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กาญจนประภาส
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยจัด
กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการองค์ความรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
โดยใช้ปัญหาและการวิจัยเป็นฐาน การใช้สถานการณ์จาลอง การฝึกปฏิบัติในคลินิกจากสถานการณ์จริง เพื่อให้
ได้ทันตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางทันตกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ
สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาชีพและศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการดูแลรักษา ส่งเสริมและ
ป้องกันโรคในผู้ป่วยทางทันตกรรมแบบองค์รวม ตระหนักถึงความปลอดภัยและสิทธิของผู้ป่วย ให้ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่สาคัญสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสาร การสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แสวงหาความรู้ใหม่
คิดอย่างมีเหตุผลและสร้างสรรค์ สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นตามบริบทได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม คานึงถึงประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
และพอเพียง
ความสาคัญของหลักสูตร
1) สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนในด้านการพัฒนาด้านทันตสุขภาพ
2) สามารถแก้ปัญหาความขาดแคลนของบุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์
3) สามารถพัฒนาทักษะพื้นฐานและความสามารถทางวิชาชีพและสังคมได้แบบบูรณาการ
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะ ต่อไปนี้
1) ทักษะพื้นฐาน (Foundation Skills)
1.1) มีทักษะในกระบวนการคิด สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล
(Critical Thinking) รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking Skills)
1.2) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills)
1.3) มีทักษะในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
1.4) มีความสามารถในการค้นคว้า และประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศ
ต่าง ๆ (Information Literacy)
1.5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Competence)
1.6) มีทักษะในการบริห ารจั ดการทรัพยากร เวลาและบุ คคล ในหน้าที่ การงานและดารงชีวิต
(Management Skills)
1.7) มีศิลปะในการดารงชีวิตอย่างเป็นสุข
2) ความสามารถทางวิชาชีพ คุณสมบัติบัณฑิตตามสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
2.1) มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพในสาขาที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ เพียงพอสาหรับการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้
2.2) มีความรู้ ความสามารถในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษาและให้การบาบัด รักษา
โรคในช่องปากและอวัย วะที่ เกี่ย วข้องได้อ ย่างเหมาะสม โดยนาพฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ ใช้ ทั้งนี้ โดย
คานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม (Holistic Approach)
2.3) ตระหนักถึงปัญหาสาธารณสุขของชาติและเป็นส่ วนหนึ่งของทีมสุขภาพ ในการทางานเพื่อ
แก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
2.4) มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งตระหนักถึงขีดจากัดความสามารถของตนเอง ในการดารง
วิชาชีพทันตแพทย์
2.5) สนใจใฝ่รู้และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
3) ความสามารถทางสังคม
3.1) รู้จักบทบาทและปฏิบัติตนทั้งในการเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
3.2) มีความรับผิดชอบ มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาสังคม
3.3) มีคุณธรรม และพร้อมที่จะเปิดเผยเพื่อรับการตรวจสอบจากสังคมได้
3.4) มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนในสังคมและวัฒนธรรม สภาวะเศรษฐกิจ การเมืองได้
อย่างเหมาะสม
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โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
231 หน่วยกิต ประกอบด้วย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต ได้แก่
1) วิชาบังคับ
จานวน 24 หน่วยกิต
สาระที่ 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ บังคับจานวน 4 หน่วยกิต
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
650-191 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
สาระที่ 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ
950-101 จิตวิวัฒน์
(New Consciousness)
950-102 ชีวิตที่ดี
(Happy and Peaceful Life)
895-001 พลเมืองที่ดี
Good Citizens)

บังคับจานวน 5 หน่วยกิต
1((1)-0-2)

สาระที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการ
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
(Idea to Entrepreneurship)

บังคับจานวน 1 หน่วยกิต
1((1)-0-2)

2((2)-0-4)
2((2)-0-4)

สาระที่ 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล
บังคับจานวน 4 หน่วยกิต
การอยู่อย่างรู้เท่าทัน
บังคับ 2 หน่วยกิต
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
(Life in the Future)
การรู้ดิจิทัล
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Literacy)

บังคับ 2 หน่วยกิต
2((2)-0-4)

สาระที่ 5 การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข
บังคับจานวน 4 หน่วยกิต
การคิดเชิงระบบ
บังคับ 2 หน่วยกิต
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
(Creative Thinking)
การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข บังคับ 2 หน่วยกิต
322-100 คานวณศิลป์
(The Art of Computing)

2((2)-0-4)
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สาระที่ 6 ภาษาและการสื่อสาร
บังคับจานวน 4 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากสาระภาษาและการสื่อสาร ตามศักยภาพของนักศึกษา
จานวน 4 หน่วยกิต
สาระที่ 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา
บังคับจานวน 2 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาจากสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬาจานวน 2 หน่วยกิต
2) วิชาเลือก
จานวน 6 หน่วยกิต
- นักศึกษาเรียนรายวิชาที่คณะทันตแพทยศาสตร์เปิดสอน 2 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต
670-121 สุขภาพองค์รวม
2((2)-0-4)
(Holistic Health)
670-471 การสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
1((1)-0-2)
(Communication for Medical Science)
- นักศึกษาเรียนรายวิชาที่ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอน
2 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต โดยคณะจะแจ้งชื่อวิชาให้นักศึกษาทราบ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
195 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 ฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
3(3-0-6)
(Physics for Dentists)
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332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
(Physics Lab for Dentists)
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
(Essential Pharmacology for Dentists)
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
(Physiology for Dentists)
2) กลุ่มวิชาชีพ
156
650-431 การเตรียมความพร้อมทางคลินิก
(Pre-sessional Course for Clinical Practice)
650-531 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
(Comprehensive Dental Clinic I)
650-561 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1
(Advanced Topics in Oral Health Science I)
650-631 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
(Comprehensive Dental Clinic II)
650-661 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 2
(Advanced Topics in Oral Health Science II)
660-221 ทันตลักษณวิทยา
(Tooth Morphology)
660-222 ชีววิทยาช่องปาก 1 : การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
(Oral Biology I : Craniofacial Development)
660-223 ชีววิทยาช่องปาก 2 : สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
(Oral Biology II : Health and Diseases of Dental and
Periodontal Tissues)
660-351 ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
(Research Methodology in Dentistry and Biostatistics)
660-451 โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)
660-551 โครงงานวิจัย 2
(Research Project II)
665-221 ทันตวัสดุ 1
(Dental Materials I)
665-222 ทันตวัสดุ 2
(Dental Materials II)
665-321 พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์
(Fundamentals of Prosthodontics)
665-322 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
(Prosthodontics I)

1(0-3-0)
4(4-0-8)
5(4-2-9)
หน่วยกิต
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
3(2-3-4)
4(4-0-8)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
3(2-3-4)
2(2-0-4)
3(1-6-2)
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665-421 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
(Prosthodontics II)
665-422 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
(Prosthodontics III)
665-531 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
(Clinical Prosthodontics I)
665-631 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
(Clinical Prosthodontics II)
670-221 ทันตกรรมชุมชน
(Community Dentistry)
670-321 วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
(Epidemiology in Dentistry)
670-322 การสร้างเสริมสุขภาพทางทันตแพทยศาสตร์
(Health Promotion in Dentistry)
670-323 การป้องกันโรคในช่องปาก
(Prevention of Oral Diseases)
670-421 ทันตกรรมสาหรับเด็ก
(Pediatric Dentistry)
670-422 ทันตกรรมจัดฟัน 1
(Orthodontics I)
670-423 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
(Community Dentistry Field Work I)
670-424 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
(Community Dentistry Field Work II)
670-431 คลินิกทันตกรรมป้องกัน
(Clinical Preventive Dentistry)
670-441 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
(Ethics and Laws in Dentistry)
670-521 ทันตกรรมจัดฟัน 2
(Orthodontics II)
670-531 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
(Clinical Pediatric Dentistry I)
670-581 การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข
(General and Dental Public Health Administration)
670-631 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
(Clinical Pediatric Dentistry II)
670-632 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
(Clinical Orthodontics)
670-681 ระบบสุขภาพ
(Health System)

4(2-6-4)
1(1-0-2)
3(0-9-0)
3(0-9-0)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
1(0-5-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
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670-682 การจัดการคลินิกทันตกรรม
(Dental Practice Management)
670-683 ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน
(Learning Experience in Hospital and Community)
675-231 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาหรับงานหัตถการทางทันตกรรม
(Basic Clinical Skills for Operative Procedures in Dentistry)
675-321 การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
(Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental
and Periodontal Tissues)
675-322 ทันตกรรมหัตถการ 1
(Operative Dentistry I)
675-323 ทันตกรรมหัตถการ 2
(Operative Dentistry II)
675-324 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
(Endodontics I)
675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
(Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses I)
675-326 ปริทันตวิทยา 1
(Periodontology I)
675-421 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
(Endodotics II)
675-422 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
(Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses II)
675-431 คลินิกปริทันตวิทยา 1
(Clinical Periodontics I)
675-432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
(Clinical Operative Dentistry I)
675-521 ทันตกรรมหัตถการ 3
(Operative Dentistry III)
675-522 ปริทันตวิทยา 2
(Periodontology II)
675-531 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
(Clinical Operative Dentistry II)
675-532 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
(Clinical Endodontics I)
675-533 คลินิกครอบและสะพานฟัน 1
(Clinical Crown and Bridge I)

1(1-0-2)
6(0-18-0)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
2(1-3-2)
2(1-3-2)
3(2-3-4)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
1(1-0-2)
2(1-3-2)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)

8

675-534 คลินิกปริทันตวิทยา 2
(Clinical Periodontics II)
675-631 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 3
(Clinical Operative Dentistry III)
675-632 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
(Clinical Endodontics II)
675-633 คลินิกครอบและสะพานฟัน 2
(Clinical Crown and Bridge II)
675-634 คลินิกปริทันตวิทยา 3
(Clinical Periodontics III)
680-311 อายุรศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
(General Medicine for Dentists)
680-312 การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
(Dental Management in Systemic Disease Patient)
680-421 ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน
(Dento-alveolar Surgery)
680-431 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
(Clinical Oral Surgery I)
680-511 วิสัญญีวิทยาทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
(General Anesthesia for Dentists)
680-512 ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
(General Surgery for Dentists)
680-521 ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1
(Oral and Maxillofacial Surgery I)
680-522 ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2
(Oral and Maxillofacial Surgery II)
680-531 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
(Clinical Oral Surgery II)
680-621 ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
(Surgical Approaches to Oral Pathology)
680-631 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
(Clinical Oral Surgery III)
685-211 พยาธิวิทยาทั่วไป
(General Pathology)
685-221 จุลชีววิทยาช่องปาก
(Oral Microbiology)
685-231 ทันตรังสีวิทยา
(Dental Radiology)
685-321 พื้นฐานระบบบดเคี้ยว
(Basic Occlusion)

2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(1-2-3)
1(0-3-0)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
2(0-6-0)
1(0-2-1)
2(0-6-0)
2(2-0-4)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
2(1-3-2)
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685-322 อายุรศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก
(Oral Medicine and Oral Pathology)
685-323 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม
(Drugs and Applications in Dentistry)
685-421 รอยโรคในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบ
(Oral Manifestations of Systemic Diseases)
685-422 ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร
(Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders)
685-431 วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
(Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive Dentistry)
685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 1
(Clinical Oral Diagnosis and Radiology I)
685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 2
(Clinical Oral Diagnosis and Radiology II)
685-631 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก อายุรศาสตร์ช่องปากและ
ความปวดช่องปาก ใบหน้า
(Clinical Oral Diagnosis Oral Medicine and Orofacial Pain)

3(2-2-5)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ ส นใจที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามความสนใจ ซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้าซ้อนหรือใกล้เคียง
กับรายวิชาที่เรียนมาแล้ว
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แผนการศึกษา

324-104
330-106
331-106
001-102
895-011
895-001
950-101
950-102
xxx-xxx
xxx-xxx
xxx-xxx

324-134
328-153
328-141
332-128
332-138
322-100
345-104
388-100
650-191
670-121
xxx-xxx
xxx-xxx

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีพื้นฐาน
3(3-0-6)
ชีววิทยา
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-0)
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2((2)-0-4)
การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
จิตวิวัฒน์
1((1)-0-2)
ชีวิติที่ดี
2((2)-0-4)
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
1((1)-0-2)
กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
2((2)-0-4)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
22 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
1(0-3-0)
ฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
3(3-0-6)
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
1(0-3-0)
คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
2((2)-0-4)
สุขภาวะเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
ประโยชน์เพื่อมนุษย์
1((1)-0-2)
สุขภาพองค์รวม*
2((2)-0-4)
กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร
2((2)-0-4)
กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์
1((1)-0-2)
รวม
22(20-6-40)

หมายเหตุ *รายวิชา 670-121 สุขภาพองค์รวม เป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จัดสอนโดยภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
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ชั้นปีที่ 2

320-215
320-243
320-233
326-205
338-215
660-221
660-222
660-223
665-221
665-222
670-221
675-231
685-211
685-221
685-231
315-201
001-103
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลาตัว
5(3-6-6)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-4)
สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
ทันตลักษณวิทยา
2(1-3-2)
ชีววิทยาช่องปาก 1: การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
3(2-2-5)
ชีววิทยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์ 3(2-3-4)
ทันตวัสดุ 1
1(1-0-2)
ทันตวัสดุ 2
3(2-3-4)
ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาหรับงานหัตถการทางทันตกรรม
1(0-3-0)
พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
จุลชีววิทยาช่องปาก
1(1-0-2)
ทันตรังสีวิทยา
3(3-0-6)
ชีวิตแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
1((1)-0-2)
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป*
2((2)-0-4)
รวม
42(31-31-64)

หมายเหตุ *วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 2 หน่วยกิต คณะกาหนดให้ นศ. ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ของภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาหรับชื่อวิชาคณะจะแจ้งให้ นศ.ทราบ
ภายหลัง
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ชั้นปีที่ 3

336-305
660-351
665-321
665-322
670-321
670-322
670-323
675-321
675-322
675-323
675-324
675-325
675-326
680-311
680-312
685-321
685-322
685-323

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
4(4-0-8)
ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
4(4-0-8)
พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์
2(2-0-4)
ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
3(1-6-2)
วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
การสร้างเสริมสุขภาพทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-2-3)
การป้องกันโรคในช่องปาก
2(1-2-3)
การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
2(1-2-3)
ทันตกรรมหัตถการ 1
2(1-3-2)
ทันตกรรมหัตถการ 2
2(1-3-2)
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
3(2-3-4)
การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
3(2-3-4)
ปริทันตวิทยา 1
3(2-2-5)
อายุรศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(2-0-4)
การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
พื้นฐานระบบบดเคี้ยว
2(1-3-2)
อายุรศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก
3(2-2-5)
ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม
1(1-0-2)
รวม
43(31-31-67)
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ชั้นปีที่ 4

650-431
660-451
665-421
665-422
670-421
670-422
670-423
670-424
670-431
670-441
670-471
675-421
675-422
675-431
675-432
680-421
680-431
685-421
685-422
685-431
685-432

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การเตรียมความพร้อมทางคลินิก
1(0-3-0)
โครงงานวิจัย 1
2(0-6-0)
ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
4(2-6-4)
ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
1(1-0-2)
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
2(1-3-2)
ทันตกรรมจัดฟัน 1
3(2-2-5)
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-5-0)
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
2(0-6-0)
คลินิกทันตกรรมป้องกัน
1(0-3-0)
จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
การสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์*
1((1)-0-2)
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
2(1-3-2)
คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
1(0-3-0)
ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน
2(1-2-3)
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
1(0-3-0)
รอยโรคในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบ
1(1-0-2)
ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร
3(2-2-5)
วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
3(2-2-5)
คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 1
2(0-6-0)
รวม
38(17-61-38)

หมายเหตุ *รายวิชา 670-471 การสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นรายวิชาเลือกในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป จัดสอนโดยภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์
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ชั้นปีที่ 5

650-531
650-561
660-551
665-531
670-521
670-531
670-581
675-521
675-522
675-531
675-532
675-533
675-534
680-511
680-512
680-521
680-522
680-531
685-531

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
1(0-3-0)
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1
1(1-0-2)
โครงงานวิจัย 2
2(0-6-0)
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
3(0-9-0)
ทันตกรรมจัดฟัน 2
2(1-2-3)
คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข
2(2-0-4)
ทันตกรรมหัตถการ 3
1(1-0-2)
ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
2(0-6-0)
คลินิกครอบและสะพานฟัน 1
2(0-6-0)
คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
วิสัญญีวิทยาทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1
2(2-0-4)
ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2
1(1-0-2)
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
2(0-6-0)
คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 2
2(0-6-0)
รวม
34(11-66-25)
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ชั้นปีที่ 6

650-631
650-661
665-631
670-631
670-632
670-681
670-682
670-683
675-631
675-632
675-633
675-634
680-621
680-631
685-631
xxx-xxx
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
1(0-3-0)
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 2
2(1-3-2)
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
3(0-9-0)
คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
1(0-3-0)
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
1(0-3-0)
ระบบสุขภาพ
1(1-0-2)
การจัดการคลินิกทันตกรรม
1(1-0-2)
ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน
6(0-18-0)
คลินิกทันตกรรมหัตถการ 3
2(0-6-0)
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(0-3-0)
คลินิกครอบและสะพานฟัน 2
1(0-3-0)
คลินิกปริทันตวิทยา 3
1(0-3-0)
ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
1(0-2-1 )
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
2(0-6-0)
คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก อายุรศาสตร์ช่องปากและ
2(0-6-0)
ความปวดช่องปาก ใบหน้า
วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป*
1((1)-0-2)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
30 หน่วยกิต

หมายเหตุ *วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 1 หน่วยกิต คณะกาหนดให้ นศ. ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ของภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาหรับชื่อวิชาคณะจะแจ้งให้ นศ.ทราบ
ภายหลัง
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
2((2)-0-4)
(The King’s Philosophy and Sustainable Development)
ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒ นา การพัฒนาตามศาสตร์พระราชา และการพัฒนาอย่างยั่ งยืน
การวิเคราะห์การนาศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ระดับบุคคล องค์กรธุรกิจหรือชุมชนในระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศ
Meaning, principles, concept, importance and goal of the philosophy of sufficiency;
work principles, understanding and development of the King’s philosophy and sustainable
development; an analysis of application of the King’s philosophy in the area of interest
including individual, business or community sectors in local and national level
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ
1((1)-0-2)
(Idea to Entrepreneurship)
การเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจัดทา
แนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่
Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey
for business opportunity analysis; using business models with modern business tools
315-201 ชีวิตแห่งอนาคต
2((2)-0-4)
(Life in the Future)
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลังงาน
สะอาด เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใช้ชีวิตในอนาคต ปัญญาประดิษฐ์
Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy;
information technology for living in the future; artificial intelligence
322-100 คานวณศิลป์
2((2)-0-4)
(The Art of Computing)
คณิ ต ศาสตร์ รอบตัว ตัว แบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่ อการดาเนิ นชีวิต อั ตราดอกเบี้ ยค่ารายปี การ
รวบรวมและจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และการนาเสนอ
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity;
collection and management data; introduction to data analysis and presentation
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Health for All)
หลักการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในสถานการณ์จาลอง
ปั ญ หาสุ ขภาพจิตที่พบบ่ อย สั ญ ญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบื้องต้นของอาการทางจิต การดูแล
สุขภาพตามวัย แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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Principle and steps of basic life support, practice of basic life support in simulated
situation; common mental health problems, warning signs, initial assessment and care;
concepts of health and health promotion; first aid
345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล
2((2)-0-4)
(Digital Technology Literacy)
การเรี ย นรู้ และใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยี ในปั จ จุบั น และแนวโน้ มในอนาคตอย่ างเข้าใจและ
ปลอดภัย ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็นต่อการทางาน การฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์
คอมพิวติ้ง เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Learn and utilize current technology and future trends in a secure and understandable
way; practice the applications needed to work; uses of cloud computing applications for
work effectively
650-191 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์
1((1)-0-2)
(Benefit of Mankinds)
การทากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน
หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
The Integrative activities emphasizing the philosophy of sufficiency economy, work
principles, understanding and development of King’s philosophy for the benefits of mankind
670-121 สุขภาพองค์รวม
2((2)-0-4)
(Holistic Health)
ความหมายของสุ ข ภาพ และสุ ขภาพองค์ รวม หลั กการและความส าคั ญ ของสุ ข ภาพองค์ รวม
กระบวนทัศน์สุขภาพแบบแยกส่วนและองค์ รวม แนวคิดทางสังคมศาสตร์ การแพทย์เรื่องความเจ็บป่วย โรค
และการป่วยไข้ แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นผลผลิตทางสังคม เชื่อมโยงแนวคิดสุขภาพองค์รวม
กับปรากฎการณ์จริงในสังคม
Meaning of health and holistic health, concept of holistic health, comparison of
reductionist paradigm and holistic paradigm, sociological concept in health, illness and
sickness, concepts of health and illness as a social product, and explaining phenomena
relating to holistic health
670-471 การสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์
1((1)-0-2)
(Communication for Medical Science)
แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการทางสุขภาพกับผู้รับบริการ การประยุกต์ใช้แนวคิดองค์รวม
และแนวทางการสื่อสารที่เข้าใจศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อการปฏิบัติงานวิชาชีพ
Concept of health care provider and client relationship; application of holistic health
concepts and communication with human understanding in practice
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895-001 พลเมืองที่ดี
2((2)-0-4)
(Good Citizens)
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค การอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
Role; duty and social responsibility as a citizen; social organization; law; right;
liberty; equality; living together in a multicultural society
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข
2((2)-0-4)
(Creative Thinking)
ความคิดกับความสุข รูปแบบการคิด นานาทัศนะ วิธีคิดกาหนดวิถีทาง รูปแบบความสุข ความคิด
เชิงบวก ความสุขกับการศึกษา ความสุขกับความสัมพันธ์ และการประยุกต์รูปแบบการคิดมาใช้ในการดาเนิน
ชีวิตและการทางาน
Thoughts and happiness; cognitive styles; method of determining; happiness styles;
positive thinking; happiness and education; happiness and relationships; applying thinking
styles in living and working
950-101 จิตวิวัฒน์
1((1)-0-2)
(New Consciousness)
การเกิ ดจิ ตปั จจุ บั นขณะมี สติ หรือความรู้ สึ กตั วอยู่ กั บกายในปั จจุ บั น จิ ตสงบ เป็ นกลางในชี วิ ต
ประจาวัน การประยุกต์ใช้สติในการเรียน และทากิจกรรมต่าง ๆ การใช้ส ติใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ เข้าใจระบบสมมติปรุงแต่งของจิต เข้าใจตนเองและผู้อื่น อย่างมีความสุข
และแบ่งปัน
Creation of new consciousness or mindfulness, self–awareness in the present
moment, peaceful and neutral mind in daily life; application of mindfulness in learning and
doing all activities, use of mindfulness to see thoughts and emotions, understanding the
changes of emotions; understanding one’s self and others with happiness and sharing
950-102 ชีวิตที่ดี
2((2)-0-4)
(Happy and Peaceful Life)
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสุขของชีวิต การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างและความ
หลากหลาย การทางานอย่ างเป็ น ที ม การอยู่ร่ว มกัน อย่างสั น ติ ทั กษะการสื่ อสารและการแก้ปั ญ หาอย่าง
สร้างสรรค์ในสังคมพหุลักษณ์
Various multi cultures; happiness of life; understanding and acceptance of the
difference and variousness; team work; live in peace; communication skills and creative
solving the problems in multiple pattern society
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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 และ
หลอดเลือด 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)
โครงสร้างทางจุลกายวิภาคศาสตร์ หน้าที่ และความสัมพันธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของร่างกายมนุษย์
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 และระบบ
ประสาทอัตโนมัติ
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
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์
Introduction; stoichiometry; atomic structure and periodic table; chemical bonding;
solutions; thermodynamics; chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base; electrochemistry;
nuclear chemistry
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Basic Organic Chemistry)
โครงสร้ าง สมบั ติทั่ วไป การเรี ยกชื่อ การเตรีย ม และปฏิ กิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์
แอโรแมติ กไฮโดรคาร์บ อน 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
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326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-4)
(Medical Microbiology in Dentistry)
ภู มิ คุ้ ม กั น วิ ท ยาพื้ น ฐาน เซลล์ แ ละอวั ย วะที่ เกี่ ย วข้อ งของระบบภู มิ คุ้ ม กั น การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันในระบบเยื่อเมือกและช่องปาก โรคและพยาธิสภาพที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน เทคโน โลยีของ
ภูมิคุ้มกันวิทยาที่ประยุกต์ในงานทางทันตกรรม สมบัติ สรีระวิทยา พันธุกรรมของแบคทีเรีย แบคทีเรียที่สาคัญ
ทางการแพทย์ ไวรัส เชื้อราและปรสิตที่สาคัญทางการแพทย์ และโรคติดเชื้อทางการแพทย์
Basic immunology; cell and organs of immune system; immune response; mucosal
and oral immunity; immunological diseases, immunological technology in dentistry; morphology,
physiology and genetics and clinically important pathogenic bacteria, virus, fungi and parasites;
clinical infectious diseases
328-153 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Medical Biochemistry)
ชีวเคมีของสารมหโมเลกุล และองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณ สมบัติและหน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดพลังงานใน
สิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมของสารต่าง ๆ 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; 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)
เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางชีวเคมี การแยกและการศึกษาลักษณะของสารประกอบชีวภาพ การ
เร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ 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)
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของ
เซลล์ การแบ่งเซลล์ กระบวนการสร้างพลังงานของเซลล์ พันธุศาสตร์ เนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ การเจริญของ
สัตว์ อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ และการทางานของระบบอวัยวะของร่างกาย นิเวศวิทยา
Study on basic biology science; chemical basis of life, cell structure and function;
cell division; energy transformation; plant and animal tissues; animal development; plant
taxonomy and animal taxonomy; biological function of animal; ecology
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331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา
1(0-3-0)
(Biology Laboratory)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ การถ่ายทอดพลังงาน โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ พันธุ
ศาสตร์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การเจริญของสัตว์ การจัดจาแนกพืชและสัตว์ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท
ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ นิเวศวิทยา
A practical course on use and maintenance of microscopes; energy transformation;
cell structure; cell division; plant and animal tissues; animal development; plant taxonomy
and animal taxonomy; circulation; nervous system; animal skeleton and muscle; ecology
332-128 ฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
3(3-0-6)
(Physics for Dentists)
กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตัมและรังสีอะตอม
นิวเคลียสและกัมมันตภาพรังสี รังสีไอออไนซิง
Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; quantum
and atomic radiation; nucleus and radioactivity; ionizing radiations
332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
1(0-3-0)
(Physics Lab for Dentists)
รายวิชาบังคับพร้อมกัน: 332-128 ฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
Corequisite:
332-128 Physics for Dentists
การวัดและความผิดพลาด การใช้อุปกรณ์และมาตรวัดไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบัติยืดหยุ่นของสาร
โมเมนต์ ความเฉื่อย การเหนี่ ยวน าแม่ เหล็ กไฟฟ้ า การใช้ออสซิ ลโลสโคป เสี ยงและการได้ยิ น ความหนืด ของ
ของเหลว เครื่องนับรังสี
Measurement and uncertainty; electronics devices and multi-meter; graph and
equation; elastic properties of materials; moment of inertia; electromagnetic induction;
oscilloscope; sound and hearing; viscosity of liquid; radiation counter
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
4(4-0-8)
(Essential Pharmacology for Dentists)
หลักการทางเภสัชวิทยา ตัวขนส่งยา เภสัชจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลทางเภสั ช
วิทยา ประโยชน์ทางการรักษาและผลอันไม่พึงประสงค์ อันตรกิริยาของยา เภสัชพันธุศาสตร์ ยาที่มีผลต่อระบบ
ประสาทรอบนอก ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ระบบเอนโดครีน ยาต้านจุลชีพ เคมีบาบัดในโรคมะเร็ง ยาชาเฉพาะที่ ยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์และ
ไม่ใช่โอปิออยด์ ออตาคอยด์ ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่เสตียรอยด์ ยาปรับภูมิคุ้มกัน ยาฆ่าเชื้อและยาทาให้
ปราศจากเชื้อ ยาต้านคราบฟันและต้านฟันผุ หลักการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วย
สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อภูมิคุ้มกันพร่อง ยาที่ทาให้เกิดโรคในช่องปาก พิษวิทยาคลินิก
Principles of pharmacology, membrane transporters, pharmacokinetics, mechanism
of drug action, pharmacological effect, therapeutic uses and adverse drug reactions; drug
interactions; pharmacogenomics; drugs affecting the peripheral nervous system, central
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nervous system, cardiovascular system, gastrointestinal system, renal system, endocrine
system; antimicrobials; chemotherapy of neoplastic diseases; local anesthetics; opioid and
non-opioid analgesics; autacoids; non-steroidal anti-inflammatory drugs; immunomodulators;
antiseptics and disinfectants; antiplaques and anticaries; principles of drug sued in pregnancy,
nursing mother, children, elderly and immunocompromised host; drug-induced oral diseases;
clinical toxicology
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
(Physiology for Dentists)
หน้าที่และกลไกการทางานของเนื้อเยื่อประสาทส่วนปลาย ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบต่อมไร้ท่อและ
ระบบสืบพันธุ์ การควบคุมการทางานของระบบร่างกายโดยฮอร์โมนในมนุษย์ การทดลองพื้นฐานทางสรีรวิทยา
ของเนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบร่างกาย การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางสรีรวิทยาสาหรับวิชาชีพทันตแพทย์
Functions and mechanisms of peripheral nervous tissue, muscular system, respiratory
system, circulatory system, gastrointestinal system, renal system, central nervous system,
endocrine systems and reproductive system; regulation of body system by hormones in
human body; basic physiology laboratory of tissues, organs and body systems; application of
basic physiology for dentistry profession
กลุ่มวิชาชีพ
650-431 การเตรียมความพร้อมทางคลินิก
1(0-3-0)
(Pre-sessional Course for Clinical Practice)
การควบคุมการติดเชื้อ การควบคุมความเปียกชื้น การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรคและการวาง
แผนการรักษาเบื้องต้น หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ฝึกปฏิบัติขูดหินน้าลายและเกลารากฟัน
Infection control; moisture control; oral examination, diagnosis and initial treatment
planning; holistic health care; practice in scaling and root planning
650-531 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
1(0-3-0)
(Comprehensive Dental Clinic I)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจในช่องปาก การวินิจฉัย การป้องกันและการ
รักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยสูงอายุ ช่วงที่ 1
Practice in comprehensive clinic relating to oral examination, diagnosis, prevention
and dental treatment in general with the elderly patients : session I
650-561 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1
1(1-0-2)
(Advanced Topics in Oral Health Science I)
ทฤษฎีและวิธีการทันสมัยทางทันตแพทย์ วิทยาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษากรณีผู้ป่วยที่
ซับซ้อน
Updates in theory and technology in dentistry; related subjects to treatment of
complicated cases
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650-631 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
1(0-3-0)
(Comprehensive Dental Clinic II)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูลในการตรวจในช่องปาก การวินิจฉัย การป้องกันและการ
รักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยสูงอายุ ช่วงที่ 2
Practice in comprehensive clinic relating to oral examination, diagnosis, prevention
and dental treatment in general and the elderly patients : session II
650-661 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 2
2(1-3-2)
(Advanced Topics in Oral Health Science II)
ทฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทั น สมั ย ทางทั น ตแพทย์ และวิ ท ยาการอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ทั น ตกรรม
รากเทียม เลเซอร์วิทยาทางทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมผู้สูงอายุ ทันตนิติเวช
เป็นต้น
Updates in theory and technology in dentistry such as dental implantology, lasers in
dentistry, esthetic dentistry, geriatric dentistry, forensic dentistry, etc
660-221 ทันตลักษณวิทยา
2(1-3-2)
(Tooth Morphology)
ลั ก ษณะและชนิ ด ของฟั น มนุ ษ ย์ การเรีย กชื่ อ และการใช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ทนฟั น น้ านมและฟั น แท้
อายุการขึ้นและการหลุดของชุดฟันมนุษย์ ความสัมพันธ์ของฟันแต่ละซี่ต่อเนื้อเยื่อที่อยู่รอบตัวฟัน
Morphology and type of human dentition, nomenclature and symbolization of
human deciduous and permanent teeth; chronology of human dentitions; relationship
between each tooth and its surrounding tissues
660-222 ชีววิทยาช่องปาก 1 : การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
3(2-2-5)
(Oral Biology I : Craniofacial Development)
พัฒนาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า เนื้อเยื่อแข็ง เนื้ อเยื่อเกี่ยวพัน ฟันและอวัยวะที่อยู่รอบ
ตั ว ฟั น องค์ ป ระกอบทางเคมี อิ น ทรี ย์ แ ละอนิ น ทรี ย์ ข องฟั น การสร้ างส่ ว นประกอบต่ าง ๆ ของฟั น ได้ แ ก่
เคลือบฟัน เนื้อฟัน เนื้อเยื่อในโพรงฟัน และอวัยวะปริทันต์ ความผิดปกติทางพัฒนาการในการสร้างอวัยวะต่าง ๆ
Development of the craniofacial region, hard tissues, connective tissues, the tooth
and its surrounding structures; organic and inorganic compositions of the tooth; the formation of
tooth structures, enamel, dentine, pulp, and periodontium; developmental deformities of
these structures
660-223 ชีววิทยาช่องปาก 2 : สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
3(2-3-4)
(Oral Biology II : Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues)
การเกิดและองค์ประกอบของไบโอฟิล์มในช่องปาก ความสัมพันธ์ของไบโอฟิล์มต่อการเกิดโรคใน
ช่องปากที่พบบ่อย ปัจจัยส่งเสริ มการสะสมของไบโอฟิล์มในช่องปาก สาเหตุ พยาธิกาเนิด และปัจจัยเสี่ยงของ
โรคฟันผุและโรคปริทันต์
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Formation and composition of oral biofilm; and relationship between oral biofilm
and common oral diseases; factors promoting accumulation of oral biofilm; etiology, pathogenesis,
and risk factors of dental caries and periodontal disease
660-351 ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
4(4-0-8)
(Research Methodology in Dentistry and Biostatistics)
หลักการและระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบและควบคุมคุณภาพเครื่องมือวิจั ย การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
หลั ก สถิ ติ เบื้ อ งต้ น ที่ ใช้ ในงานวิ จั ย ทางชี ว เวชและสาธารณสุ ข การประยุ ก ต์ ใ ช้ ชี ว สถิ ติ ใ นการวิ จั ย ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
Principle and methodology in conducting research; research tools design and
quality control; sampling; basic statistics for biomedical and public health sciences; application
of biostatistics for dental research
660-451 โครงงานวิจัย 1
2(0-6-0)
(Research Project I)
การเขียนโครงงานวิจัย การนาเสนอโครงร่างโครงงานวิจัย การดาเนินการวิจัย
Writing research project; presenting research proposal; conducting research project
660-551 โครงงานวิจัย 2
2(0-6-0)
(Research Project II)
การดาเนินโครงงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน และการนาเสนอผลงานวิจัย
Conducting research project; analyzing data; writing a research report and presentation
665-221 ทันตวัสดุ 1
1(1-0-2)
(Dental Materials I)
โครงสร้าง คุณสมบัติทั่วไปของวัสดุ หลักการยึดอยู่ คุณสมบัติเชิงกลของวัสดุและความสัมพันธ์กับ
โครงสร้าง คุณสมบัติวิสโคอิลาสติก 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
665-222 ทันตวัสดุ 2
3(2-3-4)
(Dental Materials II)
โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ ปฏิกิริยาการก่อตัว การจาแนกและการใช้งานของวัสดุทาง
ทันตกรรม ได้แก่ วัสดุโพลีเมอร์ทางทันตกรรม วัสดุทาฐานฟันเทียมและวัสดุเสริมฐานฟันเทียม วัสดุพิมพ์ปาก
ขี้ผึ้ง ยิปซั่มและอินเวสเมสท์ โลหะและโลหะอัลลอยด์ อะมัลกัม เซรามิก วัสดุบูรณะสีคล้ายฟัน ซีเมนต์ทาง
ทันตกรรมและวัสดุสาหรับขัดงานบูรณะ
Structure; composition; properties; setting reaction, classification and manipulation
of dental materials including polymers in dentistry, denture bases and relining materials,
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impression materials, wax, gypsum and investment, metals and alloys, amalgam, dental ceramics,
tooth-colored restorative materials, dental cements, finishing and polishing materials
665-321 พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์
2(2-0-4)
(Fundamentals of Prosthodontics)
ความรู้พื้นฐานสาหรับการบูรณะฟันและฟื้นฟูอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม ประเภทและสาเหตุ
ความบกพร่องของฟัน รูปแบบของการบูรณะและฟื้นฟูสภาพฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง หลักและแนวคิดในการ
บูรณะและฟื้นฟูเพื่อทดแทนอวัยวะข้างเคียงที่สูญเสียไป ลักษณะของเนื้อเยื่อในช่องปากที่เหมาะสมหรือเป็น
อุปสรรคต่อการบูรณะและฟื้นฟูเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง การตรวจและบันทึกข้อมูล
สภาพช่องปากเพื่ อการออกแบบฟัน เทีย ม การวางแผนการรักษา การวางแผนการบูรณะและทดแทนการ
สูญเสียฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียม ความสัมพันธ์ของขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างที่มีต่ อฐาน
กะโหลก การสร้างแบบจาลองฟันและถ่ายทอดความสัมพันธ์ของขากรรไกรลงบนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาลอง
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 and mandible to the base of skull;
dental model construction and transfer the maxillo-mandibular relationship to the articulator
665-322 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
3(1-6-2)
(Prosthodontics I)
หลักการ เหตุผล และวิธีการบูรณะและฟื้นฟูสภาพในช่องปากด้วยฟันเทียมทั้งปาก การเลือกใช้
วัสดุในขั้นตอนต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการทาฟันเทียมทั้งปากในห้องปฏิบัติการ
Principles, rationales and methods in oral rehabilitation with complete dentures;
materials selection; laboratory process practice
665-421 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
4(2-6-4)
(Prosthodontics II)
หลั ก การและขั้ น ตอนทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร วิ ธี ก ารใส่ ฟั น เที ย มบางส่ ว นถอดได้ ช นิ ด โครงโลหะ
ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดอะคริลิก เรซิน ฟันเทียมถอดได้ใส่ทันทีหลังถอน การซ่อมฟันเทียม การเสริมฐาน
และเปลี่ยนฐานฟันเทียม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรากเทียม
Principles and procedures in the dental laboratory, inserting removable partial
dentures, acrylic removable partial dentures; immediate dentures; denture repair, reline and
rebase; basic knowledge in dental implants
665-422 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
1(1-0-2)
(Prosthodontics III)
การวางแผนการรั กษาก่ อนการบูรณะ ฟื้ น ฟู และทดแทนสภาพฟัน และอวัยวะที่ เกี่ยวข้องด้ ว ย
ฟันเทียม
Prosthetic treatment planning before restoration and rehabilitation with dentures
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665-531 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
3(0-9-0)
(Clinical Prosthodontics I)
รายวิชาบังคับก่อน: 665-321 พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์
665-322 ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
665-421 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
665-422 ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
Prerequisites:
665-321 Fundamentals of Prosthodontics
665-322 Prosthodontics I
665-421 Prosthodontics II
665-422 Prosthodontics III
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ในการตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การ
รักษาในงานฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน การเสริมฐาน
ซ่อมและเปลี่ยนฐานฟันเทียม ช่วงที่ 1
Practice in prosthodontics clinic related to examination, diagnosis, treatment plan
and treatment in complete dentures, removable partial dentures; acrylic partial dentures;
reline, repair and rebase : session I
665-631 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
3(0-9-0)
(Clinical Prosthodontics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 665-531 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
Prerequisite:
665-322 Prosthodontics I
การฝึกปฏิบัติในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ในการตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การ
รักษาในงานฟันเทียมทั้งปากถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน การฝึกปฏิบัติ
ในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ในการตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาในงานฟันเทียมทั้งปาก
ถอดได้ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ชนิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน การเสริมฐาน ซ่อมและเปลี่ยนฐานฟันเทียม
ช่วงที่ 2
Practice in prosthodontics clinic related to examination, diagnosis, treatment plan
and treatment in complete dentures, removable partial dentures, acrylic partial dentures,
reline, repair and rebase : session II
670-221 ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
(Community Dentistry)
ความหมายและความสาคัญของงานชุมชนและงานทันตกรรมชุมชน ขอบเขตของงาน วิธีการ และ
ปัญ หาในการทางานทัน ตกรรมชุมชนที่ผ่ านมา หลั กการทางานในชุมชน วิธีการศึกษาชุมชน กระบวนการ
ทางานอย่างชุมชนมีส่วนร่วม การศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งในมิติสุขภาพ
Definition and importance of community work and community dentistry work,
scope, method and problems related to previous community dentistry work; principles of
community work; community study methods; the community participation process; a field
study of a healthy community
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670-321 วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Epidemiology in Dentistry)
ความหมาย หลักการ กระบวนการและวิธีการทางวิทยาการระบาด ประยุกต์ในการป้องกันโรคและ
ปัญหาทางทันตสาธารณสุข การกระจายของโรค การศึกษาแนวโน้ม การวัดความชุกและความรุนแรง การ
วินิจฉัยปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน
Definition, principles, epidemiological approach, application in disease prevention
and dental public health problems; distribution; trends study, measurement of prevalence
and severity, community diagnosis in oral health problems
670-322 การสร้างเสริมสุขภาพทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-2-3)
(Health Promotion in Dentistry)
แนวคิด กลยุทธ์ มาตรการที่สาคัญในการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมสุขภาพ ทฤษฎี แบบจาลอง แนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริม
สุขภาพในระดับบุคคล กลุ่ม ชุมชนและกลุ่มพิเศษ แนวคิดและแนวทางการให้ทันตสุขศึกษา การผลิตสื่อ
Concepts, strategies and key measures in health promotion; health behaviors;
factors influencing health behavior; theories, models and concepts of behavior change in
relation to health promotion at the individual, groups, community level and special groups;
concepts and approaches in dental health education; media production
670-323 การป้องกันโรคในช่องปาก
2(1-2-3)
(Prevention of Oral Diseases)
ความหมาย และหลักในการป้องกันโรค ธรรมชาติและสาเหตุการเกิดโรคในช่องปาก การประเมิน
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก กลไกและวิธีการทางทันตกรรมป้องกัน การป้องกันโรคในช่องปากระดับ
บุคคลและครอบครัว
Definition and principles of disease prevention; nature and causes of oral disease; risk
assessment of oral diseases; mechanism and means in oral prevention; prevention of oral
diseases at individual and family levels
670-421 ทันตกรรมสาหรับเด็ก
2(1-3-2)
(Pediatric Dentistry)
พัฒ นาการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก การเจริญและพัฒ นาการชุดฟันน้านมและชุดฟันผสม
พฤติกรรมของผู้ป่วยเด็กและเจตคติของผู้ปกครองต่อการทาฟัน การจัดการพฤติกรรมเด็ก โรคฟันผุ โรคเหงือก
อักเสบในเด็ก การเคลือบหลุมร่องฟัน การบูรณะฟันด้วยเรซินเพื่อการป้องกัน การบูรณะฟันน้านมโดยการ
อุดฟัน การทาครอบฟัน และการรักษาประสาทฟันในฟันน้านม การจัดการฟันกรามถาวรซี่แรกที่มีพยากรณ์โรค
ไม่ดี เด็กพิเศษ ลักษณะและความผิดปกติที่พบบ่อย ปัญหาทางทันตกรรมและการจัดการ
Child physical and psychological development, growth and development in primary
and mixed dentitions, child behaviors and parental attitudes toward dental treatment, child
behavior management; caries, gingivitis in children; pit and fissure sealant, preventive resin
restoration, restorative dentistry, stainless steel crown and pulp therapy in primary teeth;
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management of first permanent molars with poor prognosis; special child, common
disorders, dental problems and management
670-422 ทันตกรรมจัดฟัน 1
3(2-2-5)
(Orthodontics I)
การแบ่งชนิดของการสบฟันที่ปกติและผิดปกติ สาเหตุของการสบฟันที่ผิดปกติชนิดต่าง ๆ การ
วิเคราะห์และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของฟันของเนื้อเยื่อ
ชนิดต่าง ๆ เครื่องมือและการทางานของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน การรักษาผู้ป่วยในระยะฟันน้านม
ฟันชุดผสมและฟันแท้ การฝึกปฏิบัติงานพิมพ์ปาก การวิเคราะห์ภาพรังสีและการวิเคราะห์แบบจาลองฟัน
Classification of normal occlusion and malocclusion; etiology of malocclusion;
orthodontic diagnosis and treatment planning; periodontal response to orthodontic tooth
movement; types and application of orthodontic appliances; orthodontic treatment in deciduous,
mixed and permanent dentition; practice of dental impression and study model trimming,
radiographic and study model analysis
670-423 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-5-0)
(Community Dentistry Field Work I)
รายวิชาบังคับก่อน: 670-221 ทันตกรรมชุมชน
Prerequisite:
670-221 Community Dentistry
ปฏิบั ติงานทัน ตกรรมชุมชน กระบวนการส ารวจสุ ขภาพช่องปากและพฤติกรรม กระบวนการ
ศึกษาชุมชนและการวินิจฉัยปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน ประยุกต์วิทยาการทางชีวสถิติ ทันตกรรมชุมชน
และวิทยาการทางระบาด
Community field work; oral health and behavior survey methods; community
diagnosis; application of biostatistics, community dentistry and oral epidemiology
670-424 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
2(0-6-0)
(Community Dentistry Field Work II)
ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับปัจเจก กลุ่มและระดับชุมชน ประยุกต์
แนวคิดสุขภาพองค์รวม วิถีชุมชน วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การสร้างเสริมสุขภาพ ความสัมพันธ์
ระหว่างสังคม 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; relationship between social, culture and health
670-431 คลินิกทันตกรรมป้องกัน
1(0-3-0)
(Clinical Preventive Dentistry)
ปฏิบัติงานการป้องกันโรคในช่องปากในคลินิก ระบุความเสี่ยง สาเหตุ ปัจจัย เงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อ
การเกิดโรคในช่องปาก วางแผนการดูแลและให้การป้องกันโรคในช่องปากและสร้างเสริมสุ ขภาพช่องปาก
ที่เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละรายสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพองค์รวม
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Clinical practice in preventive dentistry, defining risk level, determinants and
conditions of oral health disease; planning and providing oral health preventive care and oral
health promotion for individual patient based on holistic care approach
670-441 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Ethics and Laws in Dentistry)
ปรัชญาวิชาชีพ ความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทันตแพทย์ ความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์
Professional philosophy, dental social responsibility, ethics and moral contribution,
fundamental laws and laws associated with dental work
670-521 ทันตกรรมจัดฟัน 2
2(1-2-3)
(Orthodontics II)
รายวิชาบังคับก่อน: 670-422 ทันตกรรมจัดฟัน 1
Prerequisite:
670-422 Orthodontics I
เครื่องมือและการทางานของเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันในระยะ
ฟั น แท้ ความรู้ พื้ น ฐานในการดู แ ลผู้ ป่ ว ยปากแหว่ งเพดานโหว่ การแก้ ปั ญ หาฉุ ก เฉิ น และดู แ ลสุ ข ภาพใน
ช่องปากของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน กรณีศึกษาผู้ป่วยตัวอย่าง การตรวจ การวิเคราะห์
ปัญหา การวางแผนการรักษาในผู้ป่วยที่ไม่มีความซับซ้อนที่เหมาะสมสาหรับทันตแพทย์ทั่วไป ฝึกทักษะการทา
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้
Orthodontic appliances and applications in orthodontic treatment; orthodontic
treatment in permanent dentition; basic knowledge in orthodontics for cleft; emergency
treatment and oral care during orthodontic treatment; case study and exercise on examination,
analysis, diagnosis and treatment planning appropriate for general practitioner; practice of
removable appliance fabrication
670-531 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
2(0-6-0)
(Clinical Pediatric Dentistry I)
รายวิชาบังคับก่อน: 670-421 ทันตกรรมสาหรับเด็ก
Prerequisite:
670-421 Pediatric Dentistry
ปฏิ บั ติ ง านทั น ตกรรมส าหรั บ เด็ ก ในคลิ นิ ก ตรวจพิ เคราะห์ โ รค วางแผนการรั ก ษา การให้
ทันตกรรมป้องกันและให้การรักษา ได้แ ก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และการถอนฟันในเด็กที่ให้
ความร่วมมือดี
Clinical practice in pediatric dental clinic including diagnosis, treatment planning,
preventive, restorative and pulp treatments, and extraction for co-operative child
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670-581 การบริหารทั่วไปและการบริหารทันตสาธารณสุข
2(2-0-4)
(General and Dental Public Health Administration)
แนวคิดและหลักการบริห ารทั่วไป การจัดองค์กร การบริห ารและพัฒ นาทรัพ ยากรมนุษย์ การ
ประยุกต์ความรู้ในงานทันตสาธารณสุข
Concepts and principles in general administration, organizing, management and
human resource development, and application of general administration in dental public
health
670-631 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
1(0-3-0)
(Clinical Pediatric Dentistry II)
รายวิชาบังคับก่อน: 670-531 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
Prerequisite:
670-531 Clinical Pediatric Dentistry I
ปฏิ บั ติ ง านทั น ตกรรมส าหรั บ เด็ ก ในคลิ นิ ก ตรวจพิ เคราะห์ โ รค วางแผนการรั ก ษา การให้
ทัน ตกรรมป้ องกัน และให้ การรักษา ได้แก่ การบูรณะฟั น การรักษาประสาทฟัน และการถอนฟันในเด็กที่
จาเป็นต้องใช้วิธีการปรับพฤติกรรมอย่างง่าย
Clinical practice in pediatric dental clinic including diagnosis, treatment planning,
preventive, restorative and pulp treatments, and extraction for children who need basic
behavior guidance
670-632 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
1(0-3-0)
(Clinical Orthodontics)
ภาพรวมของปั ญ หาการสบฟัน และการรักษาทันตกรรมจัดฟัน การเจริญ เติบโตของโครงสร้าง
ใบหน้ า พั ฒ นาการของการสบฟัน ในช่วงอายุต่าง ๆ การตรวจ วินิจฉัยการสบฟัน ที่ผิ ดปกติในขั้น เบื้องต้ น
การดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของโครงสร้างใบหน้า เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
Overall of malocclusion and steps in orthodontic treatment; facial and occlusal
development in various ages; examination, diagnosis and orthodontic primary treatment plan
for patients; attend treatment of craniofacial deformity such as for cleft lip and cleft palate
670-681 ระบบสุขภาพ
1(1-0-2)
(Health System)
ความหมาย ความสาคัญ วิวัฒนาการและองค์ประกอบของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบ
บริการสุขภาพไทย ระบบทัน ตสาธารณสุ ขและการบริห ารงานทันตสาธารณสุขไทย ความสัมพันธ์ ระหว่าง
ปัญหาสุ ขภาพช่องปากและระบบทัน ตสาธารณสุขของประเทศ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบ
สุขภาพ
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
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670-682 การจัดการคลินิกทันตกรรม
1(1-0-2)
(Dental Practice Management)
หลักปรัชญา แนวคิดการบริหารงานคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล และคลินิกทันตกรรมเอกชน
การประยุกต์การยศาสตร์ในการออกแบบคลินิกทางทันตกรรม ระบบการบริหารงานบุคคล การเงินและพัสดุ
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, materials, stock, maintenance of dental equipment
670-683 ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน
6(0-18-0)
(Learning Experience in Hospital and Community)
รายวิชาบังคับก่อน: 670-423 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
670-424 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
Prerequisites:
670-423 Community Dentistry Field Work I
670-424 Community Dentistry Field Work II
การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
และโรงพยาบาลศูน ย์ และสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โครงสร้างระบบการจัดการต่าง ๆ และระบบการ
ให้บริการทางทันตกรรมของโรงพยาบาลระดับต่าง ๆ และสานักงานสาธารณสุขจังหวัด การปฏิบัติงานในชุมชน
อย่ างครบวงจร ได้แก่ การศึกษาชุมชน วินิ จฉัยชุม ชน การค้น หาปั ญ หา การวางแผน การแก้ปั ญ หา การ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาและการประเมินผล
Observational 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; practicing in community dentistry projects according to a
project cycle model including community assessment, community diagnosis, problem
identification, planning, implementation and evaluation
675-231 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาหรับงานหัตถการทางทันตกรรม
1(0-3-0)
(Basic Clinical Skills for Operative Procedures in Dentistry)
อุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐาน และวัสดุที่ใช้ในงานทันตกรรม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยูนิตทันตกรรม
หลั ก การและเหตุ ผ ลของการยศาสตร์ แ ละการป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นคลิ นิ ก ทั น ตกรรม การยศาสตร์ ท าง
ทั น ตแพทยศาสตร์ ที ม งานในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม แนวคิ ด ต าแหน่ งท่ านั่ ง ของทั น ตแพทย์ ผู้ ป่ ว ยและผู้ ช่ ว ย
ทันตแพทย์ ตลอดจนการทางานอย่างทันตกรรมสี่หัตถ์ ภยันตรายอันจะเกิดขึ้นในวิชาชีพทันตกรรมและการ
ควบคุมและการป้องกันการเกิดภยันตราย การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางทันตแพทยศาสตร์เรื่องมิติสัมพันธ์ การ
พัฒนาทักษะพื้นฐานในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เพื่อการปฏิบัติงานหัตถการของงานทันตกรรมบูรณะ
Basic equipment, instruments and dental materials used in dentistry; dental unit;
concept of ergonomics and application in dentistry; ergonomics in dentistry; dental teams; concept
of position (balancing home position, positioning of dentist-patient-dental assistant, four hand
dentistry); occupational hazards in dentistry (hazardous control and prevention in dentistry);
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development of basic dental perception; development of fine motor skills for restorative
dentistry
675-321 การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
2(1-2-3)
(Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental and Periodontal Tissues)
รายวิชาบังคับก่อน: 660-223 ชีววิทยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
Prerequisite:
660-223 Oral Biology II: Health and Diseases of Dental and
Periodontal Tissues
ความสั มพัน ธ์ของลั กษณะทางคลิ นิก ภาพรังสี ลั กษณะทางจุล พยาธิ อาการ อาการแสดงของ
โรคฟันผุ ฟันสึก โรคปริทันต์ โรคของเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และเนื้อเยื่อรอบรากฟัน การวินิจฉัยและแนวทางการ
รักษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก
Relationships between clinical, radiological, pathological manifestation and symptoms
of caries, tooth surface loss, periodontal disease, diseases of pulp and periapical tissues,
diagnosis and treatment plans in adult and young patients
675-322 ทันตกรรมหัตถการ 1
2(1-3-2)
(Operative Dentistry I)
รายวิชาบังคับก่อน: 660-221 ทันตลักษณวิทยา
660-223 ชีววิทยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
665-221 ทันตวัสดุ 1
665-222 ทันตวัสดุ 2
675-231 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาหรับงานหัตถการทางทันตกรรม
685-231 ทันตรังสีวิทยา
Prerequisites:
660-221 Tooth Morphology
660-223 Oral Biology II: Health and Diseases of Dental and
Periodontal Tissues
665-221 Dental Material I
665-222 Dental Material II
675-231 Basic Clinical Skills for Operative Procedures in
Dentistry
685-231 Dental Radiology
รายวิชาบังคับร่วม: 675-321 การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
Corequisite:
675-321 Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental
and Periodontal Tissues
การจ าแนกและเรี ย กชื่ อโพรงฟั นชนิ ดต่ าง ๆ ส่ วนประกอบของโพรงฟั น เครื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ในงาน
ทัน ตกรรมหั ตถการ คุณ สมบัติและการเลื อกใช้วัส ดุบูรณะชนิดต่าง ๆ หลักการและเหตุผลในการออกแบบ
โพรงฟันให้เหมาะสมกับชนิดและคุณสมบัติของวัสดุบูรณะ หลักพื้นฐานในการเตรียมโพรงฟัน ข้อพิจารณาทาง
ชีวภาพของการทางานทางทันตกรรมบูรณะ การจัดการรอยโรคบริเวณฟันหน้าและคอฟัน ฟันผุและไม่ใช่ฟันผุ
Classification of cavities nomenclature; instrumentation in operative dentistry;
properties of dental restorative materials and their selection; principles of cavity design
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related to type and property of restorative materials; fundamentals of cavity preparation;
biological considerations in restorative dentistry; management of anterior and cervical carious
and noncarious lesions
675-323 ทันตกรรมหัตถการ 2
2(1-3-2)
(Operative Dentistry II)
รายวิชาบังคับก่อน: 660-221 ทันตลักษณวิทยา
660-223 ชีววิทยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
665-221 ทันตวัสดุ 1
665-222 ทันตวัสดุ 2
675-231 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาหรับงานหัตถการทางทันตกรรม
685-231 ทันตรังสีวิทยา
Prerequisites:
660-221 Tooth Morphology
660-223 Oral Biology II: Health and Diseases of Dental and
Periodontal Tissues
665-221 Dental Material I
665-222 Dental Material II
675-231 Basic Clinical Skills for Operative Procedures in
Dentistry
685-231Dental Radiology
รายวิชาบังคับร่วม: 675-321 การวินิจฉัยและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
675-322 ทันตกรรมหัตถการ 1
Corequisites:
675-321 Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental
and Periodontal Tissues
675-322 Operative Dentistry I
การจัดการรอยโรคฟัน ผุและไม่ใช่ฟันผุบริเวณหลุมร่องฟัน ด้านประชิดของฟันหลัง การจัดการ
รอยโรคฟันผุลึกและใหญ่ ความสาเร็จและล้มเหลวในงานทันตกรรมหัตถการ
Management of pits and fissures, proximal of posterior teeth carious and noncarious
lesions, management of deep and large carious lesions; success and failure in operative dentistry
675-324 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
3(2-3-4)
(Endodontics I)
กระบวนการวินิจฉัย เครื่องมือ ขั้นตอนและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ้า
การประเมินผลการรักษาคลองรากฟัน การฝึกปฏิบัติการรักษาคลองรากฟันในฟันถอน
Diagnosis procedures, endodontic instruments, root canal treatment procedures,
endodontic retreatment, evaluation of endodontic outcomes, practice of root canal treatment
in extracted teeth
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675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
3(2-3-4)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with Fixed Prostheses I)
ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในงานฟันเทียมติดแน่น ความหมาย เครื่องมือ การเตรียมฟัน สาหรับหลักยึด
เพื่อทาครอบฟันชนิดต่าง ๆ การพิมพ์แบบ การบันทึกการสบฟัน เตรียมแบบถอดและแบบจาลองใช้งาน การทา
ครอบฟันในฟันน้านม
Theoretical and laboratory experience with fixed prosthodontics; terminology;
instrumentation; abutment preparation for various types of crowns; impression making;
interocclusal records; preparation of die and working models; crown restoration in deciduous
teeth
675-326 ปริทันตวิทยา 1
3(2-2-5)
(Periodontology I)
สาเหตุ ปัจจัยส่งเสริม และการดาเนินโรคปริทันต์ การซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย พยากรณ์โรค การ
วางแผนรักษา ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์กับพยาธิสภาพต่าง ๆ ภาวะเนื้อฟันไวเกิน และการรักษาโรคใน
ช่องปากอื่น ๆ การฝึกทักษะการเลือก และการใช้เครื่องมือในการรักษาด้วยการขูดหินน้าลายและเกลารากฟัน
และการลับเครื่องมือ
Causes, predisposing factors, and the process of periodontal diseases; history taking,
examination, diagnosis, prognosis, and treatment plans; relationships between periodontal
diseases and pathologic lesions, hypersensitivity and other dental treatment; skill practice in
selection and using of periodontal instruments and sharpening
675-421 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(1-0-2)
(Endodontics II)
การรักษาฉุกเฉิน ทางเอ็น โดดอนติกส์ และทางปริทันต์ รอยโรคเอ็นโดดอนติกส์และโรคปริทันต์
ข้อผิดพลาดการรักษาคลองรากฟัน การรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ในฟันปลายรากเปิด การละลายของรากฟัน
การฟอกสี ฟั น ในฟั น ที่ ได้ รั บ การรั ก ษาทางเอ็ น โดดอนติ ก ส์ ศั ล ยกรรมเอ็ น โดดอนติ ก ส์ เทคโนโลยี แ ละ
ความก้าวหน้าทางเอ็นโดดอนติกส์
Emergency treatment in endodontic and periodontal conditions, endodontic-periodontal
lesions, procedural accidents; endodontic treatment of open apex teeth, root resorption;
bleaching of endodontically treated teeth; endodontic surgery; technology and advanced
endodontics
675-422 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
2(1-3-2)
(Restoration of the Teeth and Related Structures with Fixed Prostheses II)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
Prerequisite:
675-325 Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses I
แบบขี้ผึ้ง การออกแบบฟันแขวน เดือยฟัน การเหวี่ยงชิ้นหล่อฟันเทียมติดแน่น สาเหตุและการ
ป้องกันของความบกพร่องชิ้นหล่อ
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Wax pattern, pontic design; post and core casting procedures; causes and prevention
of casting defects
675-431 คลินิกปริทันตวิทยา 1
2(0-6-0)
(Clinical Periodontics I)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกปริทันตวิทยา ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การแนะนาการดูแล
อนามัยช่องปาก ขูดหินน้าลาย เกลารากฟัน
Practice in a periodontal clinic relating to examination, diagnosis treatment planning,
oral hygiene instruction, scaling, root planing
675-432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
1(0-3-0)
(Clinical Operative Dentistry I)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-323 ทันตกรรมหัตถการ 2
Prerequisite:
675-323 Operative Dentistry II
การตรวจ วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ ตามหลักการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวม การให้การรักษางานทันตกรรมหัตถการอย่างง่ายได้
Oral examination, clinical diagnosis and treatment planning in operative dentistry
on holistic health care; simple treatment in operative dentistry
675-521 ทันตกรรมหัตถการ 3
1(1-0-2)
(Operative Dentistry III)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-322 ทันตกรรมหัตถการ 1
675-323 ทันตกรรมหัตถการ 2
Prerequisites:
675-322 Operative Dentistry I
675-323 Operative Dentistry II
วิทยาการทันสมัย เทคโนโลยีและพัฒนาการของทันตวัสดุในงานทันตกรรมหัตถการ ปฏิบัติการ
ทันตกรรมหัตถการขั้นสูง สัมมนาทันตกรรมหัตถการ
Topic updates, technology and development of dental materials in operative dentistry;
laboratory practice in advanced operative dentistry; seminar in operative dentistry
675-522 ปริทันตวิทยา 2
1(1-0-2)
(Periodontology II)
การรักษาโรคปริทัน ต์ระยะแก้ไขและฟื้นฟูสภาพ: หลั กการและเหตุผ ล ข้อบ่งชี้ ข้อห้าม วิธีการ
รักษาทางศัลยกรรมปริทัน ต์ ความสัมพันธ์ของการรักษาศัลยกรรมปริทันต์กับการรักษาทางทันตกรรมด้าน
อื่น ๆ การดูแลสุขภาพช่องปากขั้นสุดท้ายภายหลังการรักษา
Periodontal treatment in the corrective and maintenance phases; rationales, indications
and contraindications; procedures in periodontal surgery, relationships between periodontal
surgery with other dental treatment; periodontal maintenance
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675-531 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
2(0-6-0)
(Clinical Operative Dentistry II)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
Prerequisite:
675-432 Clinical Operative Dentistry I
การพัฒนาทักษะในการประเมินผู้ป่วย วินิจฉัยและวางแผนการรักษาในภาพรวมเพื่อความสาเร็จ ใน
งานทันตกรรมหัตถการ การพัฒนาความรู้ ทักษะทางทันตกรรมหัตถการและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ทันตกรรมหัตถการที่มีความยากปานกลาง และการติดตามผลการรักษา
Development skills of patient assessment, diagnosis and overall treatment plan for
success in operative dentistry; improved knowledge, skill and performance in moderate
difficult works of clinical operative dentistry and follow up
675-532 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
(Clinical Endodontics I)
การรักษาคลองรากฟันในฟันหน้า ฟันกรามน้อยที่ไม่ซับซ้อน
Root canal treatment in uncomplicated incisor and premolar teeth

2(0-6-0)

675-533 คลินิกครอบและสะพานฟัน 1
2(0-6-0)
(Clinical Crown and Bridge I)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
Prerequisite:
675-325 Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses I
รายวิชาบังคับร่วม: 675-422 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
Corequisite:
675-422 Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses II
ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม การรักษาด้วยการทาครอบฟัน ฟันเดือย หรือสะพานฟัน
Clinical practice in dental clinic; treatments related to crown, post and core or
bridges construction
675-534 คลินิกปริทันตวิทยา 2
2(0-6-0)
(Clinical Periodontics II)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกปริทันตวิทยาในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การแนะนาการ
ดูแลอนามัยช่องปาก ขูดหินน้าลาย เกลารากฟัน และการรักษาทางปริทันตวิทยาอื่น ๆ
Practice in a periodontal clinic relating to examination, diagnosis, treatment planning,
oral hygiene instruction, scaling, root planning, and other periodontal treatment
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675-631 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 3
2(0-6-0)
(Clinical Operative Dentistry III)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-531 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
Prerequisite:
675-531 Clinical Operative Dentistry II
ความรู้ การแก้ไขปั ญหาและการตัดสินใจในงานคลินิกทันตกรรมหัตถการ การสื่อสารกับผู้ป่วย
อย่างมืออาชีพ การปฏิบัติงานทางทันตกรรมหัตถการที่หลากหลายที่มีคุณภาพอย่างเป็นองค์รวม การติดตาม
และประเมินผลสาเร็จและความล้มเหลวของการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ
Knowledge, problem solving and clinical decision in clinical operative dentistry;
professional patient communication; practice in various and quality works in operative dentistry
on holistic health care; follow up and clinical evaluation of success and failure in operative
dentistry
675-632 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
1(0-3-0)
(Clinical Endodontics II)
การรักษาคลองรากฟัน ในฟันหน้า ฟันกรามน้อยที่ไม่มีความซับซ้อน และประเมินผลการรักษา
คลองรากฟัน
Root canal treatment in uncomplicated incisor and premolar teeth; evaluating
treatment root canal outcome
675-633 คลินิกครอบและสะพานฟัน 2
1(0-3-0)
(Clinical Crown and Bridge II)
รายวิชาบังคับก่อน: 675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
675-422 การบูรณะฟันและอวัยวะที่เกี่ยวข้องด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
Prerequisites:
675-325 Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses I
675-422 Restoration of the Teeth and Related Structures with
Fixed Prostheses II
ปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ให้การรักษาโดยการทาครอบฟัน ฟันเดือย หรือสะพานฟัน
Clinical practice in dental clinic including crown, post and core or bridges
675-634 คลินิกปริทันตวิทยา 3
1(0-3-0)
(Clinical Periodontics III)
การฝึกปฏิบัติในคลินิกปริทันตวิทยาในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การแนะนาการ
ดูแลอนามัยช่องปาก ขูดหินน้าลาย เกลารากฟัน การรักษาโรคปริทันต์ในภาวะฉุกเฉินและการรักษาปริทันต์
ระยะแก้ไขและฟื้นฟูสภาพ
Practice in a periodontal clinic relating to examination, diagnosis, treatment planning,
oral hygiene instruction, scaling, root planning, emergency periodontal treatment, and periodontal
treatment in corrective and maintenance phase
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680-311 อายุรศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(2-0-4)
(General Medicine for Dentists)
ความรู้ทางอายุรศาสตร์ทั่วไปของโรคทางอายุรศาสตร์ของร่างกายที่พบได้บ่อย อาการและอาการ
แสดงออกของโรคทางระบบในช่องปาก ความเกี่ยวข้องของโรคทางระบบและผู้ป่วยที่มีพัฒนาการผิดปกติกับ
การรักษาทางทันตกรรม ทักษะในการตรวจร่างกายผู้ป่วยโรคทางระบบ
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
diseases patient
680-312 การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
(Dental Management in Systemic Disease Patient)
โรคทางระบบที่มีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม อาการและอาการแสดงของโรคทางระบบ การวินิจฉัย
และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
Systemic disease that influence dental treatment; signs and symptoms of systemic
diseases; diagnosis and dental treatment plan in systemic disease patient
680-421 ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน
2(1-2-3)
(Dento-alveolar Surgery)
การซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การทาหัตถการโดยวิธีปราศจาก
เชื้อ ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทางานทางศัลยกรรมช่องปาก ขั้นตอนในห้องผ่าตัด วิธีการผ่าตัด วิธีใช้เครื่องมือ
ในทางศัลยกรรม พื้นฐานทางศัลยกรรมช่องปาก การถอนฟัน การผ่าตัดถอนฟัน การปลูกถ่ายฟัน การหายของ
แผลถอนฟัน ผลแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง การเกิดรูทะลุระหว่างช่องปากกับโพรงอากาศแม็กซิลลา
History taking, oral examination, diagnosis, treatment planning, aseptic surgical
techniques and overall steps in oral surgery; operating room technique surgical techniques,
instruments and basic knowledge in oral surgery; tooth extraction; surgical extraction; tooth
transplantation; tooth extracted wound healing; related complications; oro-antral fistulas
680-431 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
1(0-3-0)
(Clinical Oral Surgery I)
ฝึกปฏิบัติการประเมินผู้ป่วยก่อนการถอนฟัน การฉีดยาชาเฉพาะที่ด้วยวิธีแทรกซ้อนและสกัดกั้น
เส้นประสาทอินฟีเดียเด็นตัล วางแผนถอนฟั น ดูแลผู้ป่วยหลังการถอนฟัน และจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกิด
จากการถอนฟัน
Practice in patient evaluation prior to dental extraction; local anesthesia in infiltration
and inferior dental nerve block technique; plan in dental extraction; postoperative care and
management of complications in exodontia
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680-511 วิสัญญีวิทยาทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
(General Anesthesia for Dentists)
ความรู้พื้นฐานทางวิสัญญีวิทยาทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผ่าตัดในบริเวณช่องปากขากรรไกร
และใบหน้า ครอบคลุมถึงการเตรียมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด การจัดการขณะผ่าตัดและหลังผ่าตัด ภาวะแทรกซ้อน
ที่พบได้บ่ อยในงานวิสัญญีทั่วไป การให้งานสงบประสาทสาหรับการรักษาทางทันตกรรม การจัดการภาวะ
ฉุกเฉินที่พบได้บ่อยในทางทันตกรรม และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
Basic knowledge of general anesthesia especially in oral & maxillofacial surgery
including patient preparation, intra-operative and postoperative management; common
complications of general anesthesia; sedation in dental procedure; management in common
medical emergencies in dental procedures and basic life support
680-512 ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
2(1-2-3)
(General Surgery for Dentists)
ความรู้พื้นฐานทางศัลยศาสตร์ทั่วไปที่จาเป็นสาหรับทันตแพทย์ การตอบสนองของร่างกายต่อการ
บาดเจ็บ ชนิดของบาดแผลและการหายของแผล สรีรวิทยาพื้นฐานทางการแพทย์สาหรับศัลยศาสตร์ทั่วไป การ
ติดเชื้อจากการผ่าตัดและการเลือกใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การให้สารน้าและอิเล็คโตรไลท์ ส่วนประกอบของ
หลอดเลือดและเลือด การตรวจประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ
และใบหน้ า การท าปราศจากเชื้ อ ส าหรั บ การผ่ า ตั ด รวมถึ ง เทคนิ ค การปฏิ บั ติ ง านในห้ อ งผ่ า ตั ด
การฝึกปฏิบัติการล้างมือและการใส่เสื้อกาวน์ในห้องผ่าตัด
Essential basic knowledge in general surgery for dentist; body response to trauma;
wound types and wound healing; basic medical physiology for general surgery; surgical infection
and selection of appropriate antibiotics; replication of fluids and electrolytes, blood components
and transfusion, initial examination and evaluation for severe traumatized patient including
maxillofacial injuries; sterilization and operating room technique; practice hand washing and
gowning in operating room
680-521 ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1
2(2-0-4)
(Oral and Maxillofacial Surgery I)
หลักวิธีการวินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรค และความผิดปกติที่เกิดกับกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า ได้แก่ ถุงน้าชนิดต่าง ๆ เนื้องอกทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง การติดเชื้อของใบหน้าและขากรรไกร
และการเจริญและพัฒนาที่ผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหน้าและกะโหลกศีรษะ การดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล
Principles of differential diagnosis, treatment of diseases and abnormalities of the
maxillofacial skeleton such as cystic lesions, benign and malignant tumors, maxillofacial infections
and growth and development deformities of craniofacial skeleton; in-patient management
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680-522 ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 2
1(1-0-2)
(Oral and Maxillofacial Surgery II)
หลักการวินิจฉัย สาเหตุและให้การรักษาที่ไม่ซับซ้อนแก่ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตรายในบริเวณช่องปาก
ฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมทั้งความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรใบหน้า และกะโหลก
ศีรษะ การทาอวัยวะเทียมใบหน้า การฝึกมัดลวดในขากรรไกร
Principles of diagnosis, explanation of causes and non-complicated treatment of
trauma in oral cavities, teeth and maxillofacial region including craniofacial deformities; maxillofacial
prosthesis reconstruction; skill practice intermaxillary wiring in laboratory
680-531 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
2(0-6-0)
(Clinical Oral Surgery II)
ฝึกปฏิบัติด้านการถอนฟัน วางแผนและช่วยการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด การช่วยผ่าตัดเล็กใน
ช่องปากอื่น ๆ การดูแลภาวะแทรกซ้อนหลังการถอนฟันและผ่าตัด การติดตามผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดในช่องปาก
ขากรรไกรและใบหน้า
Practice in intra-alveolar extraction; plan and assistant in surgical removal of mandibular
third molar impaction; assistant in minor oral surgery; postoperative care and management of
complications in exodontia and oral surgery; follow-up in cases of oral and maxillofacial
surgery
680-621 ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
1(0-2-1)
(Surgical Approaches to Oral Pathology)
การผสมผสานความรู้ ท างทฤษฎี แ ละการปฏิ บั ติ ท างด้ า นอายุ ร ศาสตร์ ช่ อ งปาก พยาธิ วิ ท ยา
ช่องปากและศัลยศาสตร์ช่องปาก เพื่อวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และให้การรักษาโรคในช่องปาก และ
กระดูกขากรรไกรที่เหมาะสม โดยครอบคลุมการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่เป็นเนื้องอกและมะเร็งชนิดต่าง ๆ ใน
กระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของกระดูกข้อต่อขากรรไกร ภาวะติดเชื้อในช่องปากตลอดจนการบาดเจ็บของ
ฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหน้าหัก
Integration of theory and practices in oral medicine, oral pathology and oral
surgery for proper; diagnosis, treatment plan and treatment for oral and jaw diseases; treatment
and care of the patients related to benigns, malignancies, tempero-mandibular joint disorder,
oral infection, dental and maxillofacial trauma
680-631 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
2(0-6-0)
(Clinical Oral Surgery III)
ฝึ กปฏิ บั ติในการถอนฟั น ในผู้ ป่ วยที่ มีโรคทางระบบและมีความยาก ผ่ าตัด ฟั นกรามซี่ที่ส ามคุ ด
การปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดใหญ่โดยวิธีปราศจากเชื้อ ประเมินผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ
การจัดการผู้ป่วยใน
Practice of dental extraction in systemic disease patient and difficultly extracted
teeth, surgical removal of mandibular third molar impaction; practice in operating room
under sterile technique, evaluation in patients planned for surgery under general anesthesia;
in-patient management
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685-211 พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
(General Pathology)
หลักพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่จาเป็นสาหรับการเข้าใจกระบวนการเกิดโรคใน
มนุษย์ พยาธิวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจกลไกการเกิดโรค ซึ่งแสดงออกในลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ทางรูปแบบโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
Basic principles of pathophysiology necessary for the understanding of the human
disease processes; general pathology concerning the mechanisms underlying the disease
processes as manifested by morphological, physiological, and biochemical changes
685-221 จุลชีววิทยาช่องปาก
1(1-0-2)
(Oral Microbiology)
ระบบนิเวศวิทยาในช่องปาก ความสัมพันธ์ของจุลชีพและโฮสต์ในสุขภาวะและภาวะโรค พยาธิ
กาเนิดของโรคติดเชื้อ ชนิดของเชื้อที่สาคัญ และการก่อโรคในช่องปาก ความไวของจุลชีพต่อสารต้านจุลชีพ
หลักการของการปราศจากเชื้อและป้องกันการติดเชื้อในงานทันตกรรม การติดเชื้อในโรงพยาบาล
Oral ecology system; 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; nosocomial infection
685-231 ทันตรังสีวิทยา
3(3-0-6)
(Dental Radiology)
ความรู้พื้น ฐานทัน ตรังสี วิทยา การผลิตรังสีเอกซ์ คุณ สมบัติ และปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ต่อวัตถุ
ส่วนประกอบและการทางานของเครื่องเอกซเรย์ทางทันตกรรม การล้างและการเก็บภาพรังสี อันตรายจากรังสี
และวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซ์ กระบวนการถ่ายภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ทางทันตกรรม กระบวนการถ่ายภาพ
รังสีเทคนิ คพิเศษทางรังสีที่ใช้ในทางทันตกรรม อันได้แก่ ภาพรังสีพานอรามิก ระบบการถ่ายภาพรังสีด้วย
ดิจิตอลและภาพรังสีในระบบโทโมกราฟ ความรู้เบื้องต้นสาหรับการแปลผลภาพรังสีของรอยโรค 3 ชนิดที่พบ
บ่อยในช่องปาก ได้แก่ รอยโรคฟันผุ รอยโรคปริทันต์และรอยโรครอบปลายรากฟัน
Basic knowledge of radiology, X-ray production, properties, interaction of X-ray;
basic apparatus for generating X-ray, factors controlling the X-ray machine; darkroom and film
processing; radiobiology; conventional dental radiography; special radiographic technique for
dental radiolography including panoramic radiography, digital radiography, dental computerized
tomography; basic knowledge for 3 most common oral diseases radiographic interpretation
including dental caries, periodontal disease and periapical lesion
685-321 พื้นฐานระบบบดเคี้ยว
2(1-3-2)
(Basic Occlusion)
รายวิชาบังคับก่อน: 660-221 ทันตลักษณวิทยา
Prerequisite:
660-221 Tooth Morphology
กายวิภาคของระบบบดเคี้ยว ประสาทสรีรวิทยาของการควบคุมการทางานของระบบบดเคี้ยว การ
รั บ รู้ ต าแหน่ ง ของระบบบดเคี้ ย ว การเคี้ ย วและการกลื น ห ลั ก พื้ น ฐานการสบฟั น และค าจ ากั ด ความ
การเคลื่อนที่ของขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว วิธีการตรวจการสบฟันและเครื่องมือที่ใช้ตรวจ ความผิดปกติ
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ที่เกิดจากการสบฟัน ปัจจัยกาหนดรูปร่างของด้านบดเคี้ยวของฟัน การฝึกปฏิบัติการสร้างการสบฟันด้วยการ
หยอดขี้ผึ้งสี
Anatomy of masticatory system; neurophysiology of masticatory system; proprioception
of masticatory system, chewing and swallowing; basic occlusion and terminology; biomechanics
of masticatory system; occlusal examination methods and instruments; pathology from
occlusion; determinant of occlusal morphology; practice of construction of occlusion with
additive waxing
685-322 อายุรศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก
3(2-2-5)
(Oral Medicine and Oral Pathology)
หลักการวินิจฉัย ลักษณะทางพยาธิวิทยา การรักษาโรคหรือความผิดปกติที่เกิดกับเนื้อเยื่ออ่อนใน
ช่องปาก โรคของต่อมน้าลาย เนื้องอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รอยโรคที่เป็นสารสี การตัดชิ้นเนื้อ การ
เปลี่ยนแปลงของเยื่อเมือกช่องปากในผู้สูงอายุ หลักการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากด้วยวิธีการศัลยกรรม เคมี
บาบั ดและรังสีรักษา การดูแลรักษาสุ ขภาพช่องปาก ก่อน ระหว่างและภายหลั ง การรักษามะเร็งที่บริเวณ
ศีรษะและลาคอ
Principles of diagnosis, pathology and treatment of diseases and abnormalities of
oral mucosa; salivary gland disease; benign and malignant tumors; pigmented lesions; biopsy
techniques; mucosal change in aging; principle of treatment for oral cancer including surgery,
chemotherapy and radiotherapy; as well as oral care during pre-peri and post head and neck
cancer therapy
685-323 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry)
ความรู้เรื่องการใช้ยาเฉพาะที่ฤทธิ์ลดปวด ยาต้านจุลชีพ วิตามินและเกลือแร่ ยาและสารเคมีที่ใช้
บ่อยในทางทันตกรรม รูปแบบยาเตรียมและการเขียนใบสั่งยา การเลือกใช้ยาอย่างสมเหตุผล
Knowledge of topical analgesic drugs, antimicrobial drugs, vitamins and minerals,
common drugs and chemical substances used in dentistry; dosage form and prescription;
rational drug use
685-421 รอยโรคในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบ
1(1-0-2)
(Oral Manifestations of Systemic Diseases)
รายวิชาบังคับก่อน: 680-311 อายุรศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
685-323 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม
Prerequisites:
680-311 General Medicine for Dentists
685-323 Drugs and Applications in Dentistry
รอยโรคในช่ อ งปากที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ โรคทางระบบ รอยโรคในช่ อ งปากเป็ น อาการแสดง
ส่วนหนึ่งของโรคทางระบบ ผลจากยารักษาโรคทางระบบ
Oral lesion associated with systemic disease, oral manifestation related to systemic
disease and effects of drugs used to treat systemic disease
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685-422 ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับ ขากรรไกร
3(2-2-5)
(Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders)
ความหมายความปวด ระบาดวิทยา การประเมินความปวด การซักประวัติอาการปวด วิธีการตรวจ
ประเมินผู้ป่วยปวด การวินิจฉัยแยกโรคที่ทาให้ปวดบริเวณช่องปากใบหน้าและข้อต่อขากรรไกร ความปวดจาก
ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ความปวดจากกล้ามเนื้อต้นคอ ความปวดจากระบบประสาทและเส้นเลือด ความ
ปวดจากความผิดปกติเส้นประสาท ความผิดปกติของการควบคุมกล้ามเนื้อ ความปวดที่เกิดจากความผิดปกติ
ของฟัน เนื้ อเยื่ออ่อนในปากและความผิ ดปกตินอกกะโหลกศีรษะ โรคทางระบบที่ทาให้ เกิดอาการปวดใน
ช่องปาก ใบหน้ า ข้อต่อขากรรไกร ความผิดปกติของการนอน (นอนกัดฟัน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ) ที่
เกี่ยวข้องกับความปวด หลักการรักษาและวางแผนการรักษาโรคที่ทาให้ปวดชนิดต่าง ๆ
Definition; epidemiology; evaluation; history taking; clinical examination and differential
diagnosis of orafacial pain from masticatory musculoskeletal pain, cervical musculo-skeletal pain,
neurovascular pain, neuropathic pain, orofacial dystonias, intraoral intracranial extracranial
systemic disorders that cause orofacial pain, sleep disorders related to orofacial pain, sleep
bruxism and obstructive sleep apnea; principles and treatment plan of certain disorders;
sleep bruxism and obstructive sleep apnea related to orofacial pain
685-431 วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
3(2-2-5)
(Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive Dentistry)
การตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปาก การตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก เกี่ยวกับโลหิต
วิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก จุลทรรศน์วิทยาที่จาเป็นสาหรับการวินิจฉัยโรคในช่องปาก
หลักการเก็บสิ่งส่งตรวจทางคลินิก การแปลผลการทดสอบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาแบบองค์รวม
Oral diagnosis; laboratory examination of clinical pathology relating to hematology;
immunology; 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 in holistic approach
685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 1
2(0-6-0)
(Clinical Oral Diagnosis and Radiology I )
รายวิชาบังคับก่อน: 685-231 ทันตรังสีวิทยา
685-321 พื้นฐานระบบบดเคี้ยว
685-322 อายุรศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก
Prerequisites:
685-231 Dental Radiology
685-321 Basic Occlusion
685-322 Oral Medicine and oral Pathology
รายวิชาบังคับร่วม: 685-431 วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับงานทันตกรรมพร้อมมูล
Corequisite:
685-431 Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive
Dentistry
ปฏิบัติงานในคลินิก ทาการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ส่งต่อผู้ป่วย ถ่ายภาพและ
แปลผลภาพรังสีผู้ป่วย เพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
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Practice in clinic relating to history taking, examination, diagnosis, treatment plan,
referring patient; taking and interpreting radiograph for diagnosis and treatment plan
685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 2
2(0-6-0)
(Clinical Oral Diagnosis and Radiology II)
รายวิชาบังคับก่อน: 685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 1
Prerequisite:
685-432 Clinical oral Diagnosis and Radiology I
ปฏิบัติงานในคลินิก ทาการซักประวัติ ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ส่งต่อผู้ป่วย ถ่ายภาพและ
แปลผลภาพรังสีผู้ป่วย เพื่อการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
Clinical practice relating to history taking, examination, diagnosis, treatment plan,
referring patient; taking and interpreting radiograph for diagnosis and treatment plan
685-631 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก อายุรศาสตร์ช่องปากและ
2(2-0-6)
ความปวดช่องปาก ใบหน้า
(Clinical Oral Diagnosis Oral Medicine and Orofacial Pain)
รายวิชาบังคับก่อน: 685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 1
685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทันตรังสีวิทยา 2
Prerequisites:
685-432 Clinical oral Diagnosis and Radiology I
685-531 Clinical oral Diagnosis and Radiology II
รายวิชาบังคับร่วม: 685-421 รอยโรคในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบ
685-422 ความปวดช่องปาก ใบหน้าและความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร
Corequisites:
685-421 Oral Manifestations of Systemic Diseases
685-422 Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders
การตรวจและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากที่ซับซ้อน ตรวจและให้การรักษา จัดการรอยโรคใน
ช่องปากและความเจ็บปวดของช่องปาก ใบหน้าและข้อต่อขากรรไกร ความเจ็บปวดของช่องปาก ใบหน้าและ
ข้อต่อขากรรไกรเบื้องต้น
Examination and treatment planning of complicated oral diseases, examination and
treatment, management of uncomplicated oral soft tissue lesions and orofacial pain conditions

องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ส านึ กและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
2) มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติต นอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีเจตคติ
อันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
3) มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์
รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ
4) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของการรั ก ษาทางทั น ตกรรม สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบาบัดโรค ป้องกันโรค พื้นฟู และคงสภาพใน
ช่องปากโดยคานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
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5) มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รู้เท่าทันสถานการณ์
แก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
6) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างมีวิจารณญาณ โดย
อาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนาไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
7) สามารถวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
8) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการ
เป็นผู้นาและผู้ตามตามบริบท
9) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นาไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่ว มกับผู้อื่น และการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
10) สามารถประยุ ก ต์ใช้ห ลั กตรรกะ คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติ ในการแนะนา ประกอบการตั ดสิ นใจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
11) มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย และบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
12) สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยใช้
หลักสุขภาพองค์รวม
2. ช่วงเวลา
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1 ชั้นปีที่ 4
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2 ชั้นปีที่ 4
ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน ชั้นปีที่ 6
3. การจัดเวลาและตารางสอน
1) ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1 ใช้เวลาฝึกภาคสนาม 70 ชั่วโมง โดยจัดเป็นการฝึกปฏิบัติงานต่อเนื่อง
2 สัปดาห์
2) ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2 ใช้เวลาฝึกภาคสนาม 72 ชั่วโมง โดยจัดเป็นการฝึกปฏิบัติงาน 4 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 19 สัปดาห์
3) ประสบการณ์ การเรีย นรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน จัดเป็นการศึกษาต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 6
สัปดาห์ในชั้นปีที่ 6

ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
กาหนดให้มีการทาโครงงานทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องเป็นโครงงานขนาดเล็ก สามารถ
ดาเนินการได้ตามเงื่อนไขของระยะเวลาและทุนสนับสนุนที่กาหนดให้ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาโครงการละ 4-5
คน มีคณาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของโครงงาน และหรือมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมอีก
1-2 คน มีการกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาของการนาเสนอโครงงาน การขออนุมัติทุนสนับสนุนการทาวิจัย
การนาเสนอผลงานวิจัย และการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ตามประกาศของคณะฯ
1. คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องตามความสนใจของนักศึกษา การทบทวน
วรรณกรรมในหั ว ข้ อ ที่ เลื อกวางแผน การดาเนิ น งานโครงงาน การน าเสนอโครงร่างงานวิจั ย การท าวิจั ย
การรายงานผลงานวิจัย และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ตามกาหนดเวลา
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2. มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต ส านึ กและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
2) มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์
รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ
3) มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รู้เท่าทันสถานการณ์
แก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
4) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย อย่างมีวิจารณญาณ โดย
อาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนาไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
5) สามารถเลื อ กใช้ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัต กรรมที่ เหมาะสมในทาง
ทันตกรรม
6) มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็น
ผู้นาและผู้ตามตามบริบท
7) สามารถประยุ ก ต์ใช้ห ลั กตรรกะ คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติ ในการแนะนา ประกอบการตั ดสิ นใจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
8) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
9) มีทั กษะในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการสื่ อสาร การปฏิ บั ติงาน การศึ กษาค้ นคว้าและ
ประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
3. ช่วงเวลา
ปีการศึกษาของชั้นปีที่ 4 และ 5 โดยใช้เวลา 1 คาบต่อสัปดาห์
4. จานวนหน่วยกิต 4 หน่วยกิต
5. การเตรียมการ
ให้ ความรู้พื้ น ฐานทางการวิจั ย ด้านสุ ขภาพช่องปาก และเลื อกแบ่งกลุ่ มตามหั วข้อที่ส นใจ กาหนด
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมของงานวิจัย กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา มีการประชุมชี้แจง
มีเอกสารกาหนดขั้นตอนการทาโครงงาน กาหนดวันนาเสนอโครงร่างงานวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัยทุกปี
การศึกษา มีการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกกลุ่ม และรวบรวมไว้ที่ห้องสมุด
ของคณะทันตแพทยศาสตร์
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการทาโครงงาน รวมทั้งแนะนาอาจารย์ และงานวิจัยที่สนใจ เพื่อ
เป็นข้อมูลให้นักศึกษาเลือกหัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานตามความสนใจ
2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษา
3) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4) จัดให้นักศึกษานาเสนอผลการศึกษา
6. กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็น 2 ระยะ
1) ปีการศึกษาของชั้นปีที่ 4 ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจากการนาเสนอโครงร่าง
งานวิจัยในที่ประชุม ร่วมกับแผนการดาเนินการของโครงงาน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
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2) ปีการศึกษาของชั้นปีที่ 5 ประเมินผลสาเร็จของโครงงานโดยมีการนาเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อรับการประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ตามเกณฑ์ทกี่ าหนด
3) นาผลการประเมินเข้าพิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารจัดการโครงงาน

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
1. มีทักษะในการทางานแก้ไข - มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทาความเข้าใจ บุคคล สังคม และ
ปัญหาทันตสาธารณสุข
สุขภาพองค์รวม
ร่วมกับทีมสุขภาพในพื้นที่ - มีกระบวนวิชาที่ทาให้นักศึกษาได้ทาการสารวจสภาวะสุขภาพช่องปาก
พฤติกรรมการดูแลช่องปาก โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา สถานการณ์จริงในพื้นที่ เป็นสื่อใน
การเรียนรู้ของนักศึกษา
- มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาทากิจกรรมร่วมกับชุมชน
ตั้งแต่ขั้นตอนการหาปัญหา จัดลาดับความสาคัญของปัญหา วางแผน
ดาเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา และการประเมินผล
- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge management) แนวทางการ
แก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุขในพื้นที่ ระหว่างนักศึกษาทันตแพทย์ อาจารย์
พี่เลี้ยง และอาจารย์ทันตแพทย์
2. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถ
- มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทาความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์และการทางานร่วมกับผู้อื่น
- มีการจัดกิจกรรมในการปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาที่ขึ้นชั้นปีใหม่ทุกปี
กิจกรรมในการปัจฉิมนิเทศก่อนสาเร็จการศึกษา และกิจกรรมนอก
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษให้แก่นักศึกษา
- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการทางาน
ร่วมกัน และการมีน้าใจต่อกัน
- มีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องการมี
มนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
3. มีทักษะการเรียนรู้ด้วย
- จัดอบรมและแนะนาวิธีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองให้นักศึกษา
ตนเอง
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูล
จากหลากหลายแหล่ง
- มีกระบวนวิชาที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
อาทิ การจัดให้นักศึกษาได้ทาโครงการวิจัยและสัมมนาทางวิชาการ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม
- กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาและเผยแพร่
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ
- สอดแทรกเนื้อหาในทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
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แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่างชัดเจน
- ปลูกฝังการดูแลผู้ป่วยโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานคลินิก

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สามารถใช้เหตุผลในการแยกแยะ เชื่อมั่นและรู้คุณค่าในตนเองและผู้อื่น
2. มีวินัยและดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ด้านความรู้และทักษะทางปัญญา
3. มีทักษะคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากย์บนพื้นฐานของความรู้เท่าทัน เหตุและผล
4. มีทักษะเชิงสังเคราะห์ คิ ดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และสิ่งแวดล้อม
5. มีความรู้และตระหนักถึงความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างอาชีพ
3) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
6. มีจิตสาธารณะ และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม
7. เข้าใจและยอมรับในพหุวัฒนธรรม ร่วมแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะ
พลเมืองที่ดี
4) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
8. สามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
9. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
10. สามารถสื่ อ สารทั้ ง การฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นด้ ว ยภาษาไทยและภาษาสากลได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สานึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
2. ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีจิตสาธารณะที่ถูกต้อง ดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
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4. มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีเจตคติ
อันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
5. มีจิตสานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
6. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกกระบวนวิชาปลูกฝังความเห็นอกเห็นใจ
ผู้ป่วยและการให้การดูแลผู้ป่วยโดยเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการ
ฝึกปฏิบั ติงาน จัดกิจกรรมพั ฒ นานั กศึกษาส่ งเสริมคุณ ธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากบุคคลที่ทา
ความดีเสียสละและทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
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 และการมี
จิตสาธารณะ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมทางคุ ณ ธรรมจริย ธรรม การตรงต่ อ เวลา ความซื่ อ สั ต ย์ ความรับ ผิ ด ชอบ
พฤติกรรมในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนอกหลักสูตร ประเมินจากผู้ใช้
บัณ ฑิต ให้นั กศึกษามีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง มีการประเมินจากเพื่ อนในกลุ่ม ประเมินจากอาจารย์
ผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายการเข้าร่วม
กิจกรรม
2. ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ เช่น การประเมินเจตคติเพื่อปฏิบัติงานในคลินิก
2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ความรู้พื้นฐานทางมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
2. มี ค วามรอบรู้ โ ดยการผสมผสานเนื้ อ หาในศาสตร์ ต่ า ง ๆ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คม
วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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3. แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
4. มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ท างการแพทย์และทันตแพทย์
รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ
5. มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของการรั ก ษาทางทั น ตกรรม สามารถน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบาบัดโรค ป้องกันโรค ฟื้นฟู และคงสภาพใน
ช่องปากโดยคานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
คานึ งถึงผู้เรี ยนเป็ นส าคัญ เน้นการเรียนแบบให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วม การเรียนโดยใช้ ปัญหาเป็น พื้นฐาน
จัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบทั้ง การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง การสัมมนากลุ่มและการนาเสนอผลงานวิจัย การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกและชุมชน การฝึกปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
4. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ โดยมี การสอบเป็นระยะ มีวิธีการประเมินตามลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ ประเมินจากการทารายงานกลุ่ม
ย่อย ประเมินจากทักษะในการปฏิบัติงานจากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน ประเมินเจตคติในการ
ปฏิบัติงานในคลินิก และการทางานในชุมชน ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การนาเสนอรายงานวิชาการ การ
เสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รู้เท่าทันสถานการณ์
แก้ไขปัญหาได้ รวมถึงการมีความคิดสร้างสรรค์
2. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
3. สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
4. สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่ง เรียนรู้ที่หลากหลายอย่างมีวิจารณญาณ โดย
อาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนาไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
5. สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในทางทันตกรรม
6. สามารถวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ไขปัญหา เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบท
ทางสุขภาพทีเ่ ปลี่ยนไป
7. สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมและดารงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดการใช้กรณีศึกษาเป็น
โจทย์ในการเรียนรู้ โดยใช้การพูดคุยซักถามการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาขณะฝึกปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่าน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลการค้นคว้า การฝึกปฏิบัติการ
วางแผน และทาโครงงานวิจัย
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการวัดความรู้ ใช้ข้อสอบที่มีการออกแบบข้อสอบที่ได้รับการคิดวิเคราะห์ประเมินจากการ
วางแผนการรักษาผู้ป่วยก่อนทาการรักษา ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การ
ประเมินจากการนาเสนอรายงาน การเขียนรายงานจากการเรียนแบบกลุ่มย่อย การนาเสนอผลงานวิจัย และ
การปฏิบัติงาน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการ
เป็นผู้นาและผู้ตามตามบริบท
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3. มีความเข้าใจและแสดงบทบาทในฐานะผู้นาชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และภาวะ
เศรษฐกิจ
4. มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นาไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่วมกับผู้อื่น และการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้รู ป แบบการเรี ย นการสอนที่ กาหนดให้ มี การทากิจกรรมเป็น กลุ่ ม เพื่อก่ อให้ เกิดผลการเรียนรู้ที่
ต้อ งการมุ่ งให้ เกิ ดปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่างผู้ เรี ย นกั บ ผู้ ส อน ผู้ เรียนกับ เพื่ อน ๆ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ งานคลิ นิ ก และ
ฝึกภาคสนาม ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทาให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุ คคลอื่นมากขึ้น
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ป่วย ผู้เรียนกับผู้ร่วมงาน โดยสามารถให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการ
สื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่จะช่วยให้งานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายลุล่วงไปด้วยดี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการทากิจกรรมกลุ่ม ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ประเมิน พฤติกรรมของนั กศึก ษาในการมี ป ฏิ สั ม พั นธ์กับ ผู้ อื่น ในขณะฝึ กปฏิบั ติงานในคลิ นิ ก โรงพยาบาล
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและชุมชน จากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุ ก ต์ใช้ห ลั กตรรกะ คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติ ในการแนะนา ประกอบการตั ด สิ นใจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ และแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
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2. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วย และบุคคลอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
4. มีทั กษะในการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการสื่ อสาร การปฏิ บั ติงาน การศึ กษาค้ นคว้าและ
ประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
เป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจน จัดให้มีการสอนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการ
ใช้ความรู้ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อใช้ในการค้นคว้าความรู้และการแก้ปัญหา มีการจัดการเรียนรู้ใน
หลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ในหลายรูปแบบตั้งแต่การนาเสนอปากเปล่า การ
เขียน และการนาเสนอโดยใช้สื่อผสม
กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากพัฒนาทางการสื่อสารของผู้เรียนโดยประเมินจากตัวผู้เรียน เพื่อน ผู้ร่วมงานมี การประเมิน
จากการสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ ประเมินผ่านกระบวนการประเมินผล
ของกระบวนวิชา ในกรณีที่เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ประเมินจากความสามารถของผู้เรียนในการนาเสนอในหลายรูปแบบ
6) ทักษะทางวิชาชีพ
ความสามารถทางวิชาชีพ
1. สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์และ
ทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
2. สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า โดยการแปลผลที่ได้
จากข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผู้ป่วย
3. สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย
รวมทั้งทาการปรึกษา ให้คาปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม
4. สามารถจั ด การ รั ก ษาทางทั น ตกรรม ฟื้ น ฟู ส ภาพในช่ อ งปาก รวมทั้ งติ ด ตามและประเมิ น ผล
การรักษา
5. สามารถจั ดการเบื้ องต้น ต่อภาวะฉุกเฉิ นทางการแพทย์ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ ป่วยทันตกรรมได้อย่าง
เหมาะสม
6. สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมได้
7. สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยใช้
หลักสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามลาดับขึ้นจากง่ายไปยาก มีวิธีการสอนโดย
ใช้สื่อประกอบการสอน การสาธิต การฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลและแนะนาของอาจารย์ จัดการเรียนการสอน
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ในห้องปฏิบัติการโดยใช้แบบจาลอง หุ่นจาลอง การเรียนการสอนในคลินิกฝึกปฏิบัติ ดูแลรักษาผู้รับบริการใน
คลินิกและในโรงพยาบาล รวมทั้งการทางานในชุมชน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยประเมินทั้งด้วยความรู้ ความสามารถ เจตคติและ
การสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วย ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินหลากหลาย จากการสังเกต
พฤติกรรมผู้เรียน ประเมินทักษะการปฏิบัติงานทันตกรรม การตรวจผลงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสอบ
ภาคปฏิบัติ การวัดผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง การประเมินจาก
ข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพื่อน อาจารย์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาระ

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะทางปัญญา
1

2

3

4

001-102 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์









001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ



315-201 ชีวิตแห่งอนาคต





322-100 คานวณศิลป์





345-104 รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล





388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย์





650-191 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์





670-121 สุขภาพองค์รวม



670-471 การสื่อสารสาหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์



5



6

7

8












ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ




9













































10
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สาระ

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้และทักษะทางปัญญา
4

1

2

3

895-001 พลเมืองที่ดี







895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข







950-101 จิตวิวัฒน์













950-102 ชีวิติที่ดี















5

ทักษะความสัมพันธ์ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสารและการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี สารสนเทศ
6

7





8

10






9
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง



หมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
320-215 มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ
รยางค์บน และลาตัว
320-233 จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
320-243 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
324-104 เคมีพื้นฐาน
324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
328-153 ชีวเคมีการแพทย์เบือ้ งต้น
328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
330-106 ชีววิทยา
331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา
332-128 ฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับทันตแพทย์
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์

2

3

4

5

ความรู้
6

1











 
















3

ทักษะทางปัญญา
4

1

















5







2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

1

2

3





































 





















































































 

 







 







 













ทักษะทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5











4







2

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

















































6

7
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

กลุ่มวิชาชีพ
650-431 การเตรียมความพร้อมทางคลินกิ
650-531 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1
650-631 คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2
650-561 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขัน้ สูง 1
650-661 วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขัน้ สูง 2
660-221 ทันตลักษณวิทยา
660-222 ชีววิทยาช่องปาก 1 : การพัฒนาโครงสร้าง
ของใบหน้าและศีรษะ
660-223 ชีววิทยาช่องปาก 2 : สุขภาพและโรค
ของฟันและเนื้อเยื่อปริทนั ต์
660-351 ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และ
ชีวสถิติ
660-451 โครงงานวิจัย 1
660-551 โครงงานวิจัย 2
665-221 ทันตวัสดุ 1
665-222 ทันตวัสดุ 2
665-321 พื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ์

2

3

4

5

ความรู้
6

1



2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
4

5

1





  

2

3

4


5


6

7



1

2

3

  

4


5

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1



2

3

4

ทักษะทางวิชาชีพ

1

2

    

3

4

5

6

7
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

665-322
665-421
665-422
665-531
665-631
670-221
670-321
670-322
670-323
670-423
670-424
670-421
670-441

ทันตกรรมประดิษฐ์ 1
ทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทันตกรรมประดิษฐ์ 3
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2
ทันตกรรมชุมชน
วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
การสร้างเสริมสุขภาพทางทันตแพทยศาสตร์
การป้องกันโรคในช่องปาก
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 2
ทันตกรรมสาหรับเด็ก
จริยศาสตร์และกฎหมายทาง
ทันตแพทยศาสตร์
670-422 ทันตกรรมจัดฟัน 1
670-521 ทันตกรรมจัดฟัน 2
670-581 การบริหารทั่วไปและการบริหาร
ทันตสาธารณสุข

2

3

4

5

6















  





ความรู้
1



 



2

3

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
6

7

1




2

3

5

1





  





 





 





  





         





4






2


 

3

4

 



ทักษะทางวิชาชีพ

1


2

3

 

4

5

6

7
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รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

670-681 ระบบสุขภาพ
670-682 การจัดการคลินิกทันตกรรม
670-683 ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาล
และชุมชน
670-431 คลินิกทันตกรรมป้องกัน
670-531 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 1
670-631 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก 2
670-632 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
675-231 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพสาหรับงานหัตถการ
ทางทันตกรรม
675-321 การวินิจฉัยและวางแผนการรักษา
โรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์
675-322 ทันตกรรมหัตถการ 1
675-323 ทันตกรรมหัตถการ 2
675-521 ทันตกรรมหัตถการ 3
675-324 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
675-421 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2

2

3

4

5

ความรู้
6

1

2

3






4

5

1

2

3

4



6

7







1

2

3

4









5








5








ทักษะทางปัญญา





ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ







1

2



3

4

ทักษะทางวิชาชีพ

1

2

3

4





  



ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

6

7

 














   









  





  





 







     







  





  





 







      























 

























  











    











    







































 











 

















 









60

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

675-325 การบูรณะฟันและอวัยวะทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้วยฟันเทียมติดแน่น 1
675-422 การบูรณะฟันและอวัยวะทีเ่ กี่ยวข้อง
ด้วยฟันเทียมติดแน่น 2
675-326 ปริทันตวิทยา 1
675-522 ปริทันตวิทยา 2
675-432 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 1
675-531 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 2
675-631 คลินิกทันตกรรมหัตถการ 3
675-532 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
675-632 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2
675-431 คลินิกปริทนั ตวิทยา 1
675-534 คลินิกปริทนั ตวิทยา 2
675-634 คลินิกปริทนั ตวิทยา 3
675-533 คลินิกครอบฟันและสะพานฟัน 1
675-633 คลินิกครอบฟันและสะพานฟัน 2
680-311 อายุรศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
680-312 การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วย
ที่มีโรคทางระบบ

2

3

4

5

ความรู้
6

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4















































 







 













ทักษะทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

6

7

    



    







  





 











    









  





 











    









  





 







 





 







  





 









 







      







  





 









 







      







  





 







     

           







  





 







     

           







  





 







     

           







  





 









 







      







  





 









 







      













 













 



















 

      





  









    





61

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

680-421
680-511
680-512
680-521
680-522
680-621
680-431
680-531
680-631
685-211
685-221
685-231
685-321
685-322
685-323

ศัลยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน
วิสัญญีวิทยาทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
ศัลยศาสตร์ทั่วไปสาหรับทันตแพทย์
ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร
และใบหน้า 1
ศัลยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกร
และใบหน้า 2
ศัลยบาบัดต่อพยาธิสภาพช่องปาก
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3
พยาธิวิทยาทั่วไป
จุลชีววิทยาช่องปาก
ทันตรังสีวิทยา
พื้นฐานระบบบดเคี้ยว
อายุรศาสตร์ช่องปากและพยาธิวทิ ยา
ช่องปาก
ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม

2

3

4











































5

ความรู้
6

1


2

3

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

6

7



























































































































ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1

2

3






4

5

1

2




ทักษะทางวิชาชีพ

3

4

1

2

3

4

5
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62

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

685-421 รอยโรคในช่องปากที่มีความสัมพันธ์กับ
โรคทางระบบ
685-422 ความปวดช่องปาก ใบหน้าและ
ความผิดปกติบริเวณขมับขากรรไกร
685-431 วินิจฉัยและวางแผนรักษาสาหรับ
งานทันตกรรมพร้อมมูล
685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
และทันตรังสีวิทยา 1
685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
และทันตรังสีวิทยา 2
685-631 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก
อายุรศาสตร์ช่องปากและความปวดช่องปาก
ใบหน้า

2

3

4

5

ความรู้
6

1

2

3

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
4

5

1

2

3

4

5

6

7

1

2



 





  

  











  









  

 





3

4

5

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4



 

ทักษะทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

6

7
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