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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดก ารศึกษาท่ีมุ่งเน้นผลลัพธ์ โดยจัด

กระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการองคค์วามรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดัการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใชปั้ญหา
และการวจิยัเป็นฐาน การใชส้ถานการณ์จ าลอง การฝึกปฏิบติัในคลินิกจากสถานการณ์จริง เพื่อให้ไดท้นัตแพทยท่ี์มีความรู้
ความสามารถ มีทกัษะทางทนัตกรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ   สามารถบูรณาการความรู้และทกัษะ
ทางวิชาชีพและศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือการดูแลรักษา ส่งเสริมและป้องกนัโรคในผูป่้วยทางทนัตกรรมแบบองค์รวม 
ตระหนกัถึงความปลอดภยัและสิทธิของผูป่้วย ให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีทศันคติท่ีดีในการปฏิบติังาน 
ตลอดจนพฒันาผูเ้รียนให้มีทักษะท่ีส าคญัส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีทักษะการส่ือสาร การสืบคน้ วิเคราะห์ขอ้มูล การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ แสวงหาความรู้ใหม่ คิดอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามบริบทไดอ้ยา่ง
เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ค านึงถึงประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง สามารถด ารงตนอยูใ่น
สงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุขและพอเพียง 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLOs1 บัณฑิตทันตแพทยมี์ความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางการแพทย์ (Biomedical Science) และ
การแพทยพ้ื์นฐาน (Basic Medicine) ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางทนัตแพทยศาสตร์ 
PLOs2 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานวชิาชีพทนัตกรรมระดบัปัจเจกบุคคลและชุมชนตามหลกั
สุขภาพองคร์วม  

PLOs2.1 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการใชย้าและสารเคมีส าหรับงานทนัตกรรม 
PLOs2.2 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุทางทนัตกรรม 
PLOs2.3 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการวินิจฉัย ป้องกนัและรักษาโรคฟันผุ โรคปริทนัต์ และ

โรคของเน้ือเยือ่ในโพรงประสาทฟัน 
PLOs2.4 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการวินิจฉยั ให้การรักษาท่ีไม่ซบัซอ้นส าหรับโรคและความ

ผิดปกติของเน้ือเยือ่ในช่องปากทั้งเน้ือเยือ่แขง็และเน้ือเยือ่อ่อน (นอกเหนือจากโรคฟันผ ุโรคปริทนัตแ์ละโรคของเน้ือเยือ่ใน
โพรงประสาทฟัน) รวมถึงการติดเช้ือและภยนัตรายท่ีเกิดข้ึนในบริเวณช่องปาก ฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 

PLOs2.5 บัณฑิตทันตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการให้การรักษาความผิดปกติท่ีไม่ซับซ้อนของกระดูก
ขากรรไกร ใบหนา้ การสบฟันและระบบบดเค้ียว รวมถึงการใหแ้นวทางป้องกนั 

PLOs2.6 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการบูรณะและฟ้ืนฟสูภาพฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 



 PLOs2.7 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและการป้องกนัโรคในช่อง
ปากทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและชุมชน 
PLOs3 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในคลินิก และมีความรู้ความสามารถใน
การประเมินผูป่้วยทางดา้นการแพทยแ์ละทนัตกรรม วินิจฉัย วางแผนการรักษาโรคและความผิดปกติของ ช่องปาก กระดูก
ขากรรไกร ใบหน้าและระบบบดเค้ียว รวมทั้ งการส่งต่อผู ้ป่วยตลอดจนการดูแลรักษาทางทันตกรรมพร้อมมูล 
(Comprehensive Dental Clinic) ในระดบัปัจเจกบุคคล      
PLOs4 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานวชิาชีพทนัตกรรมอยา่งมีคุณธรรมตามจรรยาบรรณแห่ง
วชิาชีพ 
PLOs5 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการวจิยั 
PLOs6 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบและมีเหตุผล การใชค้อมพิวเตอร์และพฒันาตน
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
PLOs7 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการส่ือสารเพื่อการด ารงชีวิต และใชภ้าษาองักฤษไดต้ามความจ าเป็น
แห่งวชิาชีพ 
PLOs8 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถในการบริหารงานทางทนัตกรรม 
PLOs9 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ในการด ารงชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุข และเขา้ใจบทบาททางสงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงสร้างหลกัสูตร 

จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  231 หน่วยกติ 

1. หมวดรายวชิาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ 

1. วชิาบังคบั  24 หน่วยกติ  
สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์  4 หน่วยกติ 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  2((2)-0-4) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์     1((1)-0-2) 
650-191 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์    1((1)-0-2)  
สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวติทีสั่นต ิ  5 หน่วยกติ 
950-102 ชีวติท่ีดี           3((3)-0-6)   
895-001 พลเมืองท่ีดี      2((2)-0-4)  
สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการ  1 หน่วยกติ 
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ  1((1)-0-2)   
สาระที ่4 กาอยู่อย่างรู้เท่าทนั และการรู้ดจิทิลั  4 หน่วยกติ 
315-201 ชีวติแห่งอนาคต     2((2)-0-4) 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั    2((2)-0-4)  
สาระที ่5 การคดิเชิงระบบ การคดิเชิงตรรกะและตวัเลข  4 หน่วยกติ 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข   2((2)-0-4) 
315-100 ค  านวณศิลป์     2((2)-0-4) 
สาระที ่6 ภาษาและการส่ือสาร  4 หน่วยกติ 
890-xxx เรียนตามคะแนน  O-NET  2((2)-0-4) 
890-xxx เรียนตามคะแนน  O-NET  2((2)-0-4) 
 (หมายเหตุ : ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนตามศกัยภาพทางดา้นภาษาองักฤษของนกัศึกษา คะแนน O-NET) 
สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกฬีา  2 หน่วยกติ 
 นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาจากสาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา 
2. วชิาเลือก   6  หน่วยกติ 
670-121 สุขภาพองคร์วม  2((2)-0-4) 
670-471 การส่ือสารส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์  1((1)-0-2)   
  
 นกัศึกษาเลือกเรียนรายวชิาท่ีคณะศิลปะศาสตร์เปิดสอน 2 รายวชิา  จ านวน 3 หน่วยกิต โดยคณะจะแจง้ช่ือวชิา
ใหน้กัศึกษาทราบ 
 
 
 
 
 



2. หมวดวชิาเฉพาะ  195 หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ  39 หน่วยกติ 
320-215  มหกายวภิาคศาสตร์ของศีรษะ คอรยางคบ์นและล าตวั 5(3-6-6)  
320-233 จุลกายวภิาคศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์  2(1-3-2) 
320-243 ประสาทกายวภิาคศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์  2(1-3-2) 
324-104  เคมีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
324-134 เคมีอินทรียพ้ื์นฐาน                             3(3-0-6) 
326-205 จุลชีววทิยาการแพทยท์างทนัตแพทยศาสตร์     3(2-3-4) 
328-153  ชีวเคมีการแพทยเ์บ้ืองตน้   3(3-0-6) 
328-141  ปฏิบติัการชีวเคมีเบ้ืองตน้                   1(0-3-0)   
330-106 ชีววทิยา    3(3-0-6) 
331-106 ปฏิบติัการชีววทิยา  1(0-3-0) 
332-128   ฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์    3(3-0-6) 
332-138 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์    1(0-3-0) 
336-305 หลกัวชิาเภสชัวทิยาส าหรับทนัตแพทย ์  4(4-0-8) 
338-215 สรีรวทิยาส าหรับทนัตแพทย ์   5(4-2-9) 
2.2 กลุ่มวชิาชีพ  150 หน่วยกติ 
650-431  การเตรียมความพร้อมทางคลินิก     1(0-3-0) 
650-531 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 1    1(0-3-0) 
650-561 วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1    1(1-0-2)  
650-631 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 2                  1(0-3-0) 
650-661 วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 2    2(1-3-2) 
660-221 ทนัตลกัษณวทิยา    2(1-3-2) 
660-222 ชีววทิยาช่องปาก 1: การพฒันาโครงสร้างของใบหนา้และศีรษะ 3(2-2-5) 
660-223 ชีววทิยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์             3(2-3-4) 
660-351 ระเบียบวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ    4(4-0-8) 
660-451 โครงงานวจิยั 1                                      2(0-6-0) 
660-551 โครงงานวจิยั 2               2(0-6-0) 
665-221 ทนัตวสัดุ 1      1(1-0-2) 
665-222 ทนัตวสัดุ 2      3(2-3-4)  
654-521 ยาและการประยกุตใ์ชท้างทนัตกรรม 2    1(1-0-2) 
665-321 พ้ืนฐานทางทนัตกรรมประดิษฐ ์      2(2-0-4) 
665-322 ทนัตกรรมประดิษฐ ์1      3(1-6-2) 
665-421  ทนัตกรรมประดิษฐ ์2       4(2-6-4) 
665-422   ทนัตกรรมประดิษฐ ์3              1(1-0-2) 
665-531 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์1  3(0-9-0) 
665-631 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์2  3(0-9-0)                                                                                        
670-221 ทนัตกรรมชุมชน                                   1(1-0-2) 



670-321 วทิยาการระบาดทางทนัตแพทยศาสตร์   2(2-0-4) 
670-322 การสร้างเสริมสุขภาพทางทนัตแพทยศาสตร์  2(1-2-3) 
670-323 การป้องกนัโรคในช่องปาก  2(1-2-3)  
670-422 ทนัตกรรมจดัฟัน 1                                 3(2-2-5) 
670-423 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 1               1(0-5-0) 
670-424 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 2                2(0-6-0) 
670-431   คลินิกทนัตกรรมป้องกนั  1(0-3-0) 
670-441 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทนัตแพทยศาสตร์                               2(2-0-4) 
670-521 ทนัตกรรมจดัฟัน 2                               2(1-2-3) 
670-531 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1             2(0-6-0) 
670-581 การบริหารทัว่ไปและการบริหารทนัตสาธารณสุข                                 2(2-0-4) 
670-631 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2              1(0-3-0) 
670-632 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน                       1(0-3-0) 
670-681 ระบบสุขภาพ                                            1(1-0-2) 
670-682 การจดัการคลินิกทนัตกรรม                   1(1-0-2) 
675-231 ทกัษะพ้ืนฐานวชิาชีพส าหรับงานหตัถการทางทนัตกรรม 1(0-3-0) 
673-321 การวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์ 2(1-2-3) 
675-322 ทนัตกรรมหตัถการ 1                            2(1-3-2) 
675-323 ทนัตกรรมหตัถการ 2                         2(1-3-2) 
675-324 วทิยาเอน็โดดอนต ์1  3(2-3-4) 
675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1  3(2-3-4) 
675-326 ปริทนัตวทิยา 1                                   3(2-2-5) 
675-421  วทิยาเอน็โดดอนต ์2                             1(1-0-2) 
675-422 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2                     2(1-3-2) 
675-431 คลินิกปริทนัตวทิยา 1  2(0-6-0) 
675-432 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 1  1(0-3-0) 
675-521 ทนัตกรรมหตัถการ 3  1(1-0-2) 
675-522 ปริทนัตวทิยา 2  1(1-0-2) 
675-531 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 2  2(0-6-0) 
675-532 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์1  2(0-6-0) 
675-533 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1    2(0-6-0) 
675-534 คลินิกปริทนัตวทิยา 2    2(0-6-0) 
675-631 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 3    2(0-6-0) 
675-632 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์2    1(0-3-0) 
675-633 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2    1(0-3-0) 
675-634 คลินิกปริทนัตวทิยา 3    1(0-3-0) 
680-311 อายรุศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์  2(2-0-4) 
680-312 การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ                                     1(1-0-2) 



680-421 ศลัยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน  2(1-2-3) 
680-431 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 1        1(0-3-0) 
680-511 วสิญัญีวทิยาทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์   2(1-2-3) 
680-512 ศลัยศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์  2(1-2-3) 
680-521 ศลัยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 1 2(2-0-4) 
680-522 ศลัยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 2 1(1-0-2) 
680-531 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 2    2(0-6-0) 
680-621 ศลัยบ าบดัต่อพยาธิสภาพช่องปาก      1(0-2-1) 
680-631 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 3    2(0-6-0)  
694-541 โครงงานวจิยั 2  2(0-6-0) 
685-211 พยาธิวทิยาทัว่ไป    2(2-0-4) 
685-221 จุลชีววทิยาช่องปาก      1(1-0-2) 
685-231 ทนัตรังสีวทิยา  3(3-0-6) 
685-321 พ้ืนฐานระบบบดเค้ียว    2(1-3-2) 
685-322 อายรุศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก  3(2-2-5) 
685-323 ยาและการประยกุตใ์ชท้างทนัตกรรม       1(1-0-2) 
685-421 รอยโรคในช่องปากท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโรคทางระบบ 1(1-0-2) 
685-422 ความปวดช่องปาก ใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 3(2-2-5) 
685-431 วนิิจฉยัและวางแผนรักษาส าหรับงานงานทนัตกรรมพร้อมมูล 3(2-2-5) 
685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 1 2(0-6-0) 
685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 2 2(0-6-0) 
685-631 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและความปวดช่องปาก ใบหนา้ 2(0-6-0 
 

3. หมวดวชิาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ 

 นกัศึกษาเลือกเรียนรายท่ีสนใจท่ีเปิดสอนในมหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ หรือมหาวทิยาลยัอ่ืน ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศตามความสนใจ ซ่ึงเน้ือหารายวชิาไม่ซ ้ าซอ้นหรือใกลเ้คียงกบัรายวชิาท่ีเรียนมาแลว้ 

4. หมวดวชิาฝึกงาน  6 หน่วยกติ 

670-683 ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน                                              6(0-18-0) 
 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
001-102 ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 
324-104 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
330-106 ชีววทิยา 3(3-0-6)  
331-106 ปฏิบติัการชีววทิยา 1(0-3-0) 
895-011 การคิดเพื่อสร้างสุข 2((2)-0-4) 
895-001 พลเมืองท่ีดี 2((2)-0-4) 
950-102 ชีวติท่ีดี 3((3)-0-6) 
xxx-xxx กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 1((1)-0-2) 
xxx-xxx  กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร                2((2)-0-4)    
xxx-xxx เลือกเสรี                                                  3(x-y-z) 
  รวม                      22(x-y-z) 
ภาคการศึกษาที ่2 
324-134 เคมีอินทรียพ้ื์นฐาน 3(3-0-6) 
328-153 ชีวเคมีการแพทยเ์บ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
328-141 ปฏิบติัการชีวเคมีเบ้ืองตน้ 1(0-3-0) 
332-128 ฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์ 3(3-0-6) 
332-138 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์ 1(0-3-0) 
322-100 ค านวณศิลป์ 2((2)-04) 
345-104 รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั 2((2)-04) 
388-100 สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
650-191  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์ 1((1)-0-2) 
670-121 สุขภาพองคร์วม                                              2((2)-0-4) 
xxx-xxx กลุ่มสาระภาษาและการส่ือสาร          2((2)-04) 
xxx-xxx  กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์   1((1)-0-2)   
 รวม                    22(20-6-40)    



ปีที ่2 
001-103 ไอดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2) 
315-201    ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
320-215 มหกายวภิาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางคบ์นและล าตวั 5(3-6-6) 
320-233 จุลกายวภิาคศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์  2(1-3-2) 
320-243 ประสาทกายวภิาคศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์ 2(1-3-2) 
326-205 จุลชีววทิยาการแพทยท์างทนัตแพทยศาสตร์  3(2-3-4) 
338-215   สรีรวทิยาส าหรับทนัตแพทย ์  5(4-2-9) 
660-221   ทนัตลกัษณวทิยา  2(1-3-2) 
660-222 ชีววทิยาช่องปาก 1 : การพฒันาโครงสร้างของใบหนา้และศีรษะ 3(2-2-5) 
660-223   ชีววทิยาช่องปาก 2 : สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์ 3(2-3-4) 
665-221 ทนัตวสัดุ 1 1(1-0-2) 
665-222 ทนัตวสัดุ 2 3(2-3-4) 
670-221 ทนัตกรรมชุมชน 1(1-0-2) 
675-231 ทกัษะพ้ืนฐานวชิาชีพส าหรับงานหตัถการทางทนัตกรรม 1(0-3-0) 
685-211 พยาธิวทิยาทัว่ไป                                            2(2-0-4) 
685-221   จุลชีววทิยาช่องปาก 1(1-0-2) 
685-231 ทนัตรังสีวทิยา 3(3-0-6) 
315-201   ชีวติแห่งอนาคต                                              2((2)-0-4) 
001-103   ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ                      1((1)-0-2) 
xxx-xxx   วชิาเลือกหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป                       2((2)-0-4) 
                                                             รวม               42(31-31-64) 



ปีที ่3 
336-305 หลกัวชิาเภสชัวทิยาส าหรับทนัตแพทย ์ 4(4-0-8) 
660-351 ระเบียบวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ   4(4-0-8) 
665-321 พ้ืนฐานทางทนัตกรรมประดิษฐ ์ 2(2-0-4) 
665-322 ทนัตกรรมประดิษฐ ์1   3(1-6-2) 
670-321 วทิยาการระบาดทางทนัตแพทยศาสตร์  2(2-0-4) 
670-322 การสร้างเสริมสุขภาพทางทนัตแพทยศาสตร์  2(1-2-3) 
670-323 การป้องกนัโรคในช่องปาก   2(1-2-3) 
675-321 การวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์   2(1-2-3) 
675-322 ทนัตกรรมหตัถการ 1 2(1-3-2) 
675-323 ทนัตกรรมหตัถการ 2  2(1-3-2) 
675-324 วทิยาเอน็โดดอนต ์1  3(2-3-4) 
675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1  3(2-3-4) 
675-326 ปริทนัตวทิยา 1  3(2-2-5) 
680-311 อายรุศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์  2(2-0-4) 
680-312 การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ  1(1-0-2) 
685-321 พ้ืนฐานระบบบดเค้ียว  2(1-3-2) 
685-322 อายรุศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก  3(2-2-5) 
685-323 ยาและการประยกุตใ์ชท้างทนัตกรรม   1(1-0-2) 
                                                                  รวม                                                              43(31-31-67) 
 

 



ปีที ่4 
 

650-431 การเตรียมความพร้อมทางคลินิก 1(0-3-0) 
660-451 โครงงานวจิยั 1 2(0-6-0) 
665-421 ทนัตกรรมประดิษฐ ์2   4(2-6-4) 
665-422 ทนัตกรรมประดิษฐ ์3  1(1-0-2) 
670-421 ทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2(1-3-2) 
670-422 ทนัตกรรมจดัฟัน 1 3(2-2-5) 
670-423 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 1  1(0-5-0) 
670-424 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 2   2(0-6-0) 
670-431 คลินิกทนัตกรรมป้องกนั   1(0-3-0) 
670-441 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทนัตแพทยศาสตร์  2(2-0-4) 
670-471 การส่ือสารส าหรับวชิาชีพทนัตแพทย ์ 1(1-0-2) 
675-421 วทิยาเอน็โดดอนต ์2  1(1-0-2) 
675-422 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2  2(1-3-2) 
675-431 คลินิกปริทนัตวทิยา 1  2(0-6-0) 
675-432 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 1  1(0-3-0) 
680-421 ศลัยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน  2(1-2-3) 
680-431 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 1  1(0-3-0) 
685-421 รอยโรคในช่องปากท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโรคทางระบบ 1(1-0-2) 
685-422 ความปวดช่องปาก ใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร  3(2-2-5) 
685-431 วนิิจฉยัและวางแผนรักษาส าหรับงานทนัตกรรมพร้อมมูล  3(2-2-5) 
685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 1  2(0-6-0) 
                                                                  รวม                                                                         38(17-61-38) 
 
 

 
 



ช้ันปีที ่5 
     
        รหสัวชิา                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง)          

650-531 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 1 1(0-3-0) 
650-561 วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1  1(1-0-2) 
660-551 โครงงานวจิยั 2  2(0-6-0) 
665-531 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์1  3(0-9-0) 
670-521 ทนัตกรรมจดัฟัน 2 2(1-2-3) 
670-531 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1  2(0-6-0) 
670-581 การบริหารทัว่ไปและการบริหารทนัตสาธารณสุข  2(2-0-4) 
675-521 ทนัตกรรมหตัถการ 3  1(1-0-2) 
675-522 ปริทนัตวทิยา 2  1(1-0-2) 
675-531 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 2  2(0-6-0) 
675-532 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์1  2(0-6-0) 
675-533 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1  2(0-6-0) 
675-534 คลินิกปริทนัตวทิยา 2  2(0-6-0) 
680-511 วสิญัญีวทิยาทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์  2(1-2-3) 
680-512 ศลัยศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์  2(1-2-3) 
680-521 ศลัยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 1  2(2-0-4) 
680-522 ศลัยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 2  1(1-0-2) 
680-531 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 2  2(0-6-0) 
685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 2  2(0-6-0) 
                                                                  รวม                                                                         34(11-66-25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ช้ันปีที ่6 
        รหสัวชิา                                                    จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

650-631 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 2  1(0-3-0) 
650-661 วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 2  2(1-3-2) 
650-671 ภาษาองักฤษส าหรับทนัตแพทยศาสตร์ 2       1(1-0-2) 
665-631 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์2  3(0-9-0) 
670-631 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2  1(0-3-0) 
670-632 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน  1(0-3-0) 
670-681 ระบบสุขภาพ  1(1-0-2) 
670-682 การจดัการคลินิกทนัตกรรม  1(1-0-2) 
670-683 ประสบการณ์การเรียนรู้ในโรงพยาบาลและชุมชน  6(0-18-0) 
675-631 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 3  2(0-6-0) 
675-632 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์2  1(0-3-0) 
675-633 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2  1(0-3-0) 
675-634 คลินิกปริทนัตวทิยา 3  1(0-3-0) 
680-621 ศลัยบ าบดัต่อพยาธิสภาพช่องปาก  1(0-2-1 ) 
680-631 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 3  2(0-6-0) 
685-631 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก อายรุศาสตร์ช่องปากและ 

ความปวดช่องปาก ใบหนา้  
2(0-6-0) 

xxx-xxx เลือกเสรี  3(x-y-z) 
                                                                  รวม                                                                              30(x-y-z) 

 
  



 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วธีิการสอน และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดั 

และการประเมนิผล 

PLO1 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ท างวิ ท ย าศ าส ต ร์ ชี ว ภ าพ ท างก ารแพ ท ย ์

(Biomedical Science) และการแพทย์พ้ืนฐาน 

(Basic Medicine) ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ ง าน ท า ง                 

ทนัตแพทยศาสตร์ 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

สอดแทรกเน้ือหาในมิติทางคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกกระบวนวชิาปลูกฝัง

ความเห็นอกเห็นใจผูป่้วยและการใหก้ารดูแล

ผูป่้วยโดยเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษยใ์นกระบวนวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึก

ปฏิบติังาน จดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง 

เรียนรู้จากบุคคลท่ีท าความดีเสียสละและท า

ประโยชน์แก่ส่วนรวม   

1. ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์ร เพ่ือปลูกฝัง

ใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั

2. เนน้การเขา้ชั้นเรียนตรงเวลาและการแต่ง

กายตามระเบียบของมหาวทิยาลยั

3. มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึก

การเป็นผูน้ า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ

4. อาจารยผ์ูส้อนสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในการสอน

5. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การ

เรียนรู้จากสถานการณ์จริง บทบาทสมมติ

กรณีตวัอยา่ง

6. จดักิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจิตวญิญาณ

ในการถือประโยชน์สงัคมเป็นท่ีตั้ง

7. การเป็นแบบอยา่งท่ีดีของอาจารย ์

8. จดักิจกรรมยกยอ่งนกัศึกษาท่ีมีคุณธรรม

จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสงัคม

9. ใหก้ารสนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาส

ริเร่ิมจดักิจกรรมท่ีพฒันาดา้นคุณธรรม

จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ประเมินจากพฤติกรรมทางคุณธรรม

จริยธรรม การตรงต่อเวลา ความ

ซ่ือสตัย ์ความรับผิดชอบพฤติกรรม

ในการใหก้ารรักษาแก่ผูป่้วย การมี

ส่วนร่วมของนกัศึกษาในกิจกรรม

นอกหลกัสูตร ประเมินจากผูใ้ช้

บณัฑิต ใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการ

ประเมินตนเอง มีการประเมินจาก

เพ่ือนในกลุ่ม ประเมินจากอาจารย ์

ผูป่้วย และผูร่้วมงาน 

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของ

นกัศึกษาในการเขา้เรียน การส่งงานท่ี

ไดรั้บมอบหมายการเขา้ร่วมกิจกรรม

2. ความมีวนิยัและความพร้อมเพรียง

ของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรม

เสริมหลกัสูตร

3. ความรับผิดชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย

4. พฤติกรรมการเรียนและการสอบ

เช่น การประเมินเจตคติเพ่ือ

ปฏิบติังานในคลินิก

PLO2  บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบติังานวชิาชีพทนัตกรรมระดบัปัจเจก

บุคคลและชุมชนตามหลกัสุขภาพองคร์วม  

PLO2.1 บั ณ ฑิ ต ทั น ต แ พ ท ย์ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการใช้ยาและสารเคมีส าหรับ

งานทนัตกรรม 

PLO2.2 บั ณ ฑิ ต ทั น ต แ พ ท ย์ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการเลือกใชว้สัดุทางทนัตกรรม 

PLO2.3 บั ณ ฑิ ต ทั น ต แ พ ท ย์ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการวินิจฉัย ป้องกันและรักษา

โรคฟันผุ โรคปริทันต์ และโรคของเน้ือเยื่อใน

โพรงประสาทฟัน 

PLO2.4 บั ณ ฑิ ต ทั น ต แ พ ท ย์ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการวินิจฉัย ให้การรักษาท่ีไม่

ซับซ้อนส าหรับโรคและความผิดปกติของ

เน้ือเยื่อในช่องปากทั้ งเน้ือเยื่อแข็งและเน้ือเยื่อ

อ่อน (นอกเหนือจากโรคฟันผุ โรคปริทนัต์และ

โรคของเน้ือเยือ่ในโพรงประสาทฟัน) รวมถึงการ

ติดเช้ือและภยนัตรายท่ีเกิดข้ึนในบริเวณช่องปาก 

ฟัน กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 

PLO2.5 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ในการให้การรักษาความผิดปกติท่ีไม่ซับซ้อนของ

กระดูกขากรรไกร ใบหนา้ การสบฟันและระบบบด

เค้ียว รวมถึงการใหแ้นวทางป้องกนั 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดั 

และการประเมนิผล 

PLO2.6 บั ณ ฑิ ต ทั น ต แ พ ท ย์ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการบูรณะและฟ้ืนฟูสภาพฟัน

และอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 

ด้านความรู้ 

ค านึงถึงผูเ้รียนเป็นส าคญั เนน้การเรียนแบบ

ใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม การเรียนโดยใชปั้ญหา

เป็นพ้ืนฐานจดัการเรียนการสอนท่ีมีการ

เช่ือมโยงและบูรณาการความรู้ โดยใชส่ื้อการ

สอน และเทคโนโลยทีางการศึกษา      มีการ

จดัการเรียนการสอนในหลายรูปแบบทั้ง การ

บรรยาย การฝึกปฏิบติัในหอ้งปฏิบติัการ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง การสมัมนากลุ่ม

และการน าเสนอผลงานวจิยั การฝึกปฏิบติังาน

ในคลินิกและชุมชน การฝึกปฏิบติังานใน

โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุข 

1. เนน้การเรียนการสอนท่ีเป็น active learning 

2. จดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

3. จดับรรยายพิเศษโดยวทิยากรภายนอกท่ีมี

ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง 

4. จดัใหมี้รายวชิาโครงงาน/การฝึกปฏิบติัใน

สถานประกอบการ 

ด้านทกัษะทางปัญญา  

จดัการเรียนการสอนแบบใชปั้ญหาเป็น

พ้ืนฐาน เนน้ใหผู้เ้รียนฝึกทกัษะการคิดการใช้

กรณีศึกษาเป็นโจทยใ์นการเรียนรู้ โดยใชก้าร

พดูคุยซกัถามการเรียนรู้ผา่นการแกไ้ขปัญหา

ขณะฝึกปฏิบติังานการเรียนรู้ผา่นการศึกษา

คน้ควา้ดว้ยตนเอง และการจดัสมัมนาทาง

วชิาการเพื่อน าเสนอผลการคน้ควา้ การฝึก

ปฏิบติัการวางแผน และท าโครงงานวจิยั 

 

 

 ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ  

ใชรู้ปแบบการเรียนการสอนท่ีก าหนดใหมี้

การท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม เพ่ือก่อใหเ้กิดผลการ

ด้านความรู้  

มีการประเมินจากการสอบวดัความรู้ 

โดยมีการสอบเป็นระยะ มีวธีิการ

ประเมินตามลกัษณะของการจดัการ

เรียนการสอนหลายรูปแบบ การสอบ

ภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบติั 

ประเมินจากการท ารายงานกลุ่มยอ่ย 

ประเมินจากทกัษะในการปฏิบติังาน

จากการสงัเกตอยา่งใกลชิ้ดของ

อาจารยผ์ูส้อน ประเมินเจตคติในการ

ปฏิบติังานในคลินิก และการท างาน

ในชุมชน ประเมินจากผลการ

ปฏิบติังาน การน าเสนอรายงาน

วชิาการ การเสนอผลงานวจิยัของ

นกัศึกษา 

 

 

 

ด้านทกัษะทางปัญญา  

ประเมินจากการวดัความรู้ ใชข้อ้สอบ

ท่ีมีการออกแบบขอ้สอบท่ีไดรั้บการ

คิดวเิคราะห์ประเมินจากการวาง

แผนการรักษาผูป่้วยก่อนท าการรักษา 

ประเมินจากผลงานและการ

ปฏิบติังานของนกัศึกษา ไดแ้ก่ การ

ประเมินจากการน าเสนอรายงาน การ

เขียนรายงานจากการเรียนแบบกลุ่ม

ยอ่ย การน าเสนอผลงานวจิยั และการ

ปฏิบติังาน 

ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผดิชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรม และการ

แสดงออกของนกัศึกษาในการท า

PLO2.7 บั ณ ฑิ ต ทั น ต แ พ ท ย์ มี ค ว า ม รู้

ความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก

และการป้องกันโรคในช่องปากทั้ งในระดับ

ปัจเจกบุคคลและชุมชน 

PLO3 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบติังานในคลินิก และ

มีความรู้ความสามารถในการประเมินผู ้ป่วย

ทางด้านการแพทยแ์ละทันตกรรม วินิจฉัย  วาง

แผนการรักษาโรคและความผิดปกติของ ช่อง

ปาก กระดูกขากรรไกร  ใบหน้าและระบบบด

เค้ียว รวมทั้ งการส่งต่อผูป่้วยตลอดจนการดูแล

รักษาทางทันตกรรมพร้อมมูล (Comprehensive 

Dental Clinic) ในระดบัปัจเจกบุคคล      

PLO4  บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ในการปฏิบัติงานวิชาชีพทันตกรรมอย่างมี

คุณธรรมตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ 

PLO5 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ในการวจิยั 

PLO6  บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ในการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล การใช้

คอมพิวเตอร์และพฒันาตนเพื่อการเรียนรู้ตลอด

ชีวติ 

PLO7 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ใน ก าร ส่ื อส าร เพื่ อ ก ารด ารง ชี วิ ต  และใช้

ภาษาองักฤษไดต้ามความจ าเป็นแห่งวชิาชีพ 

PLO8 บณัฑิตทนัตแพทยมี์ความรู้ความสามารถ

ในการบริหารงานทางทนัตกรรม 

PLO9  บัณ ฑิตทันตแพทย์มีความ รู้ในการ

ด ารงชีวิตไดอ้ยา่งเป็นสุข และเขา้ใจบทบาททาง

สงัคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดั 

และการประเมนิผล 

เรียนรู้ท่ีตอ้งการมุ่งใหเ้กิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่ง

ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัเพ่ือน ๆ มีการฝึก

ปฏิบติังานคลินิกและฝึกภาคสนาม ท าใหเ้กิด

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีท าใหน้กัศึกษา

ตอ้งเขา้ไปมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคลอ่ืนมากข้ึน 

เกิดปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูป่้วย 

ผูเ้รียนกบัผูร่้วมงาน โดยสามารถใหน้กัศึกษา

เห็นความส าคญัของการส่ือสาร การ

ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี ท่ีจะช่วยใหง้านหรือภารกิจท่ี

ไดรั้บมอบหมายลุล่วงไปดว้ยดี 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร 

และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

จดักิจกรรมพฒันาทกัษะการส่ือสารระหวา่ง

บุคคล และการใชภ้าษาองักฤษตามความ

จ าเป็นของวชิาชีพเป็นกิจกรรมพฒันา

นกัศึกษาท่ีมีเป้าหมายชดัเจน จดัใหมี้การสอน

ในกระบวนวชิาท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

กระบวนการใชค้วามรู้ทางการวเิคราะห์เชิง

ตวัเลข เพื่อใชใ้นการคน้ควา้ความรู้และการ

แกปั้ญหา มีการจดัการเรียนรู้ในหลาย

กระบวนวชิาท่ีเนน้ใหน้กัศึกษาไดฝึ้กทกัษะ

การส่ือสาร ในหลายรูปแบบตั้งแต่การ

น าเสนอปากเปล่า การเขียน และการน าเสนอ

โดยใชส่ื้อผสม 

 

ด้านสามารถทางวชิาชีพ 

จดัการเรียนการสอนใหเ้กิดการพฒันาทกัษะ

ของผูเ้รียนตามล าดบัข้ึนจากง่ายไปยาก มี

วธีิการสอนโดยใชส่ื้อประกอบการสอน การ

สาธิต การฝึกปฏิบติัภายใตก้ารดูแลและ

แนะน าของอาจารย ์จดัการเรียนการสอนใน

หอ้งปฏิบติัการโดยใชแ้บบจ าลอง หุ่นจ าลอง 

การเรียนการสอนในคลินิกฝึกปฏิบติั ดูแล

กิจกรรมกลุ่ม ในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาใน

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ในขณะฝึก

ปฏิบติังานในคลินิก โรงพยาบาล 

หน่วยงานสงักดักระทรวงสาธารณสุข

และชุมชน จากการสงัเกตอยา่ง

ใกลชิ้ดของอาจารยผ์ูส้อน 

 

 

 

ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

ประเมินจากพฒันาทางการส่ือสาร

ของผูเ้รียนโดยประเมินจากตวัผูเ้รียน 

เพ่ือน ผูร่้วมงานมีการประเมินจากการ

สอบความรู้ในการใชภ้าษาองักฤษ

ตามความจ าเป็นของวชิาชีพ ประเมิน

ผา่นกระบวนการประเมินผลของ

กระบวนวชิาในกรณีท่ีเป็นกระบวน

วชิาท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

กระบวนการใชค้วามรู้ทางวเิคราะห์

เชิงตวัเลข ประเมินจากความสามารถ

ของผูเ้รียนในการน าเสนอในหลาย

รูปแบบ 

ด้านสามารถทางวชิาชีพ 

ประเมินทกัษะทางวชิาชีพของผูเ้รียน

แบบบูรณาการ โดยประเมินทั้งดว้ย

ความรู้ ความสามารถ เจตคติและการ

สร้างสมัพนัธ์ภาพกบัผูป่้วย ประเมิน

ตามสภาพจริงของผูเ้รียน ใชว้ิธีการ

ประเมินหลากหลาย จากการสงัเกต

พฤติกรรมผูเ้รียน ประเมินทกัษะการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วธีิการสอน 
กลยุทธ์/วธีิการวดั 

และการประเมนิผล 

รักษาผูรั้บบริการในคลินิกและในโรงพยาบาล 

รวมทั้งการท างานในชุมชน 

ปฏิบติังานทนัตกรรม การตรวจ

ผลงาน ขั้นตอนการปฏิบติังาน การ

สอบภาคปฏิบติั การวดัผล

ความกา้วหนา้ในการเรียนรู้เพ่ือให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

การประเมินจากขอ้มูลสะทอ้นกลบั

จากผูป่้วย ผูร่้วมงาน เพื่อน อาจารย ์

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
หลกัสูตรทนัตแพทยศำสตรบัณฑิต  

คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ 

หมวดวชิำศึกษำทัว่ไป 
001-102   ศาสตร์พระราชากบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 2((2)-0-4) 

(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 
ความหมาย หลกัการ แนวคิด ความส าคญั และเป้าหมายของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรง

งาน หลกัการเขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา การพฒันาตามศาสตร์พระราชา และการพฒันาอย่างย ัง่ยืน การวิเคราะห์การน าศาสตร์
พระราชาไปประยกุตใ์ชใ้นพ้ืนท่ีระดบับุคคล องคก์รธุรกิจหรือชุมชนในระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัประเทศ 

 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 ไอเดียสู่ความเป็นผูป้ระกอบการ 1((1)-0-2)   
(Idea to Entrepreneurship) 
การเป็นผูป้ระกอบการ การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ การจดัท าแนวคิดธุรกิจ

ดว้ยเคร่ืองมือทางธุรกิจสมยัใหม่ 
 Introduction to new entrepreneur creation; business environment analysis; survey for business opportunity 

analysis; using business models with modern business tools 

315-201   ชีวติแห่งอนาคต 2((2)-0-4) 
(Life in the Future) 
การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มโลกในอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยี พลงังานสะอาด 

เทคโนโลยสีารสนเทศกบัการใชชี้วติในอนาคต ปัญญาประดิษฐ ์
Climate change in the future; biotechnology and nanotechnology; clean energy; information technology for 

living in the future; artificial intelligence 

322-100  ค านวณศิลป์ 2((2)-0-4) 
(The Art of Computing)   
คณิตศาสตร์รอบตวั ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวติ อตัราดอกเบ้ียค่ารายปี การรวบรวมและจดัการ

ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ และการน าเสนอ 
Mathematics in surrounding; mathematical modeling for life; interest rate; annuity; collection and 

management data; introduction to data analysis and presentation 



388-100  สุขภาวะเพื่อเพื่อนมนุษย ์       1((1)-0-2) 
            (Health for All) 
  หลกัการและขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน ปฏิบติัการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานในสถานการณ์จ าลอง  ปัญหา
สุขภาพจิตท่ีพบบ่อย สัญญาณเตือน การประเมินและการดูแลเบ้ืองตน้ของอาการทางจิต การดูแลสุขภาพตามวยั แนวคิด
พ้ืนฐานเก่ียวกบัสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 
  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   รู้ทนัเทคโนโลยดิีจิทลั  2((2)-0-4) 
             (Digital Technology Literacy)   
 การเรียนรู้และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งเขา้ใจและปลอดภยั ฝึกฝน
การใชง้านโปรแกรมประยุกตท่ี์จ าเป็นต่อการท างาน การฝึกใชง้านแอปพลิเคชนัในคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือการปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
 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  ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์        1((1)-0-2) 
           (Benefit of Mankinds) 
 การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองคค์วามรู้  เนน้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการทรงงาน หลกัการ
เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา เพ่ือประโยชน์เพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง     
 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 สุขภาพองคร์วม 2((2)-0-4) 
 (Holistic Health) 
 ความหมายของสุขภาพ และสุขภาพองค์รวม หลกัการและความส าคญัของสุขภาพองค์รวม กระบวนทัศน์
สุขภาพแบบแยกส่วนและองคร์วม แนวคิดทางสงัคมศาสตร์ การแพทยเ์ร่ืองความเจ็บป่วย โรค และการป่วยไข ้แนวคิดเร่ือง
สุขภาพและความเจ็บป่วยเป็นผลผลิตทางสงัคม เช่ือมโยงแนวคิดสุขภาพองคร์วมกบัปรากฎการณ์จริงในสงัคม  
 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 การส่ือสารส าหรับวทิยาศาสตร์การแพทย ์ 1((1)-0-2)
 (Communication for Medical Science) 
 แนวคิดความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ห้บริการทางสุขภาพกบัผูรั้บบริการ การประยกุตใ์ชแ้นวคิดองคร์วมและแนว
ทางการส่ือสารท่ีเขา้ใจศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์พ่ือการปฏิบติังานวชิาชีพ 
 Concept of health care provider and client relationship; application of holistic health concepts and 
communication with human understanding in practice 



895-001  พลเมืองท่ีดี         2((2)-0-4) 
             (Good Citizens) 
  บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะพลเมือง การจัดระเบียบทางสังคม กฎหมาย สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาค  การอยูร่่วมกนัภายใตส้งัคมพหุวฒันธรรม 
 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) 
 ความคิดกบัความสุข  รูปแบบการคิด นานาทศันะ วิธีคิดก าหนดวิถีทาง  รูปแบบความสุข ความคิดเชิงบวก 
ความสุขกบัการศึกษา ความสุขกบัความสมัพนัธ์ และการประยกุตรู์ปแบบการคิดมาใชใ้นการด าเนินชีวติและการท างาน 
 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    
  
 950-102  ชีวติท่ีดี        3((3)-0-6)   
 (Happy and Peaceful Life)  

 ความหลากหลายทางวฒันธรรม ความสุขของชีวิต การเขา้ใจและยอมรับความแตกต่างและความหลากหลาย 
การท างานอย่างเป็นทีม การอยู่ร่วมกนัอย่างสันติ ทกัษะการส่ือสารและการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมพหุลกัษณ์
  
 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    
 
หมวดวชิำเฉพำะ 
กลุ่มพืน้ฐำนวชิำชีพ 
320-215  มหกายวภิาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางคบ์น และล าตวั  5(3-6-6) 

 (Human Gross Anatomy of Head, Neck, Upper Limbs and Trunk) 
 โครงสร้าง ส่วนประกอบ และความสัมพนัธ์ของกลา้มเน้ือ กระดูกและขอ้ รวมทั้งเส้นประสาท และหลอด
เลือด ในส่วนของศีรษะ คอ รยางคบ์น และล าตวั  
            Structures, compositions and relation of muscles, bones and joints; nerves and vessels of head, neck, upper 
limbs and trunk  
 
320-233 จุลกายวภิาคศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์ 2(1-3-2) 
 (Human Microscopic Anatomy in Dentistry) 

 โครงสร้างทางจุลกายวภิาคศาสตร์ หนา้ท่ี และความสมัพนัธ์ของเซลล ์เน้ือเยือ่ อวยัวะของร่างกายมนุษย ์ 
 Microscopic structures, functions and relations of cells, tissues and organs of the human body  
 
 
 



320-243 ประสาทกายวภิาคศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์ 2(1-3-2) 
 (Human Neuroanatomy in Dentistry) 
 โครงสร้าง และความสัมพนัธ์ของระบบประสาทของมนุษย ์การรับความรู้สึก การสั่งการ และระบบประสาท
อตัโนมติั 
 Structures and relations of human nervous system, sensory and motor systems, and autonomic nervous 
system 
 
324-104 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Chemistry) 
 บทน า ป ริมาณสัมพันธ์ 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 เคมีอินทรียพ้ื์นฐาน 3(3-0-6) 
 (Basic Organic Chemistry) 
 โครงสร้าง สมบัติทั่วไป การเรียกช่ือ การเตรียม และปฏิกิริยาของแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ แอโรแมติก
ไฮโดรคาร์บอน ออร์แกโนแฮโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพนัธ์แอลดีไฮด์ 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 จุลชีววทิยาการแพทยท์างทนัตแพทยศาสตร์ 3(2-3-4)  
 (Medical Microbiology in Dentistry)  
 ภูมิคุม้กนัวทิยาพ้ืนฐาน เซลลแ์ละอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งของระบบภูมิคุม้กนั การตอบสนองทางภูมิคุม้กนั ภูมิคุม้กนั
ในระบบเยื่อเมือกและช่องปาก โรคและพยาธิสภาพท่ีเกิดจากภูมิคุม้กนั เทคโนโลยขีองภูมิคุม้กนัวิทยาท่ีประยกุตใ์นงานทาง
ทนัตกรรม สมบติั สรีระวิทยา พนัธุกรรมของแบคทีเรีย แบคทีเรียท่ีส าคญัทางการแพทย ์ไวรัส เช้ือราและปรสิตท่ีส าคญัทาง
การแพทย ์และโรคติดเช้ือทางการแพทย ์
 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 ชีวเคมีการแพทยเ์บ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
 (Introductory Medical Biochemistry) 
 ชีวเคมีของสารมหโมเลกลุ และองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวติ โครงสร้าง คุณสมบติัและหนา้ท่ีของคาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน ไขมนั และกรดนิวคลีอิค โครงสร้างและการท างานของเอนไซม ์การถ่ายทอดพลงังานในส่ิงมีชีวติ วิถีเมแทบอลิซึม



ของสารต่าง ๆ ในเซลลแ์ละเน้ือเยื่อต่าง ๆ การถ่ายทอดขอ้ความทางพนัธุกรรม การสังเคราะห์โปรตีนและการควบคุมทาง
ชีวเคมี 
 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 ปฏิบติัการชีวเคมีเบ้ืองตน้ 1(0-3-0) 
 (Introductory Biochemistry Laboratory)   
 เทคนิคในห้องปฏิบติัการทางชีวเคมี การแยกและการศึกษาลกัษณะของสารประกอบชีวภาพ  การเร่งปฏิกิริยา
ของเอนไซม ์การควบคุมการสร้างและการท างานของเอนไซม ์
 Laboratory techniques in biochemical studies, isolation and characterization of biological compounds, 
enzymatic catalysis, control of enzyme synthesis and its function 
 
330-106  ชีววทิยา  3(3-0-6) 
 (Biology) 

     การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์ชีวภาพ องคป์ระกอบทางเคมีของส่ิงมีชีวติ โครงสร้างและหนา้ท่ีของเซลล ์การแบ่ง
เซลล ์กระบวนการสร้างพลงังานของเซลล ์พนัธุศาสตร์ เน้ือเยื่อของพืชและสัตว ์การเจริญของสัตว ์อนุกรมวิธานของพืช
และสตัว ์และการท างานของระบบอวยัวะของร่างกาย นิเวศวทิยา             
    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 
 
331-106 ปฏิบติัการชีววทิยา 1(0-3-0) 
 (Biology Laboratory) 
    ปฏิบัติการเก่ียวกบักลอ้งจุลทรรศน์ การถ่ายทอดพลงังาน โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ พนัธุศาสตร์ 
เน้ือเยือ่พืชและสัตว ์การเจริญของสัตว ์การจดัจ าแนกพืชและสัตว ์ระบบไหลเวียนเลือด ระบบประสาท ระบบโครงกระดูก
และกลา้มเน้ือ นิเวศวทิยา 
 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 ฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์ 3(3-0-6) 
 (Physics for Dentists)   
 กลศาสตร์ ของไหล ความร้อน เสียง แสงและเลนส์ ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า ควอนตมัและรังสีอะตอม นิวเคลียส
และกมัมนัตภาพรังสี รังสีไอออไนซิง  
 Mechanics; fluids; heat; sound; light and lens; electricity; electromagnetism; quantum and atomic radiation; 
nucleus and radioactivity; ionizing radiations 



332-138 ปฏิบติัการฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์ 1(0-3-0) 
 (Physics Lab for Dentists) 
 รายวชิาบงัคบัพร้อมกนั:   332-128 ฟิสิกส์ส าหรับทนัตแพทย ์
 Corequisite:             332-128 Physics for Dentists 
 การวดัและความผิดพลาด การใชอุ้ปกรณ์และมาตรวดัไฟฟ้า กราฟและสมการ สมบติัยืดหยุน่ของสาร โมเมนตค์วาม
เฉ่ือย การเหน่ียวน าแม่เหลก็ไฟฟ้า การใชอ้อสซิลโลสโคป เสียงและการไดย้นิ ความหนืดของของเหลว เคร่ืองนบัรังสี 
 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 หลกัวชิาเภสชัวทิยาส าหรับทนัตแพทย ์ 4(4-0-8) 
 (Essential Pharmacology for Dentists) 
 หลกัการทางเภสัชวิทยา ตวัขนส่งยา เภสชัจลนศาสตร์ กลไกการออกฤทธ์ิของยา ผลทางเภสชัวทิยา ประโยชน์
ทางการรักษาและผลอนัไม่พึงประสงค ์อนัตรกิริยาของยา เภสัชพนัธุศาสตร์ ยาท่ีมีผลต่อระบบประสาทรอบนอก ระบบ
ประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบเอนโดครีน ยาตา้นจุล
ชีพ เคมีบ าบดัในโรคมะเร็ง ยาชาเฉพาะท่ี ยาแกป้วดกลุ่มโอปิออยด์และไม่ใช่โอปิออยด ์ออตาคอยด์ ยาตา้นการอกัเสบชนิด
ไม่ใช่เสตียรอยด ์ยาปรับภูมิคุม้กนั ยาฆ่าเช้ือและยาท าใหป้ราศจากเช้ือ ยาตา้นคราบฟันและตา้นฟันผ ุหลกัการใชย้าในสตรีมี
ครรภ์ สตรีให้นมบุตร ผูป่้วยเด็ก ผูป่้วยสูงอายุ และผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อภูมิคุม้กนัพร่อง ยาท่ีท าให้เกิดโรคในช่องปาก 
พิษวทิยาคลินิก  
 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 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 สรีรวทิยาส าหรับทนัตแพทย ์ 5(4-2-9) 
 (Physiology for Dentists) 

 หนา้ท่ีและกลไกการท างานของเน้ือเยือ่ประสาทส่วนปลาย ระบบกลา้มเน้ือ ระบบหายใจ ระบบไหลเวยีนเลือด 
ระบบทางเดินอาหาร ระบบขบัถ่ายปัสสาวะ ระบบประสาทส่วนกลาง ระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพนัธ์ุ การควบคุมการ
ท างานของระบบร่างกายโดยฮอร์โมนในมนุษย ์การทดลองพ้ืนฐานทางสรีรวทิยาของเน้ือเยือ่ อวยัวะ และระบบร่างกาย การ
ประยกุตค์วามรู้พ้ืนฐานทางสรีรวทิยาส าหรับวชิาชีพทนัตแพทย ์  

 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 

 



กลุ่มวชิำชีพ 
650-431 การเตรียมความพร้อมทางคลินิก 1(0-3-0) 

 (Pre-sessional Course for Clinical Practice) 
 การควบคุมการติดเช้ือ การควบคุมความเปียกช้ืน การตรวจในช่องปาก การวินิจฉัยโรคและการวางแผนการ
รักษาเบ้ืองตน้ หลกัการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม ฝึกปฏิบติัขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟัน 
 Infection control; moisture control; oral examination, diagnosis and initial treatment planning; holistic health 
care; practice in scaling and root planning 
 
650-531 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 1 1(0-3-0) 
 (Comprehensive Dental Clinic I) 
 การฝึกปฏิบติัในคลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในการตรวจในช่องปาก การวินิจฉยั การป้องกนัและการรักษาทาง
ทนัตกรรมในผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยสูงอาย ุช่วงท่ี 1                                                              
     Practice in comprehensive clinic relating to oral examination, diagnosis, prevention and dental treatment in 
general with the elderly patients : session I  
 
650-561 วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 1 1(1-0-2) 
 (Advanced Topics in Oral Health Science I) 

 ทฤษฎีและวธีิการทนัสมยัทางทนัตแพทย ์วทิยาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษากรณีผูป่้วยท่ีซบัซอ้น 
      Updates in theory and technology in dentistry; related subjects to treatment of complicated cases 
 
650-631 คลินิกทนัตกรรมพร้อมมูล 2 1(0-3-0) 
 (Comprehensive Dental Clinic II) 
 การฝึกปฏิบติัในคลินิกทนัตกรรมพร้อมมูลในการตรวจในช่องปาก การวินิจฉยั การป้องกนัและการรักษาทาง
ทนัตกรรมในผูป่้วยทัว่ไปและผูป่้วยสูงอาย ุช่วงท่ี 2       
     Practice in comprehensive clinic relating to oral examination, diagnosis, prevention and dental treatment in 
general and the elderly patients : session II  

 
650-661 วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปากขั้นสูง 2 2(1-3-2) 
 (Advanced Topics in Oral Health Science II) 
 ทฤษฎีและวิธีการทนัสมยัทางทนัตแพทย ์และวิทยาการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ทนัตกรรม รากเทียม เลเซอร์
วทิยาทางทนัตแพทยศาสตร์ ทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม ทนัตกรรมผูสู้งอาย ุทนัตนิติเวช      เป็นตน้ 
       Updates in theory and technology in dentistry such as dental implantology, lasers in dentistry, esthetic dentistry, 
geriatric dentistry, forensic dentistry, etc  
 
660-221  ทนัตลกัษณวทิยา   2(1-3-2) 
 (Tooth Morphology) 
 ลกัษณะและชนิดของฟันมนุษย ์การเรียกช่ือและการใชส้ัญลกัษณ์แทนฟันน ้ านมและฟันแท ้อายกุารข้ึนและ
การหลุดของชุดฟันมนุษย ์ความสมัพนัธ์ของฟันแต่ละซ่ีต่อเน้ือเยือ่ท่ีอยูร่อบตวัฟัน  



               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   ชีววทิยาช่องปาก 1 : การพฒันาโครงสร้างของใบหนา้และศีรษะ  3(2-2-5) 
 (Oral Biology I : Craniofacial Development) 
 พฒันาการของกะโหลกศีรษะและใบหน้า เน้ือเยื่อแข็ง เน้ือเยื่อเก่ียวพนั ฟันและอวยัวะท่ีอยู่รอบ ตัวฟัน 
องคป์ระกอบทางเคมีอินทรียแ์ละอนินทรียข์องฟัน การสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของฟัน ไดแ้ก่               เคลือบฟัน เน้ือฟัน 
เน้ือเยือ่ในโพรงฟัน และอวยัวะปริทนัต ์ความผิดปกติทางพฒันาการในการสร้างอวยัวะต่าง 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  ชีววทิยาช่องปาก 2 : สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์ 3(2-3-4) 
 (Oral Biology II : Health and Diseases of Dental and Periodontal Tissues) 
 การเกิดและองคป์ระกอบของไบโอฟิลม์ในช่องปาก ความสมัพนัธ์ของไบโอฟิลม์ต่อการเกิดโรคในช่องปากท่ี
พบบ่อย ปัจจยัส่งเสริมการสะสมของไบโอฟิลม์ในช่องปาก สาเหตุ พยาธิก าเนิด และปัจจยัเส่ียงของโรคฟันผุและโรคปริ
ทนัต ์
 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  ระเบียบวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์และชีวสถิติ   4(4-0-8) 
 (Research Methodology in Dentistry and Biostatistics) 
 หลกัการและระเบียบวิธีวิจยั การออกแบบและควบคุมคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย การเลือกกลุ่มตวัอย่าง หลกัสถิติ
เบ้ืองตน้ท่ีใชใ้นงานวจิยัทางชีวเวชและสาธารณสุข การประยกุตใ์ชชี้วสถิติในการวจิยัทาง           ทนัตแพทยศาสตร์  

 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  โครงงานวจิยั 1   2(0-6-0) 
 (Research Project I) 

 การเขียนโครงงานวจิยั การน าเสนอโครงร่างโครงงานวจิยั การด าเนินการวจิยั 
 Writing research project; presenting research proposal; conducting research project 

 
660-551  โครงงานวจิยั 2    2(0-6-0) 
 (Research Project II) 

 การด าเนินโครงงานวจิยั การวเิคราะห์ขอ้มูล การเขียนรายงาน และการน าเสนอผลงานวจิยั 
 Conducting research project; analyzing data; writing a research report and presentation 

 
 



665-221 ทนัตวสัดุ 1 1(1-0-2)  
 (Dental Materials I) 
 โครงสร้าง คุณสมบติัทัว่ไปของวสัดุ หลกัการยดึอยู ่คุณสมบติัเชิงกลของวสัดุและความสัมพนัธ์กบัโครงสร้าง 
คุณสมบติัวสิโคอิลาสติก 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 ทนัตวสัดุ 2 3(2-3-4)  
 (Dental Materials II) 
 โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติ ปฏิกิริยาการก่อตวั การจ าแนกและการใชง้านของวสัดุทาง  ทนัตกรรม 
ไดแ้ก่ วสัดุโพลีเมอร์ทางทนัตกรรม วสัดุท าฐานฟันเทียมและวสัดุเสริมฐานฟันเทียม วสัดุพิมพป์าก ข้ีผึ้ง ยิปซัม่และอินเวส
เมสท์ โลหะและโลหะอลัลอยด์ อะมลักมั เซรามิก วสัดุบูรณะสีคลา้ยฟัน ซีเมนตท์าง           ทนัตกรรมและวสัดุส าหรับขดั
งานบูรณะ 
 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 
 
665-321 พ้ืนฐานทางทนัตกรรมประดิษฐ ์  2(2-0-4) 
 (Fundamentals of Prosthodontics) 
 ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการบูรณะฟันและฟ้ืนฟูอวยัวะท่ีเก่ียวข้องด้วยฟันเทียม ประเภทและสาเหตุความ
บกพร่องของฟัน รูปแบบของการบูรณะและฟ้ืนฟูสภาพฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง หลกัและแนวคิดในการบูรณะและฟ้ืนฟู
เพ่ือทดแทนอวยัวะขา้งเคียงท่ีสูญเสียไป ลกัษณะของเน้ือเยือ่ในช่องปากท่ีเหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการบูรณะและฟ้ืนฟู
เพ่ือทดแทนการสูญเสียฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง การตรวจและบนัทึกขอ้มูลสภาพช่องปากเพ่ือการออกแบบฟันเทียม การ
วางแผนการรักษา การวางแผนการบูรณะและทดแทนการสูญเสียฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยฟันเทียม ความสมัพนัธ์ของ
ขากรรไกรบนและขากรรไกรล่างท่ีมีต่อฐานกะโหลก การสร้างแบบจ าลองฟันและถ่ายทอดความสมัพนัธ์ของขากรรไกรลง
บนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง 
 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 ทนัตกรรมประดิษฐ ์1 3(1-6-2) 
 (Prosthodontics I) 
 หลกัการ เหตุผล และวธีิการบูรณะและฟ้ืนฟสูภาพในช่องปากดว้ยฟันเทียมทั้งปาก การเลือกใชว้สัดุในขั้นตอน
ต่าง ๆ ฝึกปฏิบติัการท าฟันเทียมทั้งปากในหอ้งปฏิบติัการ 



 Principles, rationales and methods in oral rehabilitation with complete dentures;  materials selection; 
laboratory process practice 
  
665-421 ทนัตกรรมประดิษฐ ์2 4(2-6-4) 
 (Prosthodontics II) 
 หลกัการและขั้นตอนทางหอ้งปฏิบติัการ วธีิการใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดไดช้นิดโครงโลหะฟันเทียมบางส่วน
ถอดไดช้นิดอะคริลิก เรซิน ฟันเทียมถอดไดใ้ส่ทันทีหลงัถอน การซ่อมฟันเทียม การเสริมฐานและเปล่ียนฐานฟันเทียม 
ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัรากเทียม 
 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 ทนัตกรรมประดิษฐ ์3 1(1-0-2) 
 (Prosthodontics III) 
 การวางแผนการรักษาก่อนการบูรณะ ฟ้ืนฟแูละทดแทนสภาพฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยฟันเทียม 
 Prosthetic treatment planning before restoration and rehabilitation with dentures 
 
665-531 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์1 3(0-9-0) 
 (Clinical Prosthodontics I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   665-321 พ้ืนฐานทางทนัตกรรมประดิษฐ ์
   665-322 ทนัตกรรมประดิษฐ ์1   
  665-421 ทนัตกรรมประดิษฐ ์2 
  665-422 ทนัตกรรมประดิษฐ ์3 
 Prerequisites:   665-321 Fundamentals of Prosthodontics 
  665-322 Prosthodontics I 
  665-421 Prosthodontics II 
  665-422 Prosthodontics III 
 การฝึกปฏิบติัในคลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ในการตรวจ การวนิิจฉยั วางแผนการรักษาและใหก้ารรักษาในงาน
ฟันเทียมทั้งปากถอดได ้ฟันเทียมบางส่วนถอดได ้ชนิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน การเสริมฐาน ซ่อมและเปล่ียนฐานฟัน
เทียม ช่วงท่ี 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 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์2 3(0-9-0) 
 (Clinical Prosthodontics II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:  665-531 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ ์1 
 Prerequisite:   665-322 Prosthodontics I 
 การฝึกปฏิบติัในคลินิกทนัตกรรมประดิษฐ์ในการตรวจ การวนิิจฉยั วางแผนการรักษาและใหก้ารรักษาในงาน
ฟันเทียมทั้งปากถอดได ้ฟันเทียมบางส่วนถอดไดช้นิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน การฝึกปฏิบติัในคลินิกทันตกรรม



ประดิษฐ์ในการตรวจ การวินิจฉัย วางแผนการรักษาและให้การรักษาในงานฟันเทียมทั้งปากถอดได ้ฟันเทียมบางส่วนถอด
ไดช้นิดโครงโลหะและอะคริลิก เรซิน การเสริมฐาน ซ่อมและเปล่ียนฐานฟันเทียม ช่วงท่ี 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 ทนัตกรรมชุมชน 1(1-0-2) 
 (Community Dentistry) 
 ความหมายและความส าคญัของงานชุมชนและงานทนัตกรรมชุมชน ขอบเขตของงาน วิธีการ และปัญหาใน
การท างานทนัตกรรมชุมชนท่ีผ่านมา หลกัการท างานในชุมชน วิธีการศึกษาชุมชน กระบวนการท างานอยา่งชุมชนมีส่วน
ร่วม การศึกษาดูงานชุมชนเขม้แขง็ในมิติสุขภาพ 
 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     
 
670-321 วทิยาการระบาดทางทนัตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 
 (Epidemiology in Dentistry) 
      ความหมาย หลกัการ กระบวนการและวธีิการทางวิทยาการระบาด ประยกุตใ์นการป้องกนัโรคและปัญหาทาง
ทันตสาธารณสุข การกระจายของโรค การศึกษาแนวโน้ม การวดัความชุกและความรุนแรง การวินิจฉัยปัญหาทันต
สาธารณสุขในชุมชน 

 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 การสร้างเสริมสุขภาพทางทนัตแพทยศาสตร์ 2(1-2-3)  
 (Health Promotion in Dentistry) 
 แนวคิด กลยุทธ์ มาตรการท่ีส าคญัในการสร้างเสริมสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
สุขภาพ ทฤษฎี แบบจ าลอง แนวคิดในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเสริมสุขภาพในระดบับุคคล 
กลุ่ม ชุมชนและกลุ่มพิเศษ แนวคิดและแนวทางการใหท้นัตสุขศึกษา การผลิตส่ือ  
 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 การป้องกนัโรคในช่องปาก              2(1-2-3) 
 (Prevention of Oral Diseases) 

    ความหมาย และหลกัในการป้องกนัโรค ธรรมชาติและสาเหตุการเกิดโรคในช่องปาก การประเมินความเส่ียงต่อ
การเกิดโรคในช่องปาก กลไกและวธีิการทางทนัตกรรมป้องกนั การป้องกนัโรคในช่องปากระดบับุคคลและครอบครัว 
 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 ทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2(1-3-2) 
 (Pediatric Dentistry)  
  พฒันาการทางร่างกายและจิตใจของเด็ก การเจริญและพฒันาการชุดฟันน ้ านมและชุดฟันผสม  พฤติกรรมของ
ผูป่้วยเด็กและเจตคติของผูป้กครองต่อการท าฟัน การจดัการพฤติกรรมเด็ก โรคฟันผ ุโรคเหงือกอกัเสบในเด็ก การเคลือบหลุม
ร่องฟัน การบูรณะฟันดว้ยเรซินเพ่ือการป้องกนั การบูรณะฟันน ้ านมโดยการ            อุดฟัน การท าครอบฟัน และการรักษา
ประสาทฟันในฟันน ้ านม การจดัการฟันกรามถาวรซ่ีแรกท่ีมีพยากรณ์โรค ไม่ดี  เด็กพิเศษ ลกัษณะและความผิดปกติท่ีพบ
บ่อย ปัญหาทางทนัตกรรมและการจดัการ 
 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; 
management of first permanent molars with poor prognosis; special child, common disorders, dental problems and 
management 
 
670-422 ทนัตกรรมจดัฟัน 1       3(2-2-5) 
 (Orthodontics I) 
        การแบ่งชนิดของการสบฟันท่ีปกติและผิดปกติ  สาเหตุของการสบฟันท่ีผิดปกติชนิดต่าง ๆ การวิเคราะห์และ
การวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน การตอบสนองต่อการเคล่ือนท่ีของฟันของเน้ือเยือ่ชนิดต่าง ๆ เคร่ืองมือและการ
ท างานของเคร่ืองมือทางทนัตกรรมจดัฟัน การรักษาผูป่้วยในระยะฟันน ้านม            ฟันชุดผสมและฟันแท ้การฝึกปฏิบติังาน
พิมพป์าก การวเิคราะห์ภาพรังสีและการวเิคราะห์แบบจ าลองฟัน 
 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 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 1     1(0-5-0) 
 (Community Dentistry Field Work I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   670-221 ทนัตกรรมชุมชน      
 Prerequisite:  670-221 Community Dentistry    
 ปฏิบติังานทนัตกรรมชุมชน กระบวนการส ารวจสุขภาพช่องปากและพฤติกรรม กระบวนการ ศึกษาชุมชนและ
การวนิิจฉยัปัญหาทนัตสาธารณสุขในชุมชน ประยกุตว์ทิยาการทางชีวสถิติ ทนัตกรรมชุมชน และวทิยาการทางระบาด                                                 
      Community field work; oral health and behavior survey methods; community diagnosis; application of 
biostatistics, community dentistry and oral epidemiology      
   
670-424 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 2 2(0-6-0) 
 (Community Dentistry Field Work II) 
 ฝึกปฏิบติังานภาคสนามสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดบัปัจเจก กลุ่มและระดบัชุมชน ประยกุตแ์นวคิดสุขภาพ
องคร์วม วถีิชุมชน วิทยาการระบาดของโรคในช่องปาก การสร้างเสริมสุขภาพ ความสมัพนัธ์ระหวา่งสังคม วฒันธรรมและ
สุขภาพ  



 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 คลินิกทนัตกรรมป้องกนั 1(0-3-0) 
 (Clinical Preventive Dentistry) 
 ปฏิบติังานการป้องกนัโรคในช่องปากในคลินิก ระบุความเส่ียง สาเหตุ ปัจจยั เง่ือนไขท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิด
โรคในช่องปาก วางแผนการดูแลและใหก้ารป้องกนัโรคในช่องปากและสร้างเสริมสุขภาพช่องปากท่ีเหมาะสมกบัผูป่้วยใน
แต่ละรายสอดคลอ้งกบัแนวคิดสุขภาพองคร์วม 
 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 จริยศาสตร์และกฎหมายทางทนัตแพทยศาสตร์ 2(2-0-4) 
 (Ethics and Laws in Dentistry) 
      ปรัชญาวิชาชีพ ความรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม จริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพทนัตแพทย ์
ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมาย พระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวชิาชีพทนัตแพทย ์ 
 Professional philosophy, dental social responsibility, ethics and moral contribution, fundamental laws and laws 
associated with dental work 
 
670-521 ทนัตกรรมจดัฟัน 2       2(1-2-3) 
 (Orthodontics II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:  670-422 ทนัตกรรมจดัฟัน 1 
 Prerequisite:   670-422 Orthodontics I 
       เคร่ืองมือและการท างานของเคร่ืองมือทางทันตกรรมจดัฟัน การรักษาทางทนัตกรรมจัดฟันในระยะฟันแท ้
ความรู้พ้ืนฐานในการดูแลผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว ่การแกปั้ญหาฉุกเฉินและดูแลสุขภาพใน            ช่องปากของผูป่้วยท่ี
ไดรั้บการรักษาทางทนัตกรรมจดัฟัน กรณีศึกษาผูป่้วยตวัอยา่ง การตรวจ การวเิคราะห์ปัญหา การวางแผนการรักษาในผูป่้วย
ท่ีไม่มีความซบัซอ้นท่ีเหมาะสมส าหรับทนัตแพทยท์ัว่ไป ฝึกทกัษะการท าเคร่ืองมือจดัฟันแบบถอดได ้
 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 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1 2(0-6-0) 
 (Clinical Pediatric Dentistry I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 670-421 ทนัตกรรมส าหรับเด็ก 
 Prerequisite:   670-421 Pediatric Dentistry 



 ปฏิบติังานทนัตกรรมส าหรับเด็กในคลินิก ตรวจพิเคราะห์โรค วางแผนการรักษา การให้ทนัตกรรมป้องกนั
และใหก้ารรักษา ไดแ้ก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และการถอนฟันในเด็กท่ีใหค้วามร่วมมือดี  
 Clinical practice in pediatric dental clinic including diagnosis, treatment planning, preventive, restorative and 
pulp treatments, and extraction for co-operative child 
 
670-581 การบริหารทัว่ไปและการบริหารทนัตสาธารณสุข 2(2-0-4) 
 (General and Dental Public Health Administration) 
 แนวคิดและหลกัการบริหารทัว่ไป การจดัองคก์ร การบริหารและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การประยกุตค์วามรู้
ในงานทนัตสาธารณสุข 
 Concepts and principles in general administration, organizing, management and human resource 
development, and application of general administration in dental public health 
 
670-631 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 2 1(0-3-0) 
 (Clinical Pediatric Dentistry II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:  670-531 คลินิกทนัตกรรมส าหรับเด็ก 1 
 Prerequisite:   670-531 Clinical Pediatric Dentistry I 
 ปฏิบติังานทนัตกรรมส าหรับเด็กในคลินิก ตรวจพิเคราะห์โรค วางแผนการรักษา การให้ทนัตกรรมป้องกนั
และให้การรักษา ไดแ้ก่ การบูรณะฟัน การรักษาประสาทฟัน และการถอนฟันในเด็กท่ีจ าเป็นตอ้งใชว้ิธีการปรับพฤติกรรม
อยา่งง่าย 
 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 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน 1(0-3-0) 
 (Clinical Orthodontics) 

 ภาพรวมของปัญหาการสบฟัน และการรักษาทันตกรรมจัดฟัน การเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้า 
พฒันาการของการสบฟันในช่วงอายตุ่าง ๆ การตรวจ วินิจฉัยการสบฟันท่ีผิดปกติในขั้นเบ้ืองตน้  การดูแลผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติของโครงสร้างใบหนา้ เช่น ผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว ่  

  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 ความส าคญั ววิฒันาการและองคป์ระกอบของระบบสุขภาพ ระบบสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ไทย ระบบทนัตสาธารณสุขและการบริหารงานทันตสาธารณสุขไทย ความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหาสุขภาพช่องปากและ
ระบบทนัตสาธารณสุขของประเทศ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบสุขภาพ 
 
 



 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 
 
670-682 การจดัการคลินิกทนัตกรรม 1(1-0-2) 
 (Dental Practice Management)         
      หลักปรัชญา แนวคิดการบริหารงานคลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาล  และคลินิกทันตกรรมเอกชน  การ
ประยุกต์การยศาสตร์ในการออกแบบคลินิกทางทนัตกรรม  ระบบการบริหารงานบุคคล การเงินและพสัดุ การดูแลรักษา
เคร่ืองมือทนัตกรรม 
 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) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 670-423 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 1  
  670-424 ทนัตกรรมชุมชนภาคสนาม 2 
 Prerequisites:   670-423 Community Dentistry Field Work I   
  670-424 Community Dentistry Field Work II   
      การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายทันตสาธารณสุขของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปและ
โรงพยาบาลศูนย ์และส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั โครงสร้างระบบการจดัการต่าง ๆ และระบบการให้บริการทางทนัตก
รรมของโรงพยาบาลระดบัต่าง ๆ และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั การปฏิบติังานในชุมชนอยา่งครบวงจร ไดแ้ก่ การศึกษา
ชุมชน วนิิจฉยัชุมชน การคน้หาปัญหา การวางแผน การแกปั้ญหา การด าเนินการแกไ้ขปัญหาและการประเมินผล  
 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 ทกัษะพ้ืนฐานวชิาชีพส าหรับงานหตัถการทางทนัตกรรม 1(0-3-0) 
 (Basic Clinical Skills for Operative Procedures in Dentistry) 
 อุปกรณ์ เคร่ืองมือพ้ืนฐาน และวสัดุท่ีใชใ้นงานทนัตกรรม ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัยูนิตทนัตกรรม  หลกัการ
และเหตุผลของการยศาสตร์และการประยกุตใ์ชใ้นคลินิกทนัตกรรม การยศาสตร์ทางทนัตแพทยศาสตร์ ทีมงานในคลินิก 
ทนัตกรรม แนวคิดต าแหน่งท่านั่งของทนัตแพทย ์ผูป่้วยและผูช่้วยทนัตแพทย ์ตลอดจนการท างานอยา่งทนัตกรรมส่ีหัตถ ์
ภยนัตรายอนัจะเกิดข้ึนในวชิาชีพทนัตกรรมและการควบคุมและการป้องกนัการเกิดภยนัตราย การพฒันาทกัษะพ้ืนฐานทาง
ทันตแพทยศาสตร์เร่ืองมิติสัมพนัธ์ การพฒันาทักษะพ้ืนฐานในการควบคุมการใช้กลา้มเน้ือมัดเล็ก เพ่ือการปฏิบัติงาน
หตัถการของงานทนัตกรรมบูรณะ 



 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); development of basic dental perception; development of fine motor skills for restorative dentistry 
 
675-321 การวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์ 2(1-2-3) 
 (Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental and Periodontal Tissues) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   660-223 ชีววทิยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์
 Prerequisite:      660-223 Oral Biology II: Health and Diseases of Dental and                                   

Periodontal Tissues 
 ความสัมพนัธ์ของลกัษณะทางคลินิก ภาพรังสี ลกัษณะทางจุลพยาธิ อาการ อาการแสดงของโรคฟันผุ ฟันสึก 
โรคปริทนัต ์โรคของเน้ือเยือ่ในโพรงฟัน และเน้ือเยือ่รอบรากฟัน การวนิิจฉยัและแนวทางการรักษาในผูป่้วยผูใ้หญ่และเด็ก 
      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 ทนัตกรรมหตัถการ 1 2(1-3-2) 

         (Operative Dentistry I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   660-221 ทนัตลกัษณวทิยา 
  660-223 ชีววทิยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์
  665-221 ทนัตวสัดุ 1 
  665-222 ทนัตวสัดุ 2 
                                       675-231 ทกัษะพ้ืนฐานวชิาชีพส าหรับงานหตัถการทางทนัตกรรม 
  685-231 ทนัตรังสีวทิยา  
 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 

 รายวชิาบงัคบัร่วม:        675-321 การวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์ 
 Corequisite: 675-321 Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental and Periodontal 

Tissues 
  การจ าแนกและเรียกช่ือโพรงฟันชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของโพรงฟัน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานทนัตกรรมหตัถการ 
คุณสมบติัและการเลือกใชว้สัดุบูรณะชนิดต่าง ๆ หลกัการและเหตุผลในการออกแบบ   โพรงฟันให้เหมาะสมกบัชนิดและ
คุณสมบติัของวสัดุบูรณะ หลกัพ้ืนฐานในการเตรียมโพรงฟัน ขอ้พิจารณาทางชีวภาพของการท างานทางทนัตกรรมบูรณะ 
การจดัการรอยโรคบริเวณฟันหนา้และคอฟัน ฟันผแุละไม่ใช่ฟันผ ุ  



 Classification of cavities nomenclature; instrumentation in operative dentistry; properties of dental 
restorative materials and their selection; principles of cavity design  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 ทนัตกรรมหตัถการ 2 2(1-3-2) 

            (Operative Dentistry II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 660-221 ทนัตลกัษณวทิยา 
  660-223 ชีววทิยาช่องปาก 2: สุขภาพและโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์
  665-221 ทนัตวสัดุ 1 
  665-222 ทนัตวสัดุ 2  
  675-231 ทกัษะพ้ืนฐานวชิาชีพส าหรับงานหตัถการทางทนัตกรรม 
  685-231 ทนัตรังสีวทิยา 

 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 

 รายวชิาบงัคบัร่วม:   675-321 การวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาโรคของฟันและเน้ือเยือ่ปริทนัต ์
  675-322  ทนัตกรรมหตัถการ 1 

 Corequisites: 675-321  Diagnosis and Treatment Planning of Diseases of Dental and Periodontal 
Tissues 

  675-322  Operative Dentistry I 
 การจดัการรอยโรคฟันผุและไม่ใช่ฟันผุบริเวณหลุมร่องฟัน ดา้นประชิดของฟันหลงั การจดัการรอยโรคฟันผุ
ลึกและใหญ่ ความส าเร็จและลม้เหลวในงานทนัตกรรมหตัถการ 
 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 วทิยาเอน็โดดอนต ์1 3(2-3-4) 
 (Endodontics I) 

 กระบวนการวนิิจฉัย เคร่ืองมือ ขั้นตอนและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การรักษาคลองรากฟันซ ้ า  การประเมิน
ผลการรักษาคลองรากฟัน การฝึกปฏิบติัการรักษาคลองรากฟันในฟันถอน   
 Diagnosis procedures, endodontic instruments, root canal treatment procedures, endodontic retreatment, 
evaluation of endodontic outcomes, practice of root canal treatment in extracted teeth  
 



675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1      3(2-3-4) 
 (Crown and Fixed Partial Denture I) 
 ทฤษฎีและฝึกปฏิบติัในงานฟันเทียมติดแน่น ความหมาย เคร่ืองมือ การเตรียมฟันส าหรับหลกัยดึ เพื่อท าครอบ
ฟันชนิดต่าง ๆ การพิมพแ์บบ การบนัทึกการสบฟัน เตรียมแบบถอดและแบบจ าลองใชง้าน การท าครอบฟันในฟันน ้ านม 
 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 ปริทนัตวทิยา 1              3(2-2-5) 
 (Periodontology I)                              

 สาเหตุ ปัจจยัส่งเสริม และการด าเนินโรคปริทันต์ การซักประวติั ตรวจ วินิจฉัย พยากรณ์โรค การวางแผน
รักษา ความสมัพนัธ์ของโรคปริทนัตก์บัพยาธิสภาพต่าง ๆ ภาวะเน้ือฟันไวเกิน และการรักษาโรคใน   ช่องปากอ่ืน ๆ การฝึก
ทกัษะการเลือก และการใชเ้คร่ืองมือในการรักษาดว้ยการขดูหินน ้ าลายและเกลารากฟันและการลบัเคร่ืองมือ        
      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 วทิยาเอน็โดดอนต ์2 1(1-0-2) 
 (Endodontics II) 

 การรักษาฉุกเฉินทางเอ็นโดดอนติกส์และทางปริทนัต ์รอยโรคเอ็นโดดอนติกส์และโรคปริทนัต ์ ขอ้ผิดพลาด
การรักษาคลองรากฟัน การรักษาทางเอ็นโดดอนติกส์ในฟันปลายรากเปิด การละลายของรากฟัน  การฟอกสีฟันในฟันท่ี
ไดรั้บการรักษาทางเอน็โดดอนติกส์ ศลัยกรรมเอน็โดดอนติกส์ เทคโนโลยแีละความกา้วหนา้ทางเอน็โดดอนติกส์ 

 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 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 2(1-3-2) 
 (Crown and Fixed Partial Denture II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 675-325 การบูรณะฟันและอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยฟันเทียมติดแน่น 1 
 Prerequisite:    675-325 Restoration of the Teeth and Related Structures with 
    Fixed Prostheses I   
 แบบข้ีผึ้ง การออกแบบฟันแขวน เดือยฟัน การเหวี่ยงช้ินหล่อฟันเทียมติดแน่น สาเหตุและการป้องกนัของ
ความบกพร่องช้ินหล่อ    
 Wax pattern, pontic design; post and core casting procedures; causes and prevention of casting defects 
 
 
 
 



675-431 คลินิกปริทนัตวทิยา 1              2(0-6-0) 
 (Clinical Periodontics I)                               

 การฝึกปฏิบัติในคลินิกปริทันตวิทยา ในการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา การแนะน าการดูแลอนามัย                
ช่องปาก ขดูหินน ้ าลาย เกลารากฟัน     
 Practice in a periodontal clinic relating to examination, diagnosis treatment planning, oral hygiene instruction, 
scaling, root planing  
 
675-432 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 1 1(0-3-0) 
 (Clinical Operative Dentistry I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   675-323  ทนัตกรรมหตัถการ 2 
 Prerequisite:     675-323  Operative Dentistry II 
  การตรวจ วินิจฉัยและการวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมหัตถการ ตามหลกัการดูแลสุขภาพแบบองคร์วม 
การใหก้ารรักษางานทนัตกรรมหตัถการอยา่งง่ายได ้
 Oral examination, clinical diagnosis and treatment planning in operative dentistry on holistic health care; 
simple treatment in operative dentistry 
 
675-521 ทนัตกรรมหตัถการ 3 1(1-0-2) 

             (Operative Dentistry III) 
 รายวิชาบงัคบัก่อน:   675-322  ทนัตกรรมหตัถการ 1   
                                           675-323  ทนัตกรรมหตัถการ 2     

 Prerequisites:     675-322  Operative Dentistry I 
  675-323  Operative Dentistry II 
 วิทยาการทันสมัย เทคโนโลยีและพัฒนาการของทันตวัสดุในงานทันตกรรมหัตถการ  ปฏิบัติการ                              
ทนัตกรรมหตัถการขั้นสูง สมัมนาทนัตกรรมหตัถการ 
 Topic updates, technology and development of dental materials in operative dentistry; laboratory practice in 
advanced operative dentistry; seminar in operative dentistry 
 
675-522 ปริทนัตวทิยา 2              1(1-0-2) 
 (Periodontology II)                               
 การรักษาโรคปริทันต์ระยะแก้ไขและฟ้ืนฟูสภาพ: หลกัการและเหตุผล ข้อบ่งช้ี ขอ้ห้าม วิธีการรักษาทาง
ศลัยกรรมปริทันต์ ความสัมพนัธ์ของการรักษาศลัยกรรมปริทนัต์กบัการรักษาทางทันตกรรมดา้นอ่ืน ๆ การดูแลสุขภาพ            
ช่องปากขั้นสุดทา้ยภายหลงัการรักษา       
         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  
 
 
 



675-531 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 2 2(0-6-0) 
 (Clinical Operative Dentistry II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   675-432  คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 1 
 Prerequisite:     675-432  Clinical Operative Dentistry I 
 การพฒันาทกัษะในการประเมินผูป่้วย วินิจฉัยและวางแผนการรักษาในภาพรวมเพื่อความส าเร็จในงานทนัตก
รรมหัตถการ การพฒันาความรู้ ทกัษะทางทนัตกรรมหัตถการและความสามารถในการปฏิบติังาน  ทนัตกรรมหัตถการท่ีมี
ความยากปานกลาง 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 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์1 2(0-6-0) 
 (Clinical Endodontics I) 
 การรักษาคลองรากฟันในฟันหนา้ ฟันกรามนอ้ยท่ีไม่ซบัซอ้น 
 Root canal treatment in uncomplicated incisor and premolar teeth 
 
675-533 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 2(0-6-0) 
 (Clinical Crown and Fixed Partial Denture I) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 
 Prerequisite:      675-325 Crown and Fixed Partial Denture I 
 รายวชิาบงัคบัร่วม:  675-422 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 
 Corequisite:      675-422 Crown and Fixed Partial Denture II 

 ปฏิบติังานในคลินิกทนัตกรรม การรักษาดว้ยการท าครอบฟัน ฟันเดือย หรือสะพานฟัน  
 Clinical practice in dental clinic; treatments related to crown, post and core or bridges construction 
 

675-534 คลินิกปริทนัตวทิยา 2              2(0-6-0) 
 (Clinical Periodontics II)                                
 การฝึกปฏิบติัในคลินิกปริทนัตวิทยาในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การแนะน าการดูแลอนามยั
ช่องปาก ขดูหินน ้ าลาย เกลารากฟัน และการรักษาทางปริทนัตวทิยาอ่ืน ๆ   
 Practice in a periodontal clinic relating to examination, diagnosis, treatment planning, oral hygiene instruction, 
scaling, root planning, and other periodontal treatment    
  
 
 
 
 
 
 



675-631 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 3 2(0-6-0) 
 (Clinical Operative Dentistry III) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   675-531  คลินิกทนัตกรรมหตัถการ 2 
 Prerequisite:   675-531 Clinical Operative Dentistry II  
 ความรู้ การแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจในงานคลินิกทนัตกรรมหตัถการ การส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งมืออาชีพ 
การปฏิบติังานทางทนัตกรรมหัตถการท่ีหลากหลายท่ีมีคุณภาพอย่างเป็นองค์รวม การติดตามและประเมินผลส าเร็จและ
ความลม้เหลวของการรักษาทางทนัตกรรมหตัถการ 
 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 คลินิกวทิยาเอน็โดดอนต ์2 1(0-3-0) 
 (Clinical Endodontics II) 
 การรักษาคลองรากฟันในฟันหนา้ ฟันกรามนอ้ยท่ีไม่มีความซบัซอ้น และประเมินผลการรักษาคลองรากฟัน  
 Root canal treatment in uncomplicated incisor and premolar teeth; evaluating treatment root canal outcome 
 
675-633 คลินิกครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 1(0-3-0) 
 (Clinical Crown and Bridge II) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน: 675-325 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 1 
  675-422 ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น 2 
 Prerequisites:      675-325 Crown and Fixed Partial Denture I 
  675-422 Crown and Fixed Partial Denture II 

 ปฏิบติังานในคลินิกทนัตกรรม ใหก้ารรักษาโดยการท าครอบฟัน ฟันเดือย หรือสะพานฟัน 
 Clinical practice in dental clinic including crown, post and core or bridges 

 
675-634 คลินิกปริทนัตวทิยา 3              1(0-3-0) 
 (Clinical Periodontics III)                                

 การฝึกปฏิบติัในคลินิกปริทนัตวิทยาในการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การแนะน าการดูแลอนามยั
ช่องปาก ขูดหินน ้ าลาย เกลารากฟัน การรักษาโรคปริทนัตใ์นภาวะฉุกเฉินและการรักษาปริทนัตร์ะยะแกไ้ขและฟ้ืนฟูสภาพ
 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  
 
680-311  อายรุศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์ 2(2-0-4)   
 (General Medicine for Dentists)  
 ความรู้ทางอายรุศาสตร์ทัว่ไปของโรคทางอายุรศาสตร์ของร่างกายท่ีพบไดบ่้อย อาการและอาการแสดงออก
ของโรคทางระบบในช่องปาก ความเก่ียวขอ้งของโรคทางระบบและผูป่้วยท่ีมีพฒันาการผิดปกติกบัการรักษาทางทนัตกรรม 
ทกัษะในการตรวจร่างกายผูป่้วยโรคทางระบบ 



     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  การจดัการทางทนัตกรรมในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 1(1-0-2) 
 (Dental Management in Systemic Disease Patient) 
 โรคทางระบบท่ีมีผลต่อการรักษาทางทนัตกรรม อาการและอาการแสดงของโรคทางระบบ การวินิจฉยั และการวาง
แผนการรักษาทางทนัตกรรมในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 
     Systemic disease that influence dental treatment; signs and symptoms of systemic diseases; diagnosis and 
dental treatment plan in systemic disease patient 
 
680-421 ศลัยกรรมฟันและกระดูกรองรับฟัน 2(1-2-3) 
     (Dento-alveolar Surgery) 
 การซกัประวติั การตรวจ การวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การท าหัตถการโดยวิธีปราศจากเช้ือ ขั้นตอน
ต่าง ๆ ในการท างานทางศลัยกรรมช่องปาก ขั้นตอนในห้องผา่ตดั วธีิการผา่ตดั วิธีใชเ้คร่ืองมือในทางศลัยกรรม พ้ืนฐานทาง
ศลัยกรรมช่องปาก การถอนฟัน การผา่ตดัถอนฟัน การปลูกถ่ายฟัน การหายของแผลถอนฟัน ผลแทรกซอ้นท่ีเก่ียวขอ้ง การ
เกิดรูทะลุระหวา่งช่องปากกบัโพรงอากาศแมก็ซิลลา   
 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 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 1 1(0-3-0) 
 (Clinical Oral Surgery I) 
 ฝึกปฏิบติัการประเมินผูป่้วยก่อนการถอนฟัน การฉีดยาชาเฉพาะท่ีดว้ยวธีิแทรกซอ้นและสกดักั้นเส้นประสาท
อินฟีเดียเด็นตลั วางแผนถอนฟัน ดูแลผูป่้วยหลงัการถอนฟัน และจดัการภาวะแทรกซ้อนท่ีเกิดจากการถอนฟัน  

 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     
 
680-511 วสิญัญีวทิยาทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์ 2(1-2-3) 
     (General Anesthesia for Dentists)  
 ความรู้พ้ืนฐานทางวิสัญญีวิทยาทัว่ไป โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการผ่าตดัในบริเวณช่องปากขากรรไกรและใบหน้า 
ครอบคลุมถึงการเตรียมผูป่้วยก่อนการผ่าตดั การจดัการขณะผ่าตดัและหลงัผ่าตดั ภาวะแทรกซ้อนท่ีพบได้บ่อยในงาน
วิสัญญีทัว่ไป การให้งานสงบประสาทส าหรับการรักษาทางทนัตกรรม การจดัการภาวะฉุกเฉินท่ีพบไดบ่้อยในทางทนัตก
รรม และการกูชี้พขั้นพ้ืนฐาน 
 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 ศลัยศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์ 2(1-2-3) 
 (General Surgery for Dentists)  
                ความรู้พ้ืนฐานทางศลัยศาสตร์ทั่วไปท่ีจ าเป็นส าหรับทนัตแพทย ์การตอบสนองของร่างกายต่อการบาดเจ็บ 
ชนิดของบาดแผลและการหายของแผล สรีรวิทยาพ้ืนฐานทางการแพทยส์ าหรับศลัยศาสตร์ทัว่ไป การติดเช้ือจากการผ่าตดั
และการเลือกใชย้าปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การใหส้ารน ้ าและอิเล็คโตรไลท์ ส่วนประกอบของหลอดเลือดและเลือด การตรวจ
ประเมินผูป่้วยเบ้ืองตน้ท่ีไดรั้บบาดเจ็บรุนแรง รวมถึงการบาดเจ็บบริเวณศีรษะและใบหนา้ การท าปราศจากเช้ือส าหรับการ
ผา่ตดั รวมถึงเทคนิคการปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดั การฝึกปฏิบติัการลา้งมือและการใส่เส้ือกาวน์ในหอ้งผา่ตดั 
                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  ศลัยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 1  2(2-0-4) 
 (Oral and Maxillofacial Surgery I) 
 หลกัวธีิการวนิิจฉัยแยกรอยโรค การรักษาโรค และความผิดปกติท่ีเกิดกบักระดูกขากรรไกรและใบหนา้ ไดแ้ก่ 
ถุงน ้ าชนิดต่าง ๆ เน้ืองอกทั้งชนิดไม่ร้ายแรงและร้ายแรง การติดเช้ือของใบหนา้และขากรรไกร และการเจริญและพฒันาท่ี
ผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกร ใบหนา้และกะโหลกศีรษะ การดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล  
      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 
 
680-522 ศลัยกรรมช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 2 1(1-0-2)   
 (Oral and Maxillofacial Surgery II) 
 หลกัการวนิิจฉยั สาเหตุและใหก้ารรักษาท่ีไม่ซบัซอ้นแก่ผูป่้วยท่ีไดรั้บภยนัตรายในบริเวณช่องปาก ฟัน กระดูก
ขากรรไกรและใบหนา้ รวมทั้งความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกขากรรไกรใบหนา้ และกะโหลกศีรษะ การท าอวยัวะเทียม
ใบหนา้ การฝึกมดัลวดในขากรรไกร 
      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 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 2 2(0-6-0) 
 (Clinical Oral Surgery II) 
 ฝึกปฏิบติัดา้นการถอนฟัน วางแผนและช่วยการผ่าตดัฟันกรามล่างซ่ีท่ีสามคุด การช่วยผ่าตดัเล็กในช่องปากอ่ืน ๆ 
การดูแลภาวะแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันและผา่ตดั การติดตามผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัในช่องปาก ขากรรไกรและใบหนา้  
 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 ศลัยบ าบดัต่อพยาธิสภาพช่องปาก 1(0-2-1) 
     (Surgical Approaches to Oral Pathology)  
      การผสมผสานความรู้ทางทฤษฎีและการปฏิบัติทางด้านอายุรศาสตร์ช่องปาก พยาธิวิทยาช่องปากและ
ศลัยศาสตร์ช่องปาก เพ่ือวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษา และใหก้ารรักษาโรคในช่องปาก และกระดูกขากรรไกรท่ีเหมาะสม 
โดยครอบคลุมการรักษาและดูแลผูป่้วยท่ีเป็นเน้ืองอกและมะเร็งชนิดต่าง ๆ ในกระดูกขากรรไกร ความผิดปกติของกระดูก
ขอ้ต่อขากรรไกร ภาวะติดเช้ือในช่องปากตลอดจนการบาดเจ็บของฟัน กระดูกขากรรไกรและกระดูกใบหนา้หกั 

 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 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 3 2(0-6-0) 
 (Clinical Oral Surgery III) 
 ฝึกปฏิบัติในการถอนฟันในผู ้ป่วยท่ีมีโรคทางระบบและมีความยาก ผ่าตัดฟันกรามซ่ีท่ีสามคุด     การ
ปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดัใหญ่โดยวธีิปราศจากเช้ือ ประเมินผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัภายใตก้ารดมยาสลบ  การจดัการผูป่้วยใน 
 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 
 
685-211 พยาธิวทิยาทัว่ไป 2(2-0-4) 
 (General Pathology) 
 หลกัพ้ืนฐานการเปล่ียนแปลงทางพยาธิสรีรวิทยาท่ีจ าเป็นส าหรับการเขา้ใจกระบวนการเกิดโรคในมนุษย ์
พยาธิวิทยาทั่วไปท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขา้ใจกลไกการเกิดโรค ซ่ึงแสดงออกในลกัษณะของการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบ
โครงสร้าง การเปล่ียนแปลงทางสรีระ และการเปล่ียนแปลงทางชีวเคมี 
 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 จุลชีววทิยาช่องปาก 1(1-0-2) 
 (Oral Microbiology) 
 ระบบนิเวศวทิยาในช่องปาก ความสัมพนัธ์ของจุลชีพและโฮสตใ์นสุขภาวะและภาวะโรค พยาธิก าเนิดของโรค
ติดเช้ือ ชนิดของเช้ือท่ีส าคญั และการก่อโรคในช่องปาก ความไวของจุลชีพต่อสารตา้นจุลชีพ หลกัการของการปราศจากเช้ือ
และป้องกนัการติดเช้ือในงานทนัตกรรม การติดเช้ือในโรงพยาบาล 
 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 ทนัตรังสีวทิยา  3(3-0-6) 
 (Dental Radiology)  
 ความรู้พ้ืนฐานทนัตรังสีวิทยา การผลิตรังสีเอกซ์ คุณสมบติั และปฏิกิริยาของรังสีเอกซ์ต่อวตัถุ ส่วนประกอบ
และการท างานของเคร่ืองเอกซเรยท์างทนัตกรรม การลา้งและการเก็บภาพรังสี อนัตรายจากรังสีและวิธีป้องกนัอนัตรายจาก
รังสีเอกซ์ กระบวนการถ่ายภาพรังสีชนิดต่าง ๆ ทางทนัตกรรม กระบวนการถ่ายภาพ รังสีเทคนิคพิเศษทางรังสีท่ีใชใ้นทางทนั
ตกรรม อนัไดแ้ก่ ภาพรังสีพานอรามิก ระบบการถ่ายภาพรังสีดว้ยดิจิตอลและภาพรังสีในระบบโทโมกราฟ ความรู้เบ้ืองตน้
ส าหรับการแปลผลภาพรังสีของรอยโรค 3 ชนิดท่ีพบบ่อยในช่องปาก ไดแ้ก่ รอยโรคฟันผ ุรอยโรคปริทนัตแ์ละรอยโรครอบ
ปลายรากฟัน 
 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 พ้ืนฐานระบบบดเค้ียว 2(1-3-2)  
 (Basic Occlusion) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   660-221  ทนัตลกัษณวทิยา  
 Prerequisite:     660-221 Tooth Morphology 
 กายวภิาคของระบบบดเค้ียว ประสาทสรีรวทิยาของการควบคุมการท างานของระบบบดเค้ียว การรับรู้ต าแหน่ง
ของระบบบดเค้ียว การเค้ียวและการกลืน หลกัพ้ืนฐานการสบฟันและค าจ ากดัความ                การเคล่ือนท่ีของขากรรไกร
และกลา้มเน้ือบดเค้ียว วิธีการตรวจการสบฟันและเคร่ืองมือท่ีใชต้รวจ ความผิดปกติท่ีเกิดจากการสบฟัน ปัจจยัก าหนด
รูปร่างของดา้นบดเค้ียวของฟัน การฝึกปฏิบติัการสร้างการสบฟันดว้ยการหยอดข้ีผึ้งสี 
 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    อายรุศาสตร์ช่องปากและพยาธิวิทยาช่องปาก 3(2-2-5) 
 (Oral Medicine and Oral Pathology) 
 หลกัการวินิจฉัย ลกัษณะทางพยาธิวทิยา การรักษาโรคหรือความผิดปกติท่ีเกิดกบัเน้ือเยือ่อ่อนในช่องปาก โรค
ของต่อมน ้ าลาย เน้ืองอกชนิดร้ายแรงและไม่ร้ายแรง รอยโรคท่ีเป็นสารสี การตดัช้ินเน้ือ การเปล่ียนแปลงของเยื่อเมือกช่อง
ปากในผูสู้งอาย ุหลกัการรักษารอยโรคมะเร็งช่องปากดว้ยวิธีการศลัยกรรม เคมีบ าบดัและรังสีรักษา การดูแลรักษาสุขภาพ
ช่องปาก ก่อน ระหวา่งและภายหลงั การรักษามะเร็งท่ีบริเวณ   ศีรษะและล าคอ 
      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 ยาและการประยกุตใ์ชท้างทนัตกรรม 1(1-0-2) 
 (Drugs and Applications in Dentistry) 
 ความรู้เร่ืองการใชย้าเฉพาะท่ีฤทธ์ิลดปวด ยาตา้นจุลชีพ วติามินและเกลือแร่ ยาและสารเคมีท่ีใชบ่้อยในทางทนั
ตกรรม รูปแบบยาเตรียมและการเขียนใบสัง่ยา การเลือกใชย้าอยา่งสมเหตุผล 
 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    รอยโรคในช่องปากท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโรคทางระบบ                                 1(1-0-2)          
              (Oral Manifestations of Systemic Diseases)  
               รายวชิาบงัคบัก่อน:   680-311 อายรุศาสตร์ทัว่ไปส าหรับทนัตแพทย ์
                                 685-323 ยาและการประยกุตใ์ชท้างทนัตกรรม 
 Prerequisites:     680-311 General Medicine for Dentists 
  685-323 Drugs and Applications in Dentistry 
 รอยโรคในช่องปากท่ีมีความสัมพนัธ์กบัโรคทางระบบ รอยโรคในช่องปากเป็นอาการแสดงส่วนหน่ึงของโรค
ทางระบบ ผลจากยารักษาโรคทางระบบ  
 Oral lesion associated with systemic disease, oral manifestation related to systemic disease and effects of drugs used 
to treat systemic disease 
 
685-422   ความปวดช่องปาก ใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบั ขากรรไกร   3(2-2-5)         
      (Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders)     
      ความหมายความปวด ระบาดวิทยา การประเมินความปวด การซักประวติัอาการปวด วิธีการตรวจประเมิน
ผูป่้วยปวด การวนิิจฉัยแยกโรคท่ีท าให้ปวดบริเวณช่องปากใบหนา้และขอ้ต่อขากรรไกร ความปวดจากระบบกลา้มเน้ือและ
กระดูก ความปวดจากกลา้มเน้ือตน้คอ ความปวดจากระบบประสาทและเสน้เลือด ความปวดจากความผิดปกติเส้นประสาท 
ความผิดปกติของการควบคุมกลา้มเน้ือ ความปวดท่ีเกิดจากความผิดปกติของฟัน เน้ือเยือ่อ่อนในปากและความผิดปกตินอก
กะโหลกศีรษะ โรคทางระบบท่ีท าใหเ้กิดอาการปวดในช่องปาก ใบหนา้ ขอ้ต่อขากรรไกร ความผิดปกติของการนอน (นอน
กดัฟัน ภาวะหยดุหายใจขณะหลบั) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความปวด หลกัการรักษาและวางแผนการรักษาโรคท่ีท าใหป้วดชนิดต่าง 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 วนิิจฉยัและวางแผนรักษาส าหรับงานทนัตกรรมพร้อมมูล 3(2-2-5) 
 (Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive Dentistry) 
 การตรวจพิเคราะห์โรคในช่องปาก การตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิก เก่ียวกับโลหิตวิทยา 
ภูมิคุม้กนัวิทยา จุลชีววิทยาคลินิก เคมีคลินิก จุลทรรศน์วิทยาท่ีจ าเป็นส าหรับการวนิิจฉัยโรคในช่องปาก หลกัการเก็บส่ิงส่ง
ตรวจทางคลินิก การแปลผลการทดสอบเพื่อใชใ้นการวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาแบบองคร์วม 



 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    คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 1 2(0-6-0) 
      (Clinical Oral Diagnosis and Radiology I ) 

 รายวชิาบงัคบัก่อน:   685-231 ทนัตรังสีวทิยา 
  685-321 พ้ืนฐานระบบบดเค้ียว 
  685-322 อายรุศาสตร์ช่องปากและพยาธิวทิยาช่องปาก      

 Prerequisites:     685-231 Dental Radiology 
  685-321 Basic Occlusion 
  685-322 Oral Medicine and oral Pathology 
              รายวชิาบงัคบัร่วม:   685-431 วนิิจฉยัและวางแผนรักษาส าหรับงานทนัตกรรมพร้อมมูล  
 Corequisite:     685-431 Diagnosis and Treatment Plan for Comprehensive Dentistry 
 ปฏิบัติงานในคลินิก ท าการซักประวติั ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ส่งต่อผูป่้วย ถ่ายภาพและแปลผล
ภาพรังสีผูป่้วย เพื่อการวนิิจฉยัและวางแผนการรักษา 
  Practice in clinic relating to history taking, examination, diagnosis, treatment plan, referring patient; taking 
and interpreting radiograph for diagnosis and treatment plan 
 
685-531        คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 2 2(0-6-0) 
      (Clinical Oral Diagnosis and Radiology II)  
 รายวชิาบงัคบัก่อน:  685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 1 
 Prerequisite:     685-432 Clinical oral Diagnosis and Radiology I 
 ปฏิบัติงานในคลินิก ท าการซักประวติั ตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษา ส่งต่อผูป่้วย ถ่ายภาพและแปลผล
ภาพรังสีผูป่้วย เพื่อการวนิิจฉยัและวางแผนการรักษา 
      Clinical practice relating to history taking, examination, diagnosis, treatment plan, referring patient; taking 
and interpreting radiograph for diagnosis and treatment plan 
 
685-631 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปาก อายรุศาสตร์ช่องปากและ  2(2-0-6) 
 ความปวดช่องปาก ใบหนา้ 
 (Clinical Oral Diagnosis Oral Medicine and Orofacial Pain) 
 รายวชิาบงัคบัก่อน:   685-432 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 1  
   685-531 คลินิกตรวจพิเคราะห์โรคช่องปากและทนัตรังสีวทิยา 2    
 Prerequisites:     685-432 Clinical oral Diagnosis and Radiology I 
  685-531 Clinical oral Diagnosis and Radiology II 
 รายวชิาบงัคบัร่วม: 685-421 รอยโรคในช่องปากท่ีมีความสมัพนัธ์กบัโรคทางระบบ 
  685-422 ความปวดช่องปาก ใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 
 



 Corequisites: 685-421 Oral Manifestations of Systemic Diseases 
  685-422 Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders 
 การตรวจและวางแผนการรักษาโรคในช่องปากท่ีซบัซอ้น ตรวจและให้การรักษา จดัการรอยโรคในช่องปาก
และความเจ็บปวดของช่องปาก ใบหน้าและขอ้ต่อขากรรไกร ความเจ็บปวดของช่องปาก ใบหน้าและขอ้ต่อขากรรไกร
เบ้ืองตน้ 
 Examination and treatment planning of complicated oral diseases, examination and treatment, management of 
uncomplicated oral soft tissue lesions and orofacial pain conditions 
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