท ี ่ มี

ความสำคัญทางการแพทย์ในด้านสัณฐาน

วิทยาการเพาะเลี้ยงสรีรวิทยา พันธุกรรม การ

จัดจำแนกและการบ่งชี้ชนิด การทำให้เกิดโรค 

ระบาดวทิยา การควบคุมและการป้องกัน 

     Pathogenic bacteria and fungi, 

morphology, cultivation, pathology and 

symptoms, diagnosis. epidemiology, control 

and prevention 

 

365211 ชวีเคมีการแพทย์เบือ้งต้น   4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

     ค ุณสมบัต ิทางเคมีของคาร ์โบโฮเดรต 

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตนี ลิพิด และนวิคลีโอไทด์ 

คุณสมบัตแิละการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอ

ลิซึมของสารชวีโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถีเม

แทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณู

ชวีวทิยาและเทคนิคทางพันธุวศิวกรรม โรคและ

ความผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด 

ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไก

การเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชวีเคมีของสารชวีโมเลกุล 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     Chemical properties and metabolism of 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

metabolism integration, gene and gene 

expression, molecular biology and genetic 

engineering techniques, biochemical diseases 

and disorders, nutrition and malnutrition, cell 

cycle, carcinogenesis, biochemistry of 

connective tissues and techniques in 

biochemical analysis 

 

 

 

341336 เภสัชวทิยาพื้นฐาน 1          3(3-0-6) 

Fundamental Pharmacology I 

     ภาษาละตินที ่ใช ้ในใบสั ่งยา กฎหมายยา 

เภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ของยาใน

ระบบต่างๆ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่พึง

ประสงค์จากการใชย้า ข้อควรระวังและปฏิกิริยา

ระหว่างยาของยาต่อระบบประสาทอัตโนมัติ ยา

ที่มีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ยาที่มีผล

ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาที่มีผลต่อระบบ

เลอืด 

     Latin language using in prescriptions,  

drug laws, pharmacokinetics and 

pharmacodynamics of drug used in various 

     Chemical properties of carbohydrates, 

connective tissues, proteins, lipids and 

nucleotides, properties and activities of 

enzymes, metabolism of biomolecules, 

metabolic interrelationships, gene and gene 

expression, molecular biology and genetic 

engineering techniques, biochemical disorders 

and diseases, biochemistry of blood, 

hormones and biosignaling, carcinogenesis 

and biochemical properties testing for 

biomolecules 

 

341336 เภสัชวทิยาทางทันตกรรม 1 3(3-0-6) 

Pharmacology in Dentistry I 

     รูปแบบยาเตรียม วิถีทางการให้ยา การ

คำนวณขนาดยา ภาษาละตินที ่ใช้ในใบสั ่งยา 

กฎหมายยา เภส ัชจลนศาสตร ์  และเภสัช

พลศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ ์ อาการไม่พึง

ประสงค์จากการใช้ยา ข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ 

และปฏิกิริยาระหว่างยาของยาที่มีผลต่อระบบ

ประสาทอัตโนมัติ ระบบหัวใจ หลอดเลือดและ

ไต และระบบต่อมไรท่้อ 

     Dosage forms, routes of drug 

administration, dosage calculation, Latin 

language used in prescriptions, drug laws, 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

systems, mechanism of action, contraindication, 

adverse drug reaction, precaution and drug 

interaction of the following drugs: autonomic 

drugs, drugs affecting cardiovascular system, 

central nervous system, and drugs affecting 

blood system 

 

341337 เภสัชวทิยาพื้นฐาน 2           2(2-0-4) 

Fundamental Pharmacology II 

     หลักการท่ัวไปและกลไกการออกฤทธ์ิของยา

แม่บทในระดับโมเลกุล ระดับเซลล์ และระดับ

อวัยวะ ข้อควรระวัง และอาการข้างเคียงของยา

ที ่ม ีผลต่อระบบภูมิคุ ้มกัน ยาแก้แพ้ ยาที ่ใช้

ร ักษาการอักเสบและความเจ ็บปวด ยาชา

เฉพาะที่ ยาที่มีผลต่อระบบต่อมไร้ท่อ  ยาต้าน

แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ยาต้านมะเร็ง ยาฆ่าเชื้อ 

ยาที่ใช้ทาภายนอก การใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ 

และเภสัชพันธุศาสตร์ 

     General basic and mechanisms of actions of 

prototype drugs at molecular, cellular and 

organ levels, precaution and side effects of the 

following drugs: drugs used for 

immunomodulation, antihistamines, anti-

inflammatory drugs, analgesics, local 

anesthetics, endocrine drugs, antibacterials, 

pharmacokinetics and pharmacodynamics, 

mechanism of action, adverse drug reactions, 

precaution, contraindication, and drug 

interaction of drugs affecting autonomic 

system, cardiovascular and renal system, and 

endocrine system 

 

341337 เภสัชวทิยาทางทันตกรรม 2  

Pharmacology in Dentistry II           3(3-0-6) 

     กลไกการออกฤทธ์ิ ฤทธ์ิทางเภสัชวทิยา ข้อ

บ่งใช้ อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ข้อ

ควรระวัง ข้อห้ามใช ้และปฏกิิริยาของยาท่ีมีผล

ต่อระบบประสาทส่วนกลาง ยาชาและยาระงับ

ความรู้สึก ยาระงับปวดและยาลดไข้ ยาต้าน

การอักเสบ ยาแก้ปวดกลุ ่มที ่ไม่ใช่กลุ ่มโอปิ

ออยด์ ยาต้านมะเร็ง ยาที่มีผลต่อระบบออตา

คอยด์ ระบบทางเดินอาหาร ระบบภูมิคุ ้มกัน 

ระบบทางเดินหายใจ ระบบผิวหนัง และระบบ

เลอืด  

     Mechanisms of action, pharmacological 

effect, indication, adverse drug reactions 

precaution, contraindication and drug 

interaction of drugs affecting the central 

nervous system, local and general 

anesthetics, analgesic and antipyretic drugs, 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

antivirals, anticancer drugs, antiseptics and 

disinfectants, topical drugs, drugs used in 

special populations and pharmacogenomics 

 

 

 

 

421150 วิชาชพีทันตแพทย์               1(1-0-2) 

Dental Profession 

      หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันต

แพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการ

ดูแลสุขภาพช่องปาก ความสำคัญของวชิาชีพต่อ

ระบบสุขภาพ 

     Principle, concept and history of dental 

profession, role and obligation of dentist in oral 

health care and the importance of dental 

profession in health- care system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

anti-inflammatory drugs, non-opioid 

analgesic drugs, antineoplastic agents, drugs 

affecting autacoid system, gastrointestinal 

system, immune system, respiratory system, 

dermatological system, and hematologic 

system  

 

421170 วชิาชีพทันตแพทย์              1(1-0-2) 

Dental Profession 

      ทันตแพทย์ในอุดมคติ บทบาท หน้าที่  

ความรับผิดชอบของทันตแพทย์ในการดูแล 

แก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชากรไทย 

ความสำค ัญของว ิชาช ีพต ่อระบบสุขภาพ  

ความภาคภูมใิจ บุคลิกภาพ ความรู้สกึผูกพันใน

วชิาชีพ  

     Ideal dentist role duties and responsibilities 

of dentist in oral health care and solving oral 

health problems of the Thai population, the 

importance of the profession to the whole 

health system sense of pride sense of 

belonging in the profession 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421250 การเจรญิเตบิโตของศรีษะและใบหนา้         

                                                 1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development         

     ก า ร เ จ ร ิ ญ ข อ ง ศ ี ร ษ ะ แ ล ะ ใ บ ห น ้ า 

ประกอบด้วยรูปแบบ โครงสร้างของการเจริญ 

ผลของยีนและสิ่งแวดลอ้มท่ีมีผลต่อยีนท่ีสัมพันธ์

กับการเจรญิปกติและผิดปกติ  

     Presents craniofacial growth and 

development, including pattern, genetic and 

epigenetic related to normal and abnormal 

development. 

 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1            1(1-0-2) 

Occlusions I 

     การทำหน้าที่ของอวัยวะของระบบการบด

เคี้ยว ฟัน ขากรรไกร กล้ามเนื้อ ลักษณะการสบ

ฟัน ชนิดของการบดเคี ้ยว ความสัมพันธ์ของ

รูปร่างของฟันและทิศทางการเคลื่อนไหว ชนิด

และวิธีการใชเ้ครื่องมือจำลอง ความสัมพันธ์ของ

ขากรรไกร ฟัน และข้อต่อขากรรไกร  

     The functions of organs relating to the 

masticatory system, teeth, jaws, muscles, 

characters and types of occlusions, relationship 

of dental morphology and direction of 

movement, types and utilizing methods of 

421211 การเจรญิเตบิโตของศรีษะและใบหนา้ 

                                               1(1-0-2) 

Craniofacial Growth and Development 

     การสร้างกระดูก การเจริญเติบโตของ

กะโหลกศรีษะและใบหนา้ และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

     Studies of osteogenesis, growth, and 

development of craniofacial complex and 

related factors 

 

 

 

 

421310 ทันตกรรมบดเคีย้ว 1           1(1-0-2) 

Occlusion 1 

     การทำหน้าที่ของอวัยวะต่างๆของระบบบด

เคี ้ยว ฟัน ขากรรไกรและข้อต่อ กล้ามเนื ้อ 

ล ักษณะการสบฟัน ชน ิดของการบดเคี ้ยว 

ความสัมพันธ์ของรูปร่างฟันและทิศทางการ

เคลื ่อนที ่ของขากรรไกร ชนิดและวิธีการใช้

เครื่องมือกลอุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง 

     Function of organs related to masticatory 

system, teeth, jaws, temporomandibular 

joints, muscles, characters and types of 

occlusion, relationship of dental morphology 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

articulators, relationship of teeth, jaw and 

temporo-mandibular joints. 

 

421311 ปริทันตวทิยา 1                   1(1-0-2) 

Periodontology I 

     ลักษณะทางคลินิกของอวัยวะปริทันต์ การ

จำแนกชนิดของโรคปริทันต์ ปัจจัยต่างๆที่มีผล

ต่อกระบวนการเกิดโรคปริทันต์ พยาธิกำเนิด

ของโรคปริทันต์ ร่องลึกปริทันต์และลักษณะการ

ทำลายของกระดูกเบ้าฟัน ลักษณะภาพรังสีของ

โรคปริทันต์ โรคปริทันต์ชนิดต่างๆ และฝีปริทันต์  

    Clinical feature of healthy periodontium, 

classification of periodontal diseases , etiologic 

factors of periodontal diseases, pathogenesis of 

periodontal disease, periodontal pocket, bone 

loss and patterns of bone destruction, 

radiographic feature of periodontal disease, 

plague induced gingival disease, chronic 

periodontitis, aggressive periodontitis, 

necrotizing periodontal disease  and periodontal 

abscess. 

 

 

 

 

and mandibular movements, types and 

utilizing of articulators 

 

421320 ปริทันตวทิยา 1                 1(1-0-2) 

Periodontology 1 

     ลักษณะปกติของอวัยวะปริทันต์และเหงือก 

การจำแนกชนิดและสาเหตุการแพร่ของโรคปริ

ทันต์ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อกระบวนการเกิด

โรคปริทันต์ พยาธิกำเนิดของโรคปริทันต์ ร่อง

ลึกปริทันต์ การสูญเสียกระดูกเบ้าฟันและ

ลักษณะการทำลายของกระดูก การตอบสนอง

ของระบบภูมิคุม้กันของร่างกายต่อโรคปริทันต์ 

     The normal features of periodontium and 

gingiva, classification and epidemiology of 

periodontal diseases, etiologic factors of 

periodontal diseases, pathogenesis of 

periodontitis, periodontal pockets, bone loss 

and pattern of bone destruction, host immune 

response in periodontal diseases 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421312 พเิคราะห์โรคช่องปาก 1        1(1-0-2) 

Oral diagnosis I 

     วธีิการซักประวัต ิการบันทึกประวัติผู้ป่วยท้ัง

ทางทันตกรรม และทางการแพทย์ การประเมิน

สุขภาพทั่วไปของผู้ป่วย วิธีการตรวจร่างกาย

ทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้บริเวณศีรษะ 

ใบหน้า ลำคอ ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง และเยื่อเมือกใน

ช่องปาก การตรวจภายในช่องปาก โดยเฉพาะ

การตรวจเนื้อเยื ่อในช่องปาก โดยจะกล่าวถึง

ลักษณะกายวิภาคที่พบได้ในช่องปาก ลักษณะ 

Normal variation ที ่พบได้ในแต่ละบริเวณของ

ช่องปาก วิธีการตรวจเนื ้อเยื ่ออ่อนในแต่ละ

บริเวณของช่องปาก รวมท้ังสิ่งท่ีพึงต้องสังเกตใน

แต่ละบริเวณ 

     This didactic course on the diagnostic 

process, dental history, general health history 

and evaluation of general health examination 

of head and neck, hard and soft tissue and 

normal variation of each part of hard and soft 

tissue of head and neck. 

 

 

 

 

 

421311 พิเคราะห์โรคช่องปาก 1       1(1-0-2) 

Oral Diagnosis 1 

          วิธีการซักประวัติ การบันทึกประวัติ

ผู ้ป่วยทั ้งทางทันตกรรม และทางการแพทย์ 

การประเมินสุขภาพทั่วไปของผู ้ป่วย วิธีการ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยเน้นการตรวจ ที่พบได้

บริเวณศีรษะ ใบหน้า ลำคอ ทั ้งเนื ้อเยื ่อแข็ง 

และเยื่อเมือกในช่องปาก ลักษณะกายวิภาค

ปกติและลักษณะที่ผันแปรไปจากปกติที่พบได้

ในแต่ละบริเวณของช่องปาก วิธ ีการตรวจ

เนื ้อเยื ่ออ่อนในแต่ละบริเวณของช่องปาก 

รวมท้ังสิ่งท่ีพึงต้องสังเกตในแต่ละบริเวณ 

     Diagnostic process of dental history 

general health history evaluation of general 

health examination of head and neck, hard 

and soft tissue, normal anatomy and normal 

variation of each part of hard and soft tissue 

of head and neck 

 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421316 การยศาสตร์                     1(1-0-2) 

Ergonomics 

     ลักษณะทางกายวิภาค สรีระ สภาพจิตของ 

ทันตบุคลากร และผู้ป่วยในการปฏิบัติงานทาง

ทันตกรรม ความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ  

เนื่องจากการทำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การจัด

สภาพแวดล้อมให ้ส ัมพันธ์ก ับตำแหน่งและ

ท่าทางของทันตบุคลากรและผู้ป่วย วิธีป้องกัน

และหล ีกเล ี ่ ยงอ ันตรายท ี ่จะเก ิดจากการ

ปฏบัิตงิาน 

     The anatomy, physiology and mental 

conditions of dental personnel and patients in 

clinical practice, physical and mental 

abnormalities resulted from incorrect polities 

environmental setting in accordance with the 

positions and postures of the dental personnel 

and patients, prevention and avoidance of the 

hazards happening during clinical practice. 

 

421317 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2          2(1-3-2) 

Occlusions II 

     หลักการขั้นพื้นฐานของระบบการบดเคีย้ว  

ความผิดปกติของการบดเคีย้ว ลักษณะของโรค  

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การทำเฝือก

สบฟัน การใส่เฝือกสบฟัน การแก้ไขการสบฟัน

421370 การยศาสตร์                    1(1-0-2) 

Ergonomics 

     จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของการยศาสตร์

สำหรับทันตแพทย์  สมดุลของร่างกายในการ

ทำงาน การจับเครื ่องมือ การใช้กระจกส่อง

ปาก ตำแหน่ง การสัมผัส และการมองเห็น 

ตำแหน่งของผู ้ป่วย และทันตแพทย์ การจัด

พื้นท่ีทำงาน และการจัดคลินกิทันตกรรม 

     Importance of ergonomics for dentists. 

Human center derivation, instrument handling 

and indirect vision position contact and view, 

dentist-patient position, treatment area 

setting and clinical setting 

 

 

 

 

 

 

421314 ทันตกรรมบดเคีย้ว 2          2(1-3-2) 

Occlusions 2 

    หลักการพื้นฐานของระบบการบดเคี้ยว ความ

ผิดปกติของระบบการบดเคี้ยว ลักษณะของโรค 

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ทฤษฎีและ

ชนิดของเฝือกสบฟัน การทำการใส่เฝือกสบฟัน 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติว ิธ ีการตรวจ การบันทึก

ประวัติ การทำแบบจำลอง การใส่และการปรับ

เฝือกสบฟัน  

     Basic principles of masticatory system, 

abnormalities of occlusion, lesion, diagnosis, 

treatment-planning, occlusal splint construction 

and insertion, correction of the abnormal 

occlusion, Laboratory practice of the patient 

examination, charting, model construction, 

insertion and  adjustment of occlusal splint. 

 

421318 ปริทันตวทิยา 2                  1(1-0-2) 

Periodontology II 

     การตรวจวินิจฉัยและดัชนท่ีีใชใ้นทางปริทันต์  

การบันทึกข้อมูลทางปริทันต์ การพยากรณ์โรค

ปริทันต์  การวางแผนการรักษาทางปริทันต์และ

ขั้นตอนการรักษาทางปริทันต์ในระยะต่างๆ โรค

ปริทันต์ที ่สัมพันธ์กับโรคทางระบบและความ

ผิดปกติทางพันธุกรรม การปรับพฤติกรรม

อนามัยช่องปากของผู ้ป่วย การใช้อุปกรณ์ทำ

ความสะอาดฟันชนิดต่างๆ  การขูดหินน้ำลายใต้

เหงือก การเกลารากฟัน การขูดเหงือก และการ

จ ัดการฝีปร ิท ันต ์ การแก ้ไขการกัดสบเพื่อ

ผลการรักษาทางปริทันต์ และการประเมิน

ผลการรักษาผู้ป่วยปริทันต์ในเบือ้งต้น 

การกรอแก้ไขการสบฟันที ่ผิดปกติ ฝึกปฏิบัติ

ว ิ ธ ีการตรวจ การบ ันท ึกประว ั ต ิ  การทำ

แบบจำลองฟัน การแต่งเฝือกสบฟันด้วยขีผ้ึ้ง 

     Basic principles of masticatory system, 

disorders of masticatory system, pathophysiology, 

diagnosis, treatment plan, theories and type of 

occlusal splints, splint insertion, technique of 

occlusal adjustment, intra and extra oral 

examinations, charting record, mounting casts in 

articulator using face bow, waxing occlusal splint 

 

421322 ปริทันตวทิยา 2                1(1-0-2) 

Periodontology 2 

   เครื่องมือปริทันต์และหลักการใช้เครื่องมือ 

การล ับเคร ื ่องม ือปร ิท ันต ์  เคร ื ่องข ูดห ิน

น้ำลายอัลตราโซนิกส์ การตรวจวินิจฉัยทาง

คลินิก การบันทึกข้อมูลปริทันต์ ดัชนท่ีีใชใ้นทาง

ปริทันต์  การพยากรณ์โรคปริทันต์ การวางแผน

การรักษาทางปริทันต์ ลักษณะภาพรังสีของโรค

ปริทันต์อักเสบ โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรค

ทางระบบและอาการแสดง และความผิดปกติ

ทางพันธุกรรม การขูดหนิน้ำลายใต้เหงอืก การ

เกลารากฟ ันและการข ูดเหง ือก การปรับ

พฤติกรรมอนามัยช่องปากของผู้ป่วย การสอน

การดูแลสุขภาพช่องปาก อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการทำ

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     Periodontal examination and diagnosis, 

periodontal index, periodontal charting, 

periodontal prognosis, treatment planning, 

periodontitis as a manifestation of systemic 

disease and genetic aberration, changing 

patient’s oral hygiene behavior, home care 

dental aids and home care instruction, 

subgingival scaling root planning, gingival 

curettage and management of periodontal 

abscess, management of occlusion in 

periodontal treatment and re-evaluation after 

hygienic phase. 

 

 

 

 

421319 ปฏบัิตกิารปริทันตวทิยา      2(0-6-0) 

Periodontology Laboratory  

    เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูด

หินน้ำลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลาราก

ฟันในหุ่นจำลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ 

ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนดิต่างๆ 

     Periodontal instruments and the use in 

scaling and root planing in phantom head and 

ความสะอาดฟันและวิธีการใช้ การประเมิน

ผลการรักษาเบือ้งต้นในผู้ป่วยปริทันต์ 

     Periodontal instruments and 

instrumentation, sharpening of periodontal 

instruments, ultrasonic scalers, clinical 

periodontal examination and diagnosis, 

periodontal charting, periodontal index, 

periodontal prognosis, periodontal treatment 

plan, radiographic of periodontal diseases, 

periodontitis as manifestration of systemic 

disease and genetic aberration, subgingival 

scaling, root planing and gingival curettage, 

patient motivation, oral hygiene instruction, 

home care dental aids and instruction, re-

evaluation after hygienic phase 

 

421323 ปฏิบัตกิารปริทันตวทิยา     2(0-6-0) 

Periodontology Laboratory 

     เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้

ในการข ูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ฝ ึก

ปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลาย

และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ

ตรวจและบันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสี

คราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่อง

ปากและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิด

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

oral cavity, instruments sharpening , and using 

of oral hygiene devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือทาง 

           ทันตกรรม                        2(2-0-4) 

Dental Materials and Instrument 

หลักการ และวิธีการใช้เครื่องมือในการทดสอบ

หาคุณสมบัตทิางด้านทันตวัสดุศาสตร์ 

     Basic principle, method, the composition, 

properties, and manipulation of the dental 

materials used in the practice of dentistry are 

discussed. 

 

 

 

 

ต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของ

เพื่อนนสิิต 

     Periodontal instruments and 

instrumentation in scaling and root planing, 

practice in sharpening instruments, practice of 

scaling and root planing in phantom head, 

practice of periodontal examination and 

recording clinical data, dental plaque 

disclosing, oral hygiene instruction and using 

oral hygiene devices and scaling in oral cavity 

of classmate 

 

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยทีาง 

           ทันตกรรม                      2(2-0-4) 

Dental Materials and Technologies 

     พ ื ้นฐานความร ู ้ด ้านว ัสด ุศาสตร ์  และ

เทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน 

     Basic knowledge of dental materials and 

technologies related to current dentistry 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421331 ฟันเทียมท้ังปาก 1                1(1-0-2) 

Complete Denture I 

     ความรู้พื้นฐานและศัพท์บัญญัติสาขาทันตก

รรมประดิษฐ์ หลักการและลำดับขั ้นตอนการ

รักษาฟันเทียมทั้งปาก หลักการและวิธีการพมิพ์

ปาก ความสัมพันธ์ของขากรรไกร  และการ

บันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร หลักการของ

กลอ ุปกรณ ์ขากรรไกร  และกลอ ุป กรณ์

ขากรรไกรจำลองสำหรับฟันเทียมท้ังปาก 

     Basic theoretical knowledge of complete 

denture: glossary, anatomy of face and 

intraoral structures, maxillomandibular 

relationship, examination, diagnosis, treatment 

planning and complete denture construction 

procedures, delivery, patient instruction, 

rechecked, problems solving, denture 

repairing, denture relining and denture rebase. 

 

 

 

 

421332 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก    1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory I 

     การสร้างถาดพิมพ์เฉพาะบุคคลบนชิ้นหล่อ

วนิจิฉัย การสร้างฟันปลอดท้ังปากโดยใชช้ิ้นหล่อ

421340 ฟันเทียมท้ังปาก 1             1(1-0-2) 

Complete Denture 1  

     การตรวจในช่องปากและนอกช่องปากเพื่อ

การรักษาฟันเทียมทั้งปาก  ความรู้พื้นฐานด้าน

กายวิภาคที่เกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานด้านการ

ยึดอยู่ เสถียรภาพและส่วนรองรับของงานฟัน

เทียมทั้งปาก ทฤษฎีการพิมพ์ปาก การทำถาด

พิมพ์ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การสร้าง

แท่นก ัดและการลองแท่นกัด  การบันทึก

ความสัมพันธ์ของขากรรไกร และการใช้กล

อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง   

     Intra oral and extra oral examination for 

complete denture, basic knowledge of 

anatomical landmark related to complete 

denture, basic knowledge of retention stability 

and support of completed denture, theory of 

impression, individual tray fabrication, border 

molding, occlusion rim fabrication and trial, 

maxillo-mandibular registration, and 

articulator usages  

 

421341 ปฏบัิตกิารฟันเทียมท้ังปาก   1(0-3-0) 

Complete Denture Laboratory 

     การสร้างแผ่นฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน

ชิ้นหล่อ การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนกลอุปกรณ์

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

หลัก การสร้างแผนฐานชั่วคราวและแท่นกัดบน

ชิ้นหล่อหลัก การนำชิ้นหล่อติดตั้งบนฐานกล

อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้าบน

และล่าง 

     Introduces the student making complete 

denture in laboratory, the student has to 

construct the individual tray on diagnostic casts, 

making complete denture using working casts, 

mounting working casts on the articulator, teeth 

arrangement on the upper and lower working 

casts. 

 

421334 ทันตกรรมหัตถการ 1           1(1-0-2) 

Operative Dentistry I 

     ขอบเขตงานทันตกรรมหัตถการ โรคฟันผุ

และรอยโรคบริเวณคอฟันท่ีมีสาเหตุอ่ืน ข้อคำนงึ

ทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การจำแนก

และการเรียกชื่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน หลักการ

เตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟัน เครื่องมือทาง

ทันตกรรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื่อ

บูรณะด้วยอมัลกัมและวัสดุที่มีสีเหมือนฟัน การ

เตรียมโพรงฟันแบบยาก การกำจัดรอยผุในฟัน  

     Scope and principle of operative dentistry, 

dental caries, biological consideration in cavity 

preparation, classification of dental cavity, 

ขากรรไกรจำลอง การเรียงฟันหน้า การเรียง

ฟันหลังชนิดสบได้ดุลทั้ง 2 ข้าง การแต่งขี้ผึ้ง 

การติดตั้งซ้ำ และการเลือกกรอแก้ไขการสบ

ฟัน 

     Baseplate and occlusion rim fabrication, 

mounting, anterior teeth arrangement, 

posterior teeth arrangement for bilateral 

balanced occlusion, waxing, laboratory 

remounting, and selective grinding 

 
 

 

421331 ทันตกรรมหัตถการ 1         1(1-0-2) 

Operative Dentistry 1 

     ขอบเขตและหล ักการงานท ันตกรรม

หัตถการ โรคฟันผุและรอยโรคบริเวณคอฟัน 

ข้อคำนึงทางชีวภาพในการเตรียมโพรงฟัน การ

จำแนก การเรียกชื ่อส่วนต่างๆของโพรงฟัน 

หลักการเตรียมโพรงฟัน เครื่องมือทางทันตก

รรมหัตถการ การเตรียมโพรงฟันเพื ่อบูรณะ

ด้วยอมัลกัม วัสดุอมัลกัม และวิธีการบูรณะ

โพรงฟัน        

     Scope and principle of operative dentistry, 

dental caries and cervical lesion, biological 

consideration in cavity preparation, 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

cavity preparation terminology, principle of 

cavity preparation, instrumentation in operative 

dentistry, cavity preparation for amalgam and 

for tooth-colored restorative materials, 

advanced cavity preparation, caries removal. 

 

421335 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

 Operative Dentistry Laboratory I    1(0-3-0) 

     ฝ ึ ก ก า ร ใ ช ้ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ต ั ด ฟ ั น  ( Hand 

instruments) และเครื่องกรอ (Rotary engine) ใน

การเตรียมและตกแต่งโพรงฟันสำหรับรองรับ

วัสดุบูรณะฟันชนดิต่างๆ ฝึกการกำหนดขอบเขต

และการกรอเตรียมโพรงฟันในรูปแบบต่างๆ ใน

ฟันหน้าและฟันหลัง เพื่อรองรับวัสดุบูรณะฟัน

ถาวรชนิดอมัลกัม   คอมโพสิตเรซิน และกลาส

ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ฝึกกรอกำจัดรอยผุ 

     Practices in laboratory setting using hand 

instruments and rotary engines to prepare the 

teeth into cavities suitable for various types of 

restorative materials, including cavity outline 

design, cavity preparation on anterior and 

posterior teeth before restoring with amalgam, 

composite resin, and glass ionomer cement, 

and mechanical removal of dental caries. 

 

classification of dental cavity, cavity 

preparation terminology, principle of cavity 

preparation, instrumentation in operative 

dentistry, cavity preparation for amalgam, 

amalgam material and restorative procedure 

 

421332 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 1 

Operative Dentistry Laboratory 1    1(0-3-0)  

     การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ

ฟ ันและการใช ้ ว ัสด ุอ ุดฟ ันชน ิดอม ัลกั ม  

การเตรียมโพรงฟันรูปแบบต่างๆและการบูรณะ

ฟันด้วยอมัลกัม 

     Practice in laboratory setting using hand 

instruments and rotary engines to prepare the 

teeth into various types of cavity suitable for 

amalgam material and filling cavities with 

amalgam 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421336 ฟันเทียมท้ังปาก 2              1(1-0-2) 

Complete Denture II 

      หลักการและเทคนิคการเลือกขนาด รูปร่าง

(รูปแบบ) และสีของซี ่ฟันเทียม หลักการและ

เทคนิคการเรียงฟันหน้า และฟันหลัง การแต่ง

ขี ้ผ ึ ้ง และเค้ารูปลอกเลียนแบบลักษณะตาม

ธรรมชาติ กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวสัดุ

ฐานฟันเทียม การเลือกกรอ แก้ไขการสบฟัน 

การใส่ฟันเทียม   การบำรุงรักษา และการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการใส่ฟันเทียมท้ังปาก 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment of the complete denture with the 

skill and the understanding to select size, shape 

and color of denture teeth, technique of 

arrangement of front and posterior teeth, 

waxing, flasking, occlusal adjustment, 

preventive maintenance and corrective 

maintenance of complete denture. 

 

421338 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 1 

Removable Partial Denture I           1(1-0-2) 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การแบ่งชนดิของสันเหงอืก ส่วนประกอบ

และหน้าที ่ของฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 

เครื่องเซอร์เวย์และวิธีการใชง้าน 

421343 ฟันเทียมท้ังปาก 2             1(1-0-2) 

Complete Denture 2 

     การเลือกซี่ฟันเทียม  การเรียงฟันหน้า-

หลัง  การลองฟันหน้า-หลัง  การแต่งขี ้ผ ึ ้ง  

กระบวนการเปลี่ยนแบบขี้ผึ้งเป็นวัสดุฐานฟัน

เทียม การเลอืกกรอแกไ้ขการสบฟัน การติดตั้ง

ซ้ำ การใส่ฟันเทียม การให้คำแนะนำผู้ป่วยหลัง

ใส่ฟันเทียม การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลังใส่ฟัน

เทียม หลักการของฟันเทียมเดี่ยวและฟันเทียม

คร่อมรากเทียม 

     Tooth selection, anterior-posterior teeth 

arrangement, anterior-posterior teeth trial, 

waxing, laboratory procedures for complete 

denture fabrication, selective grinding, 

remount procedures, denture delivery, patient 

instruction, clinical problems related to 

complete denture delivery, principles of single 

denture and overdenture 

 

421342 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 1 

Removable Partial Denture 1        1(1-0-2) 

     การตรวจวินิจฉัย และการวางแผนการ

รักษาผู้ป่วยในงานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  

การจำแนกสันเหงือกไร้ฟันบางส่วน  เทคนิค

การใช้เครื่องสำรวจความขนาน  ศัพท์บัญญัติ

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     Basic principles and methods structure and 

function of removable partial denture and using 

surveyor and it’s function. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421339 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนดิ 

           ถอดได้                           1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory I 

     การทำฟันเทียมบางส่วนช่ัวคราวชนิดถอดได้

ทั ้งแบบธรรมดาและแบบใส่ทันทีหลังถอนฟัน 

การทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก

แบบมตีะขอลวด การซ่อมฟันเทียมชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the 

understanding of laboratory procedure of 

simple removable partial denture and 

immediate removable partial denture, acrylic 

base with clasps and repaired of removable 

partial denture. 

และองค์ประกอบของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ การเคลื่อนที่ของฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ และขั ้นตอนการออกแบบฟันเทียม

บางส่วนชนดิถอดได้ 

     Oral examination and treatment planning 

for removable partial denture, Kennedy’s 

classification, survey technique, terminology 

and component of removable partial denture, 

biomechanical movement of removable partial 

denture and design steps of removable partial 

denture 

 

421345 ปฏบัิตกิารฟันเทียมบางส่วนชนดิ 

           ถอดได้                           1(0-3-0) 

Removable Partial Denture Laboratory 

     การสำรวจความขนานและความคอดของ

ฟันหลัก  การออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ฐานโลหะและอะคริลิก การกรอฟันใน

แบบจำลอง การติดตั้งชิ ้นหล่อในกลอุปกรณ์

ขากรรไกร การดัดลวด การเรียงฟัน การแต่ง

ขีผ้ึง้ การสาธิตการซ่อมฟันเทียม 

     Surveying and finding undercut on 

abutment, designs of removable partial 

denture and acrylic partial denture, teeth 

preparation in study cast, mounting, clasp 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

421351 ปฏบัิตกิารทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-0) 

Clinical Practice in Preventive Dentistry 

     ฝึกปฏิบัติในคลินิกเกี ่ยวกับการประเมิน

สุขภาพช่องปาก และพฤตกิรรมทันตสุขภาพของ

ผู้ป่วย วางแผน และดำเนินการ 

     Clinical practice in the evaluation of oral 

health and oral health behavior of patients, 

planing and implementing. 

 

 

 

 

 

 

 

421352 ชีวสถิตพิื้นฐาน                   1(1-0-2) 

Basic Biostatistics 

      บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด

ของชีวสถิติที ่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้ 

พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ

ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง

ของผลที ่จะได้ร ับจากการใช้ ช ีวสถิต ิ  การ

bending, teeth arrangement, waxing, 

demonstration of denture repairing 

 

421352 ปฏบัิตกิารทันตกรรมป้องกัน1(0-3-0) 

Laboratory Practice in Preventive Dentistry 

      ฝึกในห้องปฏิบัติการในการป้องกันระดับ

ปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ในโรคที่พบบ่อย โรคที่มี

ความรุนแรง โดยเน้นประเด็นของความสำคัญ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการป้องกัน ดำเนินการ

ผ ่ านกระบวนการปฏ ิบ ัต ิ  ด ้ วยว ิ ธ ีการท ี่

หลากหลาย เหมาะสมกับยุคสมัย    

     Laboratory practice in primary and 

secondary prevention in common oral 

diseases, severe oral diseases by focusing on 

the issues of importance and the benefits of 

protection. Carried out through a process with 

various suitable methods 

 

421381 ระเบียบวธีิวิจัยและชวีสถิติ 3(2-2-5)                      

Research Methodology and Biostatistics      

     ห ล ั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ง า น ว ิ จ ั ย ท า ง

วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย 

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ

วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียน

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

แบ่งกลุ่มข้อมูล ขนาดของข้อมูล การออกแบบ

การให้ได้มาของข้อมูลท่ีถูกต้อง  

     Introduction to biostatistics provides an 

introduction to selected important topics in 

biostatistical concepts and reasoning, 

represents and introduction to the field and 

provides a survey of data and data types, 

specific topics include tools for describing 

central tendency and variability in data; 

methods for performing inference on population 

means and proportions via sample data; 

statistical hypothesis testing and its application 

to group comparisons; issues of power and 

study types, while there are some formulae 

and computational elements to the course, the 

emphasis is on interpretation and  concepts. 

 

421353 วิทยาการระบาดช่องปาก      1(1-0-2) 

Oral Epidemiology 

       หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิด

โรคและโรคในช่องปาก ดัชนอีนามัย ดัชนสีุขภาพ

ปาก การสำรวจสุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และ

นำเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรค

ในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพช่อง

บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

     Principles of research design in oral health 

sciences, research process, sample size 

calculation, ethics in research, research 

methodology, data interpretation and analysis, 

writing a research proposal, writing a research 

paper and principle of biostatistics in health 

sciences      

 

 

 

 

 

 

 

 

421380 วทิยาการระบาดช่องปาก    1(1-0-2) 

Oral Epidemiology  

     หลักการพื ้นฐานทางระบาดวิทยา ดัชนี

สุขภาพ ดัชนีสุขภาพช่องปาก  การศึกษาทาง

ระบาดว ิทยา การสำรวจสุขภาพช่องปาก  

การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลทางระบาด

วิทยา การอ่าน และ ประเมินการวิจัยทาง

ระบาดวทิยาเบือ้งต้น   

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ปากกับโรคทางระบบ การประเมินความเสี่ยง

ของการเกิดโรค ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค 

     Principles and methods of science, disease 

outbreaks and disease, oral health index oral 

health index, oral health survey, analysis and 

presentation of epidemiological data, 

epidemiology of oral diseases, the relationship 

between oral health and systemic diseases, 

assessing the risk of disease, screening and 

disease. 

 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2)  

Orthodontics I 

       การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร  และอวัยวะอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน

สาเหตุและการจำแนกการสบฟันท่ีผิดปกติ 

     Base on basic knowledge of craniofacial 

growth, temporomandibular joint, development 

of related organs, the development of 

dentitions and occlusion, including etiology and 

types of malocclusion. 

 

 

 

     Basic principles of epidemiology health 

and oral health index. epidemiological studies, 

oral health survey, analyze and present 

epidemiological information. epidemiological 

research reading preliminary assessing 

epidemiological research 

 

 

 

 

 

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2) 

Orthodontics 1 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

สบฟัน การจำแนกลักษณะของการสบฟันที่

ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ

สบฟันท่ีผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเคร่ืองมือ

ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

     Studies of growth and development of 

craniofacial, dentoalveolar and others in 

related with occlusion, classification of normal 

occlusion and malocclusion, etiologies of 

malocclusion, conceptual design of removable 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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421410 ปริทันตวทิยา 3                  2(2-0-4) 

Periodontology III 

      หลักการและวิธีการทำศัลย์ปริทันต์แบบ

ต่างๆ  การหายของแผลปริทันต์ การจัดการกับ

รอยโรคบริเวณช่องแยกรากฟันกราม การปลูก

กระดูกและการเหนี่ยวนำให้เกิดเนื้อเยื่อใหม่ การ

จัดการภาวะความผิดปกติของเหงือกและเยื่อ

เมือก การทำศัลย์ปริทันต์เพื ่อแก้ปัญหาด้าน

ความสวยงาม การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์  

การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสหสาขา

ในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการกับภาวะ

เสียวฟันและการมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ

ทันต์ในผู ้ป่วยเด็ก การยึดดามฟันที ่ส ูญเสีย

อวัยวะปริทันต์ การรักษาทางปริทันต์โดยใช้

ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์ และการใช้

ยาเฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์  

     Principle of periodontal surgery including 

gingivectomy, flap operation and osseous 

surgery, wound healing in periodontal therapy, 

management of furcation involvement   bone 

graft and reconstructive periodontal therapy, 

management of muco-gingival deformities, 

orthodontic appliances and interceptive 

orthodontic treatment 

 

421420 ปริทันตวทิยา 3                2(2-0-4) 

Periodontology 3 

      หลักการการทำศัลยกรรมปริทันต์ การ

เปิดแผ่นพับปริทันต์ การตัดเหงือก ศัลยกรรม

กระดูก การจัดการรอยโรคบริเวณช่องแยกราก

ฟันกราม การรักษาปริทันต์เพื่อเหนี่ยวนำให้

เกิดอวัยวะปริทันต์ใหม่ การจัดการภาวะความ

ผิดปกติของเหงือกและเยื่อเมือก การรักษาปริ

ทันต์เพื ่อแก้ปัญหาด้านความสวยงาม การ

รักษาภาวะฉุกเฉินทางปริทันต์ การหายของ

แผลปริทันต์ การรักษาคงสภาพอวัยวะปริทันต์ 

การวางแผนและรูปแบบการรักษาแบบสห

สาขาในผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ การจัดการ

โรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับโรคโพรงประสาทฟัน 

การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทันตกรรม

บูรณะ การจัดการโรคปริทันต์ที่สัมพันธ์กับทัน

ตกรรมจัดฟัน การจัดการกับภาวะเสียวฟัน 

การจัดการภาวะมีกลิ่นปาก การจัดการโรคปริ

ทันต์ในผู ้ป่วยเด็ก การยึดดามฟัน การใช้ยา

เฉพาะที่ในการรักษาโรคปริทันต์ การรักษาโรค

ปริทันต์โดยใชศ้ัลยกรรมไฟฟ้าและเลเซอร์   

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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esthetic aspect in periodontal therapy , 

supportive periodontal treatment, 

multidisciplinary treatment plan for periodontal 

patients, management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splinting, 

electro-surgery and laser in periodontal 

therapy and local drug used in periodontal 

disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Principle of periodontal surgery, flap 

operation, gingivectomy, osseous surgery, 

management of furcation involvement, 

reconstructive of periodontal therapy, 

management of muco-gingival deformities, 

esthetic aspect in periodontal therapy, 

treatment of periodontal emergencies, 

periodontal wound healing, supportive 

periodontal treatment, multidisciplinary 

treatment plan for periodontal patients, 

management of periodontitis associated with 

pulpal disease, management of periodontic-

restorative relationship, management of 

periodontic-orthodontic relationship 

management of tooth sensitivity, 

management of halitosis, management of 

children with periodontal disease, splining, 

local drug used in periodontal disease, 

electrosurgery and laser in periodontal 

therapy 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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421411 คลินิกปริทันตวทิยา 1          2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา

โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบ 

     Aims to give the gingivitis patients the best 

possible service by students. 

 

 

 

421412 คลินิกทันตรังสี 1               1(0-3-0) 

Clinical Practice in Oral Radiology I 

     ฝึกปฏบัิตงิานในคลินกิ โดยการถ่ายภาพรังสี

ในผู้ป่วยท้ังการถ่ายภาพรังสีในและนอกช่องปาก 

ฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วยอุปกรณ์ยึด

แผ ่นร ับภาพทั ้งระบบด ิจ ิต ัลและฟ ิล ์มการ

ถ่ายภาพรังสีและเรียงฟิล์มทั ้งปากที่ถูกต้อง 

ปฏิบัติการป้องกันรังสีได้เหมาะสม การควบคุม

การติดเชื้อและการกำจัดขยะที่ถูกต้อง แปลผล

ภาพรังสีในช่องปากและใบหนา้ 

    The oral radiology clinic makes radiographs 

(x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary 

sinuses using digital intraoral and extraoral and 

advanced cone-beam CT imaging modalities, 

radiation safety guidelines and the 

421421 คลินิกปริทันตวทิยา 1         2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 1 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกปริทันตวิทยาใน

การให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบระดับ

ตน้ถึงระดับรุนแรง 

     Clinical periodontal practice in periodontal 

therapy to treat early to severe gingivitis 

patients 

 

421411 คลินิกทันตรังสี 1               1(0-3-0) 

Oral Radiology Clinic 1 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิก การถ่ายภาพ

รังสีในผู้ป่วยทั้งการถ่ายภาพรังสีในและนอก

ช่องปาก การฝึกทักษะในการถ่ายภาพรังสีด้วย

อุปกรณ์ยึดแผ่นรับภาพท้ังระบบดิจิตัลและฟิล์ม

การถ่ายภาพรังสีและเรียงฟลิ์มท้ังปากที่ถูกต้อง 

การปฏิบัติการป้องกันรังสี การควบคุมการติด

เชื้อและการกำจัดขยะ การแปลผลภาพรังสีใน

ช่องปากและใบหนา้ 

     The oral radiology clinic makes 

radiographs (x-rays) of the teeth, jaws, skull, 

temporomandibular joints, and maxillary 

sinuses using digital intraoral and extraoral 

and advanced cone-beam CT imaging 

modalities, radiation safety guidelines and 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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radiographic interpretation is very important for 

diagnosis and proper treatment. 

 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล 

เฟเชยีล                                       1(1-0-2)                                               

Oral and Maxillofacial Surgery 

    ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง    

ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การ

วินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ

ติดเชื้อบริเวณช่องปากอันเนื่องมาจากฟัน การ

ว ิน ิจฉัยและจ ัดการป่วยที ่บาดเจ ็บที ่ ได ้ รับ

อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ

อุบัตเิหตุหมู่ การดูแลผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล  

     Preprosthetic surgery, principle of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and 

management of oral and maxillofacial injuries, 

referral system of mass casualty and caring 

hospital patients. 

 

 

 

 

 

the radiographic interpretation is very 

important for diagnosis and proper treatment 

 

421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโล 

เฟเชยีล                                     2(2-0-4) 

Oral and Maxillofacial Surgery 

       ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง

ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การ

วนิจิฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ

ติดเชื้อบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือเนื้อเยื่อในช่อง

ปาก การวินิจฉัยและจัดการผู ้ป่วยที ่ได ้รับ

อุบัตเิหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ

อุบัติเหตุหมู่ การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระบบ

โรงพยาบาล  

     Preprosthetic surgery, principles of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and 

management of oral and maxillofacial injuries, 

referral system of mass casualty and caring 

hospital patients 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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 421416 ชวีวทิยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

Oral Biology II 

     ใชค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน

และว ิทยาศาสตร์การแพทย์คล ิน ิก ในการ

ว ิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุและ

กระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก และ

ลักษณะจุลพยาธวิทิยา 

     Utilizing basic medical science and clinic 

medical science in disease analysis, etiology 

and pathogenesis clinical feature and 

histopathology. 

 

421419 อายุรศาสตร์ท่ัวไป              3(2-2-5) 

General Internal Medicine 

    ความรู ้พื ้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมท้ังการวนิจิฉัยโรค การดูแลรักษา การ

ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพการ

สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที ่ด ีในการดูแลผู ้ป ่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

diseases including diagnosis, patient 

421412 ชวีวทิยาช่องปาก 2            2(2-0-4) 

Oral Biology 2 

     การวิเคราะห์พยาธิสภาพของโรค สาเหตุ

และกระบวนการเกิดโรค ลักษณะทางคลินิก 

และลักษณะจุลพยาธวิทิยา 

     Disease analysis, etiology and 

pathogenesis clinical feature and 

histopathology 

 

 

 

 

421425 อายุรศาสตร์ท่ัวไปและการดูแล 

           ผู้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบ       3(2-2-5) 

General Medicine and Caring for Patients with 

Systemic Diseases 

     ความรู้พื้นฐานและการฝึกปฏิบัติงานทาง

คลินิกเกี่ยวกับผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ที่พบได้

บ่อย รวมทั ้งการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา 

การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาต่อ การฟื้นฟูสุขภาพ

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคโดยมี

ทัศนคติที ่ด ีในการดูแลผู ้ป่วยแบบองค์รวม 

ครอบคลุมถึงครอบครัว และชุมชนของผู้ป่วย 

     Basic knowledge and clinical practice in 

patients with common medical problems 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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management, referral management, 

rehabilitation, health promotion and disease 

prevention, establish good attitude in taking 

care of patients by the holistic approach; not 

only patients but also their family and 

community. 

               

421430 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น 1         1(1-0-2) 

Fixed Prosthodontics I 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น 

การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด

ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์

ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ

บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ

ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก

ชั่วคราว 

     Basic fundamentals of fixed prosthodontics 

preparation for clinical procedures, including 

diagnosis, biomechanic principles, and 

construction of fixed prosthodontic restorations, 

full metal crown, and partial metal crown, 

pontic ridge lap type, soldering and construction 

of individual tray. 

 

 

diseases diagnosis, patient management, 

referral management, rehabilitation, health 

promotion and disease prevention, 

establishing good attitude in taking care of 

patients family and community by the holistic 

approach  

 

421440 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น         2(2-0-4) 

Fixed Prosthodontics  

     การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา

ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ

รักษาผู ้ป่วยที ่ม ีการสึกของฟันอย่างรุนแรง 

หลักการพื้นฐานของการกรอฟันเพื ่อรองรับ

ครอบฟ ัน การออกแบบสะพานฟ ัน การ

วิเคราะห์ความสวยงาม การสร้างครอบฟัน

ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี

การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ

ลองและใส่ชิ ้นงาน การรักษาฟันที ่ผ่านการ

รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเทียม

ชนิดติดแน่น  

     Oral examination and treatment planning 

for fixed prostheses, steps for treating patient 

with severely worn teeth, basic principles of 

teeth preparation for crown, bridge design, 

esthetic and smile analysis, provisional 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

421431 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 

Fixed Prosthodontics Laboratory I    1(0-3-0) 

      การใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมในการทำ

สะพานฟันสามหน่วยในฟันหลังบนฟันจำลอง 

การทำครอบและสะพานฟันช ั ่วคราวด ้วย

อะคริลิกโดยวิธีทำในปากและนอกปากบนฟัน

จำลองท่ีเตรียมไว้แลว้ 

     Fundamentals of fixed prosthodontics 

prepared in the model the same as clinical 

procedures. The construction of temporary 

crown and temporary bridge use acrylic direct 

and indirect technique on the working prepared 

models. 

 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2           1(1-0-2) 

Operative Dentistry II 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง

ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริกซ์

และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดุท่ี

restoration, shade selection, gingival 

retraction, theory of impression for fixed 

prostheses, crown trial and insertion, 

restoration of endodontically treated teeth, 

implant supported fixed prostheses 

 

421441 ปฏบัิตกิารฟันเทียมชนดิตดิแน่น 

Fixed Prosthodontic Laboratory       1(0-3-0) 

     การกรอฟันสำหรับทำครอบฟัน  การ

เตรียมคลองรากฟันสำหรับทำเดือยฟัน  การ

พิมพ์ปากขั้นสุดท้าย  การทำชิ้นหล่อหลักใน

งานฟันเทียมชนิดติดแน่น  การทำครอบฟัน

ชั่วคราว 

     Teeth preparation for crown, post space 

preparation, final impression, master cast and 

die fabrication for fixed prostheses, provisional 

restoration 

 

 

 

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2         1(1-0-2) 

Operative Dentistry 2 

     วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด

ชั ่วคราวและวัสดุที ่ ใช ้ป ้องกันอันตรายต่อ

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟัน

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท

ฟัน การบูรณะช่องห่างระหว่างฟัน การกัน

ความชื ้นภายในช่องปาก ปัญหาภายหลังการ

บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบัดรักษาอาการ

เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี

เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ

พยาธิสภาพของฟันรวมทั ้งการวางแผนการ

รักษา 

     Restorative material, restorative procedure 

contact contour and embrasure, matrix and 

wedge, temporary materials, cement base and 

cavity liner, diastema closure, tooth isolation, 

postoperative problems, tooth bleaching, 

treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and 

veneers, esthetic considerations, operative 

examination and treatment planning. 

 

421436 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 

Operative Dentistry Laboratory II     1(0-3-0) 

     ฝึกการบูรณะโพรงฟันแบบต่างๆ ด้วยวัสดุ

บูรณะประเภทอมัลกัมและวัสดุบูรณะที ่ม ีสี

เหมือนฟันธรรมชาติ คอมโพสิตเรซิน และกลาส

ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ ในฟันหน้าและฟันหลังที่

กรอเตรียมโพรงฟันไว้ ฝึกการป้องกันโพรง

และวิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การ

กำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่อง

ปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสี

ฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน   การตรวจ

พยาธสิภาพของฟันและการวางแผนการรักษา 

     Tooth colored restorative materials, 

temporary materials, pulp protective 

materials, cavity preparation and restorative 

procedure for tooth colored materials, caries 

removal, tooth isolation, post operative 

problems, tooth bleaching, treatment of tooth 

sensitivity, operative examination and 

treatment planning 

 

 

 

 

421431 ปฏบัิตกิารทันตกรรมหัตถการ 2 

 Operative Dentistry Laboratory 2  1(0-3-0)                                          

     การฝึกการใช้เครื่องมือตัดฟัน เครื่องกรอ

เตรียมโพรงฟันสำหรับวัสดุอุดฟันชนิดสีเหมือน

ฟัน คอมโพสิตเรซิน กลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ 

การฝึกเตรียมโพรงฟันและบูรณะทั้งในฟันหน้า

และฟันหลัง ฝึกการใช้ซีเมนต์และรองพื้นใน

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ประสาทฟันในโพรงฟันลึก และฝึกการบูรณะฟัน

แบบชั่วคราว และฝึกการใส่แผ่นยางกันนำ้ลาย  

     Laboratory practices in restoring previously 

prepared dental cavities on anterior and 

posterior teeth with amalgam and tooth-

colored materials composite resin and glass 

ionomer cement, lining and protecting the deep 

cavities with pulp protection material, and filling 

cavities with temporary restorative materials, 

and rubber dam application. 

 

 

421438 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 1(0-3-0) 

Endodontic Laboratory                                                

      ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี ่ต่าง ๆ 

ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัด

ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การ

ใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและ

การอุดคลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic 

procedure, access opening, working length 

determination, mechanical instrumentation, 

intracanal medication, try main cone and root 

canal obturation. 

 

โพรงฟันลึก การบูรณะฟันแบบชั่วคราว การใส่

แผ่นยาง 

กันนำ้ลาย 

     Laboratory practice in hand instruments 

and rotary engines, to prepare the teeth into 

cavities suitable for tooth colorlike materials, 

composite resin, glass ionomer cement, 

including cavity preparation and restoration of 

anterior and posterior teeth, practice using 

cement and lining in deep cavity, temporary 

filling, and rubber dam application 

 

421434 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

Endodontic Laboratory                2(0-6-0) 

     การฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง 

ๆ ตั้งแต่ฟันหน้า ฟันกรามน้อย และฟันกราม                     

การเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัดความยาว

ทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การใส่ยาใน

คลองรากฟันการลองแท่งยางหลักและการอุด

คลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic 

procedure of anterior teeth, premolars and 

molars teeth such as access opening, working 

length determination, mechanical 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture II           1(1-0-2)  

     ข้อบ่งชี้และข้อพิจารณาในการเลือกประเภท

ของฟันเทียมให้แก่ผู ้ป่วย ขั ้นตอนการทำฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล

ต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ วัสดุท่ีใช้

ในการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment, indication, preliminary analysis, 

oral preparation, planning and design for the 

patients. Instruction includes sequential 

laboratory exercises and the dental materials 

used for fabricated removable partial denture. 

                    

 

 

 

 

421450 ปฏิบัตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

Denture Laboratory II 

    วเิคราะห์แบบจำลองฟันทางทันตกรรมจัดฟัน  

ฝึกปฏบัิตกิารทำเคร่ืองมอืแกไ้ขนสิัยผิดปกติ 

instrumentation, intracanal medication, try 

main cone and root canal obturation 

 

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ 2 

Removable Partial Denture 2         1(1-0-2)  

    การกรอแต ่งฟ ันเพ ื ่อรองร ับฟ ันเท ียม

บางส่วนชนิดถอดได้  การสื่อสารกับช่างทันตก

รรม  การลองโครงโลหะ  การพิมพ์ปากขณะ

ทำงาน  การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนดิ

ถอดได้  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้

งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ขั้นตอนการ

ออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐาน

อะคริลกิ 

     Tooth alteration for removable partial 

denture, laboratory communication, skeletal 

framework trial, functional impression, 

occlusion in removable partial denture, 

problem solving after delivery removable 

partial denture, design steps of acrylic partial 

denture 

 

421461ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 1 1(0-3-0) 

Orthodontic Laboratory 1 

    การฝึกปฏบัิตกิารพมิพ์ปากเพื่อทำแบบจำลอง

ฟันทางทันตกรรมจัดฟัน  

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     Laboratory about construction of 

orthodontic models, models analysis and 

construction of simple removable orthodontic 

appliances to correct abnormal habits. 

 

 

 

 

 

 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Occlusions 

     ปฏิบัติการในผู ้ป่วยที ่มีความผิดปกติของ

ระบบการบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้

การบำบัดรักษาและการตดิตามผลการรักษา 

       Clinical practice in the patients with 

abnormalities in masticatory system, model 

construction, treatment and recall. 

 

 

 

 

 

 

 

การฝึกปฏิบัติการดัดลวดทางทันตกรรมจัดฟัน 

และการออกแบบเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

ชนิดถอดได้เพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ป้องปราม 

      Laboratory practices in impression for 

orthodontic study models, orthodontic wire 

bending practice and practice of removable 

orthodontic appliance design for interceptive 

treatment 

 

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว    1(0-3-0) 

Occlusions Clinic 

     การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี

ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ว การปวดท่ี

ใบหนา้และช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน

กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน 

การใช ้อ ุปกรณ ์จำลองขากรรไกรบ ันท ึก

ความสัมพันธ์ของขากรรไกรและข้อต่อ การ

สร้างเฝือกสบฟัน การใส่ปรับเครื่องมือ การ

ตดิตามผลการรักษา 

     Clinical practice in treating patients with 

abnormalities or dysfunction of masticatory 

system, orofacial pain disorders with 

nonodontogenic origin, bruxism, intra and 

extra oral examinations, chart records, dental 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

421512 คลินิกปริทันตวทิยา 2         2(0-6-0) 

Clinical Practice in Periodontology II 

      ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสาขาปริทันตวิทยา

โดยให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบที่มี

ความรุนแรงระดับต้นและระดับกลาง 

     Clinical practice in periodontology to treat 

patients with slight to moderate periodontitis. 

 

                

 

 

421531 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 

Clinical Practice in Endodontics   
     ฝึกปฏบัิตกิารบันทึกประวัตผิู้ป่วย การตรวจ

วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ

เนื ้อเยื ่อรอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค 

การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา

คลองรากฟันในฟันท่ีมีหน่ึงหรือสองคลองราก 

     Clinical training of the historical records 

from the patients, evaluation, diagnosis of pulp 

and periapical tissues, prognosis, treatment 

model construction, using face bow in 

mounting casts in articulator, occlusal splint 

construction, delivery to patient and follow up 

 

421520 คลินิกปริทันตวทิยา 2        2(0-6-0) 

Periodontic Clinic 2 

     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกสหสาขาในการ

ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงอืกอักเสบและโรคปริ

ทันต์อักเสบระดับต้นโดยให้การรักษาแบบองค์

รวม 

     Clinical periodontal practice in 

comprehensive dental clinic to treat gingivitis 

and mild periodontitis patients with holistic 

approach 

 

421533 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์    2(0-6-0) 

Endodontics Clinic   

     การฝึกปฏิบัต ิการบันทึกประวัต ิผ ู ้ป่วย  

การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ

ใ นฟ ั น และ เน ื ้ อ เ ย ื ่ อ รอบปลา ยร า ก ฟั น  

การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ

การให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีหนึ่ง

หรือหลายคลองราก 

     Clinical training of historical records of 

patients, evaluation, diagnosis of pulp and 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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planning and root canal treatment in tooth with 

one or two root canals. 

 

           

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics I 

    การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันต กรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Ethically clinical course involving the 

diagnosis and comprehensive treatment 

planning of completely and partially edentulous 

cases, patient preparation prior to 

prosthodontics treatment, various types of fixed 

and removable prostheses, post and core for 

endodontically treated tooth, emergency 

treated prosthodontics patients, repaired 

denture, solve the problems of prosthodontics 

and maintenance. 

 

periapical tissues, prognosis, treatment 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or multi rooted canals 

                          

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 1 

    การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม

ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและฐาน

อะคริลกิ 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, complete denture fabrication, 

removable partial denture and acrylic partial 

denture fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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421533 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2           1(1-0-2) 

Endodontics II 

     สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก

ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย

รากฟัน ความเจ็บปวดที่มีสาเหตุจากเนื้อเยื่อใน

โพรงฟันและการบำบัดฉุกเฉิน หลักการและ

วิธีการรักษาคลองรากฟันในฟันหลายราก โรค

ของเนื้อเยื่อในโพรงฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรค

ปริทันต์ การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันใน

ฟันที่รากฟันยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ โรคฟันร้าว 

ภยันตรายท่ีเกิดขึ้นกับฟัน  

     Procedural error, non-surgical retreatment, 

surgical endodontic treatment, endodontic pain 

and endodontic emergency treatment, multi-

root treatment, endo-perio lesion, young 

permanent pulp therapy, cracked tooth 

syndrome, traumatic injuries to the teeth. 

 

 

 

421550 ทันตกรรมจัดฟัน 2             1(1-0-2) 

Orthodontics II 

    วิธีตรวจพิเคราะห์ทางทันตกรรมจัดฟันด้วย

หุ่นจำลองแบบฟัน และภาพถ่ายรังสีเอ็กซ์ของ

421531 วทิยาเอ็นโดดอนต์ 2          1(1-0-2) 

Endodontics 2 

     สาเหตุ การป้องกันและการแก้ไขความ

ผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการรักษาคลองราก

ฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้ำ การผ่าตัดปลาย

รากฟัน ความเจ็บปวดท่ีมสีาเหตุจากเนื้อเยื่อใน

โพรงฟัน และการบำบัดฉุกเฉิน การรักษาคลอง

รากฟันในฟันหลายราก โรคของเนื้อเยื่อในโพรง

ฟันที่มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์ การรักษา

โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟันในฟันที่รากฟันยัง

พัฒนาไม่สมบูรณ์ อาการฟันร้าว ภยันตรายที่

เกิดขึ้นกับฟัน  

     Cause, prevention and treatment of 

procedural error during endodontic treatment, 

non-surgical retreatment, surgical endodontic 

treatment, endodontic pain and endodontic 

emergency treatment, multi-root treatment, 

endo-perio lesion, young permanent pulp 

therapy, cracked tooth syndrome, traumatic 

injuries to the teeth 

 

421560 ทันตกรรมจัดฟัน 2           1(1-0-2) 

Orthodontics 2 

     การตรวจและเก ็บข ้อม ูลผ ู ้ ป ่ วยทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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กะโหลกศีรษะด้านข้าง การแก้ไขการสบฟันที่

ผิดปกติในระยะเริ่มแรก ตลอดจนลักษณะและ

ส่วนประกอบของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน

ชนิดถอดได้ 

     Model and lateral cephalometric analysis in 

orthodontics, interceptive orthodontic treatment 

and removable orthodontic appliances , types 

and components. 

 

421551 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics I 

     ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ในการบันทึกประวัติ 

ตรวจให้การวนิจิฉัย และให้การบำบัดรักษา โดย

ใช้เครื่องมือทันตกรรมจัดฟันอย่างง่ายสำหรับ

ผู้ป่วยเฉพาะราย 

     The Practice includes case history and 

clinical examination, orthodontic case analysis, 

diagnosis and treatment planning, treatment of 

simple malocclusion and abnormal habit 

correction utilizing minor tooth movement 

approaches. 

 

 

 

 

การว ิเคราะห์ภาพถ่ายร ังส ีกะโหลกศีรษะ

ด้านข้าง และการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาทาง

ทันตกรรมจัดฟันแก้ไข 

     Examination and data collection of 

orthodontic patients, model analysis, lateral 

cephalometric analysis, study of corrective 

orthodontic treatment 

 

 

421562 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1    1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 1 

     การปฏิบัติงานในคลิน ิกการซักประว ัต ิ 

ตรวจ และเก ็บข ้อม ูลในผู ้ป ่วยจำลองทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน 

     Clinical practices in history taking, 

examination and data recording in simulated 

orthodontic patients 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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421552 ปฏบัิตกิารทันตกรรมโรงเรียน2(1-3-2) 

Dental Laboratory in Primary School       

     ฝึกปฏบัิตกิารโครงการทันตกรรมในโรงเรียน 

โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพใน

โรงเรียน สำรวจสภาวะทันตสุขภาพและการเก็บ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

และแนวทางการแก้ไขปัญหา วางแผนโครงการ

แก้ไขปัญหา และปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ 

รวมท้ังประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผล

การปฏบัิตงิาน 

     Dental laboratory in primary school aims to 

correct data studying in dental school, oral 

health survey and qualitative data, analysis of 

the problem and its causes and solutions, 

project planning problems, perform project 

activities, program evaluation, summarize and 

report performance. 

 

 

421554 ระบบงานทันตสาธารณสุข    1(1-0-2) 

Dental Public Health System 

     ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย 

บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันต

สาธารณสุข การบริหารราชการสาธารณสุข 

และการพัฒนาบุคลากรทางทันตสาธารณสุข 

421551 ปฏบัิตกิารทันตกรรมโรงเรียน 

 Practice in School Dental Program 2(1-3-2) 

     ปฏ ิบ ัต ิการสร ้างเสร ิมท ันตส ุขภาพใน

โรงเรียน โดยมีเจ้าของทันตสุขภาพอันได้แก่

นักเรียน เป็นผู้คิดริเร่ิม และดำเนินการเอง โดย

มีนิสิตเป็นผู ้เอื ้ออำนวยให้นักเรียนสามารถ

ดำเนินการโครงการตามความคิดริเริ่มของเขา

เอง โดยนิสิตยึดถือกระบวนการ ออตตาวา  

ชาเตอร์  การจัดทำสรุปและรายงานผลการ

ปฏบัิตงิาน 

     Practice in oral health promotion in school, 

the program must be initiated and 

implemented by the school children the role of 

dental students are to facilitate school children 

program Dental students adhere to the 

Ottawa Charter process. Summaries of the 

outcomes and reports of performance are 

needed at the end 

 

421550 ระบบงานทันตสาธารณสุข   1(1-0-2) 

Dental Public Health System 

     ความเท่าเทียมในการเข ้าถ ึงระบบงาน

สาธารณสุขเป้าหมาย และ องค์ประกอบของ

ระบบสาธารณสุข ระบบงานทันตสาธารณสุข

ในประเทศไทย กระบวนการในการกำจัด

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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     Dental public health system in Thailand, the 

role of the dentist in the dental health, public 

administration, dental health and personal 

development. 

 

 

 

 

 

 

 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก          1(1-0-2) 

Pediatric Dentistry I 

    เพื ่อศึกษาพัฒนาการที ่ เก ี่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโตและพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุ

ต่างๆ การปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับ

การรักษาทางทันตกรรม การวิน ิจฉัย การ

วางแผนการรักษา การรักษาและการป้องกันโรค 

หรือความผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก 

การสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยา

ชา การถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การ

บูรณฟันนำ้นม      

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting dental 

treatment, diagnosis, treatment plan, 

อุปสรรคในการเข้าถึงบริการทันตสาธารณสุข 

บทบาทของทันตแพทย์ในการดำเนินงานทันต

สาธารณสุข กำลังคนทางทันตสาธารณสุข 

     Equality in accessing the public health 

system, goals and components of public health 

system dental public health system in 

Thailand. process of removing barriers to 

access to public health dental services, the 

role of dentists in public health dentistry, 

public health dental workforce 

 

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก        2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry  

      พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ

ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา

ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ

รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ

ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง

เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ

ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ

ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ

ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก 

รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก

ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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treatment and prevention of common intra-oral 

diseases and disorders in children, child dental 

health promotion, local anesthesia, exodontias, 

rubber dam application and operative dentistry 

in deciduous teeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่ 

การรักษาทางทันตกรรมและการจัดการที่

เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้

ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ

เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง

การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก    

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting 

dental treatment, diagnosis, treatment plan, 

treatment and prevention of common intra-

oral diseases and disorders in children, child 

dental health promotion, local anesthesia, 

exodontias, rubber dam application and 

operative dentistry in deciduous teeth. Pulpal 

treatment in deciduous tooth and early 

erupting permanent tooth, juvenile 

periodontitis, soft tissue oral lesions in children, 

trauma in primary dentition, eruption 

disturbances, child abuse, space maintainer 

application, treatment and proper 

management for children with systemic 

disease or special consideration, medication in 

paedodontics, anxiolytic agent application, 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
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421556 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก1 1(0-3-0) 

Clinical Practice in Pediatrics Dentistry I     

     ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 

ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  การ

รักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพช่อง

ปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในเด็ก

ปกติหรือเด็กที่มคีวามผิดปกต ิ ซึ่งอยู่ในขอบเขต

ที่สามารทำการร ักษาทางทันตกรรมที ่ เด็ก

สามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ พร้อม

ทั ้งมีการฝึกปฏิบัต ิในแบบจำลอง ในการทำ

ครอบฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่

แผ่นยางกันน้ำลาย พัลโมโตมี พัลเพคโตมี  การ

บูรณะฟันน้ำนมด้านประชิดฟัน  และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Offers clinical practice in pediatric dentistry 

which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and 

preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical in 

models used stainless steel crown rubber dam 

management of dental treatment for children 

under general anesthesia and management of 

paedodontic clinic 

 

421563 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 

Pediatric Dentistry Clinic 1           2(0-6-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ

เด็ก ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา  

การรักษาทางทันตกรรม การสร้างเสริมสุขภาพ

ช่องปาก การรักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายใน

เด็กปกติหรือเด็กที่มีความผิดปกติ  ซึ่งอยู่ใน

ขอบเขตที่สามารทำการรักษาทางทันตกรรมที่

เด็กสามารถให้ความร่วมมือต่อการรักษาได้ 

การฝึกปฏิบัติในแบบจำลอง ในการทำครอบ

ฟันเหล็กไร้สนิม เครื่องมือกันที่ การใส่แผ่นยาง

กันนำ้ลาย  พัลโมโตมี  พัลเพคโตมี  การบูรณะ

ฟันนำ้นมดา้นประชิดฟัน  การฉีดยาชาในผู้ป่วย

เด็ก และการสัมมนากลุ่มย่อย      

     Clinical practice in pediatric dentistry 

which includes oral examination, diagnosis, 

radiographic, treatment planning and 

preventive approach, provides simple 

treatment for co-operative children, practical 

in models used stainless steel crown rubber 

dam for simple treatment of restoration , local 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

for simple treatment of restoration and seminar 

in small group discussion. 

                 

421558 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 2  

Orthodontic Laboratory II                1(0-3-0) 

     วเิคราะห์แบบจำลองการสบฟันผิดปกต ิการ

ทำเครื่องมือรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายๆ 

ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการเคลือบฟันเพียง

เล็กน้อย 

     Laboratory about model analysis of 

malocclusion and construction of simple 

orthodontic appliances to provide minor tooth 

movement for the interceptive treatment. 

 

421610 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2 

 Clinical Practice in Oral Surgery II   2(0-6-0)                                

     ฝึกปฏบัิตกิารถอนฟันแบบซับซ้อน ผ่าฟันคุด 

ผ่าตัดฟันฝังที่ง่าย ศัลยกรรมก่อนงาน   ทันตก

รรมประดิษฐ์และเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่อง

ปากและแม็กซิลโลเฟเชยีลภายใต้การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical 

removal of impacted tooth and embedded 

tooth, preprosthetic surgery and assisting in 

oral and maxillofacial surgery under general 

anesthesia. 

anesthesia for pediatric dental patients and 

seminar in small group discussion 

 

421561 ปฏบัิตกิารทันตกรรมจัดฟัน 2 

Orthodontic Laboratory 2               1(0-3-0) 

     ปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยทาง 

ทันตกรรมจัดฟัน ด้วยการวเิคราะห์แบบจำลอง

ฟัน การวิเคราะห์ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะ

ด้านขา้ง และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง 

     Laboratory practices in data analysis of 

orthodontic patients by model analysis, lateral 

cephalometric analysis and related information 

 

 

421620 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3 

Oral Surgery Clinic 3                   2(0-6-0) 

     การฝึกปฏิบัติการถอนฟันแบบซับซ้อน การ

ผ ่ าฟ ันค ุด  การผ ่ าต ัดฟ ันฝ ั งท ี ่ ง ่ าย  การ

ทำศัลยกรรมก่อนงานทันตกรรมประดิษฐ์ และ

การเป็นผู้ช่วยผ่าตัดศัลยกรรมช่องปากและ 

แม็กซิลโลเฟเชยีลภายใต้การดมยาสลบ  

     Practice in complicated extraction, surgical 

removal of impacted tooth and embedded 

tooth, preprosthetic surgery and assisting in 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

421630 คลินกิทันตกรรมประดิษฐ์ 2 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics II 

     การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมตดิแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Examination, diagnosis, treatment plan and 

therapy in prosthodontics ie complete denture, 

removable partial denture, fixed prosthesis 

including crown and bridge, post and core, 

emergency treatment in prosthodontics ie 

denture repair, correction prosthodontics clinical 

problems, maintaining and recalling. 

 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

     หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้

มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้

oral and maxillofacial surgery under general 

anesthesia 

 

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 2 

     การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก

รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน

และแกนฟัน การทำสะพานฟัน 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, crown fabrication, post and core 

fabrication, bridge fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

      หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้

มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ได ้ประส ิทธ ิภาพสูงส ุด การใช ้สารบอนด ิง 

หลักการปัจจุบันและกลไกของการยดึตดิ ปัญหา

ที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ

การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่

รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต 

การรักษาฟันที ่สูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษา

อาการเสียวฟัน บทนำทันตกรรมเพื ่อความ

สวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทันตกรรม

หัตถการ 

    Principles of minimal intervention, technical 

considerations for successful composite resin 

restorations, use of dentin bonding agents, 

current principles and mechanism of bonding, 

problems and solutions in restoring with resin 

composites, amalgam bonding, restoration of 

endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, 

treatment of hypersensitivity, introduction to 

esthetic dentistry, new technology involving 

operative dentistry. 

 

 

 

 

 

ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้สารบอนดิง 

หลักการปัจจุบ ันและกลไกของการยึดต ิด 

ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม

สิตและการแก้ไข การบูรณะช่องว่างระหว่างฟัน 

การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์ และวีเนียร์  

การบ ูรณะฟ ันท ี ่ ร ักษาคลองรากฟ ันแล ้ว  

การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย

ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำทัน

ตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน

งานทันตกรรมหัตถการ 

      Principles of minimal intervention, 

technical considerations for successful 

composite resin restorations, use of dentin 

bonding agents, current principles and 

mechanism of bonding, problems and solutions 

in restoring with resin composites, diastema 

closure, inlays onlays and veneer, restoration 

of endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, 

treatment of hypersensitivity, introduction to 

esthetic dentistry, new technology involving 

operative dentistry 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421650 คลินกิทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

Clinical Practice in Orthodontics II 

     การเลือกผู้ป่วยที่มีการกัดสบผิดปกติมาก

ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมจัดฟัน 

เพื่อการส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ   การสอนรวมถึง

การแก้ไขการกัดสบของฟันผู้ป่วยที่ผิดปกติชนิด

ไม่ซับซ้อน ที่ไม่เกินความสามารถของนักศึกษา 

และสามารถบอกแยกได้ถึงความผิดปกติของ

อวัยวะส่วนหัวที่ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจัด

ฟันตอ้งการได้ ในส่วนของนักศึกษาต้องสามารถ

พิเคราะห์ ผู ้ป่วยตามขั ้นตอนการตรวจรักษา

ผู้ป่วยท่ีต้องจัดฟันในคลินิกได้จรงิ 

Familiarization with procedures used by 

orthodontists in the correction of severe 

malocclusions enables to select those patients 

requiring referral, teaching includes the 

correction of uncomplicated dental 

malocclusions within the scope of student’s 

treatment capabilities and clear identification of 

those complicated skeletal components which 

require treatment by an orthodontist, while the 

primary responsibility of the student is 

diagnostic in nature, students are required to 

carry out certain clinical orthodontic procedures 

on patient. 

421661 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 2    1(0-3-0) 

Orthodontic Clinic 2 

       การปฏิบัติงานในคลินิกเพื ่อดูแลผู ้ป่วย

ทางทันตกรรมจัดฟัน ซักประวัติ และตรวจ

ผู ้ป ่วยทางทันตกรรมจัดฟันเพื ่อเก็บข้อมูล 

วเิคราะห์ และวางแผนการรักษา 

     Clinical practices in caring of orthodontic 

patients, taking history and examination 

orthodontic patients for data recording, 

analysis and treatment planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421654 นวัตกรรมทางทันตกรรม      1(1-0-2) 

Dental Innovation  

     องค์ความรู้ในวัสดุ สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้อง

กับงานทันตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงหลักการ

เบื้องต้นของงานทันตกรรมรากเทียม ซึ่งได้แก่

ระบบและส่วนประกอบต่าง ๆ ของรากเทียม   

ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามและผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดจาก

การใส ่รากเทียม โดยมีการฝ ึกปฏ ิบ ัต ิการ

ทำศัลยกรรมรากเทียมในแบบจำลองฟัน 

     Updated knowledge of dental material and 

dental products the basic principle of dental 

implant; system and components of dental 

implant; indications contraindications and 

complications for dental implant; implant 

surgery in simulated models. 

 

421655 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาล       2(0-6-0) 

Clinical Practice in Hospital 

    ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบบองค์รวม 

ดูแลสุขภาพทั ่วไป และที ่ เก ี ่ยวข้องกับทันต

สุขภาพ ศกึษาระบบ ระเบียบ การบริการสุขภาพ

ในระดับต่างๆ ในโรงพยาบาลทั่วไป  โรงพยาบาล

ชุมชน ศูนย์สุขภาพเมือง และชุมชน ของภาครัฐ 

ศึกษาบทบาท หน้าที ่ของทันตแพทย์ ที ่ต ้อง

421671 หัวขอ้ปัจจุบันทางทันตกรรม 1(0-2-1) 

Current Topics in Dentistry   

     การศึกษาและการอภิปรายแนวคิดร่วม

สมัยเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์และกระบวนการ

รักษาทางทันตกรรมโดยการบูรณาการองค์

ความรู้พื้นฐาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ

ท่ีใชใ้นการรักษาทางทันตกรรมในปัจจุบัน  

     Studying and discussion in contemporary 

concepts of dental materials and treatment 

procedures in Dentistry by integration of basic 

knowledge, new technologies and innovations 

in current dental treatment  

 

 

 

 

421651 ปฏบัิตกิารโรงพยาบาล       2(0-6-0) 

Practice in General Hospital 

     ระบบ ระเบียบ การบริหาร บริการ ของ

โรงพยาบาลศูนย์/ทั ่วไป และเครือข่ายของ

โรงพยาบาลในทุกระดับ  บทบาท หน้าที่ของ

ทันตแพทย์ ที่ต้องประสานงานทำงานร่วมกับ 

แพทย์และบุคลากรด้านการแพทย์ทุกสาขา

อย่างถูกตอ้งมีประสิทธิภาพ การปฏบัิตงิานของ

ทันตแพทย์ในผู ้ป่วยที ่ซับซ้อน การประเมิน

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ทำงานร ่วมก ับ แพทย ์  และบ ุคลากร ด ้าน

การแพทย์ทุกสาขาได้  

     Practice on health promotion and treatment 

both holistic health and oral health in the 

government hospitals, health care system in 

various levels is performed in the provincial 

health office, community medical units, both 

general hospitals in city and rural areas, along 

with the role and job description of dentists and 

dental health personal under the health care 

system are practice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพและสั่งการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมที่

จะรับไว้รักษาไว้ในโรงพยาบาล สังเกตุการณ์

ทำงานในห้องผ่าตัด และ หอผู ้ป่วย การขอ

คำปรึกษา และให้คำปรึกษาในการรักษาผู้ป่วย

ที่มีปัญหาทางทันต กรรมและมีโรคทางระบบ

อื่นๆในร่างกาย จาก/แก่ หน่วยงานเกี่ยวข้องใน

โ รงพยาบาล บ ั นท ี ก เ วชระ เบ ี ยนระบบ

โรงพยาบาล ถูกตอ้ง ครบถ้วน ตามมาตรฐาน 

     Study the service and management 

system of the regional / general hospital 

including the networks. Study role of dentists 

in coordinating with medical doctors and other 

medical personnel. Observe the dentist's 

performance in a complex patient. Study the 

condition assessment and prescribe the 

treatment of dental patients who will be 

admitted to the hospital. Observe, work in 

operating rooms and wards, consultation and 

provide consultation in the treatment of 

patients with dental problems and other 

systemic diseases from / to relevant 

departments in the hospital. Record medical 

record that is correctly and completely 

according to the standard 

ป ร ั บ ค ำ อ ธ ิ บ า ย ร า ย ว ิ ช า ใ ห้

สอดคล้องกับชื่อรายวิชา , เนื้อหา

รายวชิา และจำนวนหน่วยกิต 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

        5) ยา้ยช้ันปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ย้ายช้ันปี 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์  4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry  

    ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะ

เคมี เทอร์โมไดนามิกส์จลศาสตร์เคมี การ

เรียกชื่อ การเตรียมและปฏกิิริยาของสารอินทรีย์

ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ 

ส า รประ ก อบอะ โ รมา ต ิ ก  เ อค ิ ล เ ฮ ไ ล ด์  

แอลกอฮอล์ ฟนีอล อเีทอร์ สารประกอบคาร์บอ

นลิ เอมนี กรดคาร์บอกซิลกิ และสารชีวโมเลกุล 

    Stoichiometry, atomic structure, chemical 

bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of 

organic compounds, alkane, alkene, alkyne, 

aromatic compounds, alkyl halide, alcohol, 

phenol, ether, carbonyl compounds, amine, 

carboxylic acid and biomolecules 

 

 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1                                

Human Anatomy I             3(2-3-6) 

     กระดูกหลังส่วนตื้นและส่วนลึก บริเวณท้าย

ทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หน้าอก รักแร้ รยางค์

บน ช่องอกและปอด ประจันอก หัวใจและหลอด

เลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะภายใน

5) ยา้ยช้ันปี 

242103 เคมีท่ัวไปและเคมีอินทรีย์    4(3-3-8) 

General and Organic Chemistry  

    ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม

พันธะเคมี เทอร์โมไดนามิกส์จลศาสตร์เคมี 

การเรียกชื ่อ การเตรียมและปฏิก ิร ิยาของ

สารอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่ อัลเคน อัลคีน 

อัลไคน์ สารประกอบอะโรมาติก เอคิลเฮไลด์ 

แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ สารประกอบคาร์

บอนิล เอมีน กรดคาร์บอกซิลิก และสารชีว

โมเลกุล 

    Stoichiometry, atomic structure, chemical 

bonding, thermodynamic, chemical kinetic, 

nomenclature, preparation and reaction of 

organic compounds, alkane, alkene, alkyne, 

aromatic compounds, alkyl halide, alcohol, 

phenol, ether, carbonyl compounds, amine, 

carboxylic acid and biomolecules 

 

363213 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 1                                   

Human Anatomy I                        3(2-3-6)                      

     กระดูกหลังส่วนตืน้และส่วนลึก บริเวณท้าย

ทอย ด้านหลังของหัวไหล่ หนา้อก รักแร ้รยางค์

บน ช่องอกและปอด ประจันอก หัวใจและ

หลอดเลือด ผนังหน้าท้องและขาหนีบ อวัยวะ

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและอวัยวะใน

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

     Bone, superficial and deep back, occipital 

region, posterior shoulder, pectora, axilla, 

upper extremity, thoracic cage and lung, 

mediastinum, cardiovascular system, anterior 

abdominal wall and groin, abdominal viscera, 

posterior abdominal wall and urinary system 

 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2                     

Human Anatomy II             3(2-3-6) 

     ศรีษะและกะโหลกศรีษะ ช่องปาก โครงสร้าง

ทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู จมูก ข้อต่อ

ขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคีย้ว คอ 

     Head and skull, oral cavity, external 

structure of oral cavity, eye, ear, nose, 

temporomandibular joint and masticatory 

muscle and neck 

 

 

365211 ชวีเคมีการแพทย์เบือ้งต้น    4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

     คุณสมบัตทิางเคมีและเมแทบอลิซึมของคาร์

โบโฮเดรต โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค 

ความสัมพันธ์ของวิถีเมแทบอลิซึม ยีนและการ

ภายในช่องท้อง ผนังด้านหลังช่องท้องและ

อวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะ 

     Bone, superficial and deep back, occipital 

region, posterior shoulder, pectora, axilla, 

upper extremity, thoracic cage and lung, 

mediastinum, cardiovascular system, anterior 

abdominal wall and groin, abdominal viscera, 

posterior abdominal wall and urinary system 

 

363214 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 2                         

Human Anatomy II            3(2-3-6) 

     ศ ี รษะและกะ โหลกศ ี รษะ  ช ่ อ งปาก 

โครงสร้างทางด้านนอกของช่องปาก ดวงตา หู 

จมูก ข้อต่อขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี ้ยว 

คอ 

     Head and skull, oral cavity, external 

structure of oral cavity, eye, ear, nose, 

temporomandibular joint and masticatory 

muscle and neck 

 

365211 ชวีเคมีการแพทย์เบือ้งต้น   4(3-3-8) 

Fundamental Medical Biochemistry 

     ค ุณสมบัต ิทางเคมีของคาร ์โบโฮเดรต 

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โปรตนี ลิพิด และนวิคลีโอไทด์ 

คุณสมบัตแิละการทำงานของเอนไซม์ เมแทบอ

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงออกของยีน ชีววิทยาโมเลกุลและเทคนิค

ทางพันธุวิศวกรรม โรคและความผิดปกติทาง

ชีวเคมี โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ วัฏ

จักรของเซลล์ กลไกการเกิดมะเร็ง ชีวเคมีของ

เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเทคนิคในการวิเคราะห์ทาง

ชวีเคม ี

     Chemical properties and metabolism of 

carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid, 

metabolism integration, gene and gene 

expression, molecular biology and genetic 

engineering techniques, biochemical diseases 

and disorders, nutrition and malnutrition, cell 

cycle, carcinogenesis, biochemistry of 

connective tissues and techniques in 

biochemical analysis 

 

 

 

 

421151 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก      2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

    หล ักการ แนวค ิด การส ่งเสร ิมส ุขภาพ  

การเก็บข้อมูลเช ิงปร ิมาณและเช ิงคุณภาพ   

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุข

ศกึษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

ลิซึมของสารชวีโมเลกุล ความสัมพันธ์ของวิถีเม

แทบอลิซึม ยีนและการแสดงออกของยีน อณู

ชวีวทิยาและเทคนิคทางพันธุวศิวกรรม โรคและ

ความผิดปกติทางชีวเคมี ชีวเคมีของเลือด 

ฮอร์โมนและการส่งสัญญาณทางชีวภาพ กลไก

การเกิดมะเร็ง และการทดสอบคุณสมบัติทาง

ชวีเคมีของสารชวีโมเลกุล 

     Chemical properties of carbohydrates, 

connective tissues, proteins, lipids and 

nucleotides, properties and activities of 

enzymes, metabolism of biomolecules, 

metabolic interrelationships, gene and gene 

expression, molecular biology and genetic 

engineering techniques, biochemical disorders 

and diseases, biochemistry of blood, 

hormones and biosignaling, carcinogenesis 

and biochemical properties testing for 

biomolecules 

 

421250 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก      2(1-3-2) 

Oral Health Promotion 

    หล ักการ แนวคิด การส่งเสร ิมส ุขภาพ  

การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนโดยการให้ทันตสุข

ศกึษาและการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Principle and concept in health promotion, 

quantitative and qualitative data collection, 

dental education for health promotion in 

community and health promotion proposal. 

 

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลนิกิ 

Preclinical Practice                         2(0-6-3) 

     การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การ

ซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อง

ปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน

ใบสั ่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การ

ควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม รวมถึง

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

     Preclinical practice in infection control, 

history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing 

prescription, taking intra oral radiography, 

moisture control in operative dentistry, doctor 

and patient communication. 

 

 

 

 

 

     Principle and concept in health promotion, 

quantitative and qualitative data collection, 

dental education for health promotion in 

community and health promotion proposal 

 

421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลนิกิ 

Preclinical Practice                       2(0-6-0) 

     การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เก ี ่ยวกับ การควบคุมการติดเชื ้อในคลินิก  

การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจ

ช่องปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู ้ชีพ  

การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 

การควบคุมความชื ้นในหัตถการทันตกรรม  

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

     Preclinical practice in infection control, 

history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing 

prescription, taking intra oral radiography, 

moisture control in operative dentistry, doctor 

and patient communication 

 

 

 

 

 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421330 ทันตวัสดุศาสตร์และเครื่องมือ 

           ทันตกรรม                       2(2-0-4) 

Dental Materials and Instrument  

     หลักการ และวิธีการใช้เครื ่องมือในการ

ทดสอบหาคุณสมบัตทิางด้านทันตวัสดุศาสตร์ 

     Basic principle, method, the composition, 

properties, and manipulation of the dental 

materials used in the practice of dentistry are 

discussed. 

 

421354 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2)  

Orthodontics I 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ข้อต่อขากรรไกร  และอวัยวะอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง  พัฒนาการของการสบฟันตลอดจน

สาเหตุและการจำแนกการสบฟันท่ีผิดปกติ 

     Base on basic knowledge of craniofacial 

growth, temporomandibular joint, development 

of related organs, the development of 

dentitions and occlusion, including etiology and 

types of malocclusion. 

 

 

 

 

421240 ทันตวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยทีาง 

           ทันตกรรม                      2(2-0-4) 

Dental Materials and Technologies   

     พ ื ้นฐานความร ู ้ด ้านว ัสด ุศาสตร ์  และ

เทคโนโลยท่ีีเกี่ยวข้องกับทันตกรรมในปัจจุบัน 

     Basic knowledge of dental materials and 

technologies related to current dentistry 

 

 

 

421460 ทันตกรรมจัดฟัน 1             1(1-0-2)  

Orthodontics 1 

     การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและ

ใบหน้า ฟัน และอวัยวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการ

สบฟัน การจำแนกลักษณะของการสบฟันที่

ปกติและการสบฟันที่ผิดปกติ สาเหตุของการ

สบฟันท่ีผิดปกติ แนวคิดการออกแบบเคร่ืองมือ

ทางทันตกรรมจัดฟันชนิดถอดได้ และการรักษา

ทางทันตกรรมจัดฟันป้องปราม 

     Studies of growth and development of 

craniofacial, dentoalveolar and others in 

related with occlusion, classification of normal 

occlusion and malocclusion, etiologies of 

malocclusion, conceptual design of removable 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

421439 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture II          1(1-0-2)  

      ข ้อบ ่งช ี ้และข ้อพ ิจารณาในการเล ือก

ประเภทของฟันเทียมให้แก่ผู้ป่วย ขั้นตอนการทำ

ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ ปัจจัยต่าง ๆ ที่มี

ผลต่อการทำฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ วัสดุ

ท่ีใชใ้นการทำฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 

     Provides the student with the fundamentals 

of treatment, indication, preliminary analysis, 

oral preparation, planning and design for the 

patients. Instruction includes sequential 

laboratory exercises and the dental materials 

used for fabricated removable partial denture.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

orthodontic appliances and interceptive 

orthodontic treatment 

 

421344 ฟันเทียมบางส่วนชนดิถอดได้ 2 

Removable Partial Denture 2        1(1-0-2) 

    การกรอแต ่งฟ ันเพ ื ่อรองร ับฟ ันเท ียม

บางส่วนชนิดถอดได้  การสื่อสารกับช่างทันตก

รรม  การลองโครงโลหะ  การพิมพ์ปากขณะ

ทำงาน  การสบฟันในงานฟันเทียมบางส่วนชนดิ

ถอดได้  การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้

งานฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้  ขั้นตอนการ

ออกแบบฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐาน

อะคริลกิ 

     Tooth alteration for removable partial 

denture, laboratory communication, skeletal 

framework trial, functional impression, 

occlusion in removable partial denture, 

problem solving after delivery removable 

partial denture, design steps of acrylic partial 

denture 

 

 

 

 

 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421511 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว      1(0-3-0) 

Clinical Practice in Occlusions 

      ปฏิบัติการในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ

ระบบการบดเคี้ยว การทำแบบจำลอง การให้

การบำบัดรักษาและการตดิตามผลการรักษา 

       Clinical practice in the patients with 

abnormalities in masticatory system, model 

construction, treatment and recall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก          1(1-0-2) 

Pediatric Dentistry I 

     พัฒนาการที่เกี ่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤตกิรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับ

พฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทาง

ทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 

421610 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว    1(0-3-0) 

Occlusion Clinic 

     การปฏิบัติการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มี

ความผิดปกติของระบบการบดเคีย้ว การปวดท่ี

ใบหนา้และช่องปากที่ไม่ใช่เหตุจากฟัน การนอน

กัดฟัน การตรวจบันทึก การทำแบบจำลองฟัน 

การใช ้อ ุปกรณ ์จำลองขากรรไกรบ ันท ึก

ความส ัมพ ันธ ์ ของขากรรไกรและข ้อต่อ  

การสร้างเฝือกสบฟัน การใส่ปรับเครื่องมือ 

การตดิตามผลการรักษา 

     Clinical practice in treating patients with 

abnormalities or dysfunction of masticatory 

system, orofacial pain disorders with 

nonodontogenic origin, bruxism, intra and 

extra oral examinations, chart records, dental 

model construction, using face bow in 

mounting casts in articulator, occlusal splint 

construction, delivery to patient and follow up 

 

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก        2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry  

     พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ

ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา

ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

การรักษาและการป้องกันโรค หรอืความผิดปกติ

ในช่องปากที ่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอน

ฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณฟัน

นำ้นม 

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting dental 

treatment, diagnosis, treatment plan, 

treatment and prevention of common intra-oral 

diseases and disorders in children, child dental 

health promotion, local anesthesia, exodontias, 

rubber dam application and operative dentistry 

in deciduous teeth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ

ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง

เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ

ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ

ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ

ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก 

รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก

ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ

ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่ 

การรักษาทางทันตกรรมและการจัดการที่

เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้

ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ

เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง

การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก     

     Development of growth and behavior of 

various age children behavior changes for 

accepting dental treatment, diagnosis, 

treatment plan, treatment and prevention of 

common intra-oral diseases and disorders in 

children, child dental health promotion, local 

anesthesia, exodontias, rubber dam 

application and operative dentistry in 

deciduous teeth, pulpal treatment in 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421614 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์   

                                                1(1-0-2) 

Management of Medical Emergency 

      การจ ัดการผู ้ป ่วยในภาวะฉุกเฉ ิน ทาง

การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน

หายใจ อุดตันและแพ้ยา การป้องกันและจัดการ

ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ในคลินิก 

ทันตกรรม  

     Management of patients with medical 

emergency conditions; unconsciousness, chest 

pain, airway obstruction and drug allergy, 

prevention and management of medical 

emergency in dental clinic. 

deciduous tooth and early erupting permanent 

tooth, juvenile periodontitis, soft tissue oral 

lesions in children, trauma in primary 

dentition, eruption disturbances,  child abuse, 

space maintainer application, treatment and 

proper management for children with systemic 

disease or special consideration, medication in 

paedodontics, anxiolytic agent application, 

management of dental treatment for children 

under general anesthesia and management of 

paedodontic clinic 

 

421426 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์                               

                                               1(1-0-2) 

Management of Medical Emergency 

      การจัดการผู ้ป ่วยในภาวะฉุกเฉิน ทาง

การแพทย์ ภาวะหมดสติ เจ็บหน้าอก ทางเดิน

หายใจ อ ุดต ันและแพ้ยา การป้องกันและ

จัดการผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ใน

คลินิกทันตกรรม  

     Management of patients with medical 

emergency conditions unconsciousness, chest 

pain, airway obstruction and drug allergy, 

prevention and management of medical 

emergency in dental clinic 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421631 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

     หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้

มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้

ได ้ประส ิทธ ิภาพสูงส ุด การใช ้สารบอนด ิง 

หลักการปัจจุบันและกลไกของการยดึตดิ ปัญหา

ที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอมสิตและ

การแก้ไข การบอนด์อมัลกัม การบูรณะฟันที่

รักษาคลองรากฟันแล้ว การฟอกสีฟันที่มีชีวิต 

การรักษาฟันที ่สูญเสียผิวหน้าฟัน การรักษา

อาการเสียวฟัน บทนำทันตกรรมเพื ่อความ

สวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในงานทันตกรรม

หัตถการ 

    Principles of minimal intervention, technical 

considerations for successful composite resin 

restorations, use of dentin bonding agents, 

current principles and mechanism of bonding, 

problems and solutions in restoring with resin 

composites, amalgam bonding, restoration of 

endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, 

treatment of hypersensitivity, introduction to 

esthetic dentistry, new technology involving 

operative dentistry. 

 

421530 ทันตกรรมหัตถการร่วมสมัย 1(1-0-2) 

Contemporary Operative Dentistry  

      หลักการบูรณะฟันโดยการอนุรักษ์ฟันให้

มากที่สุด การบูรณะฟันด้วยเรซินคอมโพสิตให้

ได ้ประสิทธิภาพสูงสุด การใช้สารบอนดิง 

หลักการปัจจุบ ันและกลไกของการยึดต ิด 

ปัญหาที่พบเมื่อทำการบูรณะฟันด้วยเรซินคอม

สิตและการแก้ไข การบูรณะช่องว่างระหว่างฟัน 

การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์ และวีเนียร์  

การบ ูรณะฟ ันท ี ่ ร ักษาคลองรากฟ ันแล ้ว  

การฟอกสีฟันที่มีชีวิต การรักษาฟันที่สูญเสีย

ผิวหน้าฟัน การรักษาอาการเสียวฟัน บทนำทัน

ตกรรมเพื่อความสวยงาม เทคโนโลยีใหม่ๆ ใน

งานทันตกรรมหัตถการ 

      Principles of minimal intervention, 

technical considerations for successful 

composite resin restorations, use of dentin 

bonding agents, current principles and 

mechanism of bonding, problems and solutions 

in restoring with resin composites, diastema 

closure, inlays onlays and veneer, restoration 

of endodontically treated tooth, vital tooth 

bleaching, treatment of tooth surface loss, 

treatment of hypersensitivity, introduction to 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

421657 ทันตกรรมครอบครัว 2 2(0-6-3) 

Family Dentistry II              

     การวิเคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ

ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ

ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

ผลการร ักษา การสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

     Analysis of oral health problems of family 

members, size of the problem and the impact 

of the problem, factors that cause , and 

associated risk factors, guidelines for evaluation 

and treatment, to strengthen family 

involvement in care sustained.  

 

 

 

 

 

 

 

esthetic dentistry, new technology involving 

operative dentistry 

 

421450 ทันตกรรมครอบครัว 2 1(1-0-2) 

Family Dentistry 2              

      การวเิคราะห์สภาพปัญหาสุขภาพช่องปาก

ของบุคคลในครอบครัว ขนาดของปัญหาและ

ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และ

ปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง และแนวทางการประเมิน

ผลการร ักษาการสร ้างความเข ้มแข ็ ง ให้

ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองอย่าง

ยั่งยืน 

     Analysis of oral health problems of family 

members, size of  problem and impact of 

problem, factors of problem, associated risk 

factors, guidelines for evaluation and 

treatment, strengthen family involvement in 

sustainable care  

 

เพื ่อให้สอดคล้องกับการศึกษา

ก่อน-หลัง ตามเนื้อหารายวชิา 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 6) จำนวนหน่วยกิต 6) จำนวนหน่วยกิต 

421319 ปฏบัิตกิารปริทันตวทิยา 1(0-3-0) 

Periodontology Laboratory   

     เครื่องมือและการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการขูด

หินน้ำลาย ฝึกปฏิบัติการขูดหินน้ำลายเกลาราก

ฟันในหุ่นจำลอง และช่องปาก การลับเครื่องมือ 

ฝึกใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนดิต่างๆ 

     Periodontal instruments and the use in 

scaling and root planing in phantom head and 

oral cavity, instruments sharpening , and using 

of oral hygiene devices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) จำนวนหน่วยกิต 

421323 ปฏบัิตกิารปริทันตวทิยา      2(0-6-0) 

Periodontology Laboratory       

     เครื่องมือพื้นฐานและการใช้เครื่องมือที่ใช้

ในการข ูดหินน้ำลายและเกลารากฟัน ฝ ึก

ปฏิบัติการลับเครื่องมือ ฝึกการขูดหินน้ำลาย

และเกลารากฟันในหุ่นจำลอง ฝึกปฏิบัติการ

ตรวจและบันทึกข้อมูลในคลินิก การย้อมสี

คราบจุลินทรีย์ การสอนการดูแลอนามัยในช่อง

ปากและการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดฟันชนิด

ต่าง ๆ และการขูดหินน้ำลายในช่องปากของ

เพื่อนนสิิต 

     Periodontal instruments and 

instrumentation in scaling and root planing, 

practice in sharpening instruments, practice of 

scaling and root planing in phantom head, 

practice of periodontal examination and 

recording clinical data, dental plaque 

disclosing, oral hygiene instruction and using 

oral hygiene devices and scaling in oral cavity 

of classmate 

  

 

 

 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421320 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลนิกิ 

Preclinical Practice               2(1-3-2) 

     การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เกี่ยวกับ การควบคุมการติดเชื้อในคลินิก การ

ซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจช่อง

ปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู้ชีพ การเขียน

ใบสั ่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก การ

ควบคุมความชื้นในหัตถการทันตกรรม รวมถึง 

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

     Preclinical practice in infection control, 

history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing 

prescription, taking intra oral radiography, 

moisture control in operative dentistry, doctor 

and patient communication. 

 

421352 ชวีสถิติพืน้ฐาน  1(1-0-2) 

Basic Biostatistics                  

     บทนำสู่วิชาชีวสถิติ แนะนำการเลือก ชนิด

ของชีวสถิติที ่สำคัญ เหมาะสมกับการนำมาใช้ 

พร้อมทั้งเหตุผล แนะนำการเลือก ข้อมูล และ

ชนิดของข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การคาดหวัง

ของผลท่ีจะได้รับจากการใช ้ชีวสถิต ิ  

การแบ่งกลุ ่มข ้อม ูล ขนาดของข ้อม ูล การ

ออกแบบการให้ได้มาของข้อมูลท่ีถูกต้อง  

421470 การเตรียมความพร้อมก่อนขึน้คลนิกิ     

Preclinical Practice             2(0-6-0) 

     การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติการในคลินิก

เก ี ่ยวกับ การควบคุมการติดเชื ้อในคลินิก  

การซักประวัติและตรวจร่างกาย การฝึกตรวจ

ช่องปาก การวัดสัญญาณชีพและการกู ้ชีพ  

การเขียนใบสั่งยา การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 

การควบคุมความชื ้นในหัตถการทันตกรรม  

การสื่อสารระหว่างแพทย์และผู้ป่วย 

     Preclinical practice in infection control, 

history taking and physical examination, vital 

sign measurement and resuscitation, writing 

prescription, taking intra oral radiography, 

moisture control in operative dentistry, doctor 

and patient communication 

 

421381 ระเบียบวธีิวิจัยและชวีสถิติ 3(2-2-5)                      

Research Methodology and Biostatistics      

     ห ล ั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ ง า น ว ิ จ ั ย ท า ง

วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก กระบวนการวิจัย 

การคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จริยธรรมการ

วิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การแปลผลและวิเคราะห์

ข้อมูล การเขียนโครงร่างงานวิจัย การเขียน

บทความวิจัย และหลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้าน

วทิยาศาสตร์สุขภาพ 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     Introduction to biostatistics provides an 

introduction to selected important topics in 

biostatistical concepts and reasoning, 

represents and introduction to the field and 

provides a survey of data and data types, 

specific topics include tools for describing 

central tendency and variability in data; 

methods for performing inference on population 

means and proportions via sample data; 

statistical hypothesis testing and its application 

to group comparisons; issues of power and 

study types, while there are some formulae 

and computational elements to the course, the 

emphasis is on interpretation and  concepts. 

 

421414 ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิโลเฟเชยีล                           2(2-0-4) 

Oral and Maxillofacial Surgery  

     ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์ทาง

ทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน การ

วินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการอาการ

ติดเชื้อบริเวณช่องปากอันเนื่องมาจากฟัน การ

ว ิน ิจฉ ัยและจ ัดการป่วยที ่บาดเจ ็บที ่ ได ้ รับ

อุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ

     Principles of research design in oral health 

sciences, research process, sample size 

calculation, ethics in research, research 

methodology, data interpretation and analysis, 

writing a research proposal, writing a research 

paper and principle of biostatistics in health 

sciences      

 

 

 

 

 

 

 

 

421422 ศัลยศาสตร์ช่องปากและ 

แม็กซิโลเฟเชยีล                           2(2-0-4) 

Oral and Maxillofacial Surgery  

         ศัลยกรรมช่องปากก่อนใส่สิ่งประดิษฐ์

ทางทันตกรรม หลักศัลยกรรมปลูกถ่ายฟัน 

การวินิจฉัยสาเหตุและการรักษา และจัดการ

อาการต ิด เช ื ้ อบร ิ เวณช ่องปาก กระดูก

ขากรรไกรและใบหน้า อันเนื่องมาจากฟันหรือ

เนื ้อเยื ่อในช่องปาก การวินิจฉัยและจัดการ

ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณช่องปาก กระดูก

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

ใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อผู้ป่วยที่ประสบ

อุบัตเิหตุหมู่ การดูแลผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล  

     Preprosthetic surgery, principle of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and 

management of oral and maxillofacial injuries, 

referral system of mass casualty and caring 

hospital patients. 

 

 

421415 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 2(0-6-0) 

Clinical Practice in Oral Surgery I     

    ซักประว ัต ิ  และตรวจเพื ่อใช ้ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

ซ ับซ ้อนและเป็นผ ู ้ช ่วยในการถอนฟันแบบ

ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for 

treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in 

complicated extraction or impacted tooth 

removal. 

 

 

 

 

ขากรรไกรและใบหน้า ระบบการจัดการส่งต่อ

ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุหมู่ การดูแลและรักษา

ผู้ป่วยในระบบโรงพยาบาล  

     Preprosthetic surgery, principles of tooth 

transplantation, diagnosis and management of 

dentoalveolar infection, diagnosis and 

management of oral and maxillofacial injuries, 

referral system of mass casualty and caring 

hospital patients 

 

421423 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1 

Oral Surgery Clinic 1                     1(0-3-0)                                                

     ซ ักประวัต ิ และตรวจเพื ่อใช้ในการวาง

แผนการรักษาเพื่อการถอนฟัน ถอนฟันแบบไม่

ซ ับซ้อนและเป็นผู ้ช ่วยในการถอนฟันแบบ

ซับซ้อนหรือผ่าฟันคุด  

     History taking and examination for 

treatment planning in exodontias, practicing 

uncomplicated extraction and assisting in 

complicated extraction or impacted tooth 

removal 

 

 

 

 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421434 ทันตกรรมหัตถการ 2 2(2-0-4) 

Operative Dentistry II  

     วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ วิธีการบูรณะโพรง

ฟันแบบต่าง ๆ รูปร่างและจุดสัมผัส เมทริกซ์

และเวดจ์ วัสดุบูรณะฟันชนิดชั่วคราวและวัสดท่ีุ

ใช้ในการป้องกันอันตรายเนื้อเยื่อโพรงประสาท

ฟัน การบูรณะช่องห่างระหว่างฟัน การกัน

ความชื ้นภายในช่องปาก ปัญหาภายหลังการ

บูรณะฟัน การฟอกสีฟัน การบำบดัรักษาอาการ

เสียวฟัน การบูรณะด้วยอินเลย์ ออนเลย์และวี

เนียร์ การบูรณะเพื่อความสวยงาม การตรวจ

พยาธสิภาพของฟันรวมท้ัง 

การวางแผนการรักษา 

     Restorative material, restorative procedure 

contact contour and embrasure, matrix and 

wedge, temporary materials, cement base and 

cavity liner, diastema closure, tooth isolation, 

postoperative problems, tooth bleaching, 

treatment of tooth sensitivity, inlays onlays and 

veneers, esthetic considerations, operative 

examination and treatment planning. 

 

 

 

 

421430 ทันตกรรมหัตถการ 2 1(1-0-2) 

Operative Dentistry 2  

      วัสดุบูรณะฟันชนิดสีเหมือนฟัน วัสดุชนิด

ชั ่วคราวและวัสดุที ่ ใช ้ป ้องกันอันตรายต่อ

เนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน การเตรียมโพรงฟัน

และวิธีการบูรณะด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน การ

กำจัดรอยผุในฟัน การกันความชื้นภายในช่อง

ปาก ปัญหาภายหลังการบูรณะฟัน การฟอกสี

ฟัน การบำบัดรักษาอาการเสียวฟัน   การตรวจ

พยาธสิภาพของฟนัและการวางแผนการรักษา 

     Tooth colored restorative materials, 

temporary materials, pulp protective 

materials, cavity preparation and restorative 

procedure for tooth colored materials, caries 

removal, tooth isolation, post operative 

problems, tooth bleaching, treatment of tooth 

sensitivity, operative examination and 

treatment planning 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421438 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

Endodontic Laboratory              1(0-3-0) 

     ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี ่ต่าง ๆ 

ตั้งแต่ขึ้นตอนการเปิดทางเข้าสู่โพรงฟัน การวัด

ความยาวทำงาน การเตรียมคลองรากฟัน การ

ใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยางหลักและ

การอุดคลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic 

procedure, access opening, working length 

determination, mechanical instrumentation, 

intracanal medication, try main cone and root 

canal obturation. 

 

 

 

421430 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น 1         1(1-0-2) 

Fixed Prosthodontics I 

     ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับฟันเทียมชนิดติดแน่น 

การใช้วัสดุและเครื่องมือในการใส่ฟันเทียมชนิด

ติดแน่น การเตรียมฟันหลักสำหรับรีเทนเนอร์

ชนิดครอบโลหะทั้งซี่ และชนิดครอบด้วยโลหะ

บางส่วน การทำพอนติกชนิดริดจ์แลป การทำ

ตัวเชื่อมต่อชนิดติดแน่น การทำถาดพิมพ์ปาก

ชั่วคราว 

421434 ปฏบัิตกิารวทิยาเอ็นโดดอนต์ 

Endodontic Laboratory                  2(0-6-0)                                             

       ฝึกการรักษาคลองรากฟันในฟันซี่ต่าง ๆ 

ตัง้แต่ฟันหน้า ฟันกรามน้อย และฟันกราม การ

เปิดทางเขา้สู่โพรงฟัน  

การวัดความยาวทำงาน การเตรียมคลองราก

ฟัน การใส่ยาในคลองรากฟัน การลองแท่งยาง

หลักและการอุดคลองรากฟัน  

     Laboratory practices in endodontic 

procedure of anterior teeth, premolars and 

molars teeth such as access opening, working 

length determination, mechanical 

instrumentation, intracanal medication, try 

main cone and root canal obturation 

 

421440 ฟันเทียมชนดิตดิแน่น         2(2-0-4) 

Fixed Prosthodontics  

     การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา

ผู้ป่วยในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น ขั้นตอนการ

รักษาผู ้ป่วยที ่ม ีการสึกของฟันอย่างรุนแรง 

หลักการพื้นฐานของการกรอฟันเพื ่อรองรับ

ครอบฟ ัน การออกแบบสะพานฟ ัน การ

วิเคราะห์ความสวยงาม การสร้างครอบฟัน

ชั่วคราว การเลือกสีฟัน การแยกเหงือก ทฤษฎี

การพิมพ์ปากในงานฟันเทียมชนิดติดแน่น การ

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     Basic fundamentals of fixed prosthodontics 

preparation for clinical procedures, including 

diagnosis, biomechanic principles, and 

construction of fixed prosthodontic restorations, 

full metal crown, and partial metal crown, 

pontic ridge lap type, soldering and construction 

of individual tray. 

 

 

 

 

 

 

 

421531 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์  1(0-3-0) 

Clinical Practice in Endodontics   
     ฝึกปฏบัิตกิารบันทึกประวัตผิู้ป่วย การตรวจ

วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อในฟันและ

เนื ้อเยื ่อรอบปลายรากฟัน การพยากรณ์โรค 

การวางแผนการรักษา และการให้การรักษา

คลองรากฟันในฟันท่ีมีหน่ึงหรือสองคลองราก 

     Clinical training of the historical records 

from the patients, evaluation, diagnosis of pulp 

and periapical tissues, prognosis, treatment 

ลองและใส่ชิ ้นงาน การรักษาฟันที ่ผ่านการ

รักษาคลองรากฟัน รากเทียมในงานฟันเทียม

ชนิดติดแน่น  

     Oral examination and treatment planning 

for fixed prostheses, steps for treating patient 

with severely worn teeth, basic principles of 

teeth preparation for crown, bridge design, 

esthetic and smile analysis, provisional 

restoration, shade selection, gingival 

retraction, theory of impression for fixed 

prostheses, crown trial and insertion, 

restoration of endodontically treated teeth, 

implant supported fixed prostheses 

 

421533 คลินิกวทิยาเอ็นโดดอนต์    2(0-6-0) 

Endodontics Clinic   

     การฝึกปฏิบัต ิการบันทึกประวัต ิผ ู ้ป่วย  

การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรคของเนื้อเยื่อ

ใ นฟ ั น และ เน ื ้ อ เ ย ื ่ อ รอบปลา ยร า ก ฟั น  

การพยากรณ์โรค การวางแผนการรักษา และ

การให้การรักษาคลองรากฟันในฟันที ่มีหนึ่ง

หรือหลายคลองราก 

     Clinical training of the historical records of 

patients, evaluation, diagnosis of pulp and 

periapical tissues, prognosis, treatment 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or two root canals. 

 

421532 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 4(0-12-0) 

Clinical Practice in Prosthodontics I  
      การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์พื้นฐาน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมติดแน่นรวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Ethically clinical course involving the 

diagnosis and comprehensive treatment 

planning of completely and partially edentulous 

cases, patient preparation prior to 

prosthodontics treatment, various types of fixed 

and removable prostheses, post and core for 

endodontically treated tooth, emergency 

treated prosthodontics patients, repaired 

denture, solve the problems of prosthodontics 

and maintenance. 

 

 

planning and root canal treatment in tooth with 

one or multi rooted canals 

 

421540 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 3(0-9-0) 

Prosthodontic Clinical 1  

     การตรวจวินิจฉัย การรักษาทางทันตกรรม

ประดิษฐ์ การทำฟันเทียมทั้งปาก การทำฟัน

เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานโลหะและฐาน

อะคริลกิ 

     Oral examination and prosthodontic 

treatment, complete denture fabrication, 

removable partial denture and acrylic partial 

denture fabrication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421555 ทันตกรรมสำหรับเด็ก 1 1(1-0-2) 
Pediatric Dentistry I  

     พัฒนาการที่เกี ่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤตกิรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การปรับ

พฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษาทาง

ทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 

การรักษาและการป้องกันโรค หรอืความผิดปกติ

ในช่องปากที ่พบบ่อยในเด็ก การสร้างเสริม

สุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การถอน

ฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณฟัน

นำ้นม 

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting dental 

treatment, diagnosis, treatment plan, 

treatment and prevention of common intra-oral 

diseases and disorders in children, child dental 

health promotion, local anesthesia, exodontias, 

rubber dam application and operative dentistry 

in deciduous teeth. 

 

 

 

 

 

 

421462 ทันตกรรมสำหรับเด็ก  2(2-0-4) 

Pediatric Dentistry         

      พัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมของเด็กในช่วงอายุต่างๆ การ

ปรับพฤติกรรมให้เด็กร่วมมือยอมรับการรักษา

ทางทันตกรรม การวินิจฉัย การวางแผน การ

รักษา การรักษาและการป้องกันโรค หรือความ

ผิดปกติในช่องปากที่พบบ่อยในเด็ก การสร้าง

เสริมสุขภาพช่องปากในเด็ก การฉีดยาชา การ

ถอนฟัน การใส่แผ่นยางกันน้ำลาย การบูรณะ

ฟันน้ำนม การรักษาเนื้อเยื่อในฟันน้ำนม และ

ฟันแท้ที่เพิ่งขึ้นในช่องปาก โรคปริทันต์ในเด็ก 

รอยโรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อช่องปาก

ในเด็ก อุบัติเหตุต่อฟันน้ำนม การขึ้นที่ผิดปกติ

ของฟัน การล่วงละเมิดเด็ก การใส่เครื่องกันที่ 

การรักษาทางทันตกรรมและการจัดการที่

เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ การใช้

ยาที่เกี่ยวกับงานทันตกรรมสำหรับเด็ก การใช้

ยาลดความกังวล การจัดการในการดมยาสลบ

เพื่อการรักษาทางทันตกรรมให้แก่เด็ก รวมทั้ง

การบริหารจัดการคลนิกิทันตกรรมสำหรับเด็ก     

     Development of growth and behavior of 

children, behavior changes for accepting 

dental treatment, diagnosis, treatment plan, 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421612 ทันตกรรมผู้สูงอายุ    1(1-0-2) 

Geriatric Dentistry  

     การเปลี ่ยนแปลงที ่เกี ่ยวข้องกับผู ้สูงอายุ 

ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ

ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน

ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู

สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอาย ุ

treatment and prevention of common intra-

oral diseases and disorders in children, child 

dental health promotion, local anesthesia, 

exodontias, rubber dam application and 

operative dentistry in deciduous teeth. Pulpal 

treatment in deciduous tooth and early 

erupting permanent tooth, juvenile 

periodontitis, soft tissue oral lesions in children, 

trauma in primary dentition, eruption 

disturbances,  child abuse, space maintainer 

application, treatment and proper 

management for children with systemic 

disease or special consideration, medication in 

paedodontics, anxiolytic agent application, 

management of dental treatment for children 

under general anesthesia and management of 

paedodontic clinic 

 

421670 ทันตกรรมผู้สูงอายุ            2(1-3-2) 

Geriatric Dentistry  

     การเปลี่ยนแปลงที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 

ด้านกายภาพ สรีรวิทยา และสภาพจิตใจของ

ผู้สูงอายุ โรคสนช่องปาก การดูแลรักษาทางทัน

ตกรรม การบูรณะซ่อมส่วนของฟัน และฟื้นฟู

สภาพของอวัยวะที่เกี่ยวข้องของผู้สูงอายุ 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

     This didactic course introduces the student 

to study of physical, psychological changes, 

oral diseases, dental health care, restorative 

treatment and oral rehabilitation of the elderly. 

421630 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  

Clinical Practice in Prosthodontics II 4(0-12-0) 

     การตรวจ วินิจฉัย การวางแผนรักษา และ

การบำบัดรักษาด้านทันตกรรมประดิษฐ์ซับซ้อน 

ได้แก่ ฟันเทียมทั้งปาก ฟันเทียมบางส่วนชนิด

ถอดได้ ฟันเทียมตดิแน่น รวมถึงการทำครอบฟัน

และสะพานฟัน เดือยฟัน การบำบัดรักษาผู้ป่วย

ฉุกเฉินด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การแก้ไขปัญหา

ด้านทันตกรรมประดิษฐ์ การดูแลบำรุงรักษาและ

เรียกกลับมาตรวจเป็นระยะ 

     Examination, diagnosis, treatment plan and 

therapy in prosthodontics ie complete denture, 

removable partial denture, fixed prosthesis 

including crown and bridge, post and core, 

emergency treatment in prosthodontics ie 

denture repair, correction prosthodontics clinical 

problems, maintaining and recalling. 

     Physical, psychological changes, oral 

diseases, dental health care, restorative 

treatment and oral rehabilitation of the elderly 

421640 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  

Prosthodontic Clinical 2            3(0-9-0) 

     การตรวจวินิจฉัย และการรักษาทางทันตก

รรมประดิษฐ์ การทำครอบฟัน การทำเดือยฟัน

และแกนฟัน การทำสะพานฟัน 
     Oral examination and prosthodontic 

treatment, crown fabrication, post and core 

fabrication, bridge fabrication 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

421653 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2(0-6-0) 

Clinical Practice in Pediatric Dentistry II 

      ฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก

ในระดับงานที่ง ่ายถึงปานกลางโดยการตรวจ

วินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน การ

ทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อใน

ฟันนำ้นม การใส่เครื่องมือกันท่ี การถอนฟัน  

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการ

รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

และการป ้องก ัน รวมท ั ้ ง  การจ ัดการทาง 

ทันตกรรมที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติ

ทางระบบ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ 

และมีการสัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏิบัตงิาน 

     Clinical practicing in pedodontics treatment 

from simple to moderate levels ie examination, 

diagnosis, tooth restoration, stainless steel 

crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency 

treatment, changing child behavior for dental 

treatment co-operation without mediation, 

communication with parents, oral health 

promotion and prevention including proper 

421660 คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก 2  

Pediatric Dentistry Clinic 2             1(0-3-0) 

     การฝึกปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสำหรับ

เด็กในระดับงานที่ง ่ายถึงปานกลางโดยการ

ตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การบูรณะฟัน 

การทำครอบฟันเหล็กไร้สนิม การรักษาเนื้อเยื่อ

ในฟันน้ำนม การใส่เครื่องมือกันที่ การถอนฟัน 

การรักษาโรคเหงือกอักเสบ การบำบัดฉุกเฉิน 

การปรับพฤติกรรมเพื่อให้เด็กร่วมมือต่อการ

รักษาทางทันตกรรมโดยวิธีไม่ใช้ยา การสื่อสาร

กับผู้ปกครอง การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

และการป้องกัน รวมการจัดการทางทันตกรรม

ที่เหมาะสม ในเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบ 

หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลพิเศษ และมีการ

สัมมนากลุ่มย่อยระหว่างฝึกปฏบัิตงิาน 

     Clinical practicing in pedodontics treatment 

from simple to moderate levels examination, 

diagnosis, tooth restoration, stainless steel 

crown fitting, pulpal treatment in deciduous 

tooth, space maintainer application, tooth 

extraction, gingivitis treatment, emergency 

treatment, changing child behavior for dental 

treatment co-operation without mediation, 

communication with parents, oral health 

promotion and prevention including proper 

ปรับจำนวนหน่วยกิตให้เหมาะสม

กับเนื้อหารายวชิาและจำนวนหน่วย

กิตของมคอ.1 
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รายการปรับปรุง หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผลในการปรับปรุง 

dental management in children with systemic 

diseases or special consideration and seminar 

during clinical practice. 

dental management in children with systemic 

disease or special consideration and seminar 

during clinical practice 

หมายเหตุ รายการปรับปรุง สามารถปรับได้ตามการปรับปรุงท่ีดำเนนิการ

รับรองขอ้มูล 

       (.ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญงิทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ .) 

  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ 

 ....28../....เม.ย.../...2564..... 















































ตารางเปรยีบเทียบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ ระหว่าง มาตรฐานผลการเรยีนรู้ระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา, องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 มีความกตัญญู และนำคุณธรรม จริยธรรม  

มาใช้ในการดำเนนิชีวิต 

1.1 ประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

1.1 ประพฤติตนอยู ่ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ 

1.2 ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย  - 1.3 ตระหนักและสำนกึในความเป็นไทย 

1.3 เคารพสิทธิศักดิ ์ศรี และคุณค่าของตนเอง 

และผู้อื่น   

 - 1.4 เคารพส ิทธ ิศ ั กด ิ ์ ศร ี  และค ุณค ่ าของตนเอง 

และผู้อื่น   

1.4 มีจติอาสาและสำนกึสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคม 

 - 1.5 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที ่มี

คุณค่าของสังคม 

 - 1.2 ปฏิบัตติามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ

ของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

1.2 ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของ

วิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่สำคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

2.1 เข้าใจ สาระสำคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน

ช ีว ิต  ความร ู ้พ ื ้นฐานทางมน ุษยศาสตร์  

ส ังคมศาสตร์  กระบวนการบร ิหารและ 

การจัดการ รวมถึงกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับ

การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.1 เข้าใจ สาระสำคัญของศาสตร์ที ่เป็นพื ้นฐานชีวิต 

ความรู ้พ ื ้นฐานทางมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  

กระบวนการบรหิารและการจัดการ รวมถึงกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

2.2 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี

ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้

เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ 

 - 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมี

ความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็น

การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหม่ 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ที ่ศึกษากับความรู้ 

ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - 2.5 สามารถบูรณาการความรูท้ี่ศึกษากับความรู้ 

ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 - 2.2 เข้าใจพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์

ทางการแพทย์และทันตแพทย์   

รวมถึงระบบสุขภาพ 

 

2.2 เข ้าใจพื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ศาสตร์ 

ทางการแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงระบบสุขภาพ 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 - 2.3 เ ข ้ า ใจสาระสำค ัญของการร ั กษาทาง 

ทันตกรรม สามารถนำความรู้ไประยุกต์ใช้ได้

ในการตรวจ  การว ิน ิจฉ ั ย  การวางแผน 

การรักษา ในการบำบัดโรค ป้องกันโรค พ้ืนฟู 

และคงสภาพในช่องปากอย่างสมเหตุผล  

โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม     

 

2.3 เข ้าใจสาระสำคัญของการรักษาทางทันตกรรม 

สามารถนำความร ู ้ ไประยุกต์ใช ้ได ้ในการตรวจ  

การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบำบัดโรค 

ป้องกันโรค พื้นฟู และคงสภาพในช่องปากอย่าง 

สมเหตุผล โดยคำนึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม     

 

3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบ

องค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ 

3.1 ทักษะในกระบวนการค ิด  ว ิ เคราะห ์และ

สังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึง 

การมีความคิดสร้างสรรค์ 

3.1 ทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์

อย ่างม ีระบบ  มีเหต ุผล รวมถึงการม ีความค ิด

สร้างสรรค์ 

3.2 สามารถวิเคราะห์ป ัญหา รวมทั ้งประยุกต์

ความรูท้ักษะ และการใช้เคร่ืองมือเหมาะสมกับ

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

3.2 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื ่อให้

สอดคล ้ อ งก ั บสถานการณ ์ และบร ิบท 

ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

 

3.2 สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.3 สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ

สรุปประเด็นปัญหาเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 

3.3 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูล

จากแหล ่งต ่าง  ๆ  อย ่ างม ีว ิจารณญาณ  

โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนำไป

ประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

และปลอดภัย 

3.3 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจาก

แหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับ

ประสบการณ์หรือนำไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้

อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

3.4 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทาง

ใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 - 3.5 ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตมิาหาแนวทางใหม่ใน

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

  

- 

3.4 ส า ม า ร ถ เ ล ื อ ก ใ ช ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง

วิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่

เหมาะสมในทางทันตกรรม 

3.4 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ทางการว ิจ ัยและนว ัตกรรมที ่ เหมาะสมในทาง 

ทันตกรรม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นำไปสู่ความสามารถใน

การบริหารจัดการ การทำงานร่วมกับผู ้อ ื่น 

และ การดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที ่ดี นำไปสู ่ความสามารถในการ

บรหิารจัดการ การทำงานร่วมกับผู้อื่น และ การดูแล

ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.2 สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตามบทบาทหน้าที่  

ความรับผิดชอบ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าท ี ่  ม ีว ิน ัย และ 

ปฏิบัตติามกติกาของสังคม 

4.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที ่  ม ีว ิน ัย และปฏิบ ัติ  

ตามกติกาของสังคม 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

4.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม ทำงานเป็นทีม

ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

4.3 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในท ีม 

สหสาขาวิชาชีพดา้นสุขภาพ โดยเป็นผู้นำและ

ผู้ตามตามบรบิท 

4.3 สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรในทีมสหสาขา

ว ิชาช ีพด ้านส ุขภาพ โดยเป ็นผ ู ้นำและผ ู ้ตาม 

ตามบริบท 

4.4 มีความร ับผ ิดชอบการพ ัฒนาการเร ียนร ู้  

ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

 - 4.4 ม ี ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ชอ บ ก า รพ ั ฒนา ก า ร เ ร ี ย น ร ู้  

ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4.5 มีทักษะในการดำเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม  - 4.5 มีทักษะในการดำเนนิชีวิตในพหุวัฒนธรรม 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ต่อการทำงานที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ 

และเทคโนโลยีสื ่อสารอย่างมีประสิทธ ิภาพ 

และรู้เท่าทัน 

5.1 มีท ักษะในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศ 

เพื ่อการสื ่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษา

ค้นคว้าและประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการ 

จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ และมีการพัฒนา

โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.1 ม ีท ักษะในการใช ้ เทคโนโลย ีสารสนเทศเพ ื่อ 

การสื ่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าและ

ประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ

ต่าง ๆ  และมีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร ์หร ือนำสถ ิต ิมาประย ุกต ์ ใ ช้  

ในการดำเนินชีวิต แก้ปัญหาที่เกี ่ยวข้องอย่าง

สร้างสรรค์ รวมทั ้งมีความเหมาะสมสำหรับ 

งานศิลปกรรม 

5.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์

และสถิติและระบาดวิทยาในการแนะนำและ

ประกอบการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 

5.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และ

สถิติและระบาดวิทยาในการแนะนำและประกอบ 

การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

5.3 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลาย ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 - 5.5 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลาย ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

 - 5.3 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่น

อย่างเหมาะสม 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่าง

เหมาะสม 

 - 5.4 มีท ักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความ

จำเป็นของวิชาชีพ 

5.4 มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของ

วิชาชีพ 

6.สุนทรยีภาพ 

6.1 มีความรู ้ ความเข้าใจและซาบซึ ้งในคุณค่า 

ของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

6.1 - 6.1 มีความซาบซึง้ในคุณค่าของ ความงาม ศิลปะ ดนตรี

และวัฒนธรรม 

 - 6.2 - 

 

6.2 รับฟัง อธิบาย และปฏิบ ัต ิต ่อผ ู ้ร ับการบร ิบาล 

อย่างมีสุนทรยีภาพ 

7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

7.1 มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 7.1 - 7.1 มีส ุขน ิส ัยท ี ่ส ่งเสร ิมต ่อการด ูแลร ักษาสุขภาพ  

เป ็นแบบอย่างของบุคลากรด้านสุขภาพแก่ผ ู ้รับ 

การบรบิาล และบุคคลทั่วไปได้ 

7.2 สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 7.2 - 7.2 แสดงออกถึงบุคลิกภาพของบุคลากรด้านสุขภาพ 

ที่เที่ยงธรรมมีน้ำใจและสำนึกรับใช้ชุมชน 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ทักษะพสิัย 

 - 8.1 สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและ

การตรวจ ประเม ินสภาวะผ ู ้ป ่วยท ั ้งทาง

การแพทย ์และทางท ันตกรรม รวมท ั ้ ง 

การบันทึกเวชระเบียนของผู ้ป ่วยได้อย่าง

ถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ 

8.1 สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซ ักประวัต ิและ 

การตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์

และทางทันต กรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียน

ของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

 - 8.2 สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรค 

ในช่องปากขากรรไกรและใบหน้าโดย การแปล

ผลที่ไดจ้ากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย 

8.2 สามารถว ิน ิจฉ ัยเบ ื ้องต ้นและว ิน ิจฉ ั ยแยกโรค 

ในช่องปากขากรรไกรและใบหน้าโดย การแปลผล 

ที่ไดจ้ากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย 

 - 8.3 สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม  

โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วม

ของผู้ป่วย รวมทั้งทำการปรกึษา ให้คำปรกึษา

และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษากับผู้ประกอบ

วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม 

8.3 สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้

หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย 

รวมทั้งทำการปรึกษา  ให้คำปรกึษาและส่งต่อผู้ป่วย

ไปรับการรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

อย่างเหมาะสม 

 - 8.4 สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟื้นฟู

สภาพในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมนิ

ผลการรักษา 

8.4 สามารถจัดการ รักษาทางทันตกรรม ฟื้นฟูสภาพ 

ในช่องปาก รวมทั้งติดตามและประเมินผลการรักษา 
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ข้อ มหาวทิยาลัยพะเยา ข้อ มคอ.1 สาขาทันตแพทยศาสตร ์

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)* 

ข้อ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ในแต่ละข้อที่

สอดคล้อง มคอ.1 และมหาวิทยาลัยพะเยา 

 - 8.5 สามารถจัดการเบื ้องต้นต่อภาวะฉุกเฉ ิน

ทางการแพทย ์ท ี ่ อาจ เก ิดข ึ ้ น ในผ ู ้ ป ่วย              

ทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม   

8.5 สา ม า รถ จ ั ดก า ร เ บ ื ้ อ ง ต ้ นต ่ อภ า วะ ฉ ุ ก เฉ ิ น 

ทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยทันตกรรมได้

อย่างเหมาะสม   

 - 8.6 สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนและภาวะ

ฉุกเฉินทางทันตกรรมได้ 

8.6 สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉิน 

ทางทันตกรรมได้ 

 - 8.7 สามารถสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและ

ชุมชนโดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม 

8.7 สามารถสร ้างเสร ิมส ุขภาพและป ้องก ั น โรค 

ในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม 

 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2564) 
 

1. สาระในการเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรฯ 

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2564) (หลักสูตรฯ) ได้ตอบสนอง

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ.2560-2579 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พ.ศ.2561) 

(https://bpr.moph.go.th) ด้วยสถานการณ์ด้านกำลังคนในส่วนของทันตแพทย์ ในประเทศไทยว่ามีสัดส่วน

ต่อประชากร ต่ำกว่าเกณฑ์สากล การผลิตทันตแพทย์จึงเป็นความต้องการของตลาดวิชาชีพ หลักสูตรฯ  

ยังพัฒนาคุณภาพของทันตแพทย์ใหต้อบสนองความตอ้งการของแผนงาน ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนแผนงานที่ 1 แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการสาธารณสุขนี้ การพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) โครงการที่ 2 พัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทย  

กลุ่มวัยเรียน ยังได้กำหนดตัวชี้วัดเป้าหมายไว้เป็นระยะ เช่น ใน phare ที่ 2 (2565-2569) ร้อยละ 80  

เด็กกลุ่ม อายุ 0-12 ปี ฟันดีไม่ผุ จนถึง phare 4 (พ.ศ.2575-2579) กลุ่มเด็กอายุ 0-12 ปี ร้อยละ 90  

ไม่มีฟันผุ  

 ในแผนงานที่ 5 การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ โครงการที่ 13 พัฒนาระบบการแพทย์

ปฐมภูมิ  โดยแผนงานในระยะ 10 ปี (พ.ศ.2560-2569) ตั้งเป้าหมายการจัดตั้งคลินิกแพทย์ครอบครัว 

6,500 ทีม เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและทีมสหวิชาชีพ  ดูแลประชาชนทุกคน  

ซึ่งความสำคัญดังกล่าว ทางหลักสูตรได้นำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. จุดเด่นของหลักสูตร และ ELOs ของหลักสูตร 

     วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตทันตแพทย์ ที่มีคุณลักษณะดังน้ี 

    1.  มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ  

มีความรับผดิชอบต่อสังคม และสามารถใช้องค์ความรูใ้นวิชาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

    2.  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางทันตแพทยศาสตร์ สามารถบูรณาการความรู้

พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการบำบัดรักษาโรคในช่องปากและอวัยวะ  

ที ่เกี ่ยวข้องตลอดจนให้การป้องกันโรคในช่องปากได้อย่างเหมาะสม โดยใช้หลักการดูแลสุขภาพ 

แบบองค์รวม 

    3.  มีความรู ้ด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม รู ้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และนำไปใช้ 

เพื่อการเรียนรูต้ลอดชวีิต และพัฒนาความรูท้างวิชาชีพได้ 

    4.  มีความรู้ หลักการวิจัยและสามารถทำการวิจัยที่ไม่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 

    5.  รู ้ข ีดจำกัดและขีดความสามารถของตนเอง สามารถส่งต่อไปยังผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องได้  

อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ 

     6.  มีทักษะในการอ่าน เขียน พูดและใช้ภาษาอังกฤษตามความจำเป็นของวิชาชีพ 

      7.  ม ีความสามารถให้การบริบาลในรูปแบบทันตกรรมครอบครัวได้และทำงานเป็น 

ทีมสหวิชาชีพในคลินกิแพทย์ครอบครัว 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ อว. 

 

เกณฑ์มาตรฐานของ 

ทันตแพทยสภา 

หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2556 

 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

   1.1 วชิาศึกษาทั่วไปบังคับ   21 หน่วยกิต  

   1.2 วิชาศกึษาท่ัวไปเลอืก   9 หน่วยกิต  

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 144 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต 196 หน่วยกิต 190 หน่วยกิต 

   2.1  กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ   43 หน่วยกิต 38 หน่วยกิต 

         2.1.1 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน   12 หน่วยกิต 7 หน่วยกิต 

         2.1.2 วิทยาศาสตร์ 

                 การแพทย์พืน้ฐาน 

  31 หน่วยกิต 28 หน่วยกิต 

         2.1.3 กลุ่มภาษา    3 หน่วยกิต 

   2.2  กลุ่มวชิาชีพ   153 หน่วยกิต 152 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ    

   (ถ้าม)ี 

    

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกวา่ 180 หน่วยกิต 220 หนว่ยกติ 232 หน่วยกิต 226 หนว่ยกติ 

 

4. ความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันภายนอก 

 4.1 รายวิชาที่เป็นรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ  จะเชญิผูม้ีประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติในวิชาชีพ หรือมี

ความเช่ียวชาญพิเศษมาบรรยายในรายวิชาเฉพาะวิชาชีพ 

 4.2 จัดส่งนสิิตฝึกปฎิบัติตามในโรงเรยีน กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 

 

 



5. นิสิตกลุ่มเป้าหมาย และแผนการรับนิสิต 

 5.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

  5.1.1 สำเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

5.1.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

  5.1.3 เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรค หรือความพิการอันเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้ 

      5.1.3.1 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วยหรือ

ส่งผลใหเ้กิดความพิการอย่างถาวร และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

          5.1.3.2 เป็นโรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาที ่อาจเกิดอันตราย 

ต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     5.1.3.3 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน 

และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

     5.1.3.4 มีความผิดปกติในการได้ยินทั ้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินเฉลี่ยที ่ความถี่  

500 - 2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 เดซิเบล และความสามารถในการแยกแยะคำพูด (Speech Discrimination 

Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน(Sensorineural 

Hearing Loss) 

     5.1.3.5 มีความผิดปกติในการเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้ 

               (1) ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว 

               (2) ระดับการมองเห็นในตาขา้งด ีเมื่อได้รับการแก้ไขแล้วแย่กว่า 6/12 หรอื 20/40 

  5.1.3.6 มีปัญหาทางด้านจติเวชขัน้รุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง และ/หรือผู้อื่น เช่น 

โรคจิต (Psychotic Disorders) โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorders) โรคประสาทรุนแรง (Severe Neurotic 

Disorders) โรคบุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorders) โดยเฉพาะ Antisocial Personality Disorders หรือ 

Borderline Personality Disorders รวมถึงปัญหาทางจติเวชอื่น ๆ อันเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

       5.1.3.7 โรคหรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ และแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็น

อุปสรรคต่อการศกึษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 



    ทั้งนี ้สำหรับปัญหาสุขภาพ หรอือาการของโรคในข้อ 2 ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตัดสิน 

ซึ่งผลการพิจารณาถือเป็นที่สิ้นสุด 

5.1.4 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที ่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทำ   

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

5.1.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทาง  

ความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยพะเยา ว่าดว้ย การศกึษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561  

5.1.6 เป ็นไปตามข ้อบ ังค ับมหาว ิทยาล ัยพะเยา ว ่าด ้วย การศ ึกษาเพ ื ่อปร ิญญา  

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564 

 

 5.2 แผนการรับนสิิต 
 

จำนวนนิสิต 
จำนวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

ช้ันปีที่ 1 30 30 30 30 30 45 45 

ช้ันปีที่ 2  30 30 30 30 30 45 

ช้ันปีที่ 3   30 30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 4    30 30 30 30 

ช้ันปีที่ 5     30 30 30 

ช้ันปีที่ 6      30 30 

รวม 30 60 90 120 150 195 210 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      30 30 

 

 

 

 

 

 

 



6. ความพร้อมด้านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พิเศษ 

 6.1 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ กำหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ

ของมหาว ิทยาล ัย ท ี ่ ให ้ความร ู ้และเข ้าใจแก ่อาจารย ์ใหม ่ในเร ื ่องบทบาทหน ้าท ี ่ของอาจารย์  

ในสถาบันอุดมศึกษา นโยบายของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลอดทั้งจัดอบรมความเป็นครู เพื่อพัฒนาจิตวิญญาณ

ความเป็นครู 

6.2 การพัฒนาความรูแ้ละทักษะให้แก่คณาจารย์  

 6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

   (1) จัดอบรมประจำปีเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลเพื่อเพิ่มพูนทักษะ  

การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จ

ของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกด้าน 

         (2) สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรม/ดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียน

การสอนและการประเมนิผล 

   (3) สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  

ในทุกด้าน 

   (4) สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน โดยจัดอบรม 

ให้ความรู้ หรอืจัดโครงการเพื่อให้ชุมชนมสี่วนร่วม 

   (5) พัฒนาทักษะการใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศกึษา อาทิ การใชค้อมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     (6) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

   (7) พัฒนาความเชี ่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์  

ให้มคีวามทันสมัยอยู่เสมอ 

   (8) พัฒนาทักษะการเข ียนตำรา หนังสือ การวิจ ัยและตีพ ิมพ์ เผยแพร่ผลงาน 

ในวารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 

   (9) สนับสนุนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรูแ้ละคุณธรรม 

  (10) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาคุณวุฒิของอาจารย์ใหสู้งขึ้น 

 

 



  (11) กระตุน้ให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง6.2.2.6 ส่งเสริมอาจารย์ 

ให้เพิ ่มพูนความรู ้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื ่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อ เนื ่อง 

โดยผ่านการทำวิจัยในสาขาทันตแพทยศาสตร์ สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง (ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา) หรอืการลาศกึษาต่อเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้ 

 

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้และการฝึกประสบการณ์ 

 การเรียนรู ้และฝึกปฏิบัติการภาคสนามในรายวิชาปฏิบัติการโรงพยาบาลชุมชนและรายวิชา

ปฏิบัติการโรงพยาบาล ในชั้นปีที่ 6  

 

8. ความคุ้มทุนหรอืคุ้มค่า 
 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดอืน 

1.2 หมวดค่าจ้างประจำ 

 

3,585,600 

921,600 

 

4,871,755 

1,252,178 

 

5,719,927 

1,470,182 

 

6,875,925 

1,767,306 

 

7,724,414 

1,985,391 

2. งบดำเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใชส้อย 

2.3 หมวดค่าวัสด ุ

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

13,344,300 

4,582,500 

5,740,000 

120,000 

 

18,130,900 

6,266,243 

7,798,938 

163,044 

 

21,287,490 

7,310,232 

9,156,733 

191,430 

 

25,589,692 

8,787,629 

11,007,309 

230,118 

 

28,747,460 

9,872,023 

12,365,611 

258,515 

3. งบลงทุน 

3.1 สิ่งก่อสร้าง 

3.2 หมวดครุภัณฑ ์

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

74,574,900 

 

- 

18,177,500 

 

- 

16,196,000 

4. งบเงินอุดหนุน 1,706,000 2,317,942 2,721,496 3,271,510 3,675,215 

5. ค่าใชจ้่ายต่อหัวต่อปี 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 

รวมรายจ่าย 30,140,000 40,941,000 122,572,390 75,846,989 80,964,629 



9. ความพร้อมด้านอื่นๆ 

9.1 การกำกับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดำเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

10. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

        10.1  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 

       จัดให้มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน หรือผู้ช่วยสอนในห้องปฏิบัติการในจำนวนที่

เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของคณะ ทั้งในงานบริหารทั่วไป 

งานบริการการศึกษา  งานการเงินและพัสดุ  งานนโยบายและแผน  และงานบุคคล  บุคลากร 

สายสนับสนุนของคณะต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

และจะต้องสามารถบริการโสตทัศนูปกรณ์ให้อาจารย์สามารถใช้สอนได้อย่างสะดวก สามารถเตรียม

หอ้งปฏิบัติการทันตแพทยศาสตร์ในวิชาที่มกีารฝึกปฎิบัติ   

 10.2  การเพิ่มทักษะความรูเ้พื่อการปฏิบัติงาน 

   บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที ่เกี ่ยวข้องกับภาระงานที ่ร ับผิดชอบ   

และมีความรู้ตรงสายงาน เช่น  ตำแหน่งผู้ช่วยสอน  ควรมีวุฒิปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร

บัณฑติ หรอื สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เกี่ยวข้อง 

        10.3 ทรัพยากรการเรียนการสอน  

                       10.3.1 มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทางทันตกรรม รวมถึงมีคลินิก 

     ทันตกรรม ที่พร้อมและเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ  

     ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา  

                    10.3.2 มีวัสดุทันตกรรม และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเพียงพอในการให้บริการ  

                               ผูป้่วยและ การเรียนการสอน อย่างน้อยตามมาตรฐาน/เกณฑ์ของทันตแพทยสภา 

 

 



                    10.3.3 มีระบบคลินิกทันตกรรมหรือโรงพยาบาลทันตกรรมที ่ม ีเครือข่ายการดูแล             

                              ผู ้ป ่วยและ การส่งต่อผู ้ป่วยกับสถานพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ  ภายนอก  

                              เพื่อให้มีผู ้ป่วยที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ นักศึกษาตามมาตรฐาน/เกณฑ์ 

                              ของทันตแพทยสภา  

                    10.3.4 มีคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  

                    10.3.5 มีระบบเครือข่ายที ่มีประสิทธิภาพ เพื ่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื ่อการศึกษา 

                              และเป็นสื่อ การเรียนการสอน  

                    10.3.6 มีห้องสมุดหรือห้องอ่านหนังสือ มีตํารา วารสารทางด้านทันตแพทย์ทุกสาขา  

                              รวมทั้งด้าน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ เพื่อการสบืค้นขอ้มูลที่ทันสมัย  

                    10.3.7 มีการสร้างเครือข่ายกับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องทั ้งภาครัฐ 

    และเอกชน เพื่อ การส่งนักศกึษาไปดูงาน ฝกึปฏิบัติงานในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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