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(Doctor of Dental Surgery Program)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery)
ชื่อย่อ : ท.บ. (D.D.S.)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช
2. อาจารย์ ทพญ.มะลิ
นิยมบัณฑิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย์ ทพญ. สายใจ ตัณฑนุช
2. อาจารย์ ทพญ.มะลิ นิยมบัณฑิต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทพ.เศรษฐกร พงศ์พานิช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ไพฑูรย์ ดาวสดใส
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.อารีย์ กาญจนประภาส
ปรัชญาของหลักสูตร
หลั กสู ตรนี้ มุ่งมั่น ที่จ ะสร้ างบั ณ ฑิ ตทันตแพทย์ที่มีคุณ ธรรม จริยธรรม ยึดหลั กจรรยาบรรณวิช าชีพ
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะในวิชาชีพและวิชาที่เกี่ยวข้อง ในการให้การดูแล รักษา ส่งเสริมป้องกันโรค
ในผู้ ป่ ว ยทางทัน ตกรรมแบบองค์รวม เพื่อให้ ประชาชนมีสุ ขภาพและคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทักษะการสื่อสาร การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล หาความรู้ใหม่ สามารถทางานร่วมกั บผู้อื่น
ได้อย่างราบรื่น รับผิดชอบต่อตนเอง ผู้ป่วยและสังคม คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ ดารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างเหมาะสมและรับผิดชอบ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1. ทักษะพื้นฐาน (Foundation Skills)
1.1 มีทักษะในกระบวนการคิด สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น ระบบมีเหตุผล
(Thinking Skills) รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills)
1.2 มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)
1.3) มีทักษะในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
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1.4 มีความสามารถในการค้นคว้า และประมวลข้อมูลข่าวสารวิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ (Information Literacy)
1.5 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Competence)
1.6 มีทักษะในการบริห ารจัดการทรัพ ยากร เวลาและบุคคลในหน้ าที่การงานและดารงชีวิต
(Management Skills)
1.7 มีศิลปะในการดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
2. ความสามารถทางวิชาชีพ คุณสมบัติบัณฑิตตามสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
2.1 มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาที่สั มพันธ์กับวิชาชีพเพียงพอส าหรับการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้
2.2 มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษาและให้การบาบัด รักษา
โรคในช่องปากและอวัยวะที่เ กี่ย วข้องได้อย่างเหมาะสม โดยนาพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้โดย
คานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic Approach)
2.3 ตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขของชาติและเป็นส่วนหนึ่งของทีมสุขภาพในการทางานเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.4 มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง ตระหนักถึงขีดจากัดความสามารถของตนเองในการดารง
วิชาชีพทันตแพทย์
2.5 สนใจใฝ่รู้และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
3. ความสามารถทางสังคม
3.1 รู้จักบทบาทและปฏิบัติตนทั้งในการเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
3.2 มีความรับผิดชอบ มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาสังคม
3.3 มีคุณธรรม และพร้อมที่จะเปิดเผยเพื่อรับการตรวจสอบจากสังคมได้
3.4 มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนในสังคมและวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ การ เมือง
ได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษา
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต ประกอบด้วย
30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
209 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
170 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
695-371 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
2(2-0-4)
(English for Dentistry I)
695-671 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 2
1(1-0-2)
(English for Dentistry II)
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental English Reading and Writing)
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
(Healthy Body and Mind)
650-151 ทักษะการคิด
(Thinking Skills)
656-121 สุขภาพองค์รวม
(Holistic Health)
697-491 การสื่อสารสาหรับวิชาชีพทันตแพทย์
(Communication for Dental Profession)
698-191 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
(Co-Curricular Activities I)
698-192 ทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์
(Life Skills and Emotional Quotient)
895-111 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
(Wisdom of Living)
895-xxx รายวิชาพลศึกษา
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315-201
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(Science, Technology, and Society)

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
1(0-0-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(x-y-z)
6

หน่วยกิต
3(3-0-6)
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322-103

คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
(General Mathematics I)

3(3-0-6)

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
209
หน่วยกิต
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
39 หน่วยกิต
320-215 มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลาตัว
5(3-6-6)
(Human Gross Anatomy of Head, Neck, Upper Limbs and
Trunk)
320-233 จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
(Human Microscopic Anatomy in Dentistry)
320-243 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
(Human Neuroanatomy in Dentistry)
324-104 เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Chemistry)
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-4)
(Medical Microbiology in Dentistry)
328-153 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Medical Biochemistry)
328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
(Introductory Biochemistry Laboratory)
330-106 ชีววิทยา
3(3-0-6)
(Biology)
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-0)
(Biology Laboratory)
332-128 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Life Science Physics)
332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
(Life Science Physics Laboratory)
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
4(4-0-8)
(Essential Pharmacology for Dentist)
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
(Physiology for Dentist)
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2) กลุ่มวิชาชีพ
170 หน่วยกิต
651-661 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง
2(1-2-3)
(Advanced Topics in Oral Health Science)
652-411 อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
3(2-2-5)
(General Medicine for Dentist)
652-412 การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
(Dental Management of the Medically Compromised Patients)
652-511 วิสัญญีวิทยาสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
(General Anesthesia for Dentist)
652-512 ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
(General Surgery for Dentist)
653-221 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 1
1(1-0-2)
(Basic Clinical Skills: Dental Radiology I)
653-321 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 2
2(1-3-2)
(Basic Clinical Skills: Dental Radiology II)
653-322 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษยศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
1(0-3-0)
(Basic Clinical Skills: Ergonomics in Dentistry)
653-421 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: การเตรียมความพร้อมทางคลินิก
2(1-3-2)
(Basic Clinical Skills: Precession Course for Comprehensive Clinic)
654-321 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry I)
654-521 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 2
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry II)
655-221 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
1(1-0-2)
(Dental Materials and Applications I)
655-321 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
3(2-3-4)
(Dental Materials and Applications II)
655-621 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 3
2(2-0-4)
(Dental Materials and Applications III)
656-221 ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
(Community Dentistry)
656-321 วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Epidemiology in Dentistry)
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656-322 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Health Promotion and Prevention in Dentistry )
656-323 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-6-0)
(Field Work Community Dentistry I)
656-421 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
2(0-12-0)
(Field Work Community Dentistry II)
657-221 จุลชีววิทยาช่องปาก
2(1-2-3)
(Oral Microbiology)
657-222 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-4)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Oral Biology)
657-223 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การวินิจฉัยและ
2(1-2-3)
วางแผนการรักษา
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues :
Diagnosis and Treatment Plan)
657-224 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก
2(1-2-3)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Prevention of Oral Diseases)
657-321 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 1
2(1-3-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Operative I)
657-322 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 2 2(1-3-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues : Operative II)
657-323 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: วิทยาเอ็นโดดอนต์
3(2-3-4)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Endodontics)
657-421 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ปริทันตวิทยา 1
2(1-3-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Periodontology I)
657-422 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การจัดการปัญหาและ
1(1-0-2)
ภาวะฉุกเฉิน
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Management of Problematic and Emergency Conditions)
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657-423 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ศัลยกรรมฟันและกระดูก
2(1-2-3)
รองรับฟัน
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Dento-alveolar Surgery)
657-521 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues:
Periodontology II)
658-421 โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1 3(2-2-5)
(Diseases and Abnormalities of Oral and Maxillofacial Structures I)
658-521 โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2 3(2-3-4)
(Diseases and Abnormalities of Oral and Maxillofacial Structures II)
658-522 โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 3 2(1-2-3)
(Diseases and Abnormalities of Oral and Maxillofacial Structures III)
658-621 ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
2(2-0-4)
(Surgical Approaches to Oral Pathology)
659-221 พื้นฐานการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม
2(2-0-4)
(Fundamental of Restoration of the Teeth and Related
Structures with Dental Prostheses)
659-321 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
3(2-3-4)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses I)
659-322 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 1
3(1-6-2)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with
Removable Prostheses I)
659-421 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
2(1-3-2)
Restoration of the Teeth and Related Structures with Fixed
Prostheses II)
659-422 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 2
4(2-6-4)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with
Removable Prostheses II)
659-423 การวางแผนและเตรียมช่องปากเพื่อการใส่ฟันเทียม
1(1-0-2)
(Pre-prosthetic Planning and Management)
690-211 พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
(General Pathology)
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691-221 ทันตลักษณวิทยา
(Tooth Morphology)
691-222 การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
(Craniofacial Development)
691-321 พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
(Basic Occlusion)
691-322 ทันตกรรมจัดฟัน 1
(Orthodontics I)
691-421 ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร
(Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders)
691-521 ทันตกรรมจัดฟัน 2
(Orthodontics II)
692-421 วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
(Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive Dentistry)
692-422 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
(Comprehensive Dental Clinic I)
692-423 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
(Comprehensive Dental Clinic II)
692-521 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3
(Comprehensive Dental Clinic III)
692-522 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4
(Comprehensive Dental Clinic IV)
692-523 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5
(Comprehensive Dental Clinic V)
692-524 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6
(Comprehensive Dental Clinic VI)
692-525 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 1
(Comprehensive Dental Clinic for Pediatric Dentistry I)
692-621 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 2
(Comprehensive Dental Clinic for Pediatric Dentistry II)
692-622 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7
(Comprehensive Dental Clinic VII)
692-623 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8
(Comprehensive Dental Clinic VIII)

2(1-3-2)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-3-4)
4(1-9-2)
4(0-12-0)
4(0-12-0)
5(0-15-0)
5(0-15-0)
5(0-15-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
6(0-18-0)
6(0-18-0)

๒(๑-๓-๒)
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692-624 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 9
(Comprehensive Dental Clinic IX)
693-431 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
(Ethics and Laws in Dentistry)
693-631 สัมมนาจริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
(Seminar in Ethics and Laws in Dentistry)
694-341 ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
(Research Methodology in Dentistry and Biostatistics)
694-441 โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)
694-541 โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
696-581 การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข
(General and Dental Public Health Administration)
696-581 ระบบสุขภาพและระบบทันตสาธารณสุข
(Health and Dental Public Health System)
696-681 ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน
(Learning Experience in Hospital and Community)
696-682 การบริหารสถานพยาบาล
(Health Facilities Center Administration)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

7(0-21-0)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
6(1-0-30)
2(1-3-2)

6

หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน
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แผนการศึกษา

322-103
324-104
330-106
331-106
640-101
650-151
698-191
698-192
890-101
xxx-xxx

315-201
324-134
328-153
328-141
332-128
332-138
656-121
890-102
895-171
895-xxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
ชีววิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-0)
สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
ทักษะการคิด
1(1-0-2)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
1(0-0-3)
ทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์
1(1-0-2)
การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
22(15+x-7+y-35+z)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
3(3-0-6)
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
สุขภาพองค์รวม
1(1-0-2)
การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
พลศึกษา
1(x-y-z)
รวม
22(18+x-8+y-37+z)
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ปีที่ 2
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
320-215
320-233
320-243
326-205
338-215
653-221
655-221
656-221
657-221
657-222
657-223
657-224
659-221
690-211
691-221
691-222
895-111
xxx-xxx

มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลาตัว
5(3-6-6)
จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-4)
สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ : ทันตรังสีวิทยา 1
1(1-0-2)
ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
1(1-0-2)
ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
จุลชีววิทยาช่องปาก
2(1-2-3)
สุขภาพและโรคของฟัน และเนื้อเยื่อปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-4)
สุขภาพและโรคของฟัน และเนื้อเยื่อปริทันต์: การวินิจฉัยและ
2(1-2-3)
วางแผนการรักษา
สุขภาพและโรคของฟัน และเนื้อเยื่อปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก
2(1-2-3)
พื้นฐานการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม
2(2-0-4)
พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
ทันตลักษณวิทยา
2(1-3-2)
การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
3(2-2-5)
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
44(29+x- 31+y-63+z)
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ปีที่ 3
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
336-305
653-321
653-322
654-321
655-321
656-321
656-322
656-323
657-321
657-322
657-323
659-321
659-322
691-321
691-322
694-341
695-371

หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 2
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษยศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1
ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทางทันตแพทยศาสตร์
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 1
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 2
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: วิทยาเอ็นโดดอนต์
การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 1
พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
ทันตกรรมจัดฟัน 1
ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
รวม

4(4-0-8)
2(1-3-2)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-6-0)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(1-6-2)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
40(28-37-58)
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ปีที่ 4
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
652-411
652-412
653-421
656-421
657-421
657-422
657-423
658-421
659-421
659-422
659-423
691-421
692-421
692-422
692-423
693-431
694-441
697-491

อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
3(2-2-5)
การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: การเตรียมความพร้อมทางคลินิก
2(1-3-2)
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
2(0-12-0)
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ปริทันตวิทยา 1
2(1-3-2)
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การจัดการปัญหาและภาวะฉุกเฉิน 1(1-0-2)
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ศัลยกรรมฟันและ กระดูก
2(1-2-3)
รองรับฟัน
โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1 3(2-2-5)
การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
2(1-3-2)
การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 2
4(2-6-4)
การวางแผนและเตรียมช่องปากเพื่อการใส่ฟันเทียม
1(1-0-2)
ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร
2(1-2-3)
วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
3(2-3-4)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
4(1-9-2)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
4(0-12-0)
จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-2-3)
โครงงานวิจัย 1
2(0-6-0)
การสื่อสารสาหรับวิชาชีพทันตแพทย์
1(0-2-1)
รวม
41(18-69-42)
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ปีที่ 5
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
652-511
652-512
654-521
657-521
658-521
658-522
691-521
692-521
692-522
692-523
692-524
692-525
694-541
696-581
696-582

วิสัญญีวิทยาสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 2
1(1-0-2)
สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2 3(2-3-4)
โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 3 2(1-2-3)
ทันตกรรมจัดฟัน 2
2(1-2-3)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3
4(0-12-0)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4
5(0-15-0)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5
5(0-15-0)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6
5(0-15-0)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
โครงงานวิจัย 2
2(0-6-0)
การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข
2(1-2-3)
ระบบสุขภาพและระบบทันตสาธารณสุข
2(2-0-4)
รวม
40(11-82-27)
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ปีที่ 6
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
651-661
655-621
658-621
692-621
692-622
692-623
692-624
693-631
695-671
696-681
696-682

วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง
ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 3
ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 2
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 9
สัมมนาจริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 2
ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน
การบริหารสถานพยาบาล
รวม

2(1-2-3)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
6(0-18-0)
6(0-18-0)
7(0-0-21-0)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
6(1-0-30)
2(1-3-2)
36(8-67-19)
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
695-371 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
2(2-0-4)
(English for Dentistry I)
พัฒ นาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ในการอ่านบทความทางวิชาการโดยเกี่ยวข้องกับ
ทันตแพทยศาสตร์
Developing reading and writing skills in academic English relating to Dentistry
695-671

ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 2
1(1-0-2)
(English for Dentistry II)
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร บันทึก การส่งต่อผู้ป่วย
Developing English skills in communication, chart recording and patient referral

documents
890-101

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
พัฒ นาทั กษะการฟั งและพูด ในหั วข้อที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การฟั งเพื่อจับ ใจความส าคัญ และ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็นสาหรับการสื่อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening
for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes
890-102

การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental English Reading and Writing)
พัฒ นาทักษะการอ่านเพิ่ม พูน วงศัพ ท์ เรีย นรู้ภ าษาและวัฒ นธรรมจากบริบ ทของบทอ่านที่
หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ
Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture
through a variety of text types; developing short paragraph writing skills
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
3(2-2-5)
(Healthy Body and Mind)
สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
อย่างเอื้ออาทรและให้เกียรติซึ่งกันและกัน การเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ และสุนทรียารมณ์
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Holistic health; physical and mental health care; personality development,
interaction with others by caring and respect each other; emotional quotient and aesthetics
650-151

ทักษะการคิด
1(1-0-2)
(Thinking Skills)
กลวิธีการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาสถานการณ์จริง
Development in critical thinking skills, decision making, and application in
problem solving for different situations
656-121

สุขภาพองค์รวม
1(1-0-2)
(Holistic Health)
ความหมายของสุ ขภาพ และสุ ขภาพองค์รวม หลั กการและความส าคัญ ของสุ ขภาพองค์รวม
กระบวนทัศน์สุขภาพแบบแยกส่วนและองค์รวม แนวคิดทางสังคมศาสตร์การแพทย์เรื่อง ความเจ็บป่วย โรค
และการป่วยไข้ แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นผลผลิตทางสังคม เชื่อมโยงแนวคิดสุขภาพองค์รวม
กับปรากฏการณ์จริงในสังคม
Meaning of health and holistic health, concepts of holistic health, comparison of
reductionist paradigms and holistic paradigms, sociological concepts in health, illness and
sickness, concepts of health and illness as a social product, and explaining phenomenons
relating to holistic health
697-491

การสื่อสารสาหรับวิชาชีพทันตแพทย์
1(0-2-1)
(Communication for Dental Profession)
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย การประยุกต์ใช้แนวคิดองค์รวมและแนวทางการ
สื่อสารที่เข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพทันตแพทย์
Principles in the doctor-patient relationship, application of holistic health concepts
and human communication understanding in dental practice
698-191

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
1(0-0-3)
(Co-Curricular Activities I)
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจ ที่
หนึ่ ง ปลู กฝั งคุณ ธรรม จริย ธรรม จิ ตส านึ กสาธารณะ การท างานเป็น ที มทั้ งในสาขาวิช าและหรือระหว่าง
สาขาวิชา ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the
benefits of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind;
team working within and/or across disciplines under the supervision of advisors
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698-192

ทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์
1(1-0-2)
(Life Skills and Emotional Quotient)
หลั กธรรมชาติของมนุ ษย์ สุ น ทรียศาสตร์ ทั กษะชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้ อื่น การปรับ ตัว
การสร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตวิญญาณ
Human nature, aesthetics, life skills, understanding yourself and others, adaptation,
relationship management skills, and emotional quotient and spiritual development
895-111

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
มนุษย์กับสังคมและวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม สิทธิมนุษยชน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย
Man in culture and society; social organization; social institution, human rights,
social changes, globalization and its impact on Thai society
895-171

ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
(Wisdom of Living)
การคิด การบริหาร และการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการดาเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง
Thinking; life administration and management in accordance to changes in Thai
and global society; blending Thai way of life with multicultural way of life; public mind and
environmental conservation; living in the society happily based on morality; ethics and
sufficiency economy
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
3(3-0-6)
(Science, Technology and Society)
ความก้าวหน้ าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม ระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสังคม การใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment;
impacts of science and technology on health, environment and society; science and
technology in social development; preventing and solving social problems arisen from
science and technology impact
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322-103

คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
๓(๓-๐-๖)
(General Mathematics I)
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอย่างง่าย
Functions and graphs; limits and continuity; derivatives and applications; integrals
and applications; derivatives of functions of several variables and applications; elementary
ordinary differential equations
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
320-215

มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บน และลาตัว
5(3-6-6)
(Human Gross Anatomy of Head, Neck, Upper limbs and Trunk)
โครงสร้าง ส่วนประกอบ และความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ รวมทั้งเส้นประสาท
และหลอดเลือด ในส่วนของศีรษะ คอ รยางค์บน และลาตัว
Structures, compositions and relation of muscles, bones and joints; nerves and
vessels of head, neck, upper limbs and trunk
320-233

จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
(Human Microscopic Anatomy in Dentistry)
โครงสร้ างทางจุ ล กายวิภ าคศาสตร์ หน้าที่ และความสั มพั น ธ์ของเซลล์ เนื้ อเยื่ อ อวัยวะของ
ร่างกายมนุษย์
Microscopic structures, functions and relations of cells, tissues and organs of the
human body
320-243

ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
(Human Neuroanatomy in Dentistry)
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของระบบประสาทของมนุษย์ การรับความรู้สึก การสั่งการ และ
ระบบประสาทอัตโนมัติ
Structures and relations of human nervous system, sensory and motor systems,
and autonomic nervous system
324-104

เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Chemistry)
บทนา ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารละลาย อุณหพลศาสตร์
จลนพลศาสตร์ เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์
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Introduction; stoichiometry; atomic structure and periodic table; chemical bonding;
solution; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; electrochemistry;
nuclear chemistry
324-134

เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
โครงสร้าง สมบัติทั่วไป การเรียกชื่อ การเตรียม และปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์
อะโรแมติกไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์
แอลดีไฮด์ คีโทน เอมีน สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก พอลิเมอร์ ลิพิด คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน และโปรตีน
Structures, general properties, nomenclature, preparation and reactions of alkanes,
alkenes, alkynes, aromatic hydrocarbons, organohalogens, alcohols, phenols, ethers, carboxylic
acids and derivatives, aldehydes, ketones, amines heterocyclic compounds, polymers, lipids,
carbohydrates, amino acids and proteins
326-205

จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-4)
(Medical Microbiology in Dentistry)
ภูมิคุ้ม กัน วิทยาพื้น ฐาน เซลล์ และอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบภู มิคุ้ม กัน การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันในระบบเยื่อเมือกและช่องปาก โรคและพยาธิสภาพที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน เทคโนโลยีของ
ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ประยุกต์ในงานทันตกรรม สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา และพันธุของแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา และ
ปรสิตที่สาคัญทางการแพทย์
Fundamental immunology; cell and organ of the immune system; immune
response; oral and mucosal immunity; immunological diseases and pathogenicity; immunological
technology in applied dentistry; morphology, physiology, genetics of significant medical
bacteria, virus, fungi and parasite
328-153

ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Medical Biochemistry)
ชีวเคมีของสารมหโมเลกุล และองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดพลังงานใน
สิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมของสารต่างๆ ในเซลล์และเนื้อเยื่อต่าง ๆ การถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม การ
สังเคราะห์โปรตีนและการควบคุมทางชีวเคมี
Biochemistry of macromolecules and their basic units in living organisms;
structure, properties and functions of carbohydrates, proteins, fats and nucleic acids;
structures and functions of enzymes; bioenergetics and energy transfer in biological systems;
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major metabolic pathways in cells and tissues; genetic information transfer, protein synthesis
and biochemical regulations
328-141

ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
(Introductory Biochemistry Laboratory)
เทคนิคในห้องปฏิบั ติการทางชีวเคมี การแยกและการศึกษาลักษณะของสารประกอบชีวภาพ
การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุมการสร้างและการทางานของเอนไซม์
Laboratory techniques in biochemical studies isolation and characterization of
biological compounds enzymatic catalysis, control of enzyme synthesis and its function
330-106

ชีววิทยา
3(3-0-6)
(Biology)
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่และการแบ่งเซลล์ กระบวนการสร้าง
พลั งงานของเซลล์ พัน ธุศาสตร์ เนื้ อเยื่ อของพื ช และสั ตว์ การเจริญ ของสิ่ งมี ชีวิต วิวัฒ นาการของสิ่ งมีชีวิต
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ และการทางานของระบบอวัยวะของร่างกาย
An introduction to major concepts of biology including chemical aspect, cell
structures and functions, energy transformation, cell reproduction and genetics, plant and
animal tissues, diversity of life, animal development, biological functions in animals, evolution
and ecology
331-106

ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-0)
(Biology Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การถ่ายทอดพลังงาน การแบ่งเซลล์
พันธุศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การเจริญของสัตว์ การจัดจาแนกสิ่งมีชีวิต ระบบอวัย วะบางระบบในร่างกาย
และนิเวศวิทยา
A practical course including use and maintenance of microscopes, cell structures
and functions, energy transformation, cell division and genetics, plant and animal tissues,
biological classification and development, some biological functions in animals and ecology
332-128

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
3(3-0-6)
(Life Science Physics)
กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัมและรังสีอะตอม
กัมมันตภาพรังสี และรังสีไอออไนซิง
Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism;
quantum and atomic radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiations
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332-138

ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
1(0-3-0)
(Life Science Physics Laboratory)
การวัดและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่นของ
สาร โมเมนต์ความเฉื่อย การเหนี่ยวนาแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ออสซิลโลสโคป วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เสีย งและ
การได้ยิน ความหนืดของของเหลว เครื่องนับรังสี
Measurement and uncertainty; electronics devices and multimeter; graph and
equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction;
oscilloscope; ac circuits; sound and hearing; viscosity of liquid; radiation counter
336-305

หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
4(4-0-8)
(Essential Pharmacology for Dentist)
หลั ก การทางเภสั ช วิ ท ยา เภสั ช จลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ ข องยา ผลทางเภสั ช วิ ท ยา
ประโยชน์ทางการรักษาและผลอันไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา ยาที่มีผลต่อระบบประสาทรอบ
นอก ระบบประสาทส่ วนกลาง ระบบหั วใจและหลอดเลื อด ระบบทางเดิน อาหาร ระบบทางเดินปัส สาวะ
ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ยาต้านจุลชีพและปรสิต เคมีบาบัดในโรคมะเร็ง ยาชาเฉพาะที่ ยาแก้ปวด
กลุ่มโอปิออยด์และไม่ใช่โอปิออยด์ ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่เสตียรอยด์ ยาฆ่าเชื้อและยาทาให้ปราศจากเชื้อ
ยาต้านคราบฟันและต้านฟันผุ รูปแบบยาเตรียม การเขียนใบสั่งยา หลักการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร
ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อภูมิคุ้มกันพร่อง พิษวิทยา
Principles of Pharmacology, pharmacokinetics, mechanism of drug action,
pharmacological effect, therapeutic uses and adverse drug reactions; drug interactions; drugs
affecting the peripheral nervous system, central nervous system, cardiovascular system,
gastrointestinal system, renal system, endocrine system and autacoids; antimicrobials and
antiparasitics; chemotherapy of neoplastic diseases; local anesthetics; opioid and non-opioid
analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs; antiseptics and disinfectants; antiplaques
and anticaries; principals of drug use in pregnancy, nursing mother, children, elderly and
immunocompromised host; toxicology
338-215

สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
(Physiology for Dentist)
หน้าที่และกลไกการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุ ษย์ในภาวะปกติ โดยประกอบด้วย
เนื้ อเยื่อประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้ อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนในการควบคุมการทางานของระบบอื่น และ
ระบบสืบพันธุ์ เพื่อใช้อธิบายความผิดปกติ
Functions and mechanisms of human various organ functions in normal condition
including, peripheral nervous tissue and muscle, respiratory system, circulatory system,
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gastrointestinal system, renal system, regulatory function of nervous and endocrine systems
and hormones on other organs, and reproductive system; the information thus explains the
abnormality in human body
กลุ่มวิชาชีพ
651-661 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง
2(1-2-3)
(Advanced Topics in Oral Health Science)
ทฤษฎีและวิธีการทันสมัยทางทันตแพทย์ และวิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วยที่
ยุ่งยาก ซับซ้อน
An update in theory and technology in dentistry; related subjects to treatment of
complicated cases
652-411

อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
3(2-2-5)
(General Medicine for Dentist)
ความรู้ทางอายุรศาสตร์ทั่ว ไปของโรคทางอายุรศาสตร์ของร่างกาย ระบบต่างๆ เน้นโรคที่พบได้
บ่อยหรือมีความสาคัญ อาการและการแสดงออกในช่องปาก ความเกี่ยวข้องของโรคทางระบบและผู้ป่วยที่มี
พัฒนาการผิดปกติกับการรักษาทางทันตกรรม ทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางระบบ
The knowledge of general medicine for common systemic diseases; signs &
symptoms of systemic diseases in oral cavity; clinical correlation of systemic diseases and
developmentally compromised patient with dental procedures; skills in physical examination
of systemic diseased patient
652-412

การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
(Dental Management of the Medically Compromised Patients)
โรคทางระบบที่มีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม อาการและอาการแสดงของโรคทางระบบ การ
วินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
Systemic diseases that influence dental treatment, sign and symptom of systemic
disease, diagnosis and dental treatment plan for medically compromised patients
652-511

วิสัญญีวิทยาสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
(General Anesthesia for Dentist)
ความรู้ พื้ น ฐานทั่ ว ไปทางวิสั ญ ญี วิท ยา เน้ น ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การผ่ าตั ด ในบริเวณช่ อ งปาก
ขากรรไกรและใบหน้ า ครอบคลุ มตั้งแต่การเตรียมตัวผู้ ป่วยก่อนผ่ าตัด การดูแลขณะผ่ าตัดและหลั งผ่าตัด
ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยทางวิสัญญี การให้ยาสงบประสาทสาหรับการรักษาทางทันตกรรม การดูแลภาวะ
ฉุกเฉินที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรมและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
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The basic knowledge of general anesthesia especially in oral & maxillofacial
surgery including preoperative preparation, intra-operative and postoperative management;
common complication of general anesthesia; sedation in dental procedure; common
medical emergency in dental procedure; basic life support
652-512

ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
(General Surgery for Dentist)
ความรู้พื้น ฐานทางศัล ยศาสตร์ทั่ว ไปที่จาเป็นส าหรับ ทันตแพทย์ ครอบคลุ มเนื้อหาตั้งแต่การ
ตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ ชนิดของบาดแผลและการหายของแผล สรีรวิทยาพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
การติดเชื้อจากการผ่าตัดและแนวทางการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะ การให้สารน้าและเลือด การตรวจประเมินผู้ป่วย
เบื้องต้นที่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงรวมถึงการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหน้า การทาปราศจากเชื้อสาหรับ
การผ่าตัด รวมถึงเทคนิคการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด การฝึกปฏิบัติการล้างมือและใส่เสื้อกาวน์แบบถูกวิธี
Basic knowledge in general surgery essential for dentist, body response to trauma,
wound type and wound healing, basic medical physiology for general surgery, surgical
infection and selection of appropriate antibiotics, fluid and electrolyte, blood components
and transfusion, initial management for traumatized patient including maxillofacial injuries,
sterilization and operating room technique
653-221

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 1
1(1-0-2)
(Basic Clinical Skills: Dental Radiology I)
ความรู้พื้นฐานทางด้านรังสีเอกซ์ การผลิตรังสีเอกซ์ ปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ต่อวัตถุ ส่วนประกอบ
และการทางานของเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม กระบวนการถ่าย การล้างและการเก็บภาพรังสี อันตรายจาก
รังสีและวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ ความรู้เบื้องต้นการแปลผลภาพรังสีในช่องปาก
Basic knowledge of radiology: X-ray production, X-ray machine, darkroom and
film processing, radiobiology; conventional dental radiography; basic knowledge of dental
radiographic interpretation
653-321

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 2
2(1-3-2)
(Basic Clinical Skills: Dental Radiology II)
เทคนิคพิเศษทางรังสีที่ใช้ในทางทันตกรรม อันได้แก่ ภาพรังสีพานอรามิก ระบบการถ่ายภาพ
รังสีด้วยดิจิตอล และภาพรังสีในระบบโทโมกราฟ การแปลผลภาพรังสีของรอยโรคที่พบบ่อยในช่องปาก ได้แก่
รอยโรคฟันผุ รอยโรคปริทันต์และรอยโรครอบปลายรากฟัน เทคนิคการถ่ายภาพรังสีและการแปลผลในงาน
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
Special technique in dental radiography: panoramic radiography, digital radiography,
dental computerized tomography, radiographic interpretation: for 3 most common oral diseases
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dental caries, periodontal disease and periapical lesion; dental radiography and interpretation
in pediatric dentistry
653-322

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษยศาสตร์ทางทันตแพยศาสตร์
1(0-3-0)
(Basic Clinical Skills: Ergonomics in Dentistry)
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิ ศ วมนุ ษ ยศาสตร์ การประยุ ก ต์ ใช้ ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม ที ม งานใน
คลินิกทันตกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทันตกรรม แนวคิดตาแหน่งท่านั่งของทันตแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ช่วย
ทันตแพทย์ ตลอดจนการทางานอย่างทันตกรรมสี่หัตถ์ ภยันตรายอันจะเกิดขึ้นในวิชาชีพทัน ตกรรมและการ
ป้องกันการเกิดภยันตราย
Basic knowledge about ergonomics and application in dentistry; equipment,
instruments and materials in dentistry; dental team; concept of position, balancing home
position, positioning of dentist–patient-dental assistant, four hand dentistry; occupational
hazards in dentistry and how to protect people in clinic from hazards
653-421

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: การเตรียมความพร้อมทางคลินิก
2(1-3-2)
(Basic Clinical Skills: Procession Course for Comprehensive Clinic)
การวิเคราะห์ แ ละชี้ น าพฤติ กรรมผู้ ป่ ว ย การควบคุ มความเจ็บ ปวดและความวิต กกั งวล การ
ควบคุมการติดเชื้อ การควบคุมความเปียกชื้นของบริเวณที่ทางานในช่องปากของผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก การฝึก
ปฏิบัติการขูดหินน้าลายและเกลารากฟัน
Analysis and guidedance of patient behavior, anxiety and pain control, infection
control and intra oral moisture control in adult and child patients; practice scaling and root
planning
654-321

ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry I)
ความรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ ยาชา วิตามินและเกลือแร่ ยาและสารเคมีที่ใช้บ่อยในทางทันตกรรม
รูปแบบยาเตรียมและการเขียนใบสั่งยา หลักการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในผู้ป่วยทั่วไป สตรีมีครรภ์
และระหว่างให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ
Knowledge of antibiotics, local anaesthetic drugs, vitamins and minerals, common
drugs and chemical substances used in dentistry, dosage form and prescription, principles of
prescribing drugs in general patients, pregnancy, during lactation, children and elder
654-521

ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 2
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry II)
ความรู้เรื่องผลข้างเคียงของยาที่กระทบต่อการรักษาทางทันตกรรม การเลือกใช้ยาหรือหลีกเลี่ยง
และสามารถแก้ไขปัญหาในการใช้ยานั้น ตลอดจนพิษวิทยา
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Knowledge of side effects of drugs in dentistry, drug selection and side effect
management including toxicology
655-221

ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
1(1-0-2)
(Dental Materials and Applications I)
โครงสร้าง คุณ สมบั ติของวัส ดุ หลักการยึดอยู่ คุณ สมบัติเชิงกลของวัสดุและความสัมพันธ์กับ
โครงสร้าง คุณสมบัติวิสโคอิลาสติกของวัสดุ ปรากฏการณ์ของสีและการมองเห็น
Structures and general properties of materials, principles of adhesion, mechanical
properties of materials and their relation to structures, viscoelastic properties, color and
color perception
655-321

ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
3(2-3-4)
(Dental Materials and Applications II)
โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณสมบัติ ปฏิกิริยาการก่อตัว การจาแนกและการใช้งานของวัสดุ
ทางทันตกรรม ได้แก่ วัสดุโพลีเมอร์ทางทันตกรรม วัสดุทาฐานฟันเทียมและวัสดุเสริมฐานฟันเทียม วัสดุพิมพ์
ปาก ขี้ผึ้ง ยิปซั่มและอินเวสเมนท์ โลหะและโลหะอัลลอยด์ อะมัลกัม เซรามิก วัสดุบูรณะสีคล้ายฟัน ซีเมนต์
ทางทันตกรรมและวัสดุสาหรับขัดงานบูรณะ
Structure, composition, properties, setting reaction, classification and manipulation of dental materials including polymers in dentistry, denture bases and relining materials,
impression materials, wax, gypsum and investment, metals and alloys, amalgam, dental
ceramics, tooth-colored restorative materials, dental cements, finishing and polishing
materials
655-621

656-221

ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 3
2(2-0-4)
(Dental Materials and Applications III)
วิทยาการและเทคโนโลยีทางทันตวัสดุ การเลือกและประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
Technology and the latest dental materials; their selection and application

ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
(Community Dentistry)
ความหมายและความสาคัญของงานชุมชนและงานทันตกรรมชุมชน ขอบเขตของงาน วิธีการ
และปั ญ หาในการท างานทั น ตกรรมชุ ม ชนที่ ผ่ า นมา หลั ก การท างานในชุ ม ชน วิ ธี ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน และ
กระบวนการทางานอย่างชุมชนมีส่วนร่วม และการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งในมิติสุขภาพ
Definition and importance of community work and community dentistry work,
scope, method and problems related to previous community dentistry work, principles of
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community work, community study methods and the community participation process, and
a field study of a healthy community
656-321

วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Epidemiology in Dentistry)
หลักการเบื้องต้นของวิทยาการระบาด โดยครอบคลุม ความหมาย หลักการ กระบวนการ และ
วิธีการทางวิทยาการระบาด กระบวนการเกิดโรค การสืบสวนค้นหาโรค ตลอดจนหลักการควบคุมโรคโดยใช้วิธี
ทางวิทยาศาสตร์ วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก โรคที่เป็นปัญหาทางทันตสาธารณสุข การเข้าวินิจฉัย
ปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน
Basic principles of epidemiology including definition, concepts, epidemiologic
approaches, exploring the occurrence of disease, application in disease prevention,
epidemiology of oral health problem related diseases, and community diagnosis in oral
health problems
656-322

การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Health Promotion and Prevention in Dentistry)
ความคิดรวบยอด กลยุทธ์ มาตรการที่สาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่
มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎี แบบจาลอง แนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมสุขภาพในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับชุมชน แนวคิด แนวทางการให้ทันตสุขศึกษา การผลิตสื่อ
มาตรการป้องกันโรคในช่องปากที่เหมาะสมในกลุ่มพิเศษและระดับชุมชน
Concepts, strategies and key measures in health promotion; health behaviors,
and factors influencing health behavior; theories, models and concepts of behavior change in
relation to health promotion at the individual level, group level and community level;
concepts and approaches in health education, media production, and appropriate measures
in oral disease prevention for special groups and for communities
656-323

ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-6-0)
(Field Work Community Dentistry I)
ปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน มุ่งเน้นทักษะในการสารวจ กระบวนการศึกษาชุมชนและการวินิจฉัย
ปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน โดยการประยุกต์วิทยาการทางชีวสถิติ ทันตกรรมชุมชน และวิทยาการทาง
ระบาดวิทยา
Community field work focus on oral health and behavior survey methods,
community diagnosis, application of biostatistics, community dentistry and oral epidemiology
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656-421

ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
2(0-12-0)
(Field Work Community Dentistry II)
ฝึกปฏิบั ติงานภาคสนามสร้างเสริมสุ ขภาพ (ช่องปาก) ในระดับปัจเจก กลุ่ มและระดับชุมชน
ประยุ กต์ แนวคิ ด สุ ข ภาพองค์ ร วม วิ ถี ชุ ม ชน วิท ยาการระบาดของโรคในช่ อ งปาก การสร้ างเสริม สุ ข ภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม วัฒนธรรมและสุขภาพ
Community field practice in (oral) health promotion at the individual, group and
community levels; application of concepts in holistic care, community life, epidemiology of
oral diseases, health promotion and the relationship between social culture and health
657-221

จุลชีววิทยาช่องปาก
2(1-2-3)
(Oral Microbiology)
ระบบนิเวศวิทยาในช่องปาก ความสัมพันธ์ของจุลชีพและโฮสต์ในสุขภาวะและภาวะโรค พยาธิ
กาเนิดของโรคติดเชื้อ ชนิดของเชื้อที่สาคัญ และการก่อโรคในช่องปาก การตรวจสอบความไวของจุลชีพต่อสาร
ต้านจุลชีพ หลักการของการปราศจากเชื้อและป้องกันการติดเชื้อในงานทันตกรรม การติดเชื้อในโรงพยาบาล
Oral ecology, relationship of microbials and hosts in health and disease,
pathogenesis, important oral microorganisms and their role in infection, antimicrobial
susceptibility, principles of sterilization, disinfection, cross-infection in dental practice, and
nosocomial infection
657-222

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-4)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Oral Biology)
การเกิดและองค์ประกอบของไบโอฟิล์มในช่องปาก ความสัมพันธ์ของไบโอฟิล์มต่อการเกิดโรคใน
ช่องปาก โรคฟันผุและโรคปริทันต์ ปัจจั ยส่งเสริมการสะสมของไบโอฟิล์ม การตรวจหาและบันทึกดัชนีแผ่น
คราบจุลินทรีย์ ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากบริบทที่แตกต่างของปัจเจกบุคคล
Formation and composition of oral biofilm, and relationships between oral
biofilm and oral disease, caries and periodontitis; factors promoting accumulation of oral
biofilm; how to record plaque indexes and determine individual risk factors
657-223

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา 2(1-2-3)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Diagnosis and
Treatment Plan)
ความสัมพันธ์ของลักษณะทางคลินิก ภาพถ่ายรังสี ลักษณะทางจุลพยาธิ อาการ อาการแสดง
ของโรคฟันผุ ฟันสึก โรคเหงือกและโรคปริทันต์ โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และเนื้อเยื่อรอบรากฟัน การ
วินิจฉัยและแนวทางการรักษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก
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Relationships between clinical, radiological, pathological and symptoms of caries,
erosion, gingivitis, periodontitis, diseases of pulp and periapical tissues; diagnosis and treatment
plans in adult and child patients
657-224

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก
2(1-2-3)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Prevention
of Oral Diseases)
ความหมาย และหลั กในการป้อ งกันโรค ธรรมชาติและสาเหตุ การเกิดโรคในช่องปาก การ
ประเมิ น ความเสี่ ย งต่ อการเกิด โรคในช่ องปาก กลไกและวิธีการทางทั น ตกรรมป้ อ งกัน การป้ องกัน โรคใน
ช่องปากระดับบุคคลและครอบครัว
Definition and concept of disease prevention, nature and causes of oral disease, risk
assessment of oral diseases, mechanism and means in oral prevention, and prevention of
oral diseases at individual and family levels
657-321

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 1
2(1-3-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Operative I)
การจาแนกและเรียกชื่อโพรงฟันชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของโพรงฟัน เครื่องมือที่ใช้ในงาน ทัน
ตกรรมหัตถการ คุณสมบัติและการเลือกใช้วัสดุบูรณะฟันชนิดต่างๆ หลักการและเหตุผลในการออกแบบโพรง
ฟัน ให้ เหมาะสมกับ ชนิ ดของวัส ดุบู ร ณะ ขั้ นตอนในการเตรียมโพรงฟั น และบู รณะฟั น ด้ว ยวัส ดุช นิด ต่าง ๆ
ข้อพิจารณาทางชีวภาพของการทางานทางทันตกรรมบูรณะ การเคลือบหลุมร่องฟัน การบูรณะฟันด้วยวัสดุ
บูรณะเรซินและปิดหลุมร่องฟันทับ การจัดการรอยโรคฟันผุและฟันสึกบริเวณหลุมร่องฟันและด้านบดเคี้ยว
Nomenclature, classification and terminology of cavities; instruments, properties
and application of restorative materials, cavities design, preparation and restoration, biological
considerations in operative dentistry, pit and fissure sealant, PRR, and management of occlusal
carious lesions, attrition and erosion
657-322

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 2
2(1-3-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Operative II)
การจั ดการรอยโรคฟัน ผุบ ริเวณด้านประชิดของฟันหน้าและฟันหลัง รอยโรคฟันผุ และฟันสึ ก
บริเวณคอฟัน รอยโรคฟันผุลึก หลักการและเหตุผลในการปกป้องเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟัน และการบูรณะรอย
โรคฟันผุและ/หรือสึกที่มีการสูญเสียเนื้อฟันมากด้วยอมัลกัม การออกแบบโพรงฟันเพื่อการบูรณะฟันที่มีการ
สูญเสียเนื้อฟันมากด้วยอมัลกัม การบูรณะโพรงฟันที่มีการปั กหมุด การเลือกใช้ซีเมนต์และการผสมซีเมนต์
ความสาเร็จและล้มเหลวในงานทันตกรรมหัตถการ การบูรณะฟันในฟันน้านม
Management of proximal caries of anterior and posterior teeth, and management
of cervical carious lesions, abrasion, and deep carious lesions; rationale of pulp protection,
cavity design for complex amalgam restoration, success and failure in operative dentistry,
and operative dentistry for primary teeth
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657-323

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: วิทยาเอ็นโดดอนต์
3(2-3-4)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Endodontics)
เครื่องมือและวิธีการใช้ในการรักษาคลองรากฟัน การเปิดทางเข้าสู่คลองรากฟัน การเตรียมคลอง
รากฟัน การล้างและใส่ยาในคลองรากฟัน การอุดคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษาคลองรากฟัน ในฟัน
แท้และฟันน้านม ฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันในฟันถอน
Instruments used in endodontic treatment, access opening, root canal preparation,
root canal irrigation and medication, evaluation after endodontic treatment in deciduous and
permanent teeth, and the practice of root canal treatment in extracted teeth
657-421

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ปริทันตวิทยา 1
2(1-3-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Periodontology I)
สาเหตุ ปัจจัยส่งเสริม และการดาเนินโรคปริทันต์ การซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย พยากรณ์โรค
การวางแผนรักษา ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์กับพยาธิสภาพ รอยโรคและขั้นตอนการรักษาโรคในช่องปาก
อื่ น ๆ การเลื อ กและใช้ เครื่ อ งมื อ ในการรั ก ษาด้ ว ยการขู ด หิ น น้ าลายและเกลารากฟั น และลั บ เครื่ อ งมื อ
Causes, predisposing factors, and the disease process of periodontal disease;
history taking, examination, diagnosis, prognosis and treatment plans; relationships between
periodontal diseases, pathologic lesions and other treatment, and periodontal instrumentation
and sharpening
657-422

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การจัดการปัญหาและภาวะฉุกเฉิน 1(1-0-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Management of
Problematic and Emergency Conditions)
การรักษาฉุกเฉินและการควบคุมความเจ็บปวดทางเอ็นโดดอนติกส์ การบาบัดรักษาฉุกเฉินทางปริ
ทันต์ การหายของรอยโรคภายหลังการรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ การฟอกสีฟันในฟันที่ได้รับการรักษาทางเอ็น
โดดอนติกส์ ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการรักษา การสร้างปลายรากและกระบวนการเหนี่ยวนาในปลายราก
ปิ ด การละลายของรากฟั น การรั ก ษาฟั น ที่ ไ ด้ รั บ อุ บั ติ เหตุ การรั ก ษาฟั น ที่ มี ร อยโรคร่ ว มกั น ระหว่ า ง
เอ็นโดดอนติกส์และโรคปริทันต์ เทคโนโลยีและความก้าวหน้าทางเอ็นโดดอนติกส์
Emergency treatment and pain control in endodontics, emergency management
in periodontal conditions, healing in endodontics, bleaching of endodontically treated teeth,
procedural accidents, apexogenesis and apexification, root resorption, traumatic injuries,
endodontic-periodontial relations, and advanced endodontics
657-423

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน 2(1-2-3)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Dento-alveolar
Surgery)
วิธีการผ่าตัดและวิธีใช้เครื่องมือในทางศัลยกรรม พื้นฐานทางศัลยกรรมช่องปาก การถอนฟัน การ
ผ่าตัดถอนฟัน การปลูกถ่ายฟัน การหายของแผลถอนฟัน การเย็บแผล ผลแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง การเกิดรูทะลุ
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ระหว่างช่องปากกับโพรงอากาศเม็กซิลลา เน้นความสาคัญของการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรค การ
วางแผนการรักษา การทาหัตถการโดยวิธีการปราศจากเชื้อ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทางานทางศัลยกรรม รวมทั้ง
ขั้นตอนในห้องผ่าตัด
Surgical techniques, instruments, basic knowledge in oral surgery, tooth extraction,
surgical extraction, tooth transplantation, tooth extracted wound healing, sutures in oral surgery,
complications, oro-antral fistulas, history taking, oral examination and diagnosis, treatment
planning, aseptic surgical techniques, overall steps in oral surgery and operating room
technique
657-521

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Periodontology II)
การรักษาโรคปริทันต์ระยะแก้ไขและฟื้นฟูสภาพ หลักการและเหตุผล ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม วิธีการ
รักษาทางศัลยกรรมปริทันต์ ความสัมพันธ์ของการรักษาโรคปริทันต์กับการรักษาทางทันตกรรมด้านอื่น ๆ การ
ดูแลสุขภาพช่องปากขั้นสุดท้ายหลังการรักษา
Periodontal treatment in the corrective phase; rationales, indications and contraindication; procedures in periodontal surgery, relationships between periodontal treatment
with other dental treatment; and periodontal maintenance
658-421

โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1 3(2-2-5)
(Diseases and Abnormalities of Oral and Maxillofacial Structures I)
หลักวิธีการ วินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เกิดกับ เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
โรคของต่อมน้าลาย เนื้องอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รอยโรคที่เป็นสารสี การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยา หลักการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากด้วยวิธีการรังสีรักษา เคมีบาบัดและศัลยกรรม รวมถึงการรักษา
ดูแลสุขภาพช่องปาก ก่อน ระหว่างและภายหลัง การรักษามะเร็งที่บริเวณศีรษะและลาคอ การทาอวัยวะเทียม
บริเวณใบหน้า
Principles of differential diagnosis and treatment of diseases and abnormalities of
soft tissues in the oral cavity, the salivary gland including benign and malignant tumors,
pigmented lesions, and biopsy techniques; the principle of treatment for oral cancer in all
aspects such as radiotherapy, chemo-therapy and surgery as well as perioperative care and
rehabilitation with maxillofacial prosthesis
658-521

โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2 3 (2 -3 -4 )
(Diseases and Abnormalities of Oral Maxillofacial Structures II)
หลักวิธีการวินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรค หรือความผิดปกติที่เกิดกับกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า ในกลุ่มถุงน้าชนิดต่าง ๆ เนื้องอกทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง การติดเชื้อของใบหน้าและขากรรไกร
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การเจริญและพัฒนาที่ผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้า กะโหลกศีรษะ รวมทั้งการดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
Principles of differential diagnosis, treatment of diseases and abnormalities of the
maxillofacial skeleton such as cystic lesions, benign and malignant tumors, infections and
dentofacial deformities including in-patient management
658-522

โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 3 2(1-2-3)
(Diseases and Abnormalities of Oral Maxillofacial Structures III)
หลักการวินิจฉัย อธิบายสาเหตุและให้การรักษาที่ไม่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตรายในบริเวณ
ช่องปาก ทั้งในฟันน้านมและฟันแท้ กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
Principles of diagnosis, explanation of causes and non-complicated treatment of
trauma in oral cavities and teeth, including deciduous and permanent teeth in the
maxillofacial area
658-621

ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
2(2-0-4)
(Surgical Approaches to Oral Pathology)
การผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติทางด้านอายุรศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่อง
ปากและศัลยศาสตร์ เพื่อให้ นักศึกษาสามารถวินิจฉัยโรคและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากและกระดูก
ขากรรไกร ตลอดจนวิธีการรักษาทางศัลยกรรม โดยคลอบคลุมการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกและ
มะเร็งชนิดต่าง ๆ ในกระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของกระดูกข้อต่อขากรรไกร ภาวะติดเชื้อในช่องปาก
ตลอดจนการบาดเจ็บของฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้าหัก
The integration of theory and clinical practice in oral medicine, oral pathology
and surgery; students will gain competency to make a diagnosis, treatment plan and use
surgical treatment for oral and jaw diseases. The surgical treatment and patient care related
to tempero-mandibular joint disorder, oral infection, dental and maxillofacial trauma are
included
659-221

พื้นฐานการบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม
2(2-0-4)
(Fundamental of Restoration of the Teeth and Related Structures with
Dental Prostheses)
ความรู้พื้นฐานสาหรับการบูรณะฟันและฟื้นฟูอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม ประเภทและสาเหตุ
ความบกพร่องของฟัน รูปแบบของการบูรณะและฟื้นฟูสภาพฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง หลักและแนวคิดในการ
บูรณะและฟื้นฟูเพื่อทดแทนและอวัยวะข้างเคียงที่สูญเสียไป ลักษณะของเนื้อเยื่อในช่องปากที่เหมาะสมและ
เป็นอุปสรรคต่อการบูรณะและฟื้นฟูเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การตรวจและบันทึก
ข้อมูลสภาพช่องปากเพื่อการออกแบบฟันเทียม การวางแผนการรักษา การวางแผนการบูรณะและทดแทนการ
สูญเสียฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม และความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนที่มีต่อฐานกะโหลก
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The fundamentals of restoration and rehabilitation of related structures with
fixed and removable dentures, classification and causes of dental defects, types of
restoration and rehabilitation, principles and concepts of restoration with dentures, proper
usage of oral tissues that affect the restoration, oral examination and data record for denture
design, treatment planning, and the relationship of the maxilla to the base of the skull
659-321

การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
3(2-3-4)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with Fixed Prostheses I)
ความหมายและขอบข่ายของวิชาการบูรณะสภาพฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น
เครื่องมือเครื่องใช้ในการใส่ฟันเทียมติดแน่น ขั้นตอนการเตรียมฟันสาหรับหลักยึดชนิดต่าง ๆ การทาครอบฟัน
การพิมพ์แบบและการบันทึกการสบฟัน และการทาแบบถอดและแบบจาลองใช้งาน การทาครอบฟันในฟัน
น้านม
Theoretical and laboratory experience with fixed prosthodontics, fundamental
terminology, instrumentation, abutment preparation for various types of crowns, impression
making and interocclusal records, preparation of die and, working models, and crown
restoration in deciduous teeth
659-322

การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 1
3(1-6-2)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with Removable Prostheses I)
หลักการ เหตุผล และวิธีการบูรณะและฟื้นฟูสภาพในช่องปากด้วยฟันเทียมทั้งปาก รวมถึงการ
เลือกใช้วัสดุในขั้นตอนต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการทาฟันเทียมทั้งปากในห้องปฏิบัติการ
Principles, rationales and methods in oral rehabilitation with complete dentures
including materials selection; and the laboratory process practice
659-421

การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
2(1-3-2)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with Fixed Prostheses II)
แบบขี้ผึ้ง การออกแบบฟันแขวน เดือยฟัน การเหวี่ยงชิ้นงานฟันเทียมติดแน่น ตลอดจนสาเหตุ
ความผิดพลาดของชิ้นหล่อที่เหวี่ยงได้ พร้อมทั้งการป้องกันและแก้ไข ส่วนโยงและการบัดกรี การขัดแต่งชิ้นงาน
และเซรามิกทางทันตกรรม
Wax patterns, pontic designs, casting procedures, causes and prevention of
casting defects, connectors and soldering, finishing and polishing, and dental ceramics
659-422

การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 2
4(2-6-4)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with Removable
Prostheses II)
หลักการและขั้นตอนต่าง ๆ ทั้งทางห้องปฏิบัติการและทางคลินิกของการทดแทนฟันที่สูญเสียไป
โดยใช้วิธีการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดอะคริลิกเรซิน และชนิดโครงโลหะ ฟันเทียมถอดได้ใส่ทันทีหลัง
ถอน การซ่อมฟันเทียม การเสริมฐานและเปลี่ยนฐานฟันเทียม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรากฟันเทียม
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Principles and procedures in the dental laboratory and clinic to replace missing
teeth with acrylic removable partial dentures, immediate dentures, denture repair, reline and
rebase, and basic knowledge about dental implants
659-423

การวางแผนและเตรียมช่องปากเพื่อการใส่ฟันเทียม
1(1-0-2)
(Pre-prosthetic Planning and Management)
การวางแผนการรักษาก่อนการบูรณะ ฟื้นฟูและทดแทนสภาพฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟัน
เทียมชนิดต่าง ๆ
Proper prosthetic treatment planning before restoration and rehabilitation with
dentures
690-211

พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
(General Pathology)
หลักพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่จาเป็นสาหรับการเข้าใจกระบวนการเกิดโรค
ในมนุ ษ ย์ พยาธิ วิ ท ยาทั่ ว ไปที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ าใจกลไกการเกิ ด โรค ซึ่ งแสดงออกในลั ก ษณะของการ
เปลี่ยนแปลงทางรูปแบบโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
Basic principles of pathophysiology necessary for the understanding of the
human disease processes and general pathology concerning the mechanisms underlying the
disease processes as manifested by morphological, physiological, and biochemical changes
691-211

ทันตลักษณวิทยา
2(1-3-2)
(Tooth Morphology)
ลักษณะและชนิดของฟันมนุษย์ การเรียกชื่อ และการใช้สัญลักษณ์แทนฟันแต่ละซี่ในช่องปาก
ลักษณะโดยรวมของชุดฟันน้านมและชุดฟันแท้ ตลอดจนอายุการขึ้นของฟันทั้ง ๒ ชุด และอายุการหลุดของชุด
ฟันน้านม นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของฟันแต่ละซี่ต่อเนื้อเยื่อ และอวัยวะที่อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน
Morphology and types, nomenclature and symbolization of human deciduous
and permanent teeth, as well as chronology and the relationship between the tooth and its
surrounding tissues
691-222

การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
3(2-2-5)
(Craniofacial Development)
พัฒนาการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า เนื้อเยื่อแข็ง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ฟันและอวัยวะที่
อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน สารประกอบทางเคมีทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เป็น องค์ประกอบสาคัญของฟัน สารประกอบ
ทางเคมีของฟัน การสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟัน ได้แก่ เคลือบฟัน เนื้อฟัน ประสาทฟันและเคลือบราก
ฟัน การสร้าง และหน้าที่ของเนื้อเยื่อปริทันต์ และกระดูกเบ้าฟัน ตลอดจนความผิดปกติในทุกขั้นตอนของการ
สร้างอวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้น
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Development of the craniofacial region: hard tissues, connective tissues, the
tooth and its surrounding structures, its chemical composition (both organics and inorganics
of the tooth), and the formation of tooth structures: enamel, dentine, pulp and
periodontium, as well as developmental deformities of these structures
691-321

พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
2(1-2-3)
(Basic Occlusion)
การท างานของกล้ ามเนื้ อบดเคี้ย ว การสบฟั น ลั กษณะและหน้ าที่ ของข้อ ต่อ ขากรรไกร การ
เคลื่ อนที่ของขากรรไกรล่างและกล้ ามเนื้อบดเคี้ยว การกลืน รวมถึ งการเรียงตัว ของฟันในขากรรไกร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างฟันที่อยู่ในขากรรไกรเดียวกัน และฟันที่อยู่ตรงข้าม
The Human masticatory system, occlusion, anatomy and functions of the
temporomandibular joint (TMJ); mandibular movement and the muscle of mastication,
swallowing, as well as tooth alignment and intra-and inter-arch relationships
691-322

ทันตกรรมจัดฟัน 1
3(2-2-5)
(Orthodontics I)
ชนิดของการสบฟันที่ปกติและผิดปกติ สาเหตุของการสบฟันที่ผิดปกติ ชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์
และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจั ดฟัน การตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของฟันของเนื้อเยื่อชนิดต่าง ๆ
เครื่องมือและการทางานของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน การรักษาผู้ป่วยในระยะฟันน้านม ฟันชุดผสม และ
ฟันแท้ ความรู้พื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การแก้ ปัญหาฉุกเฉินและดูแลสุขภาพในช่องปาก
ของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การฝึกปฏิบัติงานพิมพ์ปาก การวิเคราะห์ภาพรังสีและการ
วิเคราะห์แบบจาลองฟัน
Classification of normal-occlusion and malocclusion, etiology of malocclusion,
orthodontic diagnosis and treatment planning, biology of tooth movement type and application
of orthodontic appliances; orthodontic treatment in primary, mixed and permanent dentition;
basic knowledge in orthodontic treatment for clefts, emergency treatment and oral care
during orthodontic treatment, practice of impression taking, and radiographic and study
model analysis
691-421

ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับ ขากรรไกร
2(1-2-3)
(Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders)
ความหมายความปวด ระบาดวิทยา การประเมินความปวด การซักประวัติอาการปวด วิธีการ
ตรวจประเมินผู้ป่วยปวด การวินิจฉัยโรคที่ทาให้ปวดบริเวณช่องปาก ใบหน้าและข้อต่อขากรรไกร หลักการ
รักษาและวางแผนการรักษาโรคที่ทาให้ปวดชนิดต่าง ๆ และความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง เช่น นอนกัดฟัน และ
ความผิดปกติของการหายใจขณะนอนหลับ
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Definition, epidemiology, evaluation, history recording, clinical examination and
diagnosis of orafacial pain and temporomandibular disorders, principles and treatment plan
of certain disorders relating to bruxism and sleep apnea
691-521

ทันตกรรมจัดฟัน 2
2(1-2-3)
(Orthodontics II)
กรณีศึกษาผู้ป่วยตัวอย่าง การตรวจ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่ไม่มี
ความซับซ้อน ฝึกทักษะการดัดลวด การตัดแต่งแบบจาลองฟัน รวมทั้งการทาเครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้
Case Study: exercises on examination, analysis, diagnosis and treatment planning
in orthodontic cases appropriate for general practitioners, practice of wire bending, model
trimming, and removable appliance fabrication
692-421

วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
3(2-3-4)
(Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive Dentistry)
การตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปาก การตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก เกี่ยวกับโลหิต
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก จุลทรรศน์วิทยาที่จาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคในช่องปาก
หลั กการเก็บ สิ่ งส่ งตรวจทางคลิ นิ ก รวมทั้ งการแปลผลการทดสอบดั งกล่ าว เพื่ อใช้ในการวินิจฉั ยและวาง
แผนการรักษา
Oral diagnosis, essential laboratory examination of clinical pathology relating to
hematology, serology, clinical microbiology, clinical chemistry, microscopy for diagnosis or
oral diseases, principles of clinical specimen collection including interpretation of results of
tests for diagnosis and treatment planning
692-422

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
4(1-9-2)
(Comprehensive Dental Clinic I)
การสังเกตการณ์และการฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและ
รักษาทางทันตกรรมอย่างง่ายในผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสาขาทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสีวิทยา ทันตกรรมป้องกัน และทันตกรรมประดิษฐ์
Observation and practice in a comprehensive clinic relating to examination,
diagnosis, prevention and simple dental treatment in uncomplicated cases in operative
dentistry, periodontics, endodontics, oral surgery, oral radiology, preventive dentistry and
prosthodontics

37

692-423

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
4(0-12-0)
(Comprehensive Dental Clinic II)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
อย่างง่ายในผู้ป่วยที่ไม่ซับซ้อนในสาขาทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทันตรังสีวิทยา ทันตกรรมป้องกัน และทันตกรรมประดิษฐ์
Practice in a comprehensive clinic relating to examination, diagnosis, prevention
and simple dental treatment in uncomplicated cases in operative dentistry, periodontics,
endodontics, oral surgery, oral radiology, preventive dentistry and prosthodontics
692-521

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3
4(0-12-0)
(Comprehensive Dental Clinic III)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
ในผู้ป่วยทั่วไปในสาขาทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสี
วิทยา ทันตกรรมป้องกัน ครอบและสะพานฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ ช่วงที่ 1
Practice in a comprehensive clinic relating to examination, diagnosis, prevention
and dental treatment in general cases in operative dentistry, periodontics, endodontics, oral
surgery, oral radiology, preventive dentistry, crown and bridge, and prosthodontics: session 1
692-522

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4
5(0-15-0)
(Comprehensive Dental Clinic IV)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
ในผู้ป่วยทั่วไปในสาขาทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสีวิทยา
ทันตกรรมป้องกัน ครอบและสะพานฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ ช่วงที่ 2
Practice in a comprehensive clinic relating to examination, diagnosis, prevention
and dental treatment in general cases in operative dentistry, periodontics, endodontics, oral
surgery, oral radiology, preventive dentistry, crown and bridge, and prosthodontics: session 2
692-523

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5
5(0-15-0)
(Comprehensive Dental Clinic V)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
ในผู้ป่วยทั่วไปในสาขาทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสีวิทยา
ทันตกรรมป้องกัน ครอบและสะพานฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ ช่วงที่ 3
Practice in a comprehensive clinic relating to examination, diagnosis, prevention
and dental treatment in general cases in operative dentistry, periodontics, endodontics, oral
surgery, oral radiology, preventive dentistry, crown and bridge, and prosthodontics: session 3

38

692-524

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6
5(0-15-0)
(Comprehensive Dental Clinic VI)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจ วินิจฉัย ป้องกันและรักษาทางทันตกรรม
ในผู้ป่วยทั่วไปในสาขาทันตกรรมหัตถการ ปริทันตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนต์ ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตรังสีวิทยา
ทันตกรรมป้องกัน ครอบและสะพานฟันและทันตกรรมประดิษฐ์ ช่วงที่ 4
Practice in a comprehensive clinic relating to examination, diagnosis, prevention
and dental treatment in general cases in operative dentistry, periodontics, endodontics, oral
surgery, oral radiology, preventive dentistry, crown and bridge, and prosthodontics: session 4
692-525

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
(Comprehensive Dental Clinic for Pediatric Dentistry I)
การฝึกปฏิบั ติในคลิ นิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็กในการตรวจพิเคราะห์ โรค วางแผนการ
รักษา การให้ทันตกรรมป้องกันและให้การรักษา ได้แก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และการถอนฟัน
ในเด็กที่ให้ความร่วมมือดี ไม่มีปัญหาทางพฤติกรรม
Practice in a comprehensive pediatric dental clinic relating to examination,
diagnosis, treatment planning, prevention: restoration, pulp treatments and tooth extraction
in co-operative children
692-621

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 2
1(0-3-0)
(Comprehensive Dental Clinic for Pediatric Dentistry II)
การฝึกปฏิบั ติในคลิ นิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็กในการตรวจพิเคราะห์ โรค วางแผนการ
รักษา การให้ทันตกรรมป้องกันและให้การรักษา ได้แก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และการถอนฟัน
ในเด็กที่จาเป็นต้องใช้วิธีการปรับพฤติกรรมอย่างง่าย
Practice in a comprehensive pediatric dental clinic relating to examination,
diagnosis, treatment planning, prevention: restoration, pulp treatments and tooth extraction
in children who need basic behavior guidance
692-622

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7
6(0-18-0)
(Comprehensive Dental Clinic VII)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการวินิจฉัย ป้องกันและ/หรือรักษาทางทันตกรรม
ในผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคทางระบบสาขาทั น ตกรรมหั ต ถการ ปริ ทั น ตวิ ท ยา วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์
ศั ล ยศาสตร์ ช่ อ งปาก ทั น ตรั งสี วิ ท ยา ครอบและสะพานฟั น ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ อายุ ร ศาสตร์ ช่ อ งปาก
ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน ช่วงที่ 1
Dental practice in a comprehensive clinic relating to diagnosis, prevention and/or
dental treatment of general cases or patients with systemic diseases in operative dentistry,
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periodontics, endodontics, oral surgery, oral radiology, crown and bridge, prosthodontics, oral
medicine, orthodontics and preventive dentistry: session 1
692-623

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8
6(0-18-0)
(Comprehensive Dental Clinic VIII)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการวินิจฉัย ป้องกันและ/หรือรักษาทางทันตกรรมใน
ผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ป่ ว ยที่ มี โรคทางระบบในสาขาทั น ตกรรมหั ต ถการ ปริ ทั น ตวิ ท ยา วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์
ศั ล ยศาสตร์ ช่ อ งปาก ทั น ตรั งสี วิ ท ยา ครอบและสะพานฟั น ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ อายุ ร ศาสตร์ ช่ อ งปาก
ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน ช่วงที่ 2
Dental practice in a comprehensive clinic relating to diagnosis, prevention and/or
dental treatment of general cases or patients with systemic diseases in operative dentistry,
periodontics, endodontics, oral surgery, oral radiology, crown and bridge, prosthodontics, oral
medicine, orthodontics and preventive dentistry: session 2
692-624

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 9
7(0-21-0)
(Comprehensive Dental Clinic IX)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการวินิจฉัย ป้องกันและ/หรือรักษาทางทันตกรรมใน
ผู้ ป่ ว ยทั่ ว ไปหรื อ ผู้ ป่ ว ยที่ มี โ รคทางระบบในสาขา ทั น ตกรรมหั ต ถการ ปริ ทั น ตวิ ท ยา วิ ท ยาเอ็ น โดดอนต์
ศั ล ยศาสตร์ ช่ อ งปาก ทั น ตรั งสี วิ ท ยา ครอบและสะพานฟั น ทั น ตกรรมประดิ ษ ฐ์ อายุ ร ศาสตร์ ช่ อ งปาก
ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน ช่วงที่ 3
Dental practice in a comprehensive clinic relating to diagnosis, prevention and/or
dental treatment of general cases or patients with systemic diseases in operative dentistry,
periodontics, endodontics, oral surgery, oral radiology, crown and bridge, prosthodontics, oral
medicine, orthodontics and preventive dentistry: session 3
693-431

จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-2-3)
(Ethics and Laws in Dentistry)
ปรั ช ญาวิ ช าชี พ แนวความคิ ด ในความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ช าชี พ ต่ อ สั งคม การสร้ า งจริ ย ธรรม
คุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ที่ ต้องปฏิบัติ ความ
สานึกในหน้าที่ คุณค่าของชีวิตในการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติที่
เกี่ย วข้องกับ การประกอบวิช าชีพ ทัน ตแพทย์ และวิท ยาการทางทันตแพทย์ที่น ามาใช้ในกระบวนการทาง
กฎหมาย
Philosophy, dentist social responsibility, ethics and moral contribution, fundamental
law, and laws associated with dental work
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693-631

สัมมนาจริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
1(0-2-1)
(Seminar in Ethics and Laws in Dentistry)
สัมมนาและกรณีศึกษาทางวิชาชีพทันตกรรม โดยการประยุกต์ใช้จริยธรรม จรรยาบรรณและ
กฎหมายทางทันตแพทย์
Seminars and case studies on dentistry and the application of ethics and laws in
dentistry
694-341

ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
4(4-0-8)
(Research Methodology in Dentistry and Biostatistics)
แนวคิด หลักการ วิธีการและขั้นตอนในการทาวิจัยแบบต่าง ๆ ตามระเบียบวิธีวิจัย โดยเริ่มตั้งแต่
การออกแบบงานวิจัย การเขียนโครงการ การวางแผนและการบริหารโครงการวิจัย ดาเนินการวิจัย โครงการ
ขนาดเล็ก ตลอดจนการเสนอรายงานวิจั ย รวมถึงการศึกษาหลักสถิติเบื้องต้นที่ใช้ในงานด้านการวิจัยทาง
ชีวภาพและการสาธารณสุข การประยุกต์ใช้ชีวสถิติ สาหรับงานทางด้านทันตแพทยศาสตร์
Concept, principle and methodology in performing research which includes
research design, writing proposals, and a planning and management research project. This
subject also includes basic biostatistics for biomedical and public health science, and how to
apply biostatistics for dental research
694-441

โครงงานวิจัย 1
2(0-6-0)
(Research Project I)
ฝึกทักษะในการเขียนโครงงานวิจัย นาเสนอโครงงาน และดาเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
Practice in writing and presenting a proposal as well as conducting the project
under supervision of an advisor
694-541

โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
ฝึกทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงาน และนาเสนอผลงานวิจัย
Practice in data analysis, writing research reports and presentations

2(0-6-0)

696-581 การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข
2(1-2-3)
(General and Dental Public Health Administration)
แนวคิดและหลักการบริหารทั่วไป การจัดองค์กร การบริหารและพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ การ
ประยุกต์ความรู้ในงานทันตสาธารณสุข
Concepts and principles in general administration, organizing, management and
human resource development, and application of general administration into dental public
health
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696-582

ระบบสุขภาพและระบบทันตสาธารณสุข
2(2-0-4)
(Health and Dental Public Health System)
ความหมายและความสาคัญ วิวัฒนาการ และองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพและ
ระบบบริการไทย ระบบทันตสาธารณสุขและการบริหารงานทันตสาธารณสุขไทย ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
สุขภาพช่องปากและระบบทันตสาธารณสุขของประเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ
Definition, importance, development and the constituents of the health system,
health system and the health service system in Thailand, the dental public health system
and dental public health administration in Thailand, the relationship between oral health
problems and the dental public health system, laws and regulations related to the health
system
696-681

ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน
6(1-0-30)
(Learning Experience in Hospital and Community)
การดูงานและฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปหรือ
โรงพยาบาลศูนย์ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด โครงสร้างระบบการจัดการต่าง ๆ และระบบการให้บริการ
ของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด การปฏิบัติงานทันตกรรมในชุมชนแบบครบ
วงจร ได้แก่ การศึกษาชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การค้นหาปัญหา การวางแผนการแก้ปัญหา การดาเนินการ
แก้ปัญหาและการประเมินผล
Field study and practice in dental public health departments at community
hospitals, general and provincial hospitals, and the provincial health authority; structure and
management systems and dental service systems in various levels of hospitals and the
provincial health authority; authority and practice in community dentistry projects using a project
cycle model including community assessment, community diagnosis, problem identification,
planning, implementation and evaluation
696-682

การบริหารสถานพยาบาล
2(1-3-2)
(Health Facilities Center Administration)
หลักปรัชญา แนวคิดการบริหารงานคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมเอกชน
การประยุกต์วิศวมนุษยศาสตร์ในการออกแบบคลินิกทางทันตกรรม ระบบการบริหารงาน บุคคล การเงินและ
พัสดุ การดูแลรักษาเครื่องมือทันตกรรม
Philosophy, administrative concepts in hospital dental practice and private dental
practice, application of ergonomics in dental office designs, administrative systems for human
resources, financing, material, stock, and the maintenance of dental equipment
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องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีทักษะในการเรียนรู้ชุมชน การค้นหาปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา การวินิจฉัยชุมชน และการวาง
แผนการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2) มีทักษะการบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการแพทย์ ทันตแพทย์ และทางทันตกรรมชุมชนเพื่อ
การแก้ปัญหาสุขภาพและทันตสุขภาพของชุม ชนอย่างเป็นองค์รวม และสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพของสังคมและชุมชน
3) มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์และทางานร่วมกับสังคมและชุมชนได้ดี รวมทั้งสามารถปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน และองค์กรชุมชนได้
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ ประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และมีเจตคติอันดีงามในการปฏิบัติงาน
5) มีทักษะในการเป็นผู้นา ผู้ตาม มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนางานให้มีคุณภาพ
2. ช่วงเวลา
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1 ชั้นปีที่ 3
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2 ชั้นปีที่ 4
ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน ชั้นปีที่ 6
3. การจัดเวลาและตารางสอน
1) ทัน ตกรรมชุมชนภาคสนาม 1 ใช้เวลาฝึ กภาคสนาม 70 ชั่วโมง โดยจัดเป็นการฝึ กปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์
2) ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2 ใช้เวลาฝึกภาคสนาม 72 ชั่วโมง โดยจัดเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 4
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 19 สัปดาห์
3) ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน จัดเป็นการศึกษาต่อเนื่องทุก วันเป็นเวลา 2
เดือน ในชั้นปีที่ 6
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
กาหนดให้ มีการทาโครงงานทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นโครงงานขนาดเล็ก สามารถ
ดาเนินการได้ตามเงื่อนไขของระยะเวลาและทุนสนับสนุนที่กาหนดให้ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาโครงการละ 4-5
คน มีคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของโครงงาน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอี ก
1-2 คน มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาของการนาเสนอโครงงาน การขออนุมัติทุนสนับสนุนการทาวิจัย
การนาเสนอผลงานวิจัย และการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามประกาศของคณะฯ
1. คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของนั กศึกษา การทบทวน
วรรณกรรมในหัวข้อที่เลือกวางแผนการการดาเนินงานโครงงาน การนาเสนอโครงร่างงานวิจัย การทาวิจัย การ
รายงานผลงานวิจัย และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ตามกาหนดเวลา
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถทางานเป็นทีม
2) ใช้เครื่องมือ โปรแกรม ในการทาโครงงาน
3) มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย
4) สามารถทางานวิจัยเบื้องต้นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทางทันตแพทยศาสตร์ได้
5) สามารถเขียนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได้
3. ช่วงเวลา
ปีการศึกษาของชั้นปีที่ 4 และ 5 โดยใช้เวลา 1 คาบต่อสัปดาห์
4. จานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
ให้ ค วามรู้ พื้ น ฐานทางการวิจั ย ด้ านสุ ข ภาพช่ อ งปาก และเลื อ กแบ่ งกลุ่ ม ตามหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ
กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของงานวิจัย กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา มีการประชุม
ชี้แจง มีเอกสารกาหนดขั้นตอนการทาโครงงาน กาหนดวั นนาเสนอโครงร่างงานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
ทุกปีการศึกษา มีการเรียนรู้จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกกลุ่ม และรวบรวมไว้
ที่ห้องสมุดของคณะทันตแพทยศาสตร์
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการทาโครงงาน รวมทั้งแนะนาอาจารย์ และงานวิ จัยที่สนใจ
เพื่อเป็นข้อมูลให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตามความสนใจ
2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษา
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) จัดให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็น ๒ ระยะ
1) การศึกษาของชั้นปีที่ ๔ ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน จากการนาเสนอโครงร่าง
งานวิจัยในที่ประชุม ร่วมกับแผนการดาเนินการของโครงงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2) ปีการศึกษาของชั้นปีที่ ๕ ประเมินผลสาเร็จของโครงงานโดยมีการนาเสนอผลงานวิจัยของ
นักศึกษา และส่งรายงานวิจัยฉบั บสมบูรณ์ เพื่อรับการประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
3) นาผลการประเมินเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงงาน
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การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม

2. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางาน ร่วมกับ
ผู้อื่นได้

3. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาและ
เผยแพร่ให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ
- สอดแทรกเนื้อหาในทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่าง
ชัดเจน
- ปลูกฝังการดูแลผู้ปว่ ยโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานคลินิก
- มีกระบวนวิชาทีส่ ่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ทาความเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
- มีการจัดกิจกรรมในการปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาที่ขึ้นชั้นปีใหม่
ทุกปี กิจกรรมในการปัจฉิมนิเทศก่อนสาเร็จการศึกษา และ
กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ให้แก่นักศึกษา
- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการ
ทางานร่วมกัน และการมีนาใจต่
้ อกัน
- มีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องการ
มีมนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อนื่
- จัดอบรมและแนะนาวิธีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองให้
นักศึกษา
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
- มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง อาทิ การจัดให้นักศึกษาได้ทาโครงการวิจัยและสัมมนา
ทางวิชาการ

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินั ย ซื่อสัตย์ สุจ ริต รับ ผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ส านึกในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
รวมทั้งเคารพในสิทธิ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าในความต่างและหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่น และนานาชาติ
3. มีความเสียสละและจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม
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2) ด้านความรู้
1. เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
2. มีความรอบรู้ โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
3. แสวงหาความรู้จากงานวิจัย หรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
3) ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
2. สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. สามารถคิด วิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถนาความรู้ ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้นาหรือสมาชิกของกลุ่ม
2. สามารถปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นาและ
สมาชิกของกลุ่ม
3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
4. สามารถรวมกลุ่มคิดริเริ่ม วางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข
5. รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน
และเขียน
2. ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์
เพื่อการสืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่อสาร
3. เข้าใจปัญหา วิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการ
แก้ปัญหา
6) ด้านทักษะพิสัย
1. มีทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นที่ถูกต้อง
2. มีทักษะเบื้องต้นในการออกกาลังกาย เล่นกีฬา ดนตรี หรือศิลปะ
3. มีทักษะการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
4. ตระหนั กและเห็ น คุณ ค่าในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการออกกาลั งกายให้ สอดคล้องกับ
ชีวิตประจาวัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
640-101 สุขภาวะกายและจิต
698-191 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
895-111 มนุษย์กับสังคม
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
895-xxx พลศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315--201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
322-403 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1



ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3

























 

































 































































  





































































































 

















  

















คุณธรรมและ
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา





































































   
 





ทักษะพิสัย
1

2

3

4




























47

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้
รายวิชา

คุณธรรมและจริยธรรม
1

2

3

4

ความรู้
1

2

 ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

กลุ่มวิชาภาษา
695-371 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ทันตแพทยศาสตร์ 1
695-671 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ทันตแพทยศาสตร์ 2
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

650-151 ทักษะการคิด
656-121 สุขภาพองค์รวม
697-491 การสื่อสารสาหรับ
วิชาชีพทันตแพทย์
698-192 ทักษะชีวิตและวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4


















































































ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
1

2

3

4

5

6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก
ผลการเรียนรู้
รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม
1

2

 ความรับผิดชอบรอง

ความรู้
1

2

3

1

2

3





























324-104 เคมีพื้นฐาน



324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน



330-106 ชีววิทยา









331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา









332-128 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
































4









4

5



























ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3



1

2

3

  


















4

2

3

4









ทักษะพิสัย
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาทันตแพทยศาสตร์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีเจตคติอันดี
งามต่อการประกอบวิชาชีพ
2. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกกระบวนวิชาปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ
ผู้ป่วยและการให้การดูแลผู้ป่วยโดยเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากบุคคลที่ทาความ
ดีเสียสละและทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
2. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
7. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
8. จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์ต่อสังคม
9. ให้การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสริเริ่มจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการ
มีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบพฤติกรรมในการ
ให้การรักษาแก่ผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนอกหลักสูตร ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตให้ นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการประเมินตนเอง มีการประเมินจากเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากอาจารย์ ผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน

1.
ร่วมกิจกรรม
2.
3.
4.

ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายการเข้า
ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
พฤติกรรมการเรียนและการสอบ เช่น การประเมินเจตคติเพื่อปฏิบัติงานในคลินิก

50

2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ความรู้พื้นฐานทางมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
2. มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์
รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ
3. มีความรู้และความเข้าใจในสาระสาคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบาบัดโรค ป้องกันโรค พื้นฟู คงสภาพในช่องปากโดย
คานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น พื้นฐาน
จัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
การจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบทั้ง การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การสัมมนากลุ่มและการนาเสนอผลงานวิจัย การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกและชุมชน การฝึกปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มกี ารเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
4. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการประเมิน จากการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบเป็นระยะ มีวิธีการประเมินตามลักษณะของ
การจัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ ประเมินจากการทารายงาน
กลุ่มย่อย ประเมินจากทักษะในการปฏิบัติงานจากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน ประเมินเจตคติใน
การปฏิบัติงานในคลินิก และการทางานในชุมชน ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การนาเสนอรายงานวิชาการ
การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มี ทั ก ษะในกระบวนการคิ ด วิเคราะห์ แ ละสั งเคราะห์ อ ย่ างมี ระบบ มี เหตุ ผ ล รวมถึ งการมี
ความคิดสร้างสรรค์
2. สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้
ร่วมกับประสบการณ์หรือนาไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
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3. สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในทาง
ทันตกรรม
4. สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
5. มีทักษะด้านปัญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดการใช้กรณีศึกษาเป็น
โจทย์ในการเรียนรู้ โดยใช้การพูดคุยซักถามการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาขณะฝึกปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลการค้นคว้า การฝึกปฏิบัติการ
วางแผน และทาโครงงานวิจัย
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการวัดความรู้ ใช้ข้อสอบที่มีการออกแบบข้อสอบที่ได้รับการคิดวิเคราะห์ ประเมินจากการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยก่อนทาการรักษา ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การประเมินจาก
การนาเสนอรายงาน การเขียนรายงานจากการเรียนแบบกลุ่มย่อย การนาเสนอผลงานวิจัย และการปฏิบัติงาน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นาไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่วม กับผู้อื่น และการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นาและผู้ตามตามบริบท
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม
4. มี ค วามเข้ าใจและแสดงบทบาทของตนได้ อ ย่ างเหมาะสมกั บ สั งคม วัฒ นธรรม และภาวะ
เศรษฐกิจ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่กาหนดให้มีการทากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
ต้องการมุ่งให้ เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ สอน ผู้เรียนกับเพื่อน ๆ มีการฝึกปฏิบัติงานคลินิกและฝึ ก
ภาคสนาม ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทาให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น มากขึ้น
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ป่วย ผู้เรียนกับผู้ร่วมงาน โดยสามารถให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการ
สื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่จะช่วยให้งานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายลุล่วงไปด้วยดี
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมิน จากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการทากิจกรรมกลุ่ม ในสถานการณ์
ต่าง ๆ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ในขณะฝึกปฏิบัติงานในคลินิก โรงพยาบาล
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและชุมชน จากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการแนะนาและประกอบการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าและ
ประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของ
วิชาชีพ เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจน จั ดให้มีการสอนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการใช้ความรู้ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อใช้ในการค้นคว้าความรู้และการแก้ปัญหา มีการจัดการ
เรียนรู้ในหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ในหลายรูปแบบตั้งแต่การนาเสนอปาก
เปล่า การเขียน และการนาเสนอโดยใช้สื่อผสม
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมิ นจากพั ฒ นาทางการสื่ อสารของผู้ เรี ยนโดยประเมิ นจากตั วผู้ เรียน เพื่ อน ผู้ ร่วมงานมี การ
ประเมิน จากการสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ ประเมินผ่ านกระบวนการ
ประเมินผลของกระบวนวิชาในกรณีที่เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้
ทางวิเคราะห์เชิงตัวเลข ประเมินจากความสามารถของผู้เรียนในการนาเสนอในหลายรูปแบบ
6) ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
ความสามารถทางวิชาชีพ
1. สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์
และทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปลผลที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ
จากการตรวจผู้ป่วย
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3. สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วย รวมทั้งทาการปรึกษา ให้คาปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง
อย่างเหมาะสม
4. สามารถจั ด การ รั ก ษาทางทั น ตกรรม ฟื้ น ฟู ส ภาพในช่ อ งปาก รวมทั้ งติ ดตามและประเมิ น
ผลการรักษา
5. สามารถป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรมและทางการแพทย์
6. สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยใช้
หลักสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามลาดับขึ้นจากง่ายไปยาก มีวิธีการสอน
โดยใช้สื่อประกอบการสอน การสาธิต การฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลและแนะนาของอาจารย์ จัดการเรียนการ
สอนในห้องปฏิบัติการโดยใช้แบบจาลอง หุ่นจาลอง การเรียนการสอนในคลินิกฝึกปฏิบัติ ดูแลรักษาผู้รับบริการ
ในคลินิกและในโรงพยาบาล รวมทั้งการทางานในชุมชน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยประเมินทั้งด้วยความรู้ ความสามารถ เจตคติ
และการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วย ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินหลากหลาย จากการ
สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินทักษะการปฏิบัติงานทันตกรรม การตรวจผลงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
สอบภาคปฏิบัติ การวัดผลความก้าวหน้า ในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
จากข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพื่อน อาจารย์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
320-215 มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ
คอ รยางค์บนและลาตัว
320-233 จุลกายวิภาคศาสตร์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
320-243 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
328-153 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับ
ทันตแพทย์
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
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ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1



4

ความรู้

ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ

ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

6
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 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
651-661 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ขั้นสูง
652-411 อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
652-412 การจัดการทางทันตกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
652-511 วิสัญญีวทิ ยาสาหรับทันตแพทย์
652-512 ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับ
ทันตแพทย์
653-221 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสี
วิทยา 1
653-321 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสี
วิทยา 2
653-322 ทักษะพืน้ ฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษย
ศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
653-421 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: การ
เตรียมความพร้อมทางคลินิก
654-321 ยาและการประยุกต์ใช้ทาง
ทันตกรรม 1
654-521 ยาและการประยุกต์ใช้ทาง
ทันตกรรม 2
655-221 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
655-321 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2

2

3

ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
655-621 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 3
656-221 ทันตกรรมชุมชน
656-321 วิทยาการระบาดทาง
ทันตแพทยศาสตร์
656-322 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
โรคทางทันตแพทยศาสตร์
656-323 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
656-421 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
657-221 จุลชีววิทยาช่องปาก
657-222 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อ
ปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
657-223 สุขภาพและโรคของฟันและเนือ้ เยื่อ
ปริทันต์: การวินิจฉัยและวางแผน
การรักษา
657-224 สุขภาพและโรคของฟันและเนือ้ เยื่อ
ปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก
657-321 สุขภาพและโรคของฟันและเนือ้ เยือ่
ปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 1
657-322 สุขภาพและโรคของฟันและเนือ้ เยือ่
ปริทันต์: ทันตกรรมหัตถการ 2
657-323 สุขภาพและโรคของฟันและเนือ้ เยือ่
ปริทันต์: วิทยาเอ็นโดดอนต์

คุณธรรมและจริยธรรม
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ความรู้
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ความรับผิดชอบรอง
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ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4








ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4






ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้

คุณธรรมและจริยธรรม

ความรู้

รายวิชา
1
657-421 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยือ่
ปริทันต์: ปริทันตวิทยา 1
657-422 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยือ่
ปริทันต์ : การจัดการปัญหาและ
ภาวะฉุกเฉิน
657-423 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยือ่
ปริทันต์ : ศัลยกรรมฟันและ
กระดูกรองรับฟัน
657-521 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยือ่
ปริทันต์: ปริทันตวิทยา 2
658-421 โรคและความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า 1
658-521 โรคและความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน้า 2
658-522 โรคและความผิดปกติของ
เนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร และใบหน้า 3
658-621 ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
659-221 พื้นฐานการบูรณะฟันและอวัยวะ
ที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม
659-321 การบูรณะฟันและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
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4

1













ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
2 3 4 5 1 2 3 4


2

3

1





 









    











ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4











1

2

3

4

5

6
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
659-322 การบูรณะฟันและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 1
659-421 การบูรณะฟันและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
659-422 การบูรณะฟันและอวัยวะที่
เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมถอดได้ 2
659-423 การวางแผนและเตรียมช่องปาก
เพื่อการใส่ฟันเทียม
690-211 พยาธิวทิ ยาทั่วไป
691-221 ทันตลักษณวิทยา
691-222 การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้า
และศีรษะ
691-321 พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
691-322 ทันตกรรมจัดฟัน 1
691-421 ความปวดช่องปาก ใบหน้าและ
ความผิดปกติบริเวณขมับ ขากรรไกร
691-521 ทันตกรรมจัดฟัน 2
692-421 วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงาน
ทันตกรรมพร้อมมูล
692-422 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
692-423 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
692-521 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 3
692-522 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 4
692-523 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 5

คุณธรรมและจริยธรรม
1

2

3

4











2

3

ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4





















 









ความรู้
1
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5

6
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ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
692-524
692-525
692-623
2
692-622
692-623
692-624
693-431
693-631
694-341
694-441
694-541
696-581
696-582
696-681
696-682

2

3

ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4







    















      

































      



































      













    















      













    















      













    















      





































































 












คุณธรรมและจริยธรรม
1

2

3

4

คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 6
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก 1
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูลสาหรับเด็ก













คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 7
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 8
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 9
จริยศาสตร์และกฎหมายทาง
ทันตแพทยศาสตร์
สัมมนาจริยศาสตร์และกฎหมาย
ทางทันตแพทยศาสตร์
ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
และชีวสถิติ
โครงงานวิจัย 1
โครงงานวิจัย 2
การบริหารทัว่ ไปและการบริหาร
ทันตสาธารณสุข
ระบบสุขภาพและระบบทันต
สาธารณสุข
ประสบการณ์การเรียนรู้ใน
โรงพยาบาลและชุมชน
การบริหารสถานพยาบาล









ความรู้
1







































































ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
1









ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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