
 

หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์ 

ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (ทนัตแพทยศาสตร์) 

ช่ือยอ่ ป.บณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก (ทนัตแพทยศาสตร์)ภาษาองักฤษ 
ช่ือเตม็ Graduate Diploma Program in Clinical Science (Dentistry) 
ช่ือยอ่ Grad.Dip.in Clin.Sc.(Dentistry) 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ เป็นหลกัสูตรผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายและการปฏิบติัจริงท่ีมุ่งเน้นการสร้างทนัตแพทยเ์ฉพาะสาขาท่ีมีความรู้ ความช านาญในการให้
การรักษาผูป่้วยอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั เป็นทนัตแพทยท่ี์มีคุณธรรม ยึดมัน่ในจรรยาบรรณวชิาชีพ มีจิตสาธารณะ สามารถ
ท างานเป็นทีมในการรักษาพยาบาล มีการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองโดยการติดตามความรู้ ความกา้วหนา้ และศึกษาเพ่ิมเติมใน
งานทันตกรรมและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งไดด้้วยตนเอง รวมทั้ งมีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการประกอบ
วิชาชีพ  ท าให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลและน ามาใชเ้พ่ือการดูแลผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ควบคู่กบัการปลูกฝังพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระบรมราชชนก “ขอใหถื้อประโยชน์ของเพ่ือนมนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง” เป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1  ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัคุณธรรม หลกัจรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพ และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
PLO2  ประเมินขอ้มูลทางวชิาการอยา่งเป็นระบบเพ่ือน ามาพฒันาตนเองและพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง 
PLO3  ปฏิบติังานแบบบูรณาการในบทบาทของทั้งผูน้ าและผูต้ามในทีมภายใตบ้ริบทของพหุวฒันธรรม 
PLO4  มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีทนัสมยัส่ือสารและน าเสนอ 
         ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

PLO5  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางทนัตกรรมและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วยภายใตห้ลกัการบริบาล 
          แบบองคร์วมอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

PLO6  สามารถด าเนินการคน้ควา้ทางวิชาการ รายงานผูป่้วย หรือโครงการวิจยัเบ้ืองตน้ส าหรับการต่อยอดในระดบัท่ีสูงข้ึน 
         ไดด้ว้ยตนเอง 

PLO7  สามารถใชภ้าษาไทย หรือภาษาองักฤษในการส่ือสาร น าเสนอ อภิปราย ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
PLO8  สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีทนัสมยัในการรักษาทางทนัตกรรมเฉพาะสาขาเพ่ือการดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  24 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  22 หน่วยกติ 

   หมวดวชิาบังคบัพื้นฐานจ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ เรียนจากรายวชิาต่อไปนี ้
   650- 712  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก     2((2)-0-4) 
  Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice 
  หมวดวชิาบังคบัเฉพาะสาขา 
1)  วชิาเอกทนัตกรรมประดิษฐ ์จ านวน  20 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิา ดงัน้ี  

667-711  ทนัตกรรมรากเทียม       1((1)-0-2) 
   Dental  Implant 
 667-712  ทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      1((1)-0-2) 
   Integrated  Prosthodontics 
 667-713  ใบหนา้และขากรรไกรประดิษฐ ์     1((1)-0-2) 
   Maxillofacial  Prosthodontics 

667-721  โครงงานพิเศษทางทนัตกรรมประดิษฐ ์    3(0-6-3) 
 Special Project in Prosthodontics 

 667-731  คลินิกฟันเทียมถอดไดป้ระยกุต ์     3(0-6-3) 
 Applied  Removable  Prosthodontic  Clinic 

 667-732  คลินิกฟันเทียมติดแน่นประยกุต ์     3(0-6-3) 
 Applied  Fixed  Prosthodontic  Clinic  

 667-733  คลินิกทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      3(0-6-3) 
 Integrated  Prosthodontic  Clinic  

667-751  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์1      1(0-2-1) 
   Prosthodontic Seminar I 
 667-752  สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ ์2      1(0-2-1) 
   Prosthodontic Seminar II 
 667-791  ระบบกะโหลกขากรรไกร       1((1)-0-2) 
   Craniomandibular  System 
 667-792  ทนัตวสัดุขั้นสูง       2((2)-0-4) 
   Advanced  Dental  Materials 
 
2) วชิาเอกทนัตกรรมบูรณะ  จ านวน  20 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวชิา และชุดวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารย ์            
     ท่ีปรึกษา ดงัน้ี 
 676-711  ทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง      2((2)-0-4) 

  Advanced Restorative Dentistry 
 676-721  ปฏิบติัการทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง     1(0-3-0) 

  Laboratory Procedures in Advanced Restorative Dentistry 
678-701  โครงงานพิเศษทางทนัตกรรมบูรณะ     3(0-6-3) 

 Special Project in Restorative Dentistry 
 



 678-712  สหวทิยาการประยกุตเ์พื่องานทนัตกรรมบูรณะ    1((1)-0-2) 
                Applied Multidiscipline for Restorative Dentistry 

 678-731  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นประยกุต ์1     4(0-12-0) 
 Applied Restorative Dentistry Clinic I 

 678-732  คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นประยกุต ์2     5(0-15-0) 
 Applied Restorative Dentistry Clinic II 

 678-751  สมัมนาทนัตกรรมบูรณะประยกุต ์     1(0-2-1) 
 Applied Restorative Dentistry Seminar  

 678-791              วสัดุทางทนัตกรรมบูรณะ  2(1-2-3) 
 Restorative Dental Materials 

 678-792 การสบฟันในงานทนัตกรรมบูรณะ 1(0-2-1) 
   Occlusion in Restorative Dentistry 

 678-794* ชุดวชิาทนัตกรรมบูรณะและทนัตกรรมเพื่อความสวยงาม   5((4)-3-8) 
               ส าหรับฟันหนา้  

   Restorative and Esthetic Dentistry for Anterior Teeth   
 

3)  วชิาเอกปริทนัตวทิยา  จ านวน  20 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิา ดงัน้ี 
 667-912   เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์                              1(1-0-2) 

  Applied Phamacology for Dentist 
 679-701  โครงงานพเิศษงานปริทนัตวทิยา                                       3(0-6-3) 

  Special Project  in  Periodontology 
 679-713   ปริทนัตวทิยาขั้นสูง  1                                              2((2)-0-4) 

  Advanced Periodontology I 
 679-714   ปริทนัตวทิยาขั้นสูง  2                                              2((2)-0-4) 

               Advanced Periodontology II 
 679-751   สมัมนาปริทนัตวทิยา 1      1(0-2-1) 

Periodontology Seminar I 
 679-790   คลินิกปริทนัตบ์ าบดั                                      4(0-12-0) 

  Periodontal Therapeutic Clinic   
 679-791  คลินิกปริทนัตข์ั้นสูง  1                                    2(0-6-0) 

  Advanced Periodontal Clinic  I 
 679-792   คลินิกปริทนัตข์ั้นสูง  2                                               4(0-12-0) 

  Advanced Periodontal Clinic  II 
    679-851 สมัมนาปริทนัตวทิยา  2      1(0-2-1) 
   Periodontology Seminar II   

 
4) วชิาเอกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  จ านวน  20 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิา ดงัน้ี 
 680-701  โครงงานพิเศษทางศลัยศาสตร์ช่องปากและ    3(0-6-3) 
   แมก็ซิลโลเฟเชียล       

                   Special Project in Oral and Maxillofacial Surgery 



 
680-711  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน ์   1((1)-0-2) 

   Conspectus of Oral and Maxillofacial Surgery 
680-712  วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและ    1((1)-0-2) 

แมก็ซิลโลเฟเชียล  
    Current Advances in Oral and Maxillofacial Surgery 

680-722  แก่นความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและ   1(0-2-1) 
 แมก็ซิลโลเฟเชียล  

    Essential Knowledge related to Oral and  
    Maxillofacial Surgery 

680-730  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก      4(0-12-0) 
    Oral Surgery Clinic 
 680-731  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1   4(0-12-0) 

Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I 
 680-735  คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   3(0-9-0) 

Integrated Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 
 680-751  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1   1(0-2-1) 

Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery I 
 680-752  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2   1(0-2-1) 

Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery II 
 680-753  สมัมนาวารสารสโมสร      1(0-2-1)  

      Journal Club 
   

5) วชิาเอกอายรุศาสตร์ช่องปาก  จ านวน 20 หน่วยกิต โดยเลือกเรียนจากรายวชิา และชุดวชิา ภายใตค้  าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา ดงัน้ี 

 685-753  วารสารสโมสร       1(0-2-1) 

                               Journal  Club 

685-792  จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง    2((1)-3-2) 

                                       Advanced Oral Microbiology and Immunology 

686-711  พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง      1((1)-0-2) 

                                        Advanced  Oral Pathology 

687-712  อายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง      2((2)-0-4) 

                                      Advanced Oral Medicine 

687-713  เร่ืองยอ่ของความปวดช่องปากใบหนา้และความผดิปกติ   1((1)-0-2) 

                                       บริเวณขมบัขากรรไกร 

                                        Synopsis of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders 

687-732  คลินิกวนิิจฉยัโรคช่องปาก      1(0-2-1) 

                                       Oral Diagnostic Clinic 

 



687-733  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1     2(0-4-2) 
   Advanced Oral Medicine Clinic I 

687-734  คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 2     2(0-4-2) 
   Advanced Oral Medicine Clinic II 

687-735  คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณ   1(0-2-1) 
   ขมบัขากรรไกร  
   Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Clinic  

687-751  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปาก    1(0-2-1) 
   Case Conference in Oral Medicine 

687-791  โครงงานพิเศษทางอายรุศาสตร์ช่องปาก    3(0-6-3) 
Special Project in Oral Medicine  

       687-793*  ชุดวชิาทกัษะทางคลินิกและวทิยาศาสตร์ขั้นสูงทางอายรุศาสตร์  5((4)-3-8) 
    ช่องปาก  
    Advanced Clinical Skills and Science in Oral Medicine 

687-835    คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ความผิดปกติบริเวณ   1(0-2-1) 
   ขมบัขากรรไกรและทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั 
   Orofacial Pain,Temporomandibular Disorders and  
   Dental Sleep Medicine Clinic  

688-712  รังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง    1((1)-0-2) 
   Advanced in Oral and Maxillofacial Radiology 

688-732  คลินิกรังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    1(0-2-1) 
   Oral and Maxillofacial Radiology Clinic 
 

2. หมวดวชิาเลือก                                                           2  หน่วยกติ 

650-751  สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม     1(0-2-1) 
     Seminar in Digital Dental Technology  
 667-840     การถ่ายภาพทางคลินิก      1((1)-0-2) 
       Clinical  Photography 
 667-842  การเรียนการสอนทางทนัตกรรม     2((1)-2-3) 
   Teaching  and  Learning   in  Dentistry 
 667-912  เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์     1(1-0-2) 
   Applied  Pharmacology  for  Dentist 
 678-793 รากเทียมเพื่องานทนัตกรรมบูรณะ 2((1)-2-3) 

  Dental Implant for Restorative Dentistry 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้   2((1)-2-3) 

 Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 
680-971  โลกทรรศนศ์ลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   2(0-6-0) 

    Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 
686-851  การประชุมทางคลินิก-พยาธิวทิยา     1(0-2-1) 

     Clinicopathological Conference 



 687-714     อายรุศาสตร์ทัว่ไปประยกุต ์      1((1)-0-2) 
   Applied General Medicine 

687-792  เภสชัวทิยาประยกุตท์างทนัตกรรม     1((1)-0-2) 
   Applied Pharmacology in Dentistry 

687-851  การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและ   1(0-2-1) 
   ความปวดช่องปากใบหนา้ 
  Case  Conference  in  Oral  Medicine  and  Orofacial  Pain 

679-793      ชุดวิชาทนัตวสัดุ และทนัตกรรมดิจิทลัทางปริทนัตวทิยา   5((4)-3-8) 
      Dental Materials in Periodontics    

 680-991  ชุดวชิาศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลสงัเขป   5((4)-3-8) 
               Concise Oral and Maxillofacial Surgery 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
สาขาวชิาทนัตกรรมประดษิฐ์ 

   ปีที ่1  
ภาคการศึกษาที ่ 1 
รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา ดงัน้ี 
667-711   ทนัตกรรมรากเทียม                            
667-721   โครงงานพิเศษทางทนัตกรรมประดิษฐ ์      
667-751   สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ์ 1                  
667-731   คลินิกฟันเทียมถอดไดป้ระยกุต ์              
667-732   คลินิกฟันเทียมติดแน่นประยกุต ์             

 
 

 
2 
11 

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

ภาคการศึกษาที ่ 2 
วชิาเลือก 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา ดงัน้ี  
667-712   ทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน                
667-713   ใบหนา้และขากรรไกรประดิษฐ ์              
667-733   คลินิกทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน         
667-752   สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ์ 2                 
667-791   ระบบกะโหลกขากรรไกร                     
667-792   ทนัตวสัดุขั้นสูง                            

 
 

 
2 
9 

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

1((1)-0-2) 
2((2)-0-4) 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  24 
 
สาขาวชิาทนัตกรรมบูรณะ   

ปีที ่ 1 
ภาคการศึกษาที ่ 1 
รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา* ดงัน้ี 
676-711   ทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง        
676-721   ปฏิบติัการทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง     
678-731   คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นประยกุต ์1       
678-791   วสัดุทางทนัตกรรมบูรณะ           
678-792   การสบฟันในงานทนัตกรรมบูรณะ         

 
 
 
 

 
2 
10 

2((2)-0-4) 
1(0-3-0)  
4(0-12-0) 
2(1-2-3)  
1(0-2-1) 

ภาคการศึกษาที ่ 2 
วชิาเลือก  
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา* ดงัน้ี 
678-701   โครงงานพิเศษทางทนัตกรรมบูรณะ         
678-712   สหวทิยาการประยกุตเ์พื่องานทนัตกรรมบูรณะ  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 
10 

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

 
 



678-732   คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นประยกุต ์2  
678-751   สมัมนาทนัตกรรมบูรณะประยกุต ์    

 5(0-15-0) 
1(0-2-1) 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  24 
* นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนชุดวชิาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัวชิาบังคบัเฉพาะสาขาได้ 
 

สาขาวชิาปริทนัตวทิยา   
ปีที ่ 1 

ภาคการศึกษาที ่ 1 
รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา ดงัน้ี 
667-912   เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์      
679-701   โครงงานพิเศษทางปริทนัตวทิยา                                
679-713   ปริทนัตวทิยาขั้นสูง  1            
679-751   สมัมนาปริทนัตวทิยา 1           
679-790   คลินิกปริทนัตบ์ าบดั               

 
 
 
  

 
2 
11 

1(1-0-2) 
3(0-6-3) 
2((2)-0-4) 
1(0-2-1)   
4(0-12-0)   

ภาคการศึกษาที ่ 2 
วชิาเลือก  
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา ดงัน้ี 
679-714   ปริทนัตวทิยาขั้นสูง  2  
679-791   คลินิกปริทนัตข์ั้นสูง  1     
679-792   คลินิกปริทนัตข์ั้นสูง  2            
679-851   สมัมนาปริทนัตวทิยา 2                            

 
 
 
  

 
2 
9 

2((2)-0-4)  
2(0-6-0) 
4(0-12-0)   
1(0-2-1)                                                                                                                                                                                                                                                       

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  24 
 

สาขาวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   
ปีที ่ 1 

ภาคการศึกษาที ่ 1 
รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา ดงัน้ี 
680-711   ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน ์
680-722   แก่นความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและ 
                แมก็ซิลโลเฟเชียล 
680-730   คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 
680-751   สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1  
680-753   สมัมนาวารสารสโมสร 

 
 
 
  

 
2 
8 

1((1)-0-2) 
1(0-2-1) 

 
4(0-12-0) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

 



ภาคการศึกษาที ่ 2 
วชิาเลือก  
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา ดงัน้ี 
โครงงานพิเศษทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
680-712   วิทยาการก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  
680-731   คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 
680-735   คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
680-752   สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2 

 
 
 
  

 
2 
12 

3(0-6-3) 
1((1)-0-2) 
4(0-12-0) 
3(0-9-0) 
1(0-2-1) 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  24 

 
สาขาวชิาอายุรศาสตร์ช่องปาก   

ปีที ่ 1 
ภาคการศึกษาที ่ 1 
รายวชิาบงัคบัพ้ืนฐาน 
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา* ดงัน้ี 
686-711   พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง 
687-712   อายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 
687-713   เร่ืองยอ่ของความปวดช่องปากใบหนา้และความ 
                 ผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 
687-732   คลินิกวนิิจฉยัโรคช่องปาก 
687-791   โครงงานพิเศษทางอายรุศาสตร์ช่องปาก 
688-712   รังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 

 
 
 
 

 
2 
9 

1((1)-0-2) 
2((2)-0-4) 
1((1)-0-2) 

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

1((1)-0-2) 
 

ภาคการศึกษาที ่ 2 
วชิาเลือก  
รายวชิาบงัคบัเฉพาะสาขา* ดงัน้ี 
685-753   วารสารสโมสร 
685-792   จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง 
687-733   คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1 
687-734   คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 2 
687-735   คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติ 
                บริเวณขมบัขากรรไกร  
687-751   การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปาก 
687-835   คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ความผิดปกติบริเวณขมบั 
                ขากรรไกรและทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั 
688-732   คลินิกรังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

 
 
 

  

 
2 
11 

1(0-2-1) 
2((1)-3-2) 
2(0-4-2) 
2(0-4-2) 
1(0-2-1) 

 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
 1(0-2-1) 

จ านวนหน่วยกติตลอดหลกัสูตร   ไม่นอ้ยกวา่  24 
* นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนชุดวชิาทีส่ามารถเทยีบเคยีงกบัวชิาบังคบัเฉพาะสาขาได้ 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิตทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร์  หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. 2564 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ปฏิบติัตนโดยยดึหลกั
คุณธรรม หลกัจรรยาบรรณทาง
วชิาการ วชิาชีพ และความ
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

 ก าหนดใหมี้วฒันธรรมองคก์รเพ่ือเป็น
การปลูกฝังใหน้กัศึกษามีระเบียบวนิยั
มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ปฏิบติั
ตามพรบ. วชิาชีพ 

 ยดึหลกัจริยธรรม และผลประโยชน์ของ
ผูป่้วยเป็นท่ีตั้งในการอภิปราย วาง
แผนการรักษา และการแกปั้ญหา
ผูป่้วย 

 ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณ จริยธรรม
เคารพกฎกติกาของการปฏิบติังาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ทั้งดา้นการใหก้าร
รักษาพยาบาล และการวจิยั มี
จิตส านึกสาธารณะ 

 ประเมินจากการรับผดิชอบใน
ฐานะผูน้ ากิจกรรมวชิาการ และ
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวชิาการ
อยา่งครบถว้น

 ประเมินจากการรับผดิชอบต่อ
ผูป่้วยโดยการการดูแลรักษา
ต่อเน่ืองจนการรักษาเสร็จสมบูรณ์

 ประเมินจากกการมีวนิยัในการใช้
สถานท่ีอุปกรณ์ในคลินิกเคร่ืองมือ
วจิยัของส่วนรวม และการปฏิบติั
ตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้

PLO2 ประเมินขอ้มูลทางวชิาการ
อยา่งเป็นระบบเพ่ือน ามาพฒันา
ตนเองและพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 การเรียนการสอนท่ีเนน้การเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง ไดแ้ก่ Case-based learning,
group discussion การสมัมนา การท า
โครงงานพเิศษ 

 มีรายวชิาท่ีมีการมอบหมายงานให้
นกัศึกษาไดสื้บคน้ขอ้มูลจากวารสาร
วชิาการระดบันานาชาติน ามาคิดเชิง
วพิากษ ์วเิคราะห์และน าเสนอในชั้น
เรียนเช่นรายวชิาสมัมนาวารสาร
สโมสร มีการก าหนดใหน้กัศึกษาตอ้ง
แปลผล วเิคราะห์และวจิารณ์ และ
ประเมินคุณภาพของขอ้มูลจาก
วารสารทางวชิาการระดบันานาชาติ 
ในการน าเสนอทุกคร้ังจากส่ิงพิมพท่ี์
เป็นปัจจุบนั สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกและ
โครงงานวจิยั  

 ประเมินหลากหลายวธีิ เพื่อให้
ครอบคลุมการประเมินดา้น
ความรู้ทั้งการเรียนในหอ้งเรียน
และการศึกษาดว้ยตนเอง โดย
การสอบวดัความรู้ การรายงาน
การศึกษาคน้ควา้ การวเิคราะห์
กรณีศึกษา การน าเสนอปากเปล่า
 นกัศึกษารับทราบผลการประเมิน
ทนัทีทุกคร้ังหลงัส้ินสุดการ
ปฏิบติังาน  และไดรั้บค าแนะน า
การปรับปรุงจากอาจารยนิ์เทศงาน 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO3 ปฏิบติังานแบบบูรณาการ
ในบทบาทของทั้งผูน้ าและผูต้าม
ในทีมภายใตบ้ริบทของ 
พหุวฒันธรรม 
 

 การรับผดิชอบ ดูแลผูป่้วยท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
ร่วมกบัทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบูรณาการความรู้ร่วมกนั และ
ปฏิบติังานของส่วนของตนเองอยา่ง
สมบูรณ์ เพ่ือใหส่้วนอ่ืน สามารถด าเนินการ
ได ้

 การมีมนุษยสมัพนัธ์ และการวางตวัในการ
ท างานท่ีดี ทั้งการท างานร่วมกนั การ
แกปั้ญหากรณีศึกษา และการท างานร่วมกบั
บุคลากรต่าง ๆ  ในทีมการรักษา 
 จดัการอบรมเชิงปฏิบติัการก่อนการเรียน

เร่ืองลกัษณะของบุคคล การท างานร่วมกนั 
  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาท างานเป็นหมู่คณะ 

และการแสดงออกของภาวะผูน้ า หรือผู ้
ตามท่ีดีในหลากหลายสถานการณ์ 

 ประเมินความสามารถรับผิดชอบ
ผูป่้วยในงาน multiplication และ
เจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการ อ่ืน ๆ 
และการดูแลผูป่้วยท่ีใชก้ารรักษา
ร่วมกนัของหลายสาขา 

 ประเมินทุกรายวชิาทั้งบรรยาย 
สมัมนา และคลินิก โดยพิจารณา
จาก ความสามารถในการแสดง
บทบาทของการเป็นผูน้ าและผู ้
ตามท่ีเหมาะสมเม่ือมีการท างาน
เป็นทีม รวมทั้งการประเมินการ
แสดงออกของการตระหนกัถึง
ความรับผิดชอบ ความสนใจใน
การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

PLO4 มีทกัษะการวเิคราะห์เชิง
ตวัเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
ทนัสมยั ส่ือสารและน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม  
 

 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
และส่ือการสอนอิเลคทรอนิกส์ท่ี
เพียงพอท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 จดัใหน้กัศึกษาน าเสนอผลงานและ
กรณีศึกษาท่ีตอ้งใชท้กัษะทาง
เทคโนโลย ีสารสนเทศ ในการ
ประชุมสมัมนาท่ีจดัการเรียนการสอน
ทุกสปัดาห์ และในท่ีประชุมวชิาการ
ระดบัชาติ 

 

 ประเมินจากรายวชิาสมัมนา โดย
ใชแ้บบประเมิน และการอภิปราย
ร่วมกนัระหวา่งคณาจารยแ์ละ
นกัศึกษา โดยพิจารณาจากทกัษะ
การส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ทกัษะการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ความสามารถในการอธิบายและ
อภิปราย การเลือกใชฐ้านขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหรือ
ตอบค าถามไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ทนัสมยั   

 ประเมินโดยใชแ้บบประเมินใน
การใชท้กัษะคณิตศาสตร์ และสถิติ
อยา่งเหมาะสม 
 

PLO5 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางทนั
ตกรรมและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งมา
ใชใ้นการใหก้ารดูแลรักษาผูป่้วย
ภายใตห้ลกัการบริบาลแบบองค์

 ก าหนดกรณีศึกษาในการปฏิบติังานทาง
คลินิกท่ีหลากหลาย  

 การใช้ปัญหาเป็นพ้ืนฐานเรียนรู้จาก
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโดยใชก้ลวิธีการ

 ประเมินโดยการสอบวดัความรู้โดย
ใช้ข้อสอบ การรายงานการศึกษา
คน้ควา้ การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
ท าโครงการ การน าเสนอปากเปล่า 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

รวมอยา่งเหมาะสมและปลอดภยั  สอนท่ีหลากหลายทั้งการบรรยายร่วมกบั
การอภิปราย การค้นควา้ การวิเคราะห์ 
และท ากรณีศึกษา ตลอดจนการน าเสนอ
ประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจ 

 จัด ก าร เรี ยก ารสอน เส ริม  โ ด ย ฝึ ก
ปฏิบัติงานหัตถการต่าง ๆ ทางคลินิก
ก่อนการปฏิบติังานจริง 

 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกให้
นกัศึกษาไดพ้บและแกปั้ญหาทางวชิาชีพ
ท่ีหลากหลาย 

และการสอบกรณีศึกษาท่ีหลากหลาย 
 ประเมินความรู้ในขณะให้การดูแล

รักษาผู ้ป่วยในคลินิก และในห้อง
ผา่ตดั โรงพยาบาลทนัตกรรม 

PLO6 สามารถด าเนินการคน้ควา้
ทางวชิาการ รายงานผูป่้วย หรือ
โครงการวจิยัเบ้ืองตน้ส าหรับการ
ต่อยอดในระดบัท่ีสูงข้ึน ไดด้ว้ย
ตนเอง 

- มอบหมายและคิดโจทยปั์ญหาร่วมกนั
ระหวา่งอาจารยแ์ละผูเ้รียน เพ่ือใหมี้การตั้ง
สมมุติฐาน ออกแบบการวจิยั ด าเนินการ
วจิยั รวบรวมผล และวเิคราะห์ขอ้มลูทาง
สถิติ โดยการใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป
และน าเสนอขอ้มูล 
 จดัสรรงบประมาณใหน้กัศึกษาท า
โครงงานพิเศษหรือโครงงานวจิยัท่ีไม่
ซบัซอ้นท่ีมาจากปัญหาทางคลินิกและ
น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการระดบัชาติ 
เพื่อใหมี้ความรู้ท่ีทนัสมยัในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานศลัยศาสตร์ช่องปาก 

 แบบประ เมิน ผลด้านความ รู้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ความสามารถ
ในการออกแบบงานวิจยั หลกัสถิติ 
และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อวเิคราะห์ผล 
 ประเมินความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน 

 
 
 
 

PLO7 สามารถใชภ้าษาไทย หรือ
ภาษาองักฤษในการส่ือสาร 
น าเสนอ อภิปราย ไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 
 

 จดัใหน้กัศึกษาน าเสนอ อภิปรายวารสาร
สโมสรเป็นภาษาองักฤษ 
 นกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูน้ า
เสนอหวัขอ้ท่ีก าหนดในชัว่โมงสมัมนา 
และน าเสนอผลงานในการประชุม 
research day ของคณะฯ เพื่อฝึกการ
น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการภายนอก 

 ประเมินจากรายวชิาสมัมนา โดย
พิจารณาจากการประเมินผลโดยใช้
แบบประเมิน และการอภิปราย
ร่วมกนัระหวา่งคณาจารยแ์ละ
นกัศึกษา โดยพิจารณาจากทกัษะ
การส่ือสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ความสามารถในการ
อธิบายและอภิปราย การเลือกใช้
ฐานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการแกไ้ข
ปัญหาหรือตอบค าถามไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและทนัสมยั 

 ประเมินพฤติกรรมและทกัษะการ
น าเสนอปากเปล่า  



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO8 สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ี
ทนัสมยัในการรักษาทาง 
ทนัตกรรมเฉพาะสาขาเพื่อการ
ดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

มีการจดั pre-session course เพ่ือปรับพ้ืน
ฐานความรู้ก่อนปฏิบติังานจริง 
 จดัการเรียนการสอนเป็น clinical 

based หรือ community based แลว้แต่
วชิาเอก ใหน้กัศึกษาไดพ้บและ
แกปั้ญหาทางวชิาชีพท่ีหลากหลาย 

 จดัการเรียการสอนเสริม โดยฝึก
ปฏิบติังานหตัถการต่าง ๆ ทาง
คลินิกก่อนการปฏิบติังานจริง 

 ส่งนกัศึกษาปฏิบติังาน
โรงพยาบาลสมทบในรายวชิา
ทางดา้นการแพทย ์

 ส่งนกัศึกษาปฏิบติังานเพ่ิมเติมใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, 
โรงพยาบาล สมทบ ในส่วนของ
โรคทางระบบ 

 มีกรณีศึกษาผูป่้วย แบบฝึกหดั
หรือโครงงานใหน้กัศึกษาไดฝึ้ก
คิด ฝึกปฏิบติั ฝึกแกปั้ญหาแทน
การท่องจ า 

 ประเมินการวางแผนการท างานท่ี 
      ถูกหลกัวชิาการเป็นขั้นตอน  
 ประเมินผลงานท่ีไดจ้ากการ 
      ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมากนอ้ย 
 ประเมินกระบวนการปฏิบติังานวา่ 
      ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและมี 
      ประสิทธิภาพ 
 ประเมินพฤติกรรมขณะปฏิบติังาน 
      ท่ีนกัศึกษาแสดงออกระหวา่งการ 
      ใหก้ารดูแล รักษาผูป่้วย 

 

 

 

 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

หลกัสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตทำงวทิยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก  สำขำวชิำทนัตแพทยศำสตร์  

  หมวดวชิำบังคบั 
  รำยวชิำบังคบัพื้นฐำน 

650-712 ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก 2((2)-0-4) 
Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice 
องคค์วามรู้ แนวคิดในปัจจุบนั เก่ียวกบัชีววทิยา จุลชีววทิยา และสรีรวิทยาของอวยัวะในช่องปากกระดูกขากรรไกร

และใบหน้า  รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกับการหายของแผล  ปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอมการพฒันาการของกระดูก
ขากรรไกร  ใบหนา้ และกะโหลกศีรษะ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคพัภวิทยา และการเจริญเติบโตและการถ่ายทอดทางพนัธุกรรม  ลกัษณะ
ของชีววิทยาพ้ืนฐานของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก  และโรคภูมิตา้นทานบกพร่อง และวสัดุทางการแพทย ์รวมถึงการน า
ความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวนิิจฉยัโรค 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายเน้ือหาหวัขอ้พ้ืนฐานดา้นชีวเวชศาสตร์ในทางคลินิกทนัตกรรมได้
Knowledge and concept of biology, microbiology and physiology of the oral and maxillofacial region; mechanism

of wound healing; physical reaction to foreign bodies; craniofacial development and growth of the oral and maxillofacial 
region in  embryology and genetics; carcinogenesis in oral cavities; immunodeficiency diseases; materials used in medicine; 
computer knowledge in the diagnosis of the disease 

Learning outcomes: Students are able to 

1. Explain basic topics of biomedical science in dental clinic.

รำยวชิำบังคบัเฉพำะสำขำ 
วชิำเอกทนัตกรรมประดษิฐ์ 
667-711 ทนัตกรรมรากเทียม 1((1)-0-2) 

Dental  Implant 
ปรัชญาเทคนิคขอ้บ่งช้ีขอ้ดีขอ้เสียขอ้หา้มในการใชร้ากเทียมและวสัดุท ารากเทียม ชีววทิยาเชิงกลของการรักษาดว้ย

รากเทียม วางแผนการรักษาความส าคญัของภาพถ่ายรังสีและการประเมินผลด้วยภาพถ่ายรังสีการออกแบบฟันเทียม ความ
ร่วมมือกบัทนัตแพทยส์าขาอ่ืนในการใหก้ารรักษาดว้ยรากเทียม 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
1. วางแผนการรักษาทนัตกรรมรากเทียม

2. บูรณะรากเทียมไดอ้ยา่งเหมาะสม

3. ท าการรักษาแบบเป็นทีม

Theory, philosophy, techniques, indications, contraindications, biocompatibility, biomechanics of dental implant;
effects on oral organs and patient’s emotion; type of implant; patient selection and treatment planning; significance of 
radiograph; implant prosthesis design; surgical process; laboratory process and interdisciplinary treatment; implant failure 
analysis, prevention and correction 



Learning outcomes: Students are able to apply knowledge to 

1. Plant implant prosthetically 

2. Restore implant properly 

3. Provide implant treatment by team approach  

 
667-712 ทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน      1((1)-0-2) 
 การรักษาร่วมทางทนัตกรรมประดิษฐ์ กบัปริทนัตวิทยา วิทยาเอ็นโดดอนท์ ทนัตกรรมจดัฟัน ทนัตกรรมบดเค้ียว 
ทนัตกรรมหตัการ ศลัยศาสตร์ช่องปาก  

  ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 
1. ท าการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐร่์วมกบัปริทนัตวทิยา 

2. ท าการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐร่์วมกบัวทิยาเอน็โดดอนท ์

3. ท าการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐร่์วมกบัทนัตกรรมจดัฟัน 

4. ท าการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐร่์วมกบัทนัตกรรมบดค้ียว 

5. ท าการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐร่์วมกบัทนัตกรรมหตัถการ 

6. ท าการรักษาทางทนัตกรรมประดิษฐร่์วมกบัศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

Treatment of other fields as related to prosthodontic treatment; periodontics, endodontics, orthodontics, 
occlusion, restorative dentistry and maxillofacial surgery 

Learning outcomes: Students are able to apply knowledge to 

1. Prosthodontics treatment in relation to periodontics 

2. Prosthodontics treatment in relation to endodontics  

3. Prosthodontics treatment in relation to orthodontics 

4. Prosthodontics treatment in relation to occlusion  

5. Prosthodontics treatment in relation to restorative dentistry 

6. Prosthodontics treatment in relation to oral and maxillofacial surgery 

 
667-713 ใบหนา้และขากรรไกรประดิษฐ ์      1((1)-0-2) 
 Maxillofacial  Prosthodontics 
 การประดิษฐ์อวยัวะเทียมเพ่ือทดแทนส่วนท่ีสูญเสียไปของใบหน้าขากรรไกรทั้งท่ีเป็นมาแต่ก าเนิดและภายหลงั 
เคร่ืองมือท่ีช่วยสนบัสนุนการรักษา ป้องกนัอวยัวะท่ีเกิดจากการรักษารังสีบ าบดั 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ  
1.  วินิจฉัย และวางแผนการรักษาในผูป่้วยท่ีมีความพิการบริเวณใบหน้าและขากรรไกรตั้งแต่ก าเนิดและภายหลัง 

รวมทั้งการใหก้ารรักษาทางทนัตกรรมในผูป่้วยมะเร็งก่อนการฉายรังสีรักษา การใหเ้คมีบ าบดัและผา่ตดั  
2.  สามารถท าฟันเทียมพร้อมแผน่ปิดเพดานได ้ 

 Concepts and construction method of maxillofacial prostheses for maxillofacial acquired, developmental defects; 
construction of treatment devices  

  Learning outcomes: Students are able to  



1.  Diagnosis and treatment planning for congenital and acquired cranio – and orofacial defect patients. The 
practice includes a basic dental treatment, emergency treatment, and others, pre-cancer therapies, radiation, 
chemotherapy, or surgical procedure.  

2.  Fabrication of intraoral prosthesis maxillary obturators. 
 
667-721 โครงงานพิเศษทางทนัตกรรมประดิษฐ์ 3(0-6-3) 
 Special Project in Prosthodontics 
  โครงงานทางทันตกรรมประดิษฐ์ รวมถึง โครงการวิจัยขนาดเล็ก รายงานกรณีผูป่้วย บททบทวนวรรณกรรม 
ส่ิงประดิษฐ ์
  ผลลพัธ์การเรียนรู้ : ผูเ้รียนสามารถ 

1. วางแผนและท าโครงการเก่ียวขอ้งกบังานทนัตกรรมประดิษฐไ์ด ้

2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงงานได ้

3. น าเสนอและอภิปรายเก่ียวกบัโครงงานท่ีท าดว้ยทกัษะการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  Project in relation to prosthodontics including minor research project, case report, literature review, invention 
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Planning and conducting the project in relation to prosthodontics 

2. Conduct the literature reviews relating to the project topics 

3.   Present and discuss the projects with effective communication skills 
 
667-731 คลินิกฟันเทียมถอดไดป้ระยกุต ์      3(0-6-3) 
 Applied  Removable  Prosthodontic  Clinic 
 รักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมถอดได้ในรายท่ีซับซ้อนการใช้เคร่ืองมือพิเศษวสัดุพิเศษนอกเหนือจากรายปกติ 
จริยธรรมในการใหบ้ริการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วางแผนการรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมถอดไดใ้นรายท่ีซบัซอ้น 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมถอดไดใ้นรายท่ีซบัซอ้น 

3. ใชเ้คร่ืองมือและวสัดุพิเศษในการรักษาผูป่้วย 

4. มีจริยธรรมในการรักษาผูป่้วย 

Treatment of complicated removable prosthodontic patients; c; using of advanced and complicated devices in 
patient treatment; with ethical mind in clinical services 

Learning outcomes: Students are able to 
1. Plan treatment in complicated removable prosthodontic patients 

2. Treat complicated removable prosthodontic patients 

3. Use advanced and complicated devices in patient treatment  

4. Treat patients with ethical mind 

 
 
 



667-732 คลินิกฟันเทียมติดแน่นประยกุต ์      3(0-6-3) 
 Applied  Fixed  Prosthodontic  Clinic  
 รักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมติดแน่นชนิดซบัซอ้น ผูป่้วยท่ีฟันสึกไปมากทุกซ่ี ขากรรไกรล่างเปล่ียนต าแหน่ง มิติ
แนวด่ิงขณะสบฟันและอ่ืนๆ การใชเ้คร่ืองมือพิเศษวสัดุพิเศษนอกเหนือจากรายปกติ จริยธรรมในการใหบ้ริการ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วางแผนการรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมติดแน่นในรายท่ีซบัซอ้น 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมติดแน่นในรายท่ีซบัซอ้น 

3. ใชเ้คร่ืองมือและวสัดุพิเศษในการรักษาผูป่้วย 

4. มีจริยธรรมในการรักษาผูป่้วย 

Treatment of complicated fixed prosthodontic patients, severely wear patients, patients with loss of vertical 
dimension, patients with abnormal mandible positions etc; using of advanced and complicated devices in patient treatment; 
with ethical mind in clinical services 

Learning outcomes: Students are able to 
1. Plan treatment in complicated fixed prosthodontic patients 

2. Treat complicated fixed prosthodontic patients 

3. Use advanced and complicated devices in patient treatment  

4. Treat patients with ethical mind 

 
667-733 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐผ์สมผสาน     3(0-6-3) 
 Integrated  Prosthodontic  Clinic 
 รักษาผูป่้วยในรายท่ีซบัซ้อนท่ีตอ้งบูรณะฟันโดยมีการผสมผสานฟันเทียมติดแน่น ฟันเทียมถอดได ้และรากเทียม 
การใชเ้คร่ืองมือพิเศษวสัดุพิเศษนอกเหนือจากรายปกติ จริยธรรมในการใหบ้ริการ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. วางแผนการรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมแบบผสมผสานในรายท่ีซบัซอ้น 

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งใส่ฟันเทียมแบบผสมผสานในรายท่ีซบัซอ้น 

3. ใชเ้คร่ืองมือและวสัดุพิเศษในการรักษาผูป่้วย 

4. มีจริยธรรมในการรักษาผูป่้วย 

Treatment of complicated patients required combination of removable, fixed prosthodontic treatment, dental 
implants;  using of advanced and complicated devices in patient treatment; with ethical mind in clinical services  

 Learning outcomes: Students are able to 
1. Plan for complicated patients required combination prosthodontic treatment 

2. Treat complicated patients required combination prosthodontic treatment 

3. Use advanced and complicated devices in patient treatment  

4. Treat patient with ethical mind 

 
 
 



667-751 สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ์ 1       1(0-2-1) 
 Prosthodontic Seminar I 
 หวัขอ้ทางทนัตกรรมประดิษฐท่ี์เก่ียวกบัทนัตกรรมติดแน่น ครอบคลุมวรรณกรรมคลาสสิกแนวคิดในปัจจุบนั  และ
การใชห้ลกัฐานเชิงประจกัษ ์ 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. คน้ควา้บทความในหว้ขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา 

2. อ่านวเิคราะห์และวจิารณ์บทความทางทนัตกรรมประดิษฐไ์ด ้

3. น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการรักษาผูป่้วย 

 Fixed prosthodontic topics; focusing on classic articles, current thoughts and evidence based studies  
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Search and select articles on the seminar topics 

2. Read, analyze, and criticize prosthodontic articles 

3. Applied knowledge to plan treatment for patients 

 

667-752 สมัมนาทนัตกรรมประดิษฐ์ 2       1(0-2-1) 
 Prosthodontic Seminar II 
 วิเคราะห์ วิจารณ์ บทความทางทันตกรรมประดิษฐ์ถอดได้  ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อให้เข้าใจงานทาง  
ทนัตกรรมประดิษฐถ์อดได ้ประยกุตใ์ชก้บัผูป่้วยจริง 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. คน้ควา้บทความในหว้ขอ้ท่ีตอ้งการศึกษา 
2. อ่าน วเิคราะห์ และวจิารณ์บทความทางทนัตกรรมประดิษฐถ์อดได ้
3. น าความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนการรักษาผูป่้วย 

 Analyze, criticize article related removable prosthodontics. Apply knowledge to clinical cases 
 Learning outcomes: Students are able to 

1. Search and select articles on the seminar topics 
2. Read, analyze, and criticize removable  prosthodontic articles 
3. Applied knowledge to plan treatment for patients 

 
667-791 ระบบกะโหลกขากรรไกร       1((1)-0-2) 
 Craniomandibular  System 
 หลกักายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ การเจริญเติบโตและความชราภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบดเค้ียว  การวิเคราะห์
ปัญหาจากการบดเค้ียว  การเจ็บปวดของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบดเค้ียวท่ีซบัซอ้น  การเจ็บปวดบริเวณใบหนา้กลา้มเน้ือการ
บดเค้ียวขอ้ต่อขากรรไกร  หลกัการวิศวกรรมการเคล่ือนท่ีของขากรรไกรล่างและปัจจยัท่ีควบคุมรูปร่างดา้นบดเค้ียวของฟัน 
วเิคราะห์และกรอแกก้ารสบฟันท่ีเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีววทิยาและกลศาสตร์ของระบบการบดเค้ียว  
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายกายวภิาคศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบดเค้ียว  

2. อธิบายหลกัการวศิวกรรมการเคล่ือนท่ีของขากรรไกรล่างและปัจจยัท่ีควบคุมรูปร่างดา้นบดเค้ียวของฟัน  

 



3. วเิคราะห์ปัญหาจากการบดเค้ียวและการเจ็บปวดของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. วเิคราะห์กระบวนการกรอแกก้ารสบฟันท่ีเป็นปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีววทิยาและกลศาสตร์ของระบบการบดเค้ียว  

 Head and neck anatomy; growth and aging as related to masticatory system; analysis of masticatory problems 
related to facial, muscle, and temporomandibular joint pains;mechanic of mandibular movements  and determinants of 
occlusal morphology; occlusal adjustment as related to biology and mechanic of occlusion  

 Learning outcomes: Students are able to 
1. Explain anatomy related to masticatory system 

2. Explain mechanic of mandibular movements and determinants of occlusal morphology 

3. Analyze masticatory problems related to facial muscle, and temporomandibular joint pains  

4. Analyze occlusal problems and procedure to perform occlusal adjustment as related to biology and mechanic 

of occlusion 

 
667-792 ทนัตวสัดุขั้นสูง        2((2)-0-4) 
 Advanced  Dental  Materials 
 โครงสร้างและสมบติัทางกายภาพของวสัดุประเภทโลหะ โลหะผสม เซรามิก พอลิเมอร์ และคอมพอสิต สมบัติทาง
กล การตอบสนองต่อแรงกระท า ความเคน้และกลวิธีการทดสอบ สารยึดติดทางทนัตกรรม กลไกการตอบสนองของเน้ือเยื่อใน
ร่างกายต่อทนัตชีววสัดุ ความเป็นพิษและการเขา้กนัไดก้บัเน้ือเยือ่ของทนัตชีววสัดุ 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายองค์ความรู้เก่ียวกับอะตอมโมเลกุลหน่วยเซลล์โครงสร้างและสมบัติทางกายภาพของวสัดุประเภท

โลหะ โลหะผสมเซรามิก พอลิเมอร์และคอมโพสิต 
2. อธิบายหวัขอ้พิเศษเก่ียวกบัสารยดึติดทางทนัตกรรม ทนัตชีววสัดุและเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 
3. อธิบายกลไกการตอบสนองของเน้ือเยื่อในร่างกายต่อทนัตชีววสัดุ ความเป็นพิษและการเขา้กนัไดก้บัเน้ือเยื่อ

ของทนัตชีววสัดุ และกรรมวธีิในการทดสอบความเขา้กนัไดก้บัเน้ือเยือ่ของทนัตชีววสัดุตามมาตรฐานสากล 
4. อภิปรายและน าเสนอหวัขอ้เร่ืองท่ีทนัสมยัทางทนัตชีววสัดุศาสตร์ โดยเนน้ดา้นคุณสมบติัทางกายภาพ และการ

ใชง้านเพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั 
 Structure and physical properties of metals, alloys, ceramics, polymers and composite; mechanical properties, 
stress and testing; dental adhesive systems; mechanism of tissue response to dental biomaterials, toxicity and biocompatibility 

  Learning outcomes: Students are able to 
1.  Explain knowledge in atom, molecule, unit cell; structure and physical properties of metals, alloys, ceramics, 

polymers and composites 
2.  Explain special topics in dental adhesive systems, dental biomaterials, related technology 
3.  Explain the mechanism of tissue response to dental biomaterials, toxicity, biocompatibility, and standard 

methodology in biocompatibility testing of dental biomaterials 
4.  Present and discuss advanced topics in dental biomaterials with emphasis on mechanical and physical 

properties, and application for future research 
 
 
 



วชิำเอกทนัตกรรมบูรณะ 
676-711 ทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 2((2)-0-4) 

   Advanced Restorative Dentistry 
 แนวคิดปัจจุบนัในการรักษาโรคฟันผ ุการจดัการบูรณะฟันท่ีมีการสูญเสียเน้ือฟันไปมากดว้ยวสัดุอะมลักมัและวสัดุ
สีเหมือนฟันเรซิน คอมโพสิต การออกแบบและเตรียมฟันเพื่ออินเลย ์ออนเลย ์ครอบฟันบางส่วน ครอบฟันเต็มซ่ี สะพานฟัน 
โครงร่างฐานส าหรับครอบฟัน การออกแบบครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิก ครอบฟันเพ่ือรองรับฟันปลอมบางส่วนถอดได ้ การ
บูรณะฟันท่ีผ่านการรักษาคลองรากฟัน การบูรณะฟันเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพช่องปาก พ้ืนฐานเร่ืองความสวยงามในงานทนัตกรรม
บู ร ณ ะ  วิ ธี บู ร ณ ะ ฟั น เ พ่ื อ ค ว าม ส ว ย ง าม ด้ ว ย ไ ม โ ค ร อ ะ เบ ร ชั่ น  ก า ร ฟ อ ก สี ฟั น  วี เ นี ย ร์  ค ร อ บ ฟั น 
เซรามิกล้วน ความส าเร็จและความล้มเหลวในงานทันตกรรมบูรณะ การจัดการปัญหาจากความล้มเหลวในงาน  
ทนัตกรรมบูรณะ 
          ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายแนวคิดในการจดัการรอยผท่ีุมีระยะการด าเนินโรคต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. อธิบายหลกัการพ้ืนฐานเร่ืองความสวยงามในงานทนัตกรรมบูรณะ และการประยกุตใ์ชท้างคลินิก 

3. อธิบายแนวคิดในการเปล่ียนสีของฟัน และ/หรือ ฟันท่ีมีรูปร่างความผิดปกติด้วยวิธีการต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสมเพื่อใหไ้ดค้วามสวยงาม 

4. อธิบายหลกัการและเหตุผลในการตดัสินใจในการแกไ้ขงานทนัตกรรมบูรณะโดยการซ่อม หรือ ท าใหม่ 

5. อธิบายหลกัการและ เหตุผลในการจดัการบูรณะฟันท่ีมีการสูญเสียโครงสร้างฟันมากดว้ยวธีิการต่างๆ 

6. อธิบายหลกัการพ้ืนฐานในการสร้างโครงร่างฐานส าหรับครอบฟัน และ การออกแบบโครงร่างฐานส าหรับ

ครอบฟันในฟันท่ีมีและไม่มีชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัลกัษณะการสูญเสียโครงสร้างฟัน 

7. อภิปรายขอ้ดี ขอ้เสียของการเลือกบูรณะฟันด้วยวสัดุและ/หรือวิธีการต่างๆ เพ่ือสามารถน าเสนอขอ้มูลต่อ

ผูป่้วยในการร่วมตดัสินใจเลือกแผนการรักษา 

8. อภิปรายหลกัการและเหตุผลในการเลือกชนิดและวิธีการบูรณะฟัน และ การออกแบบการเตรียมฟันไดอ้ย่าง

เหมาะสมกบัลกัษณะการสูญเสียฟันแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

9. อธิบายหลกัการและเหตุผลในการบูรณะฟันเพ่ือการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากเพ่ือการบดเค้ียวในคนไขท่ี้มีการ

สูญเสียโครงสร้างฟันโดยทัว่ไป และอภิปรายหลกัการและเหตุผลของทางเลือกในการรักษาแบบต่างๆ 

10. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีท าใหง้านประสบความส าเร็จ และ ลม้เหลวในงานทนัตกรรมหตัถการ 

11. อธิบายแนวทางการจดัการปัญหาท่ีไม่พึงประสงค์ในงานทนัตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่น รวมทั้ งประเมิน

สาเหตุ ความซบัซอ้นของปัญหา และ การพยากรณ์ความส าเร็จของงาน  

 Principles of restorative dentistry; cariology; current concept of dental caries management; management of 
extensive loss of tooth structure with complex amalgam and tooth-colored restoration; design and tooth preparation for inlay, 
onlay, partial veneer crown, full veneer crown, dental bridge; establishment of foundation for crown; design of metal-ceramic 
crown, surveyed crown; restoration of endodontically treated tooth; restoration for full mouth rehabilitation; fundamental of  
esthetics in restorative dentistry; restoration for esthetic concern, microabrasion, tooth bleaching, veneer, all ceramic crown; 
success and failure in restorative dentistry; management of complications in restorative dentistry  

 
 
 



  Learning Outcome Students are able to 
1. Explain proper management of dental caries with various degrees of caries progression and caries activity 

2. Explain fundamental of esthetics consideration for restorative dentistry and its clinical application 

3. Explain proper management of tooth discoloration and tooth defects/tooth deformities for esthetics 

4. Explain rationale of repair and replacement, leading to make proper clinical decision 

5. Explain principle of restoration for teeth with extensive loss of tooth structure and its rationale 

6. Explain principle of foundation for vital and nonvital teeth, leading to make proper design for teeth with 

various degrees of tooth structure loss 

7. Discuss advantages and disadvantages of various types of selected restorations, leading to proper propose 

treatment options to patients 

8. Discuss rationale of  restorative material selection and subsequently appropriate preparation design in 

accordance to varying degrees of loss of tooth structure 

9. Analyze factors influencing success and failure in operative dentistry and discussion rationale of restorative 

treatment options  

10. Analyze factors influencing success and failure in operative dentistry explain options for managing 

complications/failure in fixed prosthodontics, including assessment etiology, degrees and prognosis of failure 

 
676-721 ปฏิบติัการทนัตกรรมบูรณะขั้นสูง 1(0-3-0) 
 Laboratory Procedures in Applied Restorative Dentistry  
 ขั้นตอนในห้องปฏิบัติการเพ่ือสร้างช้ินงานทันตกรรมบูรณะโดยออ้ม การแต่งข้ีผึ้ งเพ่ือสร้างการสบฟันพ้ืนฐาน   
การออกแบบเตรียมโพรงฟัน และ การเตรียมฟันหลกั การบูรณะฟันท่ีมีปัญหาซบัซอ้น การบูรณะเพ่ือเป็นโครงร่างฐานส าหรับ
ครอบฟัน การสร้างครอบฟันชัว่คราว การใส่แผน่ยางกนัน ้ าลาย 
ผลลพัธ์การเรียนรู้:ผูเ้รียนสามารถ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 
1. ช้ินหล่อศึกษาในกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง  

2. แต่งข้ีผึ้งเพ่ือสร้างการสบฟันพ้ืนฐาน  

3. ออกแบบ การเตรียมโพรงฟันและบูรณะด้วยวสัดุอะมลักัมและเรซินคอมโพสิต เพ่ือบูรณะฟันท่ีมีปัญหา

ซบัซอ้น  

4. บูรณะฟันดว้ยวสัดุอะมลักมัร่วมกบัหมุดยดึฟัน  

5. บูรณะเพ่ือเป็นโครงร่างฐานส าหรับครอบฟัน  

6. การเตรียมฟันหลักเพื่อรองรับ อินเลย์ ออนเลย์ เดือยฟัน ครอบฟันโลหะเคลือบเซรามิก ค รอบฟัน 

เซรามิกลว้น สะพานฟันวเีนียร์  

7. ท าวสัดุบูรณะชัว่คราว  

8. แต่งแบบข้ีผึ้งเพ่ือหล่อช้ินอินเลย ์ออนเลย ์เดือยฟัน ครอบฟันโลหะลว้น โครงโลหะส าหรับสะพานฟัน  

9. ใส่แผน่ยางกนัน ้ าลายในงานทนัตกรรมบูรณะ 



Laboratory procedure for indirect restoration; waxing procedures for establishing occlusion Foundation 
restoration, waxing procedures for establishing occlusion; basic cavity design and tooth preparation; ; restoration for 
complicated case; fabrication of provisional restoration; rubber dam application in restorative dentistry 
 Learning outcomes: Students are able to 

1. Mount study cast in semi-adjustable articulators; 

2. Wax up for establishing occlusion; 

3. Understand basic cavity design and perform tooth preparation, restoration with amalgam and resin 

composite; restoration for complicated case;  

4. Perform pin-retained amalgam restoration;  

5. Perform foundation restoration for crown;  

6. Perform tooth preparation for inlay, onlay, post&core, metal-cerami crown, all ceramic crown, dental bridge, 

veneer;  

7. Fabricate provisional restoration;  

8. Waxing up and casting for inlay, onlay, post&core, full metal crown, framework of metal-ceramic bridge;  

9. Utilized rubber dam for restorative dentistry 

 
678-701 โครงงานพิเศษทางทนัตกรรมบูรณะ 3(0-6-3) 
 Special Project in Restorative Dentistry 
                   โครงงานท่ีเก่ียวข้องกับงานทันตกรรมบูรณะ เช่น โครงการวิจัยขนาดเล็ก รายงานกรณีผู ้ป่วย บททบทวน
วรรณกรรม ส่ิงประดิษฐ ์ 
       ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. สืบคน้ขอ้มูลวจิยัในฐานขอ้มูลวชิาการระดบันานาชาติ  

2. อ่านท าความเขา้ใจ ประเมินคุณภาพและวพิากษบ์ทความวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์

3. ด าเนินโครงการวิจยัขนาดเลก็ รายงานกรณีผูป่้วย บททบทวนวรรณกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน

ทนัตกรรมบูรณะ 

 Project in relation to restorative dentistry under supervision such as minor research project, case report, literature 
review, invention 
       Learning outcomes: Students are able to 

1. Search for research articles from International databases 

2. Active reading, evaluation, and constructive criticism of academic articles 

3. Conduct minor research project, case report, literature review, invention in relation to restorative dentistry 

 
678-712 สหวทิยาการประยกุตเ์พื่องานทนัตกรรมบูรณะ  1((1)-0-2) 
 Applied Multidiscipline for Restorative Dentistry   
 ขอ้พิจารณาเร่ืองสภาวะอวยัวะปริทนัต ์และ การควบคุมอวยัวะปริทนัตเ์พื่องานทนัตกรรมบูรณะ การบูรณะฟันท่ีมี
ปัญหาทางปริทนัตร่์วม ขอ้พิจารณาทางเอ็นโดดอนท์เพื่องานทนัตกรรมหัตถกรรมบูรณะ การสบฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทนัตก



รรมบูรณะ การฟ้ืนฟูสภาพช่องปากดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ชนิดติดแน่นร่วมกบัถอดได ้การฟ้ืนฟูสภาพช่องปากดว้ยการ
รักษาทางทนัตกรรมบูรณะร่วมกบัการจดัฟัน 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายผลของลกัษณะฟีโนไทป์ของอวยัวะปริทนัตต์่องานทนัตกรรมบูรณะ 

2. อธิบายแนวทางการควบคุมอวยัวะปริทนัตเ์พื่องานทนัต กรรมบูรณะ 

3. ประ เมิน คุณ ภาพของงาน เอ็น โดดอนท์ ของฟัน ท่ี ได้ รับ การ รักษ ารากฟัน  ก่อนการ รักษ าท าง 

ทนัตกรรมบูรณะ 

4. ประเมินเร่ืองผลของการพยากรณ์ทางเอน็โดดอนทข์องฟันท่ีไดรั้บการรักษารากฟัน ต่อความส าเร็จของงานทนั

ตกรรมบูรณะ 

5. อธิบายลกัษณะการสบฟันท่ีปกติ และ ลกัษณะการกีดขวางสบฟัน และการตรวจหาการกีดขวางสบฟัน 

6. อธิบายหลกัการและเหตุผลในการสร้างการสบฟันท่ีเหมาะสมในงานทนัตกรรมบูรณะ และ วิธีการสร้างการ

สบฟันท่ีเหมาะสม และการตรวจสอบความเหมาะสมของการสบฟันท่ีสร้างข้ึน 

7. วางแผนการรักษางานฟ้ืนฟูสภาพช่องปากโดยการรักษาทางทนัตกรรมดว้ยงานทนัตกรรมประดิษฐ์ชนิดติด

แน่นร่วมกบัถอดได ้

8. วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมบูรณะร่วมกบัการจดัฟันได ้

9. วางแผนการรักษาแบบองคร์วมทางทนัตกรรมบูรณะได ้

 Periodontal considerations and control of periodontal tissues in restoration dentistry; restorations of teeth with 
periodontal problem; endodontic considerations in restorative dentistry; occlusion in restorative dentistry; complex combined 
fixed and removable prosthodontics; interdisciplinary restorative management with orthodontics 
  Learning Outcome Students are able to 

1. Explain effect of periodontal phenotypes on restoration 

2. Explain control of periodontal tissues for restorative dentistry 

3. Are able to evaluate endodontic quality of previously-treated teeth prior to further restoration 

4. Evaluate endodontic prognosis of endodontic-compromised teeth and its impact on degree of success of 

restorative work 

5. Explain normal occlusion and characteristics and detection of occlusal interferences and detection 

6. Explain rationale of establishment of occlusion in restorative dentistry and how to establish appropriate 

occlusion, including verify established occlusion 

7. Plan oral reconstruction with fixed prosthodontics in conjunction with removable prosthodontics 

8. Make restorative treatment plan in accordance with orthodontics 

9. Make holistic interdisciplinary treatment plan for restorative work 

 
 
 
 



678-731 คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นประยกุต ์1 4(0-12-0) 
 Applied Restorative Dentistry Clinic I   
 การวางแผนการรักษาและจดัการผูป่้วยทางทนัตกรรมบูรณะแบบบูรณาการ การบูรณะฟันหนา้และฟันหลงัดว้ยวิธี
ตรงและโดยออ้ม การบูรณะฟันเพ่ือเป็นโครงร่างฐานส าหรับครอบฟัน การบูรณะฟันเพ่ือความสวยงาม การบูรณะฟันท่ีผา่นการ
รักษาคลองรากฟัน การบูรณะทดแทนฟันท่ีสูญเสียไปดว้ย สะพานฟัน รากฟันเทียมภายใตจ้ริยธรรมวิชาชีพและแนวคิดการ
รักษาทนัตกรรมแบบอนุรักษ ์

   ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วางแผนการรักษาทางทันตกรรมบูรณะแบบบูรณาการภายใต้จริยธรรมวิชาชีพ และแนวคิดการรักษา  

ทนัตกรรมแบบอนุรักษ ์

2. บูรณะฟันหนา้และฟันหลงัดว้ยวธีิตรงและโดยออ้ม  

3. บูรณะฟันเพื่อความสวยงาม 

4. บูรณะฟันเพ่ือเป็นโครงร่างฐานส าหรับครอบฟัน  

5. บูรณะฟันท่ีผา่นการรักษาคลองรากฟัน  

6. บูรณะทดแทนฟันท่ีสูญเสียไปดว้ย สะพานฟัน รากฟันเทียม 

Integrated treatment planning and patient management for restorative and esthetic cases with ethical mind and 
minimal invasive dentistry concept 

 Learning outcomes: Students are able to 
1. Provide integrated restorative treatment planning with ethical mind and minimal invasive dentistry concept  

2. Restore anterior and posterior teeth with direct and indirect restorative treatment techniques  

3. Restore teeth with esthetic concern 

4. Retore severely compromised tooth with a core foundation  

5. Restore endodontically treated teeth  

6. Replace missing teeth with fixed prosthesis or implant supported crown 

 
678-732 คลินิกทนัตกรรมบูรณะขั้นประยกุต ์2   5(0-15-0) 
 Applied Restorative Dentistry Clinic II  
 การวางแผนการรักษาและจดัการผูป่้วยทางทนัตกรรมบูรณะขั้นยากแบบบูรณาการ ภายใตจ้ริยธรรมวิชาชีพ การ
ดูแลรักษาผู ้ป่วยฟันสึกกร่อน การบูรณะฟันท่ี มีปัญหาทางปริทันต์ร่วม การบูรณะฟันเพ่ือความสวยงามร่วมกับ 
การจดัฟัน  

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1.  วางแผนการรักษาทางทนัตกรรมบูรณะขั้นยากแบบบูรณาการภายใตจ้ริยธรรมวชิาชีพ  

2.  รักษาทางทนัตกรรมบูรณะในผูป่้วยฟันสึกกร่อน 

3.  รักษาทางทนัตกรรมบูรณะในผูป่้วยท่ีมีปัญหาปริทนัตร่์วม 

4.  รักษาทางทนัตกรรมบูรณะในผูป่้วยท่ีมีการจดัฟันร่วม 

 Continuation of integrated treatment planning for complex cases with ethical mind; management of the patents 
with tooth surface loss, periodontally compromised teeth; orthodontically assisted restorative dentistry 
 



 Learning outcomes: Students are able to 
1.  Provide integrated restorative treatment planning for complex cases with ethical mind  

2.  Manage patients with tooth surface loss  

3.  Restore periodontally compromised teeth  

4.  Provide joint orthodontic restorative treatment 

 
678-751 สมัมนาทนัตกรรมบูรณะประยกุต ์ 1(0-2-1) 
 Applied Restorative Dentistry Seminar   

วิทยาการใหม่ทางทนักรรมบูรณะ วสัดุและเทคนิคในการบูรณะฟันและซ่อมแซมวสัดุบูรณะเดิม ภาวะเน้ือฟันไว
เกิน ฟันสึก ฟันเปล่ียนสี การทดแทนฟันดว้ยทนัตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น ความส าเร็จและความลม้เหลวในการบูรณะฟัน การ
บูรณะฟันท่ีเก่ียวขอ้งกบังานบูรณาการสหสาขา ประเด็นอ่ืนท่ีอยูใ่นความสนใจ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. เลือกใชว้สัดุ และเทคนิคท่ีเหมาะสมในการบูรณะฟันและทดแทนฟันดว้ยทนัตกรรมประดิษฐติ์ดแน่น 

2. ระบุสาเหตุของความลม้เหลวในการบูรณะฟัน รวมทั้งแนวทางการแกไ้ขและป้องกนัความลม้เหลว 

3. วางแผนและใหก้ารรักษาบูรณาการสหสาขา 

New knowledge and technologies in Restorative Dentistry; materials and techniques for restorations and repair; 
management of advanced dentinal hypersensitivity, wear, and tooth discoloration; fixed dental prosthesis; success and failure 
of restoration; multidisciplinary treatment; interesting topics 

Learning outcomes: Students are able to 
1. Choose proper materials and techniques for restorations and replacement of missing tooth/teeth by f ixed 

dental prostheses 

2. Identify causes of failures of restorations and plan to correct and prevent the failures 

3. Plan and provide suitable treatment for patients requiring multidisciplinary treatment 

 
678-791 วสัดุทางทนัตกรรมบูรณะ 2(1-2-3) 
 Restorative Dental Materials 
 โครงสร้างและสมบัติของวสัดุบูรณะฟัน , อะมัลกัม, เรซินคอมโพสิต, สารยึดติดฟัน, ซีเมนต์ทางทันตกรรม,  
พอลิเมอร์, เซรามิก, โลหะ คุณสมบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไปใชใ้นคลินิก การเลือกวสัดุให้เหมาะกบัเทคนิคบูรณะฟัน ความ
ลม้เหลวจากวสัดุบูรณะและวธีิป้องกนั 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายโครงสร้างและสมบติัของทนัตวสัดุบูรณะแต่ละชนิด 

2. เลือกทนัตวสัดุบูรณะใหเ้หมาะสมกบัเทคนิคบูรณะฟัน 

3. อธิบายและป้องกนัความลม้เหลวของทนัตวสัดุบูรณะ 

4. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางทนัตวสัดุบูรณะมาใชอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยัในการให้การดูแลรักษาผูป่้วยภายใต้

หลกัการบริบาลแบบองคร์วม 



Structures and properties of restorative materials, amalgam, resin composite, dental adhesive, dental cement, 
polymer, ceramic, metal; properties related to clinical application; material selection for particular restoring techniques, 
failure of restorative materials and preventiom 

Learning outcomes: Students are able to 
1. Explain structure and properties of each restorative dental material  

2. Select proper restorative dental materials for particular restoring techniques 

3. Explain and prevent failures of restorative dental materials 

4. Apply knowledge in restorative dental materials for propriety and safety patient treatment under holistic care 

principles 

 
678-792 การสบฟันในงานทนัตกรรมบูรณะ 1(0-2-1) 
 Occlusion in Restorative Dentistry  
 ระบบการบดเค้ียวและขอ้ต่อขากรรไกร เสถียรภาพการสบฟัน การสบฟันมีพยาธิสภาพ การบาดเจ็บเหตุสบฟัน 
ภาวะนอนกดัฟัน การตรวจวิเคราะห์ปัญหาการสบฟัน การเลือกใชก้ลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง หลกัปรัชญาพ้ืนฐานในการ
ฟ้ืนฟ ูการสบฟัน การแกปั้ญหาการสบฟันดว้ยงานทนัตกรรมบูรณะ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้:ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายพ้ืนฐานและประวติัความเป็นมาของการศึกษาการสบฟัน และระบบบดเค้ียว 

2. อธิบายลกัษณะทางกายวภิาคของระบบการบดเค้ียว 

3. ตรวจวเิคราะห์ปัญหาการสบฟัน  

4. วเิคราะห์และแกปั้ญหาภาวะนอนกดัฟัน 

5. ใชง้านกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. แกปั้ญหาการสบฟันดว้ยงานทนัตกรรมบูรณะ 

Stomatognathic system, stability of dental occlusion, pathologic occlusion, trauma from occlusion, bruxism, 
occlusal examination and analysis, articulator selection, basic philosophy in occlusal rehabilitation, occlusal reconstruction 
with restorative dentistry 
             Learning outcomes: Students are able to 

1. Explain history and basic philosophy in occlusal rehabilitation 

2. Explain Stomatognathic system 

3. Identify occlusion problems and treatment planning 

4. Treat patient with bruxism  

5. Mastering Articulator and facebow transfer  

6. Occlusal reconstruction with restorative dentistry 

 
 
 
 
 



678-794    ชุดวชิาทนัตกรรมบูรณะและทนัตกรรมเพื่อความสวยงามส าหรับฟันหนา้   5((4)-3-8) 
                  Module : Restorative and Esthetic Dentistry for Anterior Teeth 
    วสัดุบูรณะ การตรวจวินิจฉัย การวิเคราะห์ความงามของรอยยิ้ม การวางแผนการรักษา หลกัพ้ืนฐาน ขั้นตอนการ
รักษาทางคลินิกของวธีิการบูรณะแบบต่าง ๆ เทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรมในงานทนัตกรรมบูรณะเพ่ือความสวยงามในฟันหนา้ 
 Restorative materials; examination and diagnosis; esthetic analysis of the smile; treatment planning; principle, 
various clinical procedures, and digital dentistry for esthetic anterior teeth restorations 
             ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายถึงคุณสมบติัและขอ้บ่งช้ีของวสัดุส าหรับการบูรณะฟันหนา้แต่ละชนิด 

2. อธิบายวธีิการตรวจ วนิิจฉยั วเิคราะห์ขอ้มูลทางคลินิกและวางแผนเพื่อการบูรณะฟันหนา้ 

3. อธิบายหลกัการพ้ืนฐานขั้นตอนทางคลินิก และการใชเ้ทคโนโลยดิีจิตลัทางทนัตกรรมในการบูรณะฟันหนา้  

4. บูรณะฟันหนา้ดว้ยวสัดุและเทคนิคต่าง ๆ ในโมเดลจ าลอง 

    Learning outcomes: Students are able to 
1. Explain properties and indications of each anterior restorative materials  

2. Explain examination, diagnosis, clinical data analysis, and treatment planning for anterior teeth restoration 

3. Explain basic principle, clinical procedures, and digital dentistry for anterior teeth restoration 

4. Anterior teeth restoration using various restorative dental materials and techniques in dental model 

 
วชิำเอกปริทนัตวทิยำ 
667-912 เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์ 1(1-0-2)  
 Applied  Pharmacology  for  Dentist 
 การใชย้าใหเ้หมาะสมกบัโรคทางทนัตกรรม และโรคทางระบบท่ีเก่ียวขอ้ง  

  ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 
1. เลือกใชย้าในการรักษาทางทนัตกรรม 

2. ค านึงถึงขอ้ควรระวงัและผลขา้งเคียงจากการใชย้า 

Drug regimens used in dental diseases treatment and other related diseases  
Learning outcomes: Students are able to  
1. Choose proper medication for dental disease 

2. Consider the adverse effect of medication 

 
679-701    โครงงานพิเศษงานปริทนัตวทิยา                       3(0-6-3) 
    Special Project  in  Periodontology  

 โครงงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสาขาปริทนัตวทิยาภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. จดัท าโครงงานวจิยัขนาดเลก็ หรือ รายงานกรณีผูป่้วย หรือ บทความปริทศัน์ หรือ ส่ิงประดิษฐ ์

              Projects in relation to periodontology under supervision 
          Learning outcomes: Students are able to 

1. Complete a research project, or case report, or article review, or innovation 



679-713     ปริทนัตวทิยาขั้นสูง  1                     2((2)-0-4) 
    Advanced Periodontology I 

เน้ือเยือ่ปริทนัตใ์นระดบัเซลลแ์ละโมเลกุลท่ีปกติและมีพยาธิสภาพท่ีสัมพนัธ์กบัโรคปริทนัตส์าเหตุการเกิดโรคปริ
ทนัต ์พ้ืนฐานการรักษาโรคปริทนัต ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายลกัษณะหรืออาการและอาการแสดงทางคลินิกสาเหตุการเกิดโรครวมทั้งปัจจยัแวดลอ้มและสาเหตุทาง

ระบบอ่ืนๆท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัโรคปริทนัต ์
2. ตรวจและวนิิจฉยัโรคปริทนัตไ์ด ้
3 วางแผนการรักษาโรคปริทนัตแ์บบบูรณาการกบังานทนัตกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
Normal and pathological periodontal tissue in cellular and molecular level related to periodontal diseases; 

etiology of periodontal diseases; concept of periodontal treatment  
Learning outcomes: Students are able to 
1. Explain characteristics, signs,clinical symptoms, causes, environmental factors and other systemic 

conditions relevant to periodontal diseases  

2. Examine and provide definitive diagnosis of periodontal diseases 

3. Plan a holistic treatment plan with other associated dental fields 

 
679-714     ปริทนัตวทิยาขั้นสูง  2                      2((2)-0-4) 
    Advanced Periodontology II 
 หลกัการและเหตุผลของการรักษาโรคปริทนัตใ์นขั้นตอนฟ้ืนฟูสภาพของเน้ือเยือ่ปริทนัต ์การคงสภาวะปริทนัตใ์ห้
สุขภาพดีในระยะยาว 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบาย และเลือกการรักษาผูป่้วยปริทนัตโ์ดยการท าศลัยปริทนัตรู์ปแบบต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. อธิบายและเลือกการรักษาปริทนัตแ์บบประคบัประคองไดอ้ยา่งเหมาะสม 

Concept and rationale of periodontal treatment in a rehabilitation stage, maintenance stage of periodontal health 
in a long term 
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Explain and select periodontal treatments specific to surgical proceduresproperly 

2. Explainand select supportive periodontal treatments properly 

 
679-751    สมัมนาปริทนัตวทิยา  1                 1(0-2-1) 
    Periodontology Seminar I 
 สมัมนาบทความวชิาการทางปริทนัตวทิยาท่ีเก่ียวกบัพ้ืนฐานการเกิดโรคปริทนัต ์

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ค้นคว้าอภิปรายและวิจารณ์บทความวารสารวิชาการทางปริทันตวิทยาท่ี เก่ียวกับ พ้ืนฐานการเกิด 

โรคปริทนัต ์

2. น าความรู้พ้ืนฐานการเกิดโรคปริทนัตม์าประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการท าวจิยัหรือใชเ้พื่อในการรักษาผูป่้วย 

 



Seminar on periodontal research article related to foundation of periodontal diseases 
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Explore, discuss, and critique on periodontal research articles related to foundation of periodontal disease 

etiology  

2. Apply basic knowledge to a research or patient treatment 

 
679-790    คลินิกปริทนัตบ์ าบดั                  4(0-12-0) 
    Periodontal Therapeutic Clinic   
 การบ าบดัฉุกเฉิน การรักษาโรคปริทนัตแ์บบไม่ผา่ตดัในผูป่้วยโรคปริทนัต ์

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วเิคราะห์สาเหตุหลกัและปัจจยัเสริมในการเกิดโรคปริทนัตใ์นผูป่้วย 

2. การวางแผนและใหก้ารรักษาปริทนัตโ์ดยวธีิพ้ืนฐาน เช่น การใหค้  าแนะน าการรักษาสุขภาพในช่องปากการขูด

หินน ้ าลายและเกลารากฟัน 

3. วางแผนการรักษาโรคปริทนัตแ์บบสหสาขาวทิยาการ 

4. ใหก้ารรักษาปริทนัตแ์บบฉุกเฉิน 

Urgent periodontal treatment; non-surgical periodontal treatment in patient with periodontal diseases 
 Learning outcomes: Students are able to 

1. Analyze main causation and relevant factors in causation of periodontal diseases 

2. Plan and provide periodontal treatments with basic techniques i.e. oral hygiene instruction, scaling and root 

planing 

3. Plan a multidisciplinary treatment plan for periodontal diseases 

4. Provide urgent periodontal treatments 

 
679-791   คลินิกปริทนัตข์ั้นสูง  1                     2(0-6-0) 
    Advanced Periodontal Clinic  I 
 การรักษาโรคปริทนัตแ์บบไม่ผา่ตดัในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. วางแผนและใหก้ารรักษาโรคปริทนัตใ์นผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 

Non-surgical periodontal treatment in patients with systemic diseases 
Learning outcomes: Students are able to 
1. Plan and provide periodontal treatments for patients with systemic diseases 

 
679-792    คลินิกปริทนัตข์ั้นสูง  2                   4(0-12-0) 
    Advanced Periodontal Clinic  II 
 การรักษาโรคปริทนัตแ์บบผา่ตดั ชนิดของศลัยกรรมปริทนัต ์การรักษาปริทนัตแ์บบประคบัประคอง  

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 



1. วางแผนและใหก้ารรักษาโรคปริทนัตแ์บบผา่ตดั 

2. ใหก้ารรักษาปริทนัตแ์บบประคบัประคอง 

Surgical periodontal treatment, various types of surgical procedure, supportive periodontal treatment 
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Plan and provide surgical periodontal treatment 

2. Provide supportive periodontal treatment  

 
679-851 สมัมนาปริทนัตวทิยา  2                 1(0-2-1) 
 Periodontology Seminar II 
 สมัมนาบทความวชิาการทางปริทนัตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการรักษาโรคปริทนัต ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. คน้ควา้อภิปรายและวจิารณ์บทความวารสารวชิาการทางปริทนัตวทิยาท่ีเก่ียวกบัการรักษาโรคปริทนัต ์
2. น าความรู้มาประยกุตใ์ชเ้ป็นแนวทางในการรักษาโรคปริทนัต ์

 Seminar on periodontal research articles related to periodontal treatment 
Learning outcomes: Students are able to 
1. Review, discuss, and critique on periodontal research articles related to periodontal treatment 

   2.   Apply knowledge as a guide for periodotnal treatment 
 
วชิำเอกศัลยศำสตร์ช่องปำกและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
680-701  โครงงานพิเศษทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  3(0-6-3) 
 Special Project in Oral and Maxillofacial Surgery 

 โครงงานวิจยัท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือรวบรวมรายงานผูป่้วยเพื่อตอบค าถามเน้นการทบทวนวรรณกรรม เพื่อทราบ
ช่องว่างขององคค์วามรู้ท่ีขาดหายไป แนวทางและวิธีการในการศึกษาปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้โดยอาศยักระบวนการ
ทางการวจิยั และน าเสนอในระดบัสาขาวชิาพร้อมผลงานท่ีพร้อมส่งเพ่ือการตีพิมพ ์
             ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 

1.   เขียนทบทวนวรรณกรรม โดยการคน้ควา้วารสารวขิาการระดบันานาชาติ 
2.   ด าเนินการคน้ควา้ทางวชิาการ รายงานผูป่้วย หรือโครงการวจิยั  
3.   จดัเตรียมผลงานวชิาการในรูปแบบ manuscript  ท่ีพร้อมส่งเพ่ือการตีพิมพ ์

  A simple research project or patient case report emphasizing literature review in order to fill the gaps of 
unanswered facts and knowledge, employing research methodology to identify research problems and solutions to the 
problem, presentation of the research result at the department involved with complete manuscript ready for publication 

Learning outcomes: Students are able to 
1.   Writing literature review from the international journal 
2.   Conducting patients case report or research project  
3.   Preparing scientific manuscript for publication 

 
 
 
 



680-711   ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน์    1((1)-0-2)   
                Conspectus of Oral and Maxillofacial Surgery 

         ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจการวนิิจฉัยและการให้การรักษาในเชิงศลัยกรรมในผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของช่องปาก
ศีรษะและใบหน้า การติดเช้ือ  เน้ืองอก อุบติัเหตุ ความพิการแต่ก าเนิด การผ่าตดัเพ่ือแก้ไขและบูรณะช่องปากกรณีผูป่้วยท่ี
ตอ้งการการรักษาทางทนัตกรรมท่ีตอ้งการการรักษาร่วมกนัของหลายสาขาวชิา 
             ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 

1.  ซกัประวติั ตรวจร่างกายและการวนิิจฉยัความผิดปกติของช่องปาก ศีรษะและใบหนา้ชนิดต่างๆ ได ้
2.  อธิบายหลกัการรักษาในเชิงศลัยกรรมของความผิดปกติของช่องปาก ศีรษะและใบหนา้ชนิดต่างๆ ได ้
3.  ประยกุตค์วามรู้เพื่อวเิคราะห์การรักษาเชิงศลัยกรรมในกรณีศึกษาได ้

         Theories in examination, diagnosis and surgical treatment in patients with disorders of the oral and maxillofacial 
region, infection, tumor, trauma, and congenital defects; surgical intervention in the correction and reconstruction of dental 
patient with multidisplinary approach 

Learning outcomes: Students are able to 
1.  History taking, physical examination and diagnosis of oral and maxillofacial disorders 
2.  Explain about principles of surgical treatment in oral and maxillofacial disorders 
3.  Apply knowledge for analysis surgical case study  

 
680-712   วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  1((1)-0-2) 
                Current Advances in Oral and Maxillofacial Surgery 

         ความก้าวหน้าทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีเป็นแนวโน้มของการรักษาผูป่้วยในปัจจุบันและ
อนาคตงานท่ีอยู่ระหว่างการคน้ควา้วิจยัเร่ืองท่ีเป็นขอ้ถกเถียงซ่ึงยงัไม่มีขอ้สรุปทั้งในส่วนท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐานและความรู้ท่ี
สอดคลอ้งกบัทางคลินิก 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ   

1. อธิบายความรู้เก่ียวกบัหลกัการพ้ืนฐานของการรักษาและการวนิิจฉยั ของวทิยาการในแต่ละหวัขอ้การบรรยาย 

2. อธิบายความรู้เก่ียวกบัความก้าวหน้า และแนวโน้มในปัจจุบัน และอนาคตของวิทยาการในแต่ละหัวขอ้การ

บรรยาย 

3.  น าเอาหลกัการของการรักษาและการวินิจฉัย ของวิทยาการในแต่ละหัวขอ้ไปประยกุตใ์ชก้บัการรักษาผูป่้วยได้
อยา่งเหมาะสม 

        Current advances in oral and maxillofacial surgery, treatment trends in the present and future, recent research 
works, controversies in basic knowledge and applied clinical subjects 
               Learning Outcome: Students are able to 

1.  Explain the knowledges of the principles of the treatments and the diagnostic methods in each topic 
2.  Explain the update technologies and the trends of the treatments and the diagnostic methods in each topic 
3.  Apply the knowledges of the treatments and the diagnostic methods for proper treatments in patients 

 
 
 
 
 



680-722   แก่นความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล      1(0-2-1) 
                 Essential Knowledge related to Oral and Maxillofacial Surgery 

          ความรู้ ทกัษะ และความคิดท่ีศลัยแพทยช่์องปากท่ีดีพึงมีในการปฏิบติังาน การจดัความรู้และทกัษะเบ้ืองตน้ในการ
ตรวจร่างกาย การแปรผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ การแปรผลภาพรังสีทรวงอก แปรผลการตรวจคล่ืนหัวใจ ปฏิบติัการการ
ช่วยชีวติเบ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติัการ การใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า การจดักิจกรรมและศึกษากรณีศึกษาปัญหาความผิดพลาดในการดูแลรักษา ในดา้นวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และ
กฎหมาย 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ  

1.   มีจรรยาบรรณของการเป็นทนัตแพทยศ์ลัยกรรมช่องปากท่ีดี 
2.   อธิบายทกัษะพ้ืนฐานในการซกัประวติั ตรวจร่างกาย แปลผลทางหอ้งปฏิบติัการและภาพรังสีทรวงอก 
3.   อธิบายทกัษะเบ้ืองตน้ในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท่ี์เกิดข้ึน 
4.   อธิบายระเบียบวธีิการวจิยัและหลกัการใชชี้วสถิติ 
5.   อธิบายความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัการดูแลผูป่้วยทางศลัยกรรมทั้งก่อน และหลงัการผา่ตดั  

  Knowledge, skill and attitude should oral surgeon poses;basic knowledge and skill in physical examination, 
laboratory interpretation, chest x-ray, electrocardiogram and basic life support; essential instruments used in the treatment of 
oral and maxillofacial defects; case studies of professional and conduct covering academic management, morality, ethic and 
legislation 
 Learning Outcome: Students are able to 

1.   Having good medical ethics for oral surgeon 
2     Explain basic knowledge and skill for history taking, physical examination, lab   

 interpretation and chest x-ray 
3.   Explain basic knowledge and skill for management in medical emergencies 
4.   Explain about research methodology and biostatistics 
5.   Explain basic knowledge in perioperative care of surgical patients 

 
680-730    คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก  4(0-12-0) 
                 Oral Surgery Clinic  

          ปฏิบติังานศลัยศาสตร์ช่องปาก การตรวจวินิจฉยัโรค การเตรียมผูป่้วย และการปฏิบติังานศลัยกรรมช่องปากภายใตย้า
ชาเฉพาะท่ี หรือร่วมกับการท าให้ผูป่้วยสงบแบบมีสติ การจดัการกบัปัญหาแทรกซ้อนอนัเน่ืองมาจากการผ่าตดั การผ่าตดัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพยาธิสภาพในช่องปากและการตดัช้ินเน้ือเพ่ือการตรวจวนิิจฉยั  การผา่ตดัถอนฟันท่ียุง่ยาก การผา่ตดัเตรียมช่องปาก
เพ่ือการใส่ฟันปลอม การเตรียมผูป่้วยส าหรับการผา่ตดัรากฟันเทียม การรักษาการบาดเจ็บของฟัน 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ  

1.  วนิิจฉยั วางแผนและใหก้ารรักษาผูป่้วยในงานศลัยกรรมช่องปากภายใตก้ารฉีดยาชาเฉพาะท่ี  
2.  แกปั้ญหาแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันและผา่ตดัฟันคุดได ้

  Practicing in oral surgery, examination, diagnosis, and patient preparation; oral surgery practice under local 
anaesthesia or a combination with conscious sedation; management of surgical complications; surgical treatment for patients 
with pathologies of the oral cavity; surgical removal of difficult teeth; pre-prosthetic surgery; dental implant surgery; biopsy; 
trauma teeth treatment 
 
 



 Learning Outcome: Students are able to  
     1.  Diagnosis, treatment plan and oral surgical treatment under local anesthesia  
       2.  Management of complication from extraction and third molar surgery 

 
680-731    คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1           4(0-12-0) 
                  Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I            
                  ปฏิบัติงานศัลยกรรมช่องปาก การตรวจ วินิจฉัยโรคและการเตรียมผูป่้วยทั้ งกรณีท่ีใช้ยาชาเฉพาะท่ี และการดม
ยาสลบส าหรับการผา่ตดัใหญ่ การช่วยผ่าตดัในห้องผ่าตดั การดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย การแกปั้ญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนอนั
เน่ืองมาจากการผา่ตดั การผา่ตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิสภาพในช่องปาก การแกปั้ญหาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรในผูป่้วย
ท่ีประสบอุบติัเหตุ การแกปั้ญหาความผิดปกติของโรคต่อมน ้ าลาย การปลูกกระดูกและเน้ือเยือ่ 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ  

1.  วนิิจฉยั วางแผนและใหก้ารรักษาผูป่้วยในงานศลัยกรรมช่องปากภายใตก้ารฉีดยาชาเฉพาะท่ี  
2.  แกปั้ญหาแทรกซอ้นหลงัการถอนฟันและผา่ตดัฟันคุดได ้

  Practicing in oral surgery; examination, diagnosis and pre-operative preparation prior local anesthesia and general 
anesthesia; assistance in operating theatre; in-patient care; management of surgical complications; surgery in oral cavity and 
associated structures; clinical experiences in oral pathology, oral surgery, temporomandibular joint surgery, traumatic 
patients; management of salivary glands disorder; bone and tissue grafting      

 Learning Outcome: Students are able to  
1.  Diagnosis, treatment plan and oral surgical treatment under local anesthesia  
2.  Management of complication from extraction and third molar surgery 

 
680-735   คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   3(0-9-0) 
                 Integrated Oral and Maxillofacial Surgery Clinic  
                 ปฏิบติังานศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในโรงพยาบาลทัว่ไป ดูแลผูป่้วยท่ีมีลกัษณะหลากหลาย ภาวะติด
เช้ือในช่องปากภยนัตรายท่ีเกิดต่อฟันและกระดูกขากรรไกร เน้ืองอกและถุงน ้ าในช่องปาก พยาธิสภาพท่ีมีมาแต่ก าเนิด ภาวะ
ปากแหวง่เพดานโหว ่ดูแลผูป่้วยนอก และผูป่้วยท่ีตอ้งนอนพกัในโรงพยาบาล ดูแลผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั โดยปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลทัว่ไปท่ีก าหนดให ้
ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ  

1.  เตรียมผูป่้วยท่ีไดรั้บการผา่ตดัภายใตก้ารดมยาสลบแบบทัว่ไป  
2.  เป็นผูช่้วยผา่ตดัภายใตก้ารดมยาสลบแบบทัว่ไป 
3.  รักษากระดูกขากรรไกรหกัดว้ยวธีิมดัฟัน 
Oral and maxillofacial surgical experiences in general hospital; a variety of patient care, infection, injury of the 

teeth and jaws, tumor, cyst of the jaws, congenital disorder, cleft lip and palate; out- and in-patient care; pre- and post-
operative care in general hospital set up 

Learning Outcome: Students are able to  
1.  Management in perioperative for oral surgery under general anesthesia  
2.  Perform in surgical assistant in major surgery  
3.  Able to treatment of jaw fracture by closed reduction 

 
 



680-751   สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1    1(0-2-1) 
                Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery I 

         ศึกษารูปแบบผสมผสานระหวา่งการคน้ควา้และรวบรวมความรู้ในหัวขอ้ต่างๆ ทางดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียลโรคทางระบบ การอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยโรคทางระบบท่ีเตรียมเพ่ือการผ่าตดัผูป่้วยการน าเสนอหัวขอ้ท่ีไดรั้บ
มอบหมายการอภิปรายกลุ่มการน าเสนอผูป่้วยท่ีน่าสนใจและการร่วมประชุมวางแผนการรักษาผูป่้วยในรายท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 

1.  คน้ควา้และรวบรวมความรู้ดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลท่ีส าคญัและทนัสมยัจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ในแต่ละหวัขอ้ท่ีก าหนด เพ่ือมาน าเสนอในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งครบถว้น และมีคุณภาพ 

2.  น าเสนอ และอภิปราย โดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ ไดอ้ย่างมีคุณภาพ และใชส่ื้อการน าเสนอไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.  อภิปราย แลกเปล่ียน กบัผูร่้วมฟังไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และสามารถสรุปเป็นความรู้ และแนวทางในการประยกุตใ์ช้
กบัการรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 Comprehensive studies of current oral and maxillofacial involving systemic disease and case study; discussion of 
studied cases preparing for surgical treatment; presentation of assigned topics; group discussion; interested case presentation 
and attending case conferences in complicated cases 

 Learning Outcome : Students are able to 
1.  Search and collect the knowledges in the assigned topics of oral and maxillofacial surgeries in several aspects 

from available sources to fulfill their presentation 
2.  Present their assigned topics using Thai and English languages and presentation media in satisfactory ways   
3.  Discuss and share the ideas about their assigned topics with audiences, and obtain the applied knowledges for 

treatments in patients   
 
680-752   สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    1(0-2-1) 
                Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery II 

         อภิปรายปัญหาอนัเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยในการวางแผนการรักษาและการแกไ้ขปัญหาแทรกซอ้นการรักษาร่วมจากหลาย
สาขาวิชาในกรณีศึกษาท่ีมีความซับซ้อน ผูป่้วยท่ีตอ้งรับผ่าตดัร่วมกบัการจดัฟันผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว่ ผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติของใบหน้า ผูป่้วยท่ีไดรั้บการบูรณะเน้ือเยื่อและกระดูกขากรรไกรผูป่้วยทนัตกรรมรากเทียมผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ 
ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพในช่องปากมีความซบัซอ้นกนัในการวางแผนการรักษาการท ารายงานผูป่้วยท่ีน่าสนใจการตรวจและศึกษา
ผูป่้วยท่ีรักษาร่วมระหวา่งคลินิกศลัยกรรมและคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 

1.  คน้ควา้และรวบรวมความรู้ดา้นศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลท่ีส าคญัและทนัสมยัจากแหล่งความรู้
ต่าง ๆ ในแต่ละหวัขอ้ท่ีก าหนด เพ่ือมาน าเสนอในหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งครบถว้น และมีคุณภาพ 

2.  น าเสนอ และอภิปราย โดยใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษ ไดอ้ย่างมีคุณภาพ และใชส่ื้อการน าเสนอไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.  อภิปราย แลกเปล่ียน กบัผูร่้วมฟังไดอ้ยา่งมีคุณภาพ และสามารถสรุปเป็นความรู้ และแนวทางในการประยกุตใ์ช้
กบัการรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 Comprehensive and advanced discussion of treatment planning and complications management; interdisciplinary 
management in complicated cases, orthognathic cases, cleft lip and palate cases, facial deformity cases, soft tissue and bony 
reconstruction cases, implantation cases, medically compromised patients, complicated oral pathology cases; the activities 
including between oral and maxillofacial clinic and other related clinic; interesting case conference, joint clinic conference 



Learning Outcome : Students are able to 
1.  Search and collect the knowledges in the assigned topics of oral and maxillofacial surgeries in several aspects 

from available sources to fulfill their presentation 
2.  Present their assigned topics using Thai and English languages and presentation media in satisfactory ways   
3.  Discuss and share the ideas about their assigned topics with audiences, and obtain the applied knowledges for 

treatments in patients 
 
680-753 สมัมนาวารสารสโมสร       1(0-2-1) 
 Journal Club  

 การสัมมนาโดยมีการน าเสนอความรู้ทางวชิาการใหม่ๆจากวารสารทางวชิาการการประเมินคุณค่าของบทความทาง
วิชาการเพ่ือทราบถึงค าถามของการวิจยัการออกแบบวิจยัการทดสอบทางสถิติประเมินคุณค่าของผลการวิจยัและการน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นงานคลินิก และในการน าไปใชใ้นการท าวจิยัของนกัศึกษา 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถ 
1. ประเมินคุณค่าบทความ 
2. แปลผลการศึกษา 

  Conducting a seminar on recent advanced knowledge from journals; critical appraising to value the papers; identifying 
research questions, research design, statistical tests, research result evaluation; research knowledge application in the clinical practice 
and future student’s research project 

Learning Outcome : Students are able to 
1. Evaluate appraise journal 

2. Interpret result and outcome 

 

วชิำเอกอำยุศำสตร์ช่องปำก 
685-753    วารสารสโมสร         1(0-2-1) 
    Journal club 
                  สัมมนาความรู้ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ งานวิจัยทางคลินิก งานวิจัยทางสังคมศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับสาขา
วทิยาการวนิิจฉยัโรคช่องปาก  
  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. วเิคราะห์ ประเมินคุณค่าบทความไดอ้ยา่งเหมาะสม  

2. ประยกุตน์ าความรู้มาใชใ้นรายวชิาในสาขาวทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก 

Seminars on knowledge published in academic journals; clinical researches; social-sciences researches relevant 
to oral diagnostic sciences 

Learning outcomes: Students are able to 
1. Analyze and to apprise the research articles appropriately. 

2. Apply knowledges to courses in oral diagnostic sciences. 

 
 
 



685-792 จุลชีววทิยาและวทิยาภูมิคุม้กนัช่องปากขั้นสูง    2((1)-3-2) 
 Advanced Oral Microbiology and Immunology 
                  จุลชีพและภูมิคุม้กนัวิทยาในช่องปาก ปฏิกิริยาระหว่างร่างกายมนุษยก์บัเช้ือจุลชีพ พยาธิก าเนิดของโรคติดเช้ือ 
หลกัการการป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือ  
                  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายชนิดและบทบาทส าคญัของจุลชีพในช่องปาก 

2. อธิบายปฏิกิริยาระหวา่งร่างกายมนุษยก์บัเช้ือจุลชีพและการก่อโรคของจุลชีพ 

3. ป้องกนัการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือในงานทนัตกรรม 

  Microorganisms and immune in oral cavity; interaction between host and microorganisms; principles of 
transmission and infection control 

        Learning outcomes: Students are able to 
1. Explain type and important role of microorganisms in oral cavity 

2. Explain interaction between host and microorganisms and their mechanisms 

3. Prevention of transmission and cross infection in dental practice 

 
686-711 พยาธิวทิยาช่องปากขั้นสูง       1((1)-0-2) 
 Advanced  Oral  Pathology 
            พยาธิวทิยาพ้ืนฐานกบัการเกิดโรคช่องปาก พยาธิก าเนิดของโรคช่องปากกบัความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั เทคนิคการตรวจ
ขั้นสูงกบัการวนิิจฉยัทางพยาธิวทิยาของโรคช่องปาก การประยกุตใ์ช ้ 
          ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายโรคช่องปากโดยอาศยัความรู้พยาธิวทิยาพ้ืนฐานเพื่อการวางแผนการดูแลรักษา 

2. อธิบายพยาธิก าเนิดของโรคช่องปากท่ีเป็นปัจจุบนั 

3. ใหก้ารวนิิจฉยัโรคช่องปากอาศยัลกัษณะทางจุลพยาธิวทิยาของโรคและเทคนิคการตรวจขั้นสูง 

4. แกปั้ญหาผูป่้วยโรคช่องปากในเชิงการวนิิจฉยัโรคและการวางแผนการรักษา 

          Basic pathology and oral diseases; updated knowledge and pathogenesis of oral diseases; advanced methods and 
pathological diagnosis of oral diseases and applications 
Learning outcomes: Students are able to  

1. Explain oral diseases by basic pathology for treatment planning 

2. Explain pathogenesis of oral diseases by updated knowledge 

3. Giving pathological diagnosis of oral diseases by histopathology of the diseases and advanced methods  
4. Problem solving of patients with oral diseases by giving the diagnosis and treatment planning 

 
687-712 อายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง      2((2)-0-4) 
 Advanced Oral Medicine 

รอยโรคของเยือ่เมือกช่องปาก ไดแ้ก่ แผลในช่องปาก รอยโรคตุ่มน ้ า รอยโรคสีขาวสีแดง หรือสีขาวแดง รอยโรคสาร
สีจบั  เน้ืองอกของเน้ือเยื่ออ่อน รอยโรคท่ีอาจเป็นมะเร็ง มะเร็งช่องปาก รวมถึงอาการและอาการแสดงในช่องปากของโรคทาง
ระบบและรอยโรคท่ีเป็นผลจากการรักษาของโรคทางระบบแนวคิดและเทคนิคในการประเมินผูป่้วย 

 



            ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1.   วเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่ความคิดรวบยอดในการวนิิจฉยัและการดูแลรักษารอยโรคของเยือ่เมือกช่องปาก 
2.   วิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่ความคิดรวบยอดในการวินิจฉัยและการดูแลรักษารอยโรคในช่องปากของโรคทาง 
      ระบบและรอยโรคท่ีเป็นผลจากการรักษาของโรคทางระบบ 

 Oral mucosal lesions including oral ulceration, vesiculo-bullous lesions, white lesions, red lesions, white and red 
lesions, pigmented lesions, soft tissue tumors, potentially malignant lesions, oral cancer, oral manifestations of systemic 
diseases and consequences of treatment; ideas and techniques in patient evaluation. 
            Learning outcomes: Students are able to  

1.   Analyze to develop concept for diagnosis and management of oral mucosal lesions 
2.  Analyze to develop concept for diagnosis and management of oral manifestations and consequences of 

treatment of systemic diseases 
 
687-713 เร่ืองยอ่ของความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 1((1)-0-2) 
 Synopsis of Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders 
 ความรู้เก่ียวกบัความหมายและมิติความปวด ประสาทชีววิทยาของความปวดพ้ืนฐาน ความหมายของความปวด
เฉียบพลนัและความปวดเร้ือรัง การจดัแบ่งหมวดหมู่ของโรคความปวดบริเวณใบหนา้ช่องปากและความผิดปกติบริเวณขมบั
ขากรรไกร หลกัการจดัการผูป่้วยท่ีมีความปวดเร้ือรัง การประยกุตใ์ชข้อ้มูลเชิงประจกัษ ์แนวคิดการดูแลรักษาแบบสหสาขา 
  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1.  วิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่ความคิดรวบยอดในการวินิจฉัยและการจัดการผู ้ป่วยโรคความปวดบริเวณใบหน้า 
ช่องปากหรือความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร 

2.  วเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่ความคิดรวบยอดในการจดัการผูป่้วยในรูปแบบสหสาขาวชิาชีพ 
  The knowledge of meaning and dimension of pain; basic neurobiology of pain; definition of acute and chronic 
pain; classification of orofacial pain and temporomandibular disorders; concepts of chronic pain management; evidence-
based pain management; multidisciplinary approach 
Learning outcomes: Students are able to  

1.  Analyze to develop concepts for diagnosis and management of patients with orofacial pain or 
temporomandibular disorders 

2.  Analyze knowledges to develop concepts for management of patients with multidisciplinary approaches 
 
687-732 คลินิกวนิิจฉยัโรคช่องปาก       1(0-2-1) 
 Oral Diagnosis Clinic 
           ปฏิบติังานในคลินิกตรวจพิเคราะห์โรค 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. ท าการบันทึกประวติั การตรวจทั่วไป การตรวจในช่องปากและนอกช่องปาก การส่งตรวจเพ่ิมเติมทาง

หอ้งปฏิบติัการ  

2. ใหก้ารวนิิจฉยัแยกโรค การวนิิจฉยั และวางแผนการรักษา 

3. ท าการวางแผนการรักษาในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบอยา่งมีจริยธรรมในการใหก้ารบริการ 

 

 



Practice in Oral Diagnosis Clinic  
Learning outcomes: Students are able to gain advanced knowledge and skill in 
1.   Recording patients’ history, general examination, intra and extra-oral examination,    

  laboratory investigation  
2.  Provide differential diagnosis, diagnosis and treatment plan  
3.  Develop treatment plan for medically compromised with ethical mind in clinical services 

 
687-733 คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 1      2(0-4-2)  
 Advanced Oral Medicine Clinic I 
                  ปฏิบติังานในคลินิกอายรุศาสตร์ช่องปาก 
                  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. ซกัประวติัอยา่งสมบูรณ์ ตรวจในช่องปากและนอกช่องปาก บนัทึกลกัษณะทางคลินิก 

2. ส่งตรวจเพ่ิมเติมและแปลผล   

3. ใหก้ารวนิิจฉยั และวางแผนการรักษา 

4. ใหก้ารรักษารวมถึงการติดตามผลการรักษาอยา่งมีจริยธรรมในการใหบ้ริการ 

Practice in Oral Medicine Clinic  
Learning outcomes: Students are able to  
1.  Take completed patients’ history, intra and extra-oral examination, laboratory 
    investigation, recording clinical finding 
2.  Investigate and interpret of additional examinations 
3.  Give diagnosis and treatment plan develop treatment plan for medically compromised  

                 4.  Provide treatment and follow up with ethical mind in clinical services 
 
687-734 คลินิกอายรุศาสตร์ช่องปากขั้นสูง 2      2(0-4-2) 
 Advanced Oral Medicine Clinic II 
           ปฏิบติังานในคลินิกอายรุศาสตร์ช่องปาก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1.  ดูแลผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากท่ีมีความซบัซอ้นเพ่ิมมากข้ึน เช่น โรคเพมฟิกสั วลัการิส  

มิวคสัเมมเบรนเพมฟิกอยด ์ 
2.  ซกัประวติัอยา่งสมบูรณ์ ตรวจในช่องปากและนอกช่องปาก บนัทึกลกัษณะทางคลินิก 
3.  ส่งตรวจเพ่ิมเติมและแปลผล   
4.  ใหก้ารวนิิจฉยั และวางแผนการรักษา 
5.  ใหก้ารรักษารวมถึงการติดตามผลการรักษา 
6.  มีจริยธรรมในการใหบ้ริการ 

          Practice in Oral Medicine Clinic  
Learning outcomes: Students are able to  
1.  Manage of complex oral medicine patients such as pemphigus vulgaris, mucous 
     membrane pemphigoid 
 



2.  Take completed patients’ history, intra and extra-oral examination, laboratory 
     investigation, recording clinical finding 
3.  Investigate and interpret of additional examinations 
4.  Give diagnosis and treatment plan, develop treatment plan for medically compromised  
5.  Provide treatment and follow up with ethical mind in clinical services 

 
687-735    คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้และความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร   1(0-2-1) 
                  Orofacial Pain and Temporomandibular Disorders Clinic  
 ปฏิบติังานในคลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร ให้มีความรู้และทกัษะในการ
ประเมินผูป่้วยทั้งปัจจยัทางดา้นชีวภาพ จิตใจ สังคม การซกัประวติั การตรวจทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม การวนิิจฉยัแยกโรค
และการจดัการในเชิงสหสาขาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
           ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. แสดงความรู้และทกัษะในการประเมินผูป่้วยทั้งปัจจยัทางดา้นชีวภาพ จิตใจ สงัคม การซกัประวติั การตรวจทาง

คลินิก การตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัยแยกโรคและการจัดการในเชิงสหสาขาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการ

ใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ตดัสินใจวางแผนการรักษาและจดัการผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

  Clinical practices in orofacial pain, temporomandibular disorders clinic to have the knowledge and skills in biopsychosocial 
factor assessment; history taking; clinical and supplemental examination; differential diagnosis and multidisciplinary management with 
ethical mind in clinical services 
  Learning outcomes: Students are able to  

1.   Perform the knowledge and skills in biopsychosocial factor assessment; history taking; clinical and 
supplemental examination; differential diagnosis and multidisciplinary management with ethical mind in 
clinical services appropriately 

2.   Make the decision for treatment plan and manage the patient appropriately 
 
687-751 การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปาก    1(0-2-1) 
 Case Conference in Oral Medicine 
           การประชุมกรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจทางอายรุศาสตร์ช่องปาก ซ่ึงเก่ียวกบั ลกัษณะทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 
การตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ภาพรังสี และผลพยาธิวทิยา ท่ีน าไปสู่การวนิิจฉยั รวมถึงวธีิการการรักษาของโรคดงักล่าว 
           Case conference of interesting oral medicine cases in the aspects of clinical manifestations, relevant additional 
investigations such as laboratory testing, radiographs, and histopathology interpretation leading to diagnosis and  their 
treatments 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. วิเคราะห์และวิจารณ์กรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจในแง่ของ ลกัษณะทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม และการรักษาได้

อยา่งเหมาะสม 

2. ศึกษาคน้ควา้ ต ารา วารสารวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีผูป่้วย และน ามาเขียนรายงานผูป่้วยได ้

 

 



        Learning outcomes: Students are able to 
1. Analyze and discuss interesting oral medicine cases on clinical manifestations, additional investigations and 

treatment appropriately 
2. Study and search textbooks, journals, and research articles relevant to the patient case study and gathering 

the information to write the case report 
 

687-791 โครงงานพิเศษทางอายรุศาสตร์ช่องปาก 3(0-6-3) 
 Special Project in Oral Medicine 
  การทบทวนวรรณกรรม หรือรายงานผูป่้วยหรือรวบรวมรายงานผูป่้วย หรืองานวจิยัท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นโดยนกัศึกษา
ตอ้งน าเสนอผลงานท่ีเสร็จส้ินในระดบัสาขาวชิาเป็นอยา่งนอ้ย 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 1.  ท าการทบทวนวรรณกรรม หรือรายงานผูป่้วยหรือรวบรวมรายงานผูป่้วย หรืองานวจิยัท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

 2.  น าเสนอผลงานท่ีเสร็จส้ินในระดบัสาขาวชิาเป็นอยา่งนอ้ย 
  Review literatures, case reports, case series or a simple research project 

 Learning outcomes: Students are able to  
  1.  Perform review literature, case reports, case series or a simple research project 

 2.  Present the work at least at branch conference level 
 
687-793   ชุดวชิาทกัษะทางคลินิกและวทิยาศาสตร์ขั้นสูงทางอายรุศาสตร์ช่องปาก   5((4)-3-8) 
   Module : Advanced Clinical Skills and Science in Oral Medicine 
 ความรู้และทกัษะขั้นสูงทางอายรุศาสตร์ช่องปาก การจดัการรอยโรคของเยื่อเมือกช่องปากท่ีมีความซบัซอ้น และ
รอยโรคในช่องปากในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ การจดัการทางทนัตกรรมในผูสู้งอายท่ีุการใชย้าร่วมกนัหลายขนาน ปฏิบติังาน
ในคลินิกอายรุศาสตร์ช่องปาก การประชุมกรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจทางอายรุศาสตร์ช่องปาก  
  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. วเิคราะห์เพ่ือน าไปสู่ความคิดรวบยอดในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้นทางอายรุศาตร์
ช่องปากได ้

2. ใหก้ารรักษาผูป่้วยท่ีมีความซบัซอ้นทางอายรุศาตร์ช่องปากได ้
3. วเิคราะห์และวจิารณ์กรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจในแง่ลกัษณะทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม และการรักษาได ้
4. ศึกษาคน้ควา้ งานตีพิมพท์างวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีผูป่้วย และน ามาเขียนรายงานผูป่้วยได ้

 Advance knowledge and skills in Oral Medicine, management complex oral medicine and systemic disease 
associated lesions, dental care for elderly with polypharmacy, clinical practice in oral medicine clinic case conference in oral 
medicine 
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Analyze to develop concept for diagnosis and management of patients with complex oral mucosal lesions 
2. Treatment patients with complex oral mucosal lesions 
3. Analyze and discuss interesting cases on clinical manifestations, supplementary examinations and treatment 
4. Search academic publications associated with cases and write case report 

 
 
 



687-835 คลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร  1(0-2-1) 
 และทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั 
 Orofacial Pain,Temporomandibular Disorders and Dental Sleep Medicine Clinic  
           ปฏิบติังานในคลินิกความปวดช่องปากใบหนา้ ความผิดปกติบริเวณขมบัขากรรไกร ให้มีความรู้และทกัษะในการ
ประเมินผูป่้วยทั้งปัจจยัทางดา้นชีวภาพ จิตใจ สังคม การซกัประวติั การตรวจทางคลินิก การตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัยแยกโรค
และการจดัการในเชิงสหสาขาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการให้บริการ ร่วมกบัสังเกตการณ์การดูแลผูป่้วยทางทนัตเวชศาสตร์
การนอนหลบั 
            ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1.  แสดงความรู้และทกัษะในการประเมินผูป่้วยทั้งปัจจยัทางดา้นชีวภาพ จิตใจ สงัคม การซกัประวติั การตรวจทาง
คลินิก การตรวจเพ่ิมเติม การวินิจฉัยแยกโรคและการจัดการในเชิงสหสาขาโดยค านึงถึงจริยธรรมในการ
ใหบ้ริการไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2.  ตดัสินใจวางแผนการรักษาและจดัการผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3.  อภิปรายประเด็นท่ีน่าสนใจของการดูแลผูป่้วยทางทนัตเวชศาสตร์การนอนหลบั 

  Clinical Practice in Orofacial Pain, Temporomandibular Disorders Clinic to have the knowledge and skills in 
biopsychosocial factor assessment; history taking; clinical and supplemental examination; differential diagnosis and 
multidisciplinary management with ethical mind in clinical services; including observation of care in dental sleep medicine 
patients 
  Learning outcomes: Students are able to  

1.   Perform the knowledge and skills in biopsychosocial factor assessment; history taking; clinical and 
supplemental examination; differential diagnosis and multidisciplinary management with ethical mind in 
clinical services appropriately 

2.  Make the decision for treatment plan and manage the patient appropriately 
 3.  Discuss the interesting issues of care in dental sleep medicine patients 

 
688-712 รังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลขั้นสูง     1(1-0-2) 
 Advanced Oral and Maxillofacial Radiology 
              คุณสมบติั การผลิต การควบคุม และการป้องกนัรังสีเอก็ซ์  เพ่ือใชใ้นการสร้างภาพรังสีวินิจฉยั  การถ่ายภาพรังสีทาง
ทันตกรรม รวมถึงเทคนิคพิเศษซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้ เช่น การถ่ายภาพรังสีตดัขวางอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม การแปลผล
ภาพรังสีเพ่ือน าไปสู่การวนิิจฉยัและการวางแผนการรักษาทางช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
           ผลลพัธ์การเรียนรู้:  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ 

1. อธิบายวิธี ขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีท่ีนิยมใช้ทางทันตกรรมได้ และสามารถถ่ายภาพรังสีท่ีนิยมใช้ทาง 

ทนัตกรรมได ้

2. สามารถแปลผลภาพรังสีเพื่อประกอบการวนิิจฉยัและวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมได ้

Properties, generation, control and radiation protection of X-ray in diagnostic radiology; advanced radiography 
such as cone-beam computed tomography; principle of radiographic interpretation leading to precise diagnosis and treatment 
planning in oral and maxillofacial regions 

 
 
 



Learning outcomes: Students have knowledge of  
1.  Taking oral and maxillofacial radiographs 
2.  Writing up radiographic report according to principle of radiographic interpretation for diagnosis and 

treatment planning 
 
688-732 คลินิกรังสีวทิยาช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    1(0-2-1) 
 Oral and Maxillofacial Radiology Clinic 
            ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพรังสี และการแปลผลภาพรังสีทางทันตกรรม รวมถึงเทคนิคพิเศษซ่ึงเป็นท่ีนิยมใช้ เช่น 
ภาพรังสีตดัขวางอาศยัคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม ในคลินิกรังสีวทิยา โดยค านึงถึงจริยธรรมในการใหบ้ริการ 
            ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1.  ถ่ายภาพรังสีท่ีนิยมใชท้างทนัตกรรมได ้
2.  แปลผลภาพรังสีเพื่อประกอบการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทนัตกรรมไดโ้ดยค านึงถึงจริยธรรมในการ

ใหบ้ริการ 
  Clinical practice and interpretation of dental radiology including advanced radiography such as cone-beam 
computed tomography with ethical mind in clinical services 
  Learning outcomes: Students are able to 

1.  Taking oral and maxillofacial radiographs 
2.  Radiographic interpret and do radiographic report for diagnosis and treatment planning with ethical mind in 

clinical services 
 
 หมวดวชิำเลือก 
650-751   สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม      1(0-2-1) 
                 Seminar in Digital Dental Technology   

 การสัมมนาในรูปแบบผสมผสานระหวา่งการน าเสนอบทความจากวารสารดา้นวิทยาการทางทนัตแพทยท่ี์เก่ียวกบั
เทคโนโลย ีดิจิตอลทางทนัตกรรมเพื่อการน าไปใชรั้กษาผูป่้วยในคลินิก หอ้งปฏิบติัการทางทนัตกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยดิีจิตอลใน
การผลิตช้ินงานบูรณะ การใช ้โดยเนน้การวิเคราะห์ วจิารณ์ และติดตามวทิยาการท่ีเป็นปัจจุบนั ร่วมกบัการอภิปรายกรณีศึกษา
จากผูป่้วย 

            ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. ติดตามความรู้ดา้นเทคโนโลย ีและดิจิตอลทางทนัตกรรมได ้

2. วเิคราะห์ วจิารณ์ น าเสนอบทความ ดา้นวทิยาการทางทนัตแพทยท่ี์เก่ียวกบัเทคโนโลย ีและน าไปปรับใชไ้ด ้

    Combined studying approaches of current dental literature relevant to digital dental technology for clinical 
treatment, laboratories using digital technology to fabricate restorations emphasizing on the analysis, criticism of updated 
technology, and case presentations 
      Learning outcomes: Students are able to 

1. Follow up on technology knowledge And digital dentistry 

2.   Analyze, criticize, present articles on dental science about technology. And apply it 
 
 
 



667-840    การถ่ายภาพทางคลินิก       1((1)-0-2) 
                  Clinical  Photography 
                  ทฤษฎีและหลกัทัว่ไปในการถ่ายภาพ  การเลือกกลอ้งและฟิลม์  การถ่ายภาพผูป่้วยทางคลินิก การถ่ายภาพจากต ารา
และเอกสารต่างๆ 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายทฤษฎีและหลกัการถ่ายภาพได ้

2. ระบุแนวคิดในการเลือกกลอ้งและฟิลม์ได ้

3. ประยกุตห์ลกัการถ่ายภาพมาใชใ้นการสร้างภาพทางคลินิกและภาพถ่ายเอกสาร 

Theory and principles of photography; selection of cameras and film; clinical and documentary photography  
techniques 
Learning outcomes: Students are able to 

1. Describe the theory and principles of photography 

2. Define the concepts in cameras and film selection 

3. Apply principles of photography to produce professional clinical and documentary images 

 
667-842    การเรียนการสอนทางทนัตกรรม      2((1)-2-3) 
    Teaching  and  Learning   in  Dentistry 
    ทฤษฎีและหลักการกระบวนการเรียนรู้  เทคนิคการสอน  การวางแผนการสอนจุดประสงค์การเรียน รู้   
การสอนวชิาปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการของนกัศึกษาทนัตแพทย ์ หลกัการออกขอ้สอบและการตรวจใหค้ะแนน 

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายทฤษฏีและหลกัการของกระบวนการเรียนรู้ได ้

2. อภิปรายขอ้ดีขอ้เสียของวธีิการสอนแต่ละแบบได ้

3. บอกวตัุถุประสงคใ์นการเรียนรู้ การสร้างขอ้สอบ ประเมินผลและการตดัเกรดได ้

4. สอนนกัศึกษาทนัตแพทยใ์นวชิาปฏิบตัการได ้

Theory and principle of learning process; teaching techniques; lesson plan; learning objective; teaching in dental 
student laboratory; examination and grading technique 
  Learning outcomes: Students are able to 

1. Describe the theory and principles of learning process 

2. Discuss advantages and disadvantages of each teaching techniques 

3. Identify the proper learning objectives, examination and grading methods 

4. Giving effective teaching to dental students in laboratory class  

 
667-912 เภสชัวทิยาประยกุตส์ าหรับทนัตแพทย ์     1(1-0-2)  
 Applied  Pharmacology  for  Dentist 
 การใชย้าใหเ้หมาะสมกบัโรคทางทนัตกรรม และโรคทางระบบท่ีเก่ียวขอ้ง  

  ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
 



1. เลือกใชย้าในการรักษาทางทนัตกรรม 

2. ค านึงถึงขอ้ควรระวงัและผลขา้งเคียงจากการใชย้า  

Drug regimens used in dental diseases treatment and other related diseases 
Learning outcomes: Students are able to  
1. Choose proper medication for dental disease 

2. Consider the adverse effect of medication 

 
678-793   รากเทียมเพื่องานทนัตกรรมบูรณะ     2((1)-2-3) 
                 Dental Implant for Restorative Dentistry 
                 ขอ้บ่งช้ีและขอ้หา้มของการใชร้ากเทียมในงานดา้นทนัตกรรมบูรณะ การยดึเกาะของกระดูกและเน้ือเยือ่รอบรากเทียม 
ชีววทิยาเชิงกลท่ีเก่ียวขอ้ง วสัดุท ารากเทียม ขั้นตอนทางศลัยกรรม ขั้นตอนการใส่ฟัน ขั้นตอนในหอ้งปฏิบติัการ เน้ือเยือ่รอบราก
เทียม การจดัการและแกไ้ขปัญหา 
      ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. ระบุขอ้บ่งช้ีและขอ้หา้มของการใชร้ากเทียมในงานดา้นทนัตกรรมบูรณะ  

2. อธิบายการยดึเกาะของกระดูกและเน้ือเยือ่รอบรากเทียม  

3. ชีววทิยาเชิงกลท่ีเก่ียวขอ้ง และวสัดุท ารากเทียม  

4. ขั้นตอนทางศลัยกรรม  

5. ขั้นตอนการใส่ฟัน และขั้นตอนในหอ้งปฏิบติัการ  

6. การจดัการและแกไ้ขปัญหา เน้ือเยือ่รอบรากเทียม 

       Indications and contraindication of oral implants for restorative dentistry; healing and tissue integration; basic 
biomechanics; material of dental implant; surgical procedure; prosthetic procedure; laboratory process; peri-implant tissues; 
management of biological and technical complications 
 Learning outcomes: Students are able to 

1. Understand indications and contraindication of oral implants for restorative dentistry; 

2. Explain healing process and tissue integration; 

3. Understand basic biomechanics, and material of dental implant; 

4. Understand surgical procedure; 

5. Perform prosthetic procedure and laboratory process; 

6. Manage peri-implant tissues and technical complications 

 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้   2((1)-2-3) 
  Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 

  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานทนัตกรรมรากเทียมความเป็นมาของทนัตกรรมรากเทียม วสัดุ พ้ืนผิว และรูปร่างของราก
ฟันเทียมชนิดต่าง ๆ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม การเลือกผูป่้วย การตรวจวินิจฉัย การวางแผน ลักษณะทางกายวิภาคท่ีเก่ียวขอ้งการ
ตอบสนองของเน้ือเยื่อร่างกายต่อวัสดุรากเทียม การผ่าตัดรากฟันเทียม องค์ประกอบชีวกลศาสตร์ของการบูรณะ 
รากฟันเทียมด้วยฟันเทียมชนิดต่าง ๆ การจัดการกับปัญหาแทรกซ้อนท่ี เกิด ข้ึน  และการดูแลรักษารากฟันเทียม  



การฝึกปฏิบติัในขั้นตอนของการวางแผน การเตรียมแบบจ าลอง และเฝือกผา่ตดั การฝึกผา่ตดัฝังรากฟันเทียมในแบบจ าลองและ
การท าฟันเทียม 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. อธิบายวทิยาการต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานรากเทียม 

Introduction in dental implantology; history of dental implantolofy; implant surface and design; various implant 
types;  indications and contraindications in patients selection; oral examination and treatment planning; anatomy related 
implant placement; tissue response to implant material; surgical placement of dental implant; biomechanics in dental 
prosthesis reconstruction; complication management; dental implant maintenance; hands on in treatment planning, model and 
stent work up, dental implant placement in model, dental prosthesis fabrication 
 Learning outcomes: Students are able to  
 1.  Deserve all related subject to dental implant 
 
680-971    โลกทรรศน์ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    2(0-6-0) 
  Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 

  ปฏิบติังานในคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลต่างสถาบนั ศึกษางานศลัยกรรมช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียลท่ีมีความหลากหลาย ความกา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในการตรวจรักษาผูป่้วย การตรวจวินิจฉัยโรค 
และการเตรียมผูป่้วย กรณีท่ีใช้ยาชาเฉพาะท่ี และการดมยาสลบส าหรับการผ่าตดัใหญ่ การช่วยผ่าตดัในห้องผ่าตดั การดูแล
ผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย การจดัการกบัปัญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการผา่ตดั 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1.  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลในการดูแลผูใ้นโรงพยาบาล 

            Clinical experiences in the oral and maxillofacial clinic in other institutions to gain knowledge in the diversity 
of oral and maxillofacial field; advance knowledge and technology in surgical treatment; examination and diagnosis; 
preoperatively patient preparation both under local and general anaesthesia; assisting in the operating theatre of major 
surgery; post-operative patient care in wards; management of complications arising from surgery 
     Learning outcomes: Students are able to  
     1.  Apply oral and maxillofacial surgery knowledge to patient care in the hospital 
 
686-851  การประชุมทางคลินิก-พยาธิวทิยา      1(0-2-1) 
  Clinicopathological Conference 
             ประมวลผลขอ้มูล-การตรวจทางคลินิกและการประยกุต ์ประมวลผลการตรวจทางคลินิก-ภาพรังสี-การตรวจทาง
ห้องปฏิบติัการและการประยุกต์ ประมวลผลการตรวจทางคลินิก-รังสี-จุลพยาธิวิทยา-การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการ
วนิิจฉยัวางแผนการดูแลรักษาโรคช่องปาก 
            ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1. ประมวลขอ้มูลผูป่้วยและการตรวจทางคลินิกเพ่ือการวนิิจฉยัและวางแผนการตรวจเพ่ิมเติม 

2. ให้การวินิจฉัยแยกโรคทางคลินิกโดยอาศัยขอ้มูลทางคลินิกร่วมกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและ

ภาพรังสี 

3. ใหก้ารวนิิจฉยัโรคและวางแผนการรักษาโรคของผูป่้วยโดยการประมวลขอ้มูลผูป่้วยทั้งลกัษณะคลินิกภาพรังสี

ขอ้มูลทางหอ้งปฏิบติัการและจุลพยาธิวทิยา 



         Clinical information gathering and applications; clinical-radiographic interpretation, lab investigation and 
applications; clinical-radiographic-pathologic correlation, lab investigation and patient’s diagnosis and management plan  
             Learning outcomes: Students are able to  

1. Gathering clinical information for diagnosis and further investigation planning  

2. Giving clinical differential diagnoses by correlation of clinical, radiographic and laboratory information  

3. Giving pathological or final diagnosis and management plan for the patient by correlation of the patient’s 

clinical, laboratory, radiographic and histopathological data  

 
687-714  อายรุศาสตร์ทัว่ไปประยกุต ์      1((1)-0-2) 
  Applied  General  Medicine 
              อาการ อาการแสดงและการรักษาโรคทางระบบ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจก่อให้เกิดรอยโรคในช่องปาก โรคทางระบบ
ท่ีมีผลต่อการรักษาทางทนัตกรรม 
              ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1.  อธิบายอาการ อาการแสดงออกในช่องปากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษาโรคทางระบบ 
2.  อธิบายโรคทางระบบท่ีมีผลต่อการรักษาทางทนัตกรรม 

  Symptoms, signs and treatment of systemic disease Related or possibly causing oral lesions Systemic diseases 
affecting dental treatment 

Learning outcomes: Students are able to  
1.  Explain signs and symptoms and treatment of systemic diseases that involve or cause oral manifestation 
2.  Explain systemic diseases affecting dental treatment 
 

687-792  เภสชัวทิยาประยกุตท์างทนัตกรรม      1((1)-0-2) 
  Applied Pharmacology in Dentistry 
              ศึกษาและวิเคราะห์การใชย้ากลุ่มต่าง ๆ ท่ีใชบ่้อยในทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม รวมถึงกรณีศึกษาการใชย้า
ทางทนัตกรรม 
             ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 

1.  อธิบายการใชย้ากลุ่มต่าง ๆ ท่ีใชบ่้อยในทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม 
2.  วเิคราะห์และอภิปรายประเด็นส าคญัของกรณีศึกษาการใชย้าทางทนัตกรรม 

             Study and analyze the use of different groups of drugs that are frequently used in medicine and dentistry, 
Including case studies on the use of dental drugs 

Learning outcomes: Students are able to  
1.  Explain drugs relevant to common medical and dental practices 
2.  Analyze and discuss the important issues in patient case study of dental medicine 

 
687-851 การประชุมกรณีผูป่้วยทางอายรุศาสตร์ช่องปากและความปวดช่องปากใบหนา้ 1(0-2-1) 
 Case Conference in Oral Medicine and Orofacial Pain 

การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยท่ีมีรอยโรคเยื่อเมือกช่องปาก ความปวดช่องปากใบหน้า ความผิดปกติ
บริเวณขมบัขากรรไกร ความผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการหายใจในขณะนอนหลบั นอนกดัฟัน รวมทั้ งการวิเคราะห์โรค การ
สืบคน้โรค การวนิิจฉยัแยกโรค และวธีิการจดัการผูป่้วย 



ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1.  วเิคราะห์และอภิปรายประเด็นส าคญัของกรณีศึกษาผูป่้วยได ้
2.  ศึกษา คน้ควา้ต ารา วารสารวชิาการ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักรณีศึกษาผูป่้วยและน ามาเขียนรายงานผูป่้วยได ้
Presentation and discussion of patient case study in oral mucosal lesions, orofacial pain, temporomandibular 

disorders, sleep-related breathing disorders, sleep bruxism; investigation; differential diagnosis; patient management 
Learning outcomes: Students are able to  
1. Analyze and discuss the important issues in patient case study 
2. Study and search textbooks, journals, and research articles relevant to the patient  
    case study and gathering the information to write the case report 

 
679-793   ชุดวชิาทนัตวสัดุ และทนัตกรรมดิจิทลัทางปริทนัตวทิยา     5((4)-3-8) 
                 Module :  Dental Materials in Periodontics  
                 ทบทวนวารสารวชิาการเก่ียวกบัลกัษณะ และคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นงานศลัยปริทนัต ์วสัดุท่ีใชใ้นการท าแม่แบบ
การผ่าตดั วสัดุท่ีใช้ในการส่งเสริมการหายของแผล เปรียบเทียบคุณสมบัติ แนวทางการพฒันาทันตวสัดุทางปริทันตวิทยา 
ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการประยุกต์ใช้ทันตกรรมดิจิทัลในงานศัลยปริทันต์ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การ
ออกแบบ การผลิต การใชท้นัตกรรมดิจิทลัเพื่อการตรวจ วนิิจฉยั วางแผน และออกแบบการรักษาผูป่้วยท่ีตอ้งรักษาดว้ยวิธีศลัย
ปริทนัต ์ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ 
1. อธิบายลกัษณะ และคุณสมบติัของวสัดุทางปริทนัตวทิยา ได ้

2. เลือกใชว้สัดุไดอ้ยา่งเหมาะสมกบังานศลัยปริทนัต ์

3. วเิคราะห์ทิศทางการพฒันาทนัตวสัดุทางทนัตปริทนัตวทิยาได ้

4. อธิบายความรู้พ้ืนฐานทนัตกรรมดิจิทลัทางปริทนัตวทิยา 

5. เช่ือมโยงทนัตกรรมดิจิทลักบัการรักษาทางปริทนัตวทิยาอ่ืน ๆ ได ้

6. เช่ือมโยงความรู้พ้ืนฐานทางทนักรรมดิจิตลักบังานศลัยปริทนัตไ์ด้

7. ตรวจ วนิิจฉยั และวางแผนการรักษาทางปริทนัตวทิยา โดยใชค้วามรู้ทางทนัตกรรมดิจิทลั 

8. ออกแบบแม่แบบส าหรับการรักษาทางศลัยปริทนัตไ์ด ้

    Review journal articles related to characteristics and properties of materials used in periodontal surgery, 
surgical template, acceleration of wound healing; compare material’s properties; a development of dental materials in 
periodontics; fundamental knowledge for application of digital dentistry in periodontal surgery; examination; treatment 
planning; design (CAD); production (CAM); application of digital dentistry for examination, diagnosis, treatment 
planning, treatment design in patients who required periodontal surgery 
 Learning outcomes: Students are able to  

1. Explain characteristic and properties of materials used in periodontics  

2. Appropriately select material in periodontal surgery  

3. Analyze the direction of dental material in periodontics 

4. Explain basic knowledge of digital dentistry in periodontics 

5. Relate digital dentistry to other periodontal treatments  

 



 

6. Relate basic knowledge of digital dentistry in periodontics 

7. Examine, diagnose, and plan a periodontal treatment plan by using knowledge of digital dentistry  

8. Design a surgical guide/template for periodontal surgery 

 
680-991    ชุดวชิาศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลสงัเขป    5((4)-3-8) 
    Module : Concise Oral and Maxillofacial Surgery 

    ความรู้ทกัษะส าหรับศลัยแพทยช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ใชป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล การดูแลผูป่้วยท่ีมี
โรคทางระบบ การเตรียมผูป่้วยก่อนและหลังการผ่าตัด ขั้นตอนการจัดการส าหรับผูป่้วยในการแปลผลการตรวจทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็น การให้สารน ้ า และการดูแลผูป่้วยหลงัการดมยาสลบ การผา่ตดั การตรวจร่างกายในผูป่้วยผูใ้หญ่และ
เด็กในงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การปฏิบัติงานในห้องผ่าตดั ยาท่ีใช้ในการงานศลัยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล การจดัการภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดั การจดัการภาวะฉุกเฉินในทางทนัตกรรม ชนิดของการ
ผ่าตดั การเยบ็แผล และวสัดุเยบ็แผลชนิดต่าง ๆ การแปลผลและการวินิจฉัยทางภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหน้า การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือสร้างกระบวนความคิดแบบวจิยั ประกอบดว้ย การประเมินคุณค่าของสาร การรวบรวมและระบุปัญหา
การวิจยั การใช้การวิจยัในการแก้ปัญหา การเขียนโครงร่างการวิจยั การใช้สถิติในงานวิจัย การจดัการเอกสารอา้งอิงใน
งานวจิยั การเขียนงานวจิยัเพื่อการตีพิมพ ์

ผลลพัธ์การเรียนรู้: ผูเ้รียนสามารถ  
1. เตรียมผูป่้วยก่อนและหลงัการผา่ตดั 

2. แปลผลการตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ  

3. เลือกใชย้าท่ีเหมาะสม และอธิบายการดูแลภาวะแทรกซอ้น 

4. แปลผล และวนิิจฉยั รังสี 

5. ประยกุตใ์ชค้วามรู้ทางการวจิยั 

 Knowledge and skill for oral and maxillofacial surgeon working in the hospital including case for medically 
compromised patient, pre and postoperative case laboratory interpretation and interpretation, fluid & electrolyte, post 
anesthetic case, physical examination, operating room technique, any used in oral and maxillofacial, management of 
postoperative complications, management of medical emergency surgical technique, sutures and suture material, diagnosis 
and interpretation of maxillofacial radiograph, preparation to research thinking such as journal appraise, research problem 
and methodology, writing proposal statistic use, reference manuscript and writing manuscript for publication 

Learning outcomes: Students are able to  
1.  Prepare patients before and after surgery 
2.  Interpret laboratory results 
3.  Choose the suitable drug. And explain the care of complications 
4.  Interpret results and diagnose radiation 
5.  Apply research knowledge 
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