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เป็นหลักสูตรเรียนเต็มเวลาระดับปริญญาตรี 4 ปี
ความสาคัญ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นหลักสูตรสาหรับรองรับนักศึกษา
ทันตแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ไม่ประสงค์จะ
ศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือไม่สามารถศึกษาจนจบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ทั ศ นคติ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานที่ ได้ ม าตรฐาน โดยยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งมีความสามารถคิด แก้ปัญหาเป็นและมีความใฝ่รู้ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการประกอบวิชาชีพหรือศึกษาต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
2) มีทักษะในกระบวนการคิด สามารถคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีเหตุผล มีความ
ใฝ่รู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

2
3)
4)
5)
6)
7)

มีทักษะในการอ่าน เขียน ฟัง พูดและใช้ภาษาอังกฤษ
มีคุณธรรม จริยธรรม
มีความสนใจใฝ่รู้และติดตามวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิชาชีพอย่างสม่าเสมอ
รู้จักบทบาทและปฏิบัติตนทั้งในการเป็นผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบ มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาสังคม

โครงสร้างหลักสูตร
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุม่ พื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
31 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
11
หน่วยกิต
695-371 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
2(2-0-4)
(English for Dentistry I)
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental English Reading and Writing)
เลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาของคณะศิลปศาสตร์หรือคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
640-101
650-151
656-121
698-191
698-192

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สุขภาวะกายและจิต
(Healthy Body and Mind)
ทักษะการคิด
(Thinking Skills)
สุขภาพองค์รวม
(Holistic Health)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1
(Co-Curricular Activities I)
ทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์
(Life Skills and Emotional Quotient)

14

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

3
895-111 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต
(Wisdom of Living)
895-xxx รายวิชาพลศึกษา
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม
(Science, Technology, and Society)
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
(General Mathematics I)

320-215
320-233
320-243
324-104
324-134
326-205
328-153
328-141
330-106
331-106
332-128
332-138

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลาตัว
(Human Gross Anatomy of Head, Neck, Upper
Limbs and Trunk)
จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
(Human Microscopic Anatomy in Dentistry)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
(Human Neuroanatomy in Dentistry)
เคมีพื้นฐาน
(Basic Chemistry)
เคมีอินทรีย์พื้นฐาน
(Basic Organic Chemistry)
จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
(Medical Microbiology in Dentistry)
ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
(Introductory Medical Biochemistry)
ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
(Introductory Biochemistry Laboratory)
ชีววิทยา
(Biology)
ปฏิบัติการชีววิทยา
(Biology Laboratory)
ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Life Science Physics)
ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Life Science Physics Laboratory)

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

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

87
39

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

4
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
(Essential Pharmacology for Dentist)
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
(Physiology for Dentist)

4(4-0-8)
5(4-2-9)

2) กลุ่มวิชาชีพ
48 หน่วยกิต
652-411 อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
3(2-2-5)
(General Medicine for Dentist)
652-412 การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
(Dental Management of the Medically Compromised
Patients)
653-221 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 1
1(1-0-2)
(Basic Clinical Skills: Dental Radiology I)
653-321 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 2
2(1-3-2)
(Basic Clinical Skills: Dental Radiology II)
653-322 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษยศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์ 1(0-3-0)
(Basic Clinical Skills: Ergonomics in Dentistry)
654-321 ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry I)
655-221 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
1(1-0-2)
(Dental Materials and Applications I)
655-321 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
3(2-3-4)
(Dental Materials and Applications II)
656-221 ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
(Community Dentistry)
656-321 วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Epidemiology in Dentistry)
656-322 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
(Health Promotion and Prevention in Dentistry )
656-323 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-6-0)
(Field Work Community Dentistry I)
657-221 จุลชีววิทยาช่องปาก
2(1-2-3)
(Oral Microbiology)
657-222 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-4)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal
Tissues: Oral Biology)

5
657-223 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การวินิจฉัยและ
วางแผนการรักษา
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues :
Diagnosis and Treatment Plan)
657-224 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues :
Prevention of Oral Diseases)
658-421 โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1
(Diseases and Abnormalities of Oral and Maxillofacial Structures I)
690-211 พยาธิวิทยาทั่วไป
(General Pathology)
691-221 ทันตลักษณวิทยา
(Tooth Morphology)
691-222 การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
(Craniofacial Development)
691-321 พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
(Basic Occlusion)
693-431 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
(Ethics and Laws in Dentistry)
694-341 ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
(Research Methodology in Dentistry and Biostatistics)
694-441 โครงงานวิจัย 1
(Research Project I)

2(1-2-3)

2(1-2-3)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(1-3-2)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
4(4-0-8)
2(0-6-0)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเปิดสอน

6
แสดงแผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
322-103
324-104
330-106
331-106
640-101
650-151
698-191
698-192
890-101
xxx-xxx

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

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
315-201
324-134
328-153
328-141
332-128
332-138
656-121
890-102
895-171
895-xxx

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

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลาตัว
5(3-6-6)
จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์
3(2-3-4)
สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ : ทันตรังสีวิทยา 1
1(1-0-2)
ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
1(1-0-2)
ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
จุลชีววิทยาช่องปาก
2(1-2-3)
สุขภาพและโรคของฟัน และเนื้อเยื่อปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-4)
สุขภาพและโรคของฟัน และเนื้อเยื่อปริทันต์: การวินิจฉัยและ
2(1-2-3)
วางแผนการรักษา
สุขภาพและโรคของฟัน และเนื้อเยื่อปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก 2(1-2-3)
พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
ทันตลักษณวิทยา
2(1-3-2)
การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
3(2-2-5)
มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
เลือกเสรี
3(x-y-z)
รวม
42(27+x-31+y-59+z)
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ปีที่ 3
336-305
653-321
653-322
654-321
655-321
656-321
656-322
656-323
691-321
694-341
695-371

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
4(4-0-8)
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสีวิทยา 2
2(1-3-2)
ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษยศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
1(0-3-0)
ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1
1(1-0-2)
ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
3(2-3-4)
วิทยาการระบาดทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคทางทันตแพทยศาสตร์
2(2-0-4)
ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-6-0)
พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
2(1-2-3)
ระเบียบวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ
4(4-0-8)
ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
2(2-0-4)
รวม
24(19-17-39)

ปีที่ 4
652-411
652-412
658-421
693-431
694-441
xxx-xxx

จานวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
3(2-2-5)
การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
3(2-2-5)
ใบหน้า 1
จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-2-3)
โครงงานวิจัย 1
2(0-6-0)
วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา
3(x-y-z)
รวม
14(6+x-12+y-15+z)
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
695-371 ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทยศาสตร์ 1
2(2-0-4)
(English for Dentistry I)
พัฒนาทักษะการอ่านบทความภาษาอังกฤษ ในการอ่านบทความทางวิชาการโดยเกี่ยวข้องกับ
ทันตแพทยศาสตร์
Developing reading and writing skills in academic English relating to Dentistry
890-101

การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Fundamental English Listening and Speaking)
พั ฒ นาทั ก ษะการฟั งและพู ด ในหั ว ข้ อ ที่ ใช้ ในชี วิ ต ประวั น การฟั งเพื่ อ จั บ ใจความส าคั ญ และ
รายละเอียด ไวยากรณ์และสานวนภาษาที่จาเป็นสาหรับการสื่อสาร
Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening
for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes
890-102

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

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

สุขภาพองค์รวม
1(1-0-2)
(Holistic Health)
ความหมายของสุ ขภาพ และสุ ขภาพองค์รวม หลั กการและความส าคัญ ของสุ ขภาพองค์รวม
กระบวนทัศน์สุขภาพแบบแยกส่วนและองค์รวม แนวคิดทางสังคมศาสตร์การแพทย์เรื่อง ความเจ็บป่วย โรค
และการป่วยไข้ แนวคิดเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นผลผลิตทางสังคม เชื่อมโยงแนวคิดสุขภาพองค์รวม
กับปรากฏการณ์จริงในสังคม
Meaning of health and holistic health, concepts of holistic health, comparison of
reductionist paradigms and holistic paradigms, sociological concepts in health, illness and
sickness, concepts of health and illness as a social product, and explaining phenomenons
relating to holistic health
698-191

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

ทักษะชีวิตและวุฒิภาวะทางอารมณ์
1(1-0-2)
(Life Skills and Emotional Quotient)
หลักธรรมชาติของมนุษย์ สุนทรียศาสตร์ ทักษะชีวิต การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การปรับตัว การ
สร้างสัมพันธภาพที่เหมาะสม การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์และจิตวิญญาณ
Human nature, aesthetics, life skills, understanding yourself and others, adaptation,
relationship management skills, and emotional quotient and spiritual development
895-111

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

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

คณิตศาสตร์ทั่วไป 1
3(3-0-6)
(General Mathematics I)
ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอย่างง่าย
Functions and graphs; limits and continuity; derivatives and applications; integrals
and applications; derivatives of functions of several variables and applications; elementary
ordinary differential equations
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
320-215

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

จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-3-2)
(Human Microscopic Anatomy in Dentistry)
โครงสร้างทางจุล กายวิภ าคศาสตร์ หน้ าที่ และความสั มพั นธ์ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะของ
ร่างกายมนุษย์
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Microscopic structures, functions and relations of cells, tissues and organs of the
human body
320-243

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

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

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

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

ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introductory Medical Biochemistry)
ชีวเคมีของสารมหโมเลกุล และองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต โครงสร้าง คุณสมบัติและหน้าที่ของ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการทางานของเอนไซม์ การถ่ายทอดพลังงาน
ในสิ่งมีชีวิต วิถีเมแทบอลิซึมของสารต่างๆ ในเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆ การถ่ายทอดข้อความทางพันธุกรรม
การสังเคราะห์โปรตีนและการควบคุมทางชีวเคมี
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
การเร่งปฏิกิริยาของเอนไซม์ การควบคุมการสร้างและการทางานของเอนไซม์
Laboratory techniques in biochemical studies isolation and characterization of
biological compounds enzymatic catalysis, control of enzyme synthesis and its function
330-106

ชีววิทยา
3(3-0-6)
(Biology)
ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่และการแบ่งเซลล์ กระบวนการสร้าง
พลังงานของเซลล์ พัน ธุศาสตร์ เนื้ อเยื่อของพืชและสัตว์ การเจริญของสิ่งมีชีวิต วิวัฒ นาการของสิ่ งมีชีวิต
นิเวศวิทยา อนุกรมวิธานของพืชและสัตว์ และการทางานของระบบอวัยวะของร่างกาย
An introduction to major concepts of biology including chemical aspect, cell
structures and functions, energy transformation, cell reproduction and genetics, plant and
animal tissues, diversity of life, animal development, biological functions in animals,
evolution and ecology
331-106

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

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

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

หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับทันตแพทย์
4(4-0-8)
(Essential Pharmacology for Dentist)
หลั กการทางเภสั ช วิท ยา เภสั ช จลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธิ์ของยา ผลทางเภสั ช วิทยา
ประโยชน์ทางการรักษาและผลอันไม่พึงประสงค์ ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา ยาที่มีผลต่อระบบประสาทรอบ
นอก ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ
ระบบเอนโดครีนและออตาคอยด์ ยาต้านจุลชีพและปรสิต เคมีบาบัดในโรคมะเร็ง ยาชาเฉพาะที่ ยาแก้ปวด
กลุ่มโอปิออยด์และไม่ใช่โอปิออยด์ ยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่เสตียรอยด์ ยาฆ่าเชื้อและยาทาให้ปราศจาก
เชื้อ ยาต้านคราบฟันและต้านฟันผุ รูปแบบยาเตรียม การเขียนใบสั่งยา หลักการใช้ยาในสตรีมีครรภ์ สตรีให้
นมบุตร ผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อภูมิคุ้มกันพร่อง พิษวิทยา
Principles of Pharmacology, pharmacokinetics, mechanism of drug action,
pharmacological effect, therapeutic uses and adverse drug reactions; drug interactions; drugs
affecting the peripheral nervous system, central nervous system, cardiovascular system,
gastrointestinal system, renal system, endocrine system and autacoids; antimicrobials and
antiparasitics; chemotherapy of neoplastic diseases; local anesthetics; opioid and non-opioid
analgesics, non-steroidal anti-inflammatory drugs; antiseptics and disinfectants; antiplaques
and anticaries; principals of drug use in pregnancy, nursing mother, children, elderly and
immunocompromised host; toxicology
338-215

สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
5(4-2-9)
(Physiology for Dentist)
หน้าที่และกลไกการทางานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์ในภาวะปกติ โดยประกอบด้วย
เนื้อเยื่อประสาทส่วนปลายและกล้ามเนื้อ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนในการควบคุมการทางานของระบบอื่น และ
ระบบสืบพันธุ์ เพื่อใช้อธิบายความผิดปกติ
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Functions and mechanisms of human various organ functions in normal
condition including, peripheral nervous tissue and muscle, respiratory system, circulatory
system, gastrointestinal system, renal system, regulatory function of nervous and endocrine
systems and hormones on other organs, and reproductive system; the information thus
explains the abnormality in human body
กลุ่มวิชาชีพ
652-411

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

การจัดการทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
1(1-0-2)
(Dental Management of the Medically Compromised Patients)
โรคทางระบบที่มีผลต่อการรักษาทางทันตกรรม อาการและอาการแสดงของโรคทางระบบ การ
วินิจฉัย และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
Systemic diseases that influence dental treatment, sign and symptom of
systemic disease, diagnosis and dental treatment plan for medically compromised patients
653-221

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

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

ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษยศาสตร์ทางทันตแพยศาสตร์
1(0-3-0)
(Basic Clinical Skills: Ergonomics in Dentistry)
ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ วิ ศ วมนุ ษ ยศาสตร์ การประยุ ก ต์ ใช้ ในคลิ นิ ก ทั น ตกรรม ที ม งานใน
คลินิกทันตกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานทันตกรรม แนวคิดตาแหน่งท่านั่งของทันตแพทย์ ผู้ป่วย และผู้ช่วย
ทันตแพทย์ ตลอดจนการทางานอย่างทันตกรรมสี่หัตถ์ ภยันตรายอันจะเกิดขึ้นในวิชาชีพทันตกรรมและการ
ป้องกันการเกิดภยันตราย
Basic knowledge about ergonomics and application in dentistry; equipment,
instruments and materials in dentistry; dental team; concept of position, balancing home
position, positioning of dentist–patient-dental assistant, four hand dentistry; occupational
hazards in dentistry and how to protect people in clinic from hazards
654-321

ยาและการประยุกต์ใช้ทางทันตกรรม 1
1(1-0-2)
(Drugs and Applications in Dentistry I)
ความรู้เรื่องยาต้านจุลชีพ ยาชา วิตามินและเกลือแร่ ยาและสารเคมีที่ใช้บ่อยในทางทันตกรรม
รูปแบบยาเตรียมและการเขียนใบสั่งยา หลักการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมในผู้ป่วยทั่วไป สตรีมีครรภ์
และระหว่างให้นมบุตร ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ
Knowledge of antibiotics, local anaesthetic drugs, vitamins and minerals,
common drugs and chemical substances used in dentistry, dosage form and prescription,
principals of prescribing drugs in general patients, pregnancy, during lactation, children and
elder
655-221

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

ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
3(2-3-4)
(Dental Materials and Applications II)
โครงสร้างและองค์ประกอบ คุณสมบัติ ปฏิกิริยาการก่อตัว การจาแนกและการใช้งานของวัสดุ
ทางทันตกรรม ได้แก่ วัสดุโพลีเมอร์ทางทันตกรรม วัสดุทาฐานฟันเทียมและวัสดุเสริมฐานฟันเทียม วัสดุพิมพ์
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ปาก ขี้ผึ้ง ยิปซั่มและอินเวสเมนท์ โลหะและโลหะอัลลอยด์ อะมั ลกัม เซรามิก วัสดุบูรณะสีคล้ายฟัน ซีเมนต์
ทางทันตกรรมและวัสดุสาหรับขัดงานบูรณะ
Structure, composition, properties, setting reaction, classification and manipulation of dental materials including polymers in dentistry, denture bases and relining materials,
impression materials, wax, gypsum and investment, metals and alloys, amalgam, dental
ceramics, tooth-colored restorative materials, dental cements, finishing and polishing
materials
656-221

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

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

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

ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
1(0-6-0)
(Field Work Community Dentistry I)
ปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน มุ่งเน้นทักษะในการสารวจ กระบวนการศึกษาชุมชนและการวินิจฉัย
ปัญหาทันตสาธารณสุขในชุมชน โดยการประยุกต์วิทยาการทางชีวสถิติ ทันตกรรมชุมชน และวิทยาการทาง
ระบาดวิทยา
Community field work focus on oral health and behavior survey methods,
community diagnosis, application of biostatistics, community dentistry and oral epidemiology
657-221

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

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
3(2-3-4)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Oral Biology)
การเกิดและองค์ประกอบของไบโอฟิล์มในช่องปาก ความสัมพันธ์ของไบโอฟิล์มต่อการเกิดโรค
ในช่องปาก โรคฟันผุและโรคปริทันต์ ปัจจัยส่งเสริมการสะสมของไบโอฟิล์ ม การตรวจหาและบันทึกดัชนี
แผ่นคราบจุลินทรีย์ ความเสี่ยงในการเกิดโรคจากบริบทที่แตกต่างของปัจเจกบุคคล
Formation and composition of oral biofilm, and relationships between oral
biofilm and oral disease, caries and periodontitis; factors promoting accumulation of oral
biofilm; how to record plaque indexes and determine individual risk factors
657-223

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

สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อปริทันต์: การป้องกันโรคในช่องปาก
2(1-2-3)
(Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues: Prevention
of Oral Diseases)
ความหมาย และหลั ก ในการป้ อ งกั น โรค ธรรมชาติ และสาเหตุ ก ารเกิ ด โรคในช่ อ งปาก การ
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก กลไกและวิธีการทางทันตกรรมป้องกัน การป้องกันโรคในช่อง
ปากระดับบุคคลและครอบครัว
Definition and concept of disease prevention, nature and causes of oral disease, risk
assessment of oral diseases, mechanism and means in oral prevention, and prevention of
oral diseases at individual and family levels
658-421

โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1 3(2-2-5)
(Diseases and Abnormalities of Oral and Maxillofacial Structures I)
หลักวิธีการ วินิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรคหรือความผิดปกติที่ เกิดกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
โรคของต่อมน้าลาย เนื้องอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รอยโรคที่เป็นสารสี การตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิ
วิทยา หลักการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากด้วยวิธีการรังสีรักษา เคมีบาบัดและศัลยกรรม รวมถึงการรักษา
ดูแลสุขภาพช่องปาก ก่อน ระหว่ างและภายหลัง การรักษามะเร็งที่บริเวณศีรษะและลาคอ การทาอวัยวะ
เทียมบริเวณใบหน้า
Principles of differential diagnosis and treatment of diseases and abnormalities
of soft tissues in the oral cavity, the salivary gland including benign and malignant tumors,
pigmented lesions, and biopsy techniques; the principle of treatment for oral cancer in all
aspects such as radiotherapy, chemo-therapy and surgery as well as perioperative care and
rehabilitation with maxillofacial prosthesis
690-211

พยาธิวิทยาทั่วไป
2(2-0-4)
(General Pathology)
หลักพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาที่จาเป็นสาหรับการเข้าใจกระบวนการเกิดโรค
ในมนุ ษ ย์ พยาธิวิ ท ยาทั่ ว ไปที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเข้ า ใจกลไกการเกิ ด โรค ซึ่ งแสดงออกในลั ก ษณะของการ
เปลี่ยนแปลงทางรูปแบบโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี
Basic principles of pathophysiology necessary for the understanding of the
human disease processes and general pathology concerning the mechanisms underlying the
disease processes as manifested by morphological, physiological, and biochemical changes
691-221

ทันตลักษณวิทยา
2(1-3-2)
(Tooth Morphology)
ลักษณะและชนิดของฟันมนุษย์ การเรียกชื่อ และการใช้สัญลักษณ์แทนฟันแต่ละซี่ในช่องปาก
ลักษณะโดยรวมของชุดฟันน้านมและชุดฟันแท้ ตลอดจนอายุการขึ้นของฟันทั้ง 2 ชุด และอายุการหลุดของชุด
ฟันน้านม นอกจากนี้ ยังเป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ของฟันแต่ละซี่ต่อเนื้อเยื่อ และอวัยวะที่อยู่รอบ ๆตัวฟัน
Morphology and types, nomenclature and symbolization of human deciduous
and permanent teeth, as well as chronology and the relationship between the tooth and its
surrounding tissues
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การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าและศีรษะ
3(2-2-5)
(Craniofacial Development)
พัฒนาการเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า เนื้อเยื่อแข็ง เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ฟันและอวัยวะที่
อยู่รอบ ๆ ตัวฟัน สารประกอบทางเคมีทั้งอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบสาคัญของฟัน สารประกอบ
ทางเคมีของฟัน การสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟัน ได้แก่ เคลือบฟัน เนื้อฟัน ประสาทฟันและเคลือบราก
ฟัน การสร้าง และหน้าที่ของเนื้อเยื่อปริทันต์ และกระดูกเบ้าฟัน ตลอดจนความผิดปกติในทุกขั้นตอนของการ
สร้างอวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้น
Development of the craniofacial region: hard tissues, connective tissues, the
tooth and its surrounding structures, its chemical composition (both organics and inorganics
of the tooth), and the formation of tooth structures: enamel, dentine, pulp and periodontium,
as well as developmental deformities of these structures
691-321

พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
2(1-2-3)
(Basic Occlusion)
การทางานของกล้ ามเนื้ อบดเคี้ยว การสบฟั น ลั กษณะและหน้ าที่ ของข้อต่ อขากรรไกร การ
เคลื่อนที่ของขากรรไกรล่างและกล้ ามเนื้ อบดเคี้ยว การกลืน รวมถึงการเรียงตัวของฟันในขากรรไกร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างฟันที่อยู่ในขากรรไกรเดียวกัน และฟันที่อยู่ตรงข้าม
The Human masticatory system, occlusion, anatomy and functions of the
temporomandibular joint (TMJ); mandibular movement and the muscle of mastication,
swallowing, as well as tooth alignment and intra-and inter-arch relationships
693-431

จริยศาสตร์และกฎหมายทางทันตแพทยศาสตร์
2(1-2-3)
(Ethics and Laws in Dentistry)
ปรั ช ญาวิ ช าชี พ แนวความคิ ด ในความรั บ ผิ ด ชอบของวิ ช าชี พ ต่ อ สั งคม การสร้า งจริย ธรรม
คุณธรรม และมนุษยสัมพันธ์ต่อผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพทันตแพทย์ที่ต้องปฏิบัติ ความ
สานึกในหน้าที่ คุณค่าของชีวิตในการเป็นทันตแพทย์ที่ดี ความรู้พื้นฐานทางกฎหมายทั่วไป พระราชบัญญัติที่
เกี่ย วข้องกับ การประกอบวิช าชีพทัน ตแพทย์ และวิทยาการทางทันตแพทย์ที่นามาใช้ในกระบวนการทาง
กฎหมาย
Philosophy, dentist social responsibility, ethics and moral contribution, fundamental
law, and laws associated with dental work
694-341

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

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

2. มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้

3. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กาหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสาหรับนักศึกษาและ
เผยแพร่ให้อาจารย์และนักศึกษาได้รับทราบ
- สอดแทรกเนื้อหาในทางคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีเป้าหมายของกิจกรรมอย่างชัดเจน
- ปลูกฝังการดูแลผู้ปว่ ยโดยเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานคลินิก
- มีกระบวนวิชาทีส่ ่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ทาความเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่นโดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์และการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
- มีการจัดกิจกรรมในการปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาที่ขึ้นชั้นปีใหม่
ทุกปี กิจกรรมในการปัจฉิมนิเทศก่อนสาเร็จการศึกษา และ
กิจกรรมนอกหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ให้แก่นักศึกษา
- มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการ
ทางานร่วมกัน และการมีนาใจต่
้ อกัน
- มีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ในเรื่องการ
มีมนุษยสัมพันธ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
- จัดอบรมและแนะนาวิธีการเรียนรู้การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองให้
นักศึกษา
- จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง
- มีกระบวนวิชาทีส่ ่งเสริมให้นกั ศึกษาได้ฝึกค้นคว้าหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง อาทิ การจัดให้นักศึกษาได้ทาโครงการวิจัยและสัมมนาทาง
วิชาการ
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ชุดใหม่)
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต สานึกและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์
2. ตระหนั กและเห็ นคุณ ค่าความเป็ นไทยและความแตกต่างทางวัฒ นธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่นและ
นานาชาติ และดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. มีจิตสาธารณะที่ถูกต้องและดีงาม และถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
2) ด้านความรู้
1. เข้าใจความรู้พื้นฐานของศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิต
2. มีความรอบรู้โดยการผสมผสานเนื้อหาในศาสตร์ต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม วัฒนธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. แสวงหาความรู้จากงานวิจัยและแหล่งเรียนรู้อื่นอย่างต่อเนื่อง
3) ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ตา่ ง ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวม
2. สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
3. สามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันสถานการณ์และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
4. สามารถนาความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อทาความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความสามารถในการปรับตัว รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น ทางานกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม
2. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
3. มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เข้าใจปัญหาหรือสถานการณ์ สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์และสถิติที
เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2. สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียน
3. ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อการ
สืบค้น ศึกษาด้วยตนเอง นาเสนอ และสื่อสาร
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบังคับตามนโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตหาดใหญ่
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้

คุณธรรมและ
จริยธรรม

รายวิชา



ความรับผิดชอบรอง

ความรู้

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

ทักษะทางปัญญา

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน



































890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน



































640-101 สุขภาวะกายและจิต



































698-191 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1



































895-111 มนุษย์กับสังคม



























895-171 ภูมิปัญญาในการดาเนินชีวิต



























895-xxx พลศึกษา





































































315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม



































322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1





























กลุ่มวิชาภาษา

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เป็นรายวิชาบังคับของคณะทันตแพทยศาสตร์
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้
1

2

3

ความรู้
4

1

2

ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
3

กลุ่มวิชาภาษา
695-371 ภาษาอังกฤษสาหรับ
ทันตแพทยศาสตร์ 1
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
650-151 ทักษะการคิด
656-121 สุขภาพองค์รวม
698-192 ทักษะชีวิตและวุฒภิ าวะ
ทางอารมณ์

 ความรับผิดชอบรอง

1

2

3

4

5

1

2

3

4

ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4































  














































ทักษะพิสยั ทางวิชาชีพ

1

2

3

4

5

6
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

คุณธรรมและ
จริยธรรม

ผลการเรียนรู้

1

2

 ความรับผิดชอบรอง

ความรู้
1

2

3

1

2

3





























324-104 เคมีพื้นฐาน



324-134 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน



330-106 ชีววิทยา









331-106 ปฏิบัติการชีววิทยา









332-128 ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ



332-138 ปฏิบัติการฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

















ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3















4









ทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ



1

2

3

4

5

1

2

3





























  


















1

2

3

4
















ทักษะพิสยั
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มาตรฐานผลการเรียนรู้สาขาทันตแพทยศาสตร์
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความรู้ความเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และมีเจตคติอัน
ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
2. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
3. มีจิตสานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สอดแทรกเนื้อหาในมิติทางคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกกระบวนวิชาปลูกฝังความเห็นอกเห็น
ใจผู้ป่วยและการให้การดูแลผู้ป่วยโดยเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ในกระบวนวิชาที่เ กี่ยวข้องกับการ
ฝึกปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้จากบุคคลที่ทาความ
ดีเสียสละและทาประโยชน์แก่ส่วนรวม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
2. เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้นักศึกษาทางานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นา สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ
4. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน
5. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ กรณีตัวอย่าง
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวิญญาณในการถือประโยชน์สังคมเป็นที่ตั้ง
7. การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
8. จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทาประโยชน์ต่อสังคม
9. ให้การสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสริเริ่มจัดกิจกรรมที่พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
การมีจิตสาธารณะ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรม การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบพฤติกรรมใน
การให้การรักษาแก่ผู้ป่วย การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกิจกรรมนอกหลักสูตร ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต ให้นักศึกษามี
ส่วนร่วมในการประเมินตนเอง มีการประเมินจากเพื่อนในกลุ่ม ประเมินจากอาจารย์ ผู้ป่วย และผู้ร่วมงาน

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายการเข้า
ร่วมกิจกรรม
2. ความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ เช่น การประเมินเจตคติเพื่อปฏิบัติงานในคลินิก
2) ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่ เป็ น พื้ น ฐานชี วิ ต ความรู้ พื้ น ฐานทาง
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
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2. มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันต
แพทย์ รวมถึงมีความรู้และความเข้าใจในระบบสุขภาพ
3. มีค วามรู้ แ ละความเข้าใจในสาระส าคั ญ ของการรักษาทางทั น ตกรรม สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบาบัดโรค ป้องกันโรค พื้นฟู
คงสภาพในช่องปากโดยคานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
คานึงถึงผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็น พื้นฐาน
จัดการเรียนการสอนที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ โดยใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีทางการศึกษา
มีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบทั้ง การบรรยาย การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ การศึกษาค้นคว้า
ด้ว ยตนเอง การสั ม มนากลุ่ ม และการน าเสนอผลงานวิจั ย การฝึ ก ปฏิ บั ติงานในคลิ นิ ก และชุ ม ชน การฝึ ก
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1. เน้นการเรียนการสอนที่เป็น active learning
2. จัดให้มกี ารเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
3. จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง
4. จัดให้มีรายวิชาโครงงาน/การฝึกปฏิบัติ/การฝึกสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
มีการประเมินจากการสอบวัดความรู้ โดยมีการสอบเป็นระยะ มีวิธีการประเมินตามลักษณะของการ
จัดการเรียนการสอนหลายรูปแบบ การสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบัติ ประเมินจากการทารายงานกลุ่ม
ย่อย ประเมินจากทักษะในการปฏิบัติงานจากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน ประเมินเจตคติใน
การปฏิบัติงานในคลินิก และการทางานในชุมชน ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน การนาเสนอรายงานวิชาการ
การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา
3) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีทักษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึงการมีความคิด
สร้างสรรค์
2. สามารถสืบ ค้น ประเมินและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้
ร่วมกับประสบการณ์หรือนาไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
3. สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในทาง
ทันตกรรม
4. สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญ หา เพื่อให้ ส อดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุขภาพที่
เปลี่ยนไป
5. มีทักษะด้านปัญญา เพื่อการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และการดารงชีวิตอย่างมีความสุข
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดการใช้กรณีศึกษาเป็น
โจทย์ในการเรียนรู้ โดยใช้การพูดคุยซักถามการเรียนรู้ผ่านการแก้ไขปัญหาขณะฝึกปฏิบัติงานการเรียนรู้ผ่าน
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การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนาเสนอผลการค้นคว้า การฝึกปฏิบัติการ
วางแผน และทาโครงงานวิจัย
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินจากการวัดความรู้ ใช้ข้อสอบที่มีการออกแบบข้อสอบที่ได้รับการคิดวิเคราะห์ประเมินจาก
การวางแผนการรักษาผู้ป่วยก่อนทาการรักษา ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ได้แก่ การ
ประเมินจากการนาเสนอรายงาน การเขียนรายงานจากการเรียนแบบกลุ่มย่อย การนาเสนอผลงานวิจัย และ
การปฏิบัติงาน
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี นาไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่ วม กับผู้อื่น และการ
ดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ
2. รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้นาและผู้ตามตามบริบท
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม
4. มี ค วามเข้ า ใจและแสดงบทบาทของตนได้ อ ย่ า งเหมาะสมกั บ สั งคม วั ฒ นธรรม และภาวะ
เศรษฐกิจ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่กาหนดให้มีการทากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่
ต้องการมุ่งให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ผู้เรี ยนกับเพื่อน ๆ มีการฝึกปฏิบัติงานคลินิก และฝึ ก
ภาคสนาม ทาให้เกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่ทาให้นักศึกษาต้องเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นมากขึ้น
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้ป่วย ผู้เรียนกับผู้ร่วมงาน โดยสามารถให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการ
สื่อสาร การปฏิสัมพันธ์ที่ดี ที่จะช่วยให้งานหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายลุล่วงไปด้วยดี
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรม และการแสดงออกของนักศึกษาในการทากิจกรรมกลุ่ม ในสถานการณ์ต่าง ๆ
ประเมิน พฤติกรรมของนั กศึกษาในการมีป ฏิสั มพั นธ์กับผู้ อื่น ในขณะฝึ กปฏิบั ติงานในคลิ นิก โรงพยาบาล
หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและชุมชน จากการสังเกตอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ผู้สอน
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการแนะนาและประกอบการตัดสินใจที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
2. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลอื่นอย่างเหมาะสม
3. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ
4. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าและ
ประมวลข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล และการใช้ ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของ
วิชาชีพเป็นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจน จัดให้มีการสอนในกระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการใช้ความรู้ทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข เพื่อใช้ในการค้นคว้าความรู้และการแก้ปัญหา มีการจัดการ
เรียนรู้ในหลายกระบวนวิชาที่เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร ในหลายรูปแบบตั้งแต่การนาเสนอปาก
เปล่า การเขียน และการนาเสนอโดยใช้สื่อผสม
กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากพัฒนาทางการสื่อสารของผู้เรียนโดยประเมินจากตัวผู้เรียน เพื่อน ผู้ร่วมงานมีการประเมิน
จากการสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจาเป็นของวิชาชีพ ประเมินผ่านกระบวนการประเมินผล
ของกระบวนวิชาในกรณีที่เป็นกระบวนวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการใช้ความรู้ทางวิเคราะห์
เชิงตัวเลข ประเมินจากความสามารถของผู้เรียนในการนาเสนอในหลายรูปแบบ
6) ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
ความสามารถทางวิชาชีพ
1. สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติและการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์
และทางทั น ตกรรม รวมทั้ งการบั นทึ กเวชระเบี ยนของผู้ ป่ ว ยได้ อย่างถูก ต้อง เป็ น ระบบตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
2. สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปลผลที่ได้จากข้อมูลต่าง ๆ
จากการตรวจผู้ป่วย
3. สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวมและการมีส่วนร่วมของ
ผู้ป่วย รวมทั้งทาการปรึกษา ให้คาปรึกษาและส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพ
อื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
4. สามารถจั ด การ รั ก ษาทางทั น ตกรรม ฟื้ น ฟู ส ภาพในช่ อ งปาก รวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น
ผลการรักษา
5. สามารถป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม และทางการแพทย์
6. สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยใช้
หลักสุขภาพองค์รวม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนตามลาดับขึ้นจากง่ายไปยาก มีวิธีการสอน
โดยใช้สื่อประกอบการสอน การสาธิต การฝึกปฏิบัติภายใต้การดูแลและแนะนาของอาจารย์ จัดการเรียนการ
สอนในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ แ บบจ าลอง หุ่ น จ าลอง การเรี ย นการสอนในคลิ นิ ก ฝึ ก ปฏิ บั ติ ดู แ ลรั ก ษา
ผู้รับบริการในคลินิกและในโรงพยาบาล รวมทั้งการทางานในชุมชน
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสามารถทางวิชาชีพ
ประเมินทักษะทางวิชาชีพของผู้เรียนแบบบูรณาการ โดยประเมินทั้งด้วยความรู้ ความสามารถ เจตคติ
และการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้ป่วย ประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน ใช้วิธีการประเมินหลากหลาย จากการ
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สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ประเมินทักษะการปฏิบัติงานทันตกรรม การตรวจผลงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
สอบภาคปฏิบัติ การวัดผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การประเมิน
จากข้อมูลสะท้อนกลับจากผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน เพื่อน อาจารย์

32
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
320-215 มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ
คอ รยางค์บนและลาตัว
320-233 จุลกายวิภาคศาสตร์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
320-243 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์
326-205 จุลชีววิทยาการแพทย์ทาง
ทันตแพทยศาสตร์

คุณธรรมและจริยธรรม

3

4

ความรู้

1

2



ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

3

1

2

3

4
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328-153 ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น
336-305 หลักวิชาเภสัชวิทยาสาหรับ
ทันตแพทย์
338-215 สรีรวิทยาสาหรับทันตแพทย์
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328-141 ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น



4

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
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3

4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
652-411 อายุรศาสตร์สาหรับทันตแพทย์
652-412 การจัดการทางทันตกรรมสาหรับ
ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
653-221 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสี
วิทยา 1
653-321 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: ทันตรังสี
วิทยา 2
653-322 ทักษะพื้นฐานวิชาชีพ: วิศวมนุษย
ศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์
654-321 ยาและการประยุกต์ใช้ทาง
ทันตกรรม 1
655-221 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 1
655-321 ทันตวัสดุและการประยุกต์ใช้ 2
656-221 ทันตกรรมชุมชน
656-321 วิทยาการระบาดทาง
ทันตแพทยศาสตร์
656-322 การส่งเสริมสุขภาพและการ
ป้องกันโรคทางทันตแพทยศาสตร์
656-323 ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม 1
657-221 จุลชีววิทยาช่องปาก

คุณธรรมและจริยธรรม

1

2

3

4









ความรู้

1



ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา
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2
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ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ







ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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34
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพ
 ความรับผิดชอบหลัก

ผลการเรียนรู้
รายวิชา
657-222 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อ
ปริทันต์: ชีววิทยาช่องปาก
657-223 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อ
ปริทันต์: การวินิจฉัยและวางแผน
การรักษา
657-224 สุขภาพและโรคของฟันและเนื้อเยื่อ
ปริทันต์: การป้องกันโรคใน
ช่องปาก
658-421 โรคและความผิดปกติของเนื้อเยื่อ
ในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า 1
690-211 พยาธิวิทยาทัว่ ไป
691-221 ทันตลักษณวิทยา
691-222 การพัฒนาโครงสร้างของใบหน้า
และศีรษะ
691-321 พื้นฐานระบบการบดเคี้ยว
693-431 จริยศาสตร์และกฎหมายทาง
ทันตแพทยศาสตร์
694-341 ระเบียบวิจยั ทางทันตแพทยศาสตร์
และชีวสถิติ
694-441 โครงงานวิจัย 1

คุณธรรมและจริยธรรม

ความรู้



ความรับผิดชอบรอง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปัญญา

ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
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