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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้ นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและ  

แม็กซิลโลเฟเชียล เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นการสร้างทนัตแพทยท์างศลัยศาสตร์ช่องปากท่ีมีความรู้ ความช านาญในการให้การ
รักษาผูป่้วยอย่างเหมาะสมและปลอดภยัผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ การปฏิบตัิท่ีหลากหลาย เป็นทนัตแพทยท่ี์มีคุณธรรม ยึดมัน่ใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถท างานเป็นทีมในการรักษาพยาบาล  สามารถติดตามความรู้ ความกา้วหน้า และศึกษาเพ่ิมเติมในงาน
ศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งได้ด้วยตนเอง รวมทั้ งสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทนัสมยั เพ่ือน ามาใช้ในพฒันาตนเองและการดูแลผูป่้วยไดอ้ย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และยึดพระราชปณิธาน
ของสมเดจ็พระบรมราชชนก “ขอให้ถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกจิทีห่นึ่ง” เป็นแนวทางในการปฏิบติังานและด าเนินชีวติ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1   ปฏิบตัิตนโดยยดึหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพ และความรับผดิชอบต่อหนา้ที่ 
PLO2     ประเมินขอ้มูลทางวชิาการอย่างเป็นระบบ เพื่อน ามาพฒันาตนเองและพฒันางานอย่างต่อเน่ือง 
PLO3  สามารถปฏิบติังาน ในบทบาทของทั้งผูน้ าและผูต้ามในทีม ภายใตบ้ริบทของพหุวฒันธรรม 
PLO4 มีทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั ส่ือสารและ

น าเสนอไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO5 สามารถคน้ควา้ทางวชิาการ รายงานผูป่้วย หรือโครงการวจิยั ไดด้ว้ยตนเอง 
PLO6 สามารถใชภ้าษาไทย หรือภาษาองักฤษในการส่ือสาร น าเสนอ อภิปราย ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
PLO7 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นศลัยศาสตร์ช่องปาก และศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งในการรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม 
PLO8 สามารถให้การรักษาผูป่้วยศลัยกรรมช่องปาก การจดัการภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วย รวมถึงประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยท่ีี

ทนัสมยัในการให้การรักษาผูป่้วยได ้



 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  22 หน่วยกติ 

(1)  หมวดวชิาบงัคบัพื้นฐาน จ านวน 2 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิา 
650-712 ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก 

Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice 
2((2)-0-4) 

(2)  หมวดวชิาบงัคบั จ  านวน 20 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิาดงัน้ี 
680-701 
 

โครงงานพิเศษทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
Special Project in Oral and Maxillofacial Surgery 

3(0-6-3) 

680-711 ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน์  
Conspectus in Oral and Maxillofacial Surgery 

1((1)-0-2) 

680-712 วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
Current Advances in Oral and Maxillofacial Surgery 

1((1)-0-2) 

680-722 
 
680-730 
 
680-731 

แก่นความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
Essential Knowledge related to Oral and Maxillofacial Surgery 
คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก 
Oral Surgery Clinic 
คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I 

1(0-2-1) 
 

4(0-12-0) 
 

4(0-12-0) 

680-735 คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  
Integrated Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

3(0-9-0) 

680-751 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 
Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery I 

1(0-2-1) 

680-752 สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2 
Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery II 

1(0-2-1) 

680-753 สัมมนาวารสารสโมสร  
Seminar in Journal Club  

1(0-2-1) 

2. หมวดวชิาเลือก  ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ 

650-751 
 
680-791 

สัมมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม 
Seminar in Digital Dental Technology 
รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 
Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 

1(0-2-1) 
 

2((1)-2-3) 
 

680-971 
 
680-991 
 

โลกทรรศน์ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 
ชุดวชิาศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลสงัเขป 
Module: Concise Oral and Maxillofacial Surgery 

2(0-6-0) 
 
5((2)-9-4) 

 



 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-712  ชีวเวชศาสตร์พื้นฐานทางคลินิก      2((2)-0-4) 
680-711  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน์    1((1)-0-2) 
680-722  แก่นความรู้ท่ีสัมพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  1(0-2-1) 
680-730 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก       4(0-12-0) 
680-751  สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1     1(0-2-1) 
680-753  สัมมนาวารสารสโมสร       1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-701  โครงงานพิเศษทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   3(0-6-3) 
680-712  วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   1((1)-0-2) 
680-731  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล      14(0-12-0) 
680-735  คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   3(0-9-0) 
680-752  สัมมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    1(0-2-1) 
วชิาเลือก          2(.........) 

 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทย์คลนิิก สาขาวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ปฏิบั ติตนโดยยึดหลัก
จ ริยธรรม  จรรยาบ รรณท าง
วิช าก าร  วิ ช า ชี พ  แ ล ะค ว าม
รับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

 ก าหนดให้มีวฒันธรรมองค์กรเพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
พรบ. วชิาชีพ
 ยดึหลกัจริยธรรม และผลประโยชน์ของ
ผูป่้วยเป็นท่ีตั้ งในการอภิปราย วางแผน
การรักษา และการแกปั้ญหาผูป่้วย
 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ จริยธรรม
เคารพกฎกติกาของการปฏิบติังานร่วมกบั
ผู ้อ่ืน ทั้ งด้านการให้การรักษา พยาบาล
และการวจิยั มีจิตส านึกสาธารณะ

 ประเมินจากการรับผิดชอบใน
ฐานะผูน้ ากิจกรรมวิชาการ และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการอย่าง
ครบถว้น
 ประเมินจากการรับผิดชอบต่อ
ผูป่้วย โดยการดูแลรักษาต่อเน่ืองจน
การรักษาเสร็จสมบูรณ์
 ประเมินจากการมีวินัยในการใช้
สถานท่ีอุปกรณ์ในคลินิกเคร่ืองมือ
วจิยัของส่วนรวม และการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้

PLO2  ป ร ะ เมิ น ข้ อ มู ล ท า ง
วชิาการอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน ามา
พฒันาตนเองและพฒันางานอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 การเรียนการสอนท่ีเน้นการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้แก่ Case-based learning, group
discussion การสัมมนา การท าโครงงาน
พิเศษ
 มีรายวิชาท่ี มีการมอบหมายงานให้
นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลจากวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ  น ามาคิด เชิง
วิพากษ ์วิเคราะห์และน าเสนอในชั้นเรียน
เช่น รายวิชาสัมมนาวารสารสโมสร มีการ
ก าหนดให้นกัศึกษาตอ้งแปลผล วิเคราะห์
และวิจารณ์  และประเมินคุณภาพของ
ข้อมูลจากวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ในการน าเสนอทุกคร้ังจาก
ส่ิงพิมพ์ ท่ี เป็น ปัจจุบัน  สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกและโครงงานวจิยั

 ประเมินหลากหลายวิ ธี  เพื่ อให้
ครอบคลุมการประเมินดา้นความรู้ทั้ง
การเรียนในห้องเรียนและการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยการสอบวดัความรู้
การรายงานการศึกษาค้นคว้า การ
วเิคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอปาก
เปล่า
  นักศึกษารับทราบผลการประเมิน
ทนัทีทุกคร้ังหลงัส้ินสุดการปฏิบติังาน 
และได้รับค าแนะน าการปรับปรุงจาก
อาจารยนิ์เทศงาน

PLO3  สามารถปฏิบั ติงานใน
บทบาทของทั้งผูน้ าและผูต้ามใน
ที ม  ภ า ย ใ ต้ บ ริ บ ท ข อ งพ หุ
วฒันธรรม 

 การรับผิดชอบ ดูแลผูป่้วยท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
ร่วมกับทันตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยบูรณาการความรู้ร่วมกัน และ
ปฏิบติังานของส่วนของตนเองอย่างสมบูรณ์
เพ่ือใหส่้วนอ่ืน สามารถด าเนินการได ้

 ประเมินความสามารถรับผิดชอบ
ผู ้ ป่ ว ย ใน ง าน  multiplication แล ะ
เจา้หน้าท่ีห้องปฏิบัติการ อ่ืน ๆ และ
การดูแลผูป่้วยท่ีให้การรักษาร่วมกัน
ของหลายสาขา



 การมีมนุษยสัมพันธ์ และการวางตัวใน    
การท างานท่ี ดี ทั้ งการท างานร่วมกัน การ
แกปั้ญหากรณีศึกษา และการท างานร่วมกับ
บุคลากรต่าง ๆ  ในทีมการรักษา 
 จดัการอบรมเชิงปฏิบัติการก่อนการเรียน
เร่ืองลกัษณะของบุคคล การท างานร่วมกนั 

 ประเมินทุกรายวิชาทั้ งบรรยาย 
สัมมนา และคลินิก โดยพิจารณาจาก 
ความสามารถในการแสดงบทบาท
ข อ งก าร เป็ น ผู ้ น า แ ล ะ ผู ้ ต าม  ท่ี
เหมาะสมเม่ือมีการท างานเป็นทีม 
รวมทั้งการประเมินการแสดงออกของ
การตระหนักถึงความ รับผิดชอบ 
ความสนใจในการพฒันา ตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

PLO4  มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูลท่ี
ทันสมยั ส่ือสารและน าเสนอได้
อยา่งเหมาะสม 
 

 มีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยั 
และส่ือการสอนอิเลคทรอนิกส์ท่ีเพียงพอ
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานและ
กรณีศึกษาท่ีตอ้งใช้ทักษะทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ในการประชุมสัมมนาท่ี
จดัการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ และในท่ี
ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

 

 ประเมินจากรายวิชาสัมมนา โดย
ใช้แบบประเมิน และการอภิปราย
ร่ วม กัน ระห ว่ างคณ าจ ารย์แ ล ะ
นกัศึกษา โดยพิจารณาจากทกัษะการ
ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ความสามารถในการอธิบายและ
อภิปราย การเลือกใช้ฐานข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหรือตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัสมยั   
 ประเมิน โดยใช้แบบประเมินใน
การใช้ทักษะคณิตศาสตร์ และสถิติ
อยา่งเหมาะสม 

PLO5  ส าม ารถ ค้น ค ว้าท าง
วิช าการ  รายงานผู ้ป่ วย  ห รือ
โครงการวจิยั ไดด้ว้ยตนเอง 
 
 

- มอบหมายและคิดโจทย์ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างอาจารยแ์ละผูเ้รียน เพ่ือให้มีการตั้ ง
สมมุติฐาน ออกแบบการวิจยั ด าเนินการวิจยั 
รวบรวมผล และวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดย
การใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป และน าเสนอ
ขอ้มูล 
 จัดสรรงบประมาณให้นัก ศึกษาท า
โครงงานพิเศษหรือโครงงานวิจัยท่ีไม่
ซับซ้อนท่ีมาจากปัญหาทางคลินิกและ
น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
เพื่อให้ มีความรู้ท่ีทันสมัยในศาสตร์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานศลัยศาสตร์ช่องปาก 

 แบบประ เมิน ผลด้านความ รู้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ความสามารถใน
การออกแบบงานวิจยั หลกัสถิติ และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
วเิคราะห์ผล  
 ประเมินความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน 

 
 
 
 

PLO6  ส ามารถใช้ภ าษ าไท ย 
หรือภาษาองักฤษในการส่ือสาร 
น าเสนอ  อ ภิปราย  ได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

 รายวิชาวารสารสโมสร ก าหนดให้
นักศึกษาน าเสนอ อภิปรายวารสารเป็น
ภาษาองักฤษ 
 นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผูน้ า
เสนอหัวข้อท่ีก าหนดในชั่วโมงสัมมนา 

 ประเมินจากรายวิชาสัมมนา โดย
พิจารณาจากการประเมินผลโดยใช้
แบบป ระ เมิน  และการอ ภิป ราย
ร่ วม กัน ระห ว่ างคณ าจ าร ย์แ ล ะ
นักศึกษา โดยพิจารณาจากทกัษะการ



และน า เสน อผลงาน ใน การป ระ ชุม 
research day ข อ งคณ ะฯ  เพื่ อ ฝึ ก ก าร
น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการ 

ส่ือสารทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ความสามารถในการอธิบายและ
อภิปราย การเลือกใช้ฐานข้อมูล ท่ี
เก่ียวขอ้งในการแกไ้ขปัญหาหรือตอบ
ค าถามไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัสมยั 
 ประเมินพฤติกรรมและทักษะการ
น าเสนอปากเปล่า  

PLO7 ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
ศลัยศาสตร์ช่องปาก และศาสตร์
ท่ีเก่ียวขอ้งในการรักษาผูป่้วยได้
อยา่งเหมาะสม 
 

 ก าหนดกรณีศึกษาในการปฏิบติังานทาง
คลินิกท่ีหลากหลาย  
 จัด ก าร เรี ยก ารสอน เส ริม  โด ย ฝึ ก
ปฏิบติังานหัตถการต่าง ๆ ทางคลินิกก่อน
การปฏิบติังานจริง 
 จัดการเรียนการสอนทางคลินิกให้
นกัศึกษาไดพ้บและแกปั้ญหาทางวชิาชีพท่ี
หลากหลาย 

 ประเมินโดยการสอบวดัความรู้ โดย
ใชข้อ้สอบ การรายงานการศึกษาคน้ควา้ 
การวเิคราะห์กรณีศึกษา การท าโครงการ 
การน าเสนอปากเปล่า และการสอบ
กรณีศึกษาท่ีหลากหลาย 
 ประเมินความรู้ในขณะให้การดูแล
รักษาผูป่้วยในคลินิก และในห้องผ่าตดั 
โรงพยาบาลทนัตกรรม 

PLO8 สามารถให้ ก าร รักษ า
ผู ้ป่วยศัลยกรรมช่องปาก การ
จดัการภาวะแทรกซ้อนในผูป่้วย 
รวมถึงประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในการให้ การรักษ า
ผูป่้วยได ้

 จัด ก าร เรี ยก ารสอน เส ริม  โด ย ฝึ ก
ปฏิบติังานหัตถการต่าง ๆ ทางคลินิกก่อน
การปฏิบติังานจริง 
 ส่งนักศึกษาปฏิบัติงานโรงพยาบาล
สมทบในรายวชิาทางดา้นการแพทย ์
 ส่งนกัศึกษาปฏิบติังานเพ่ิมเติมใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาล 
สมทบ ในส่วนของโรคทางระบบ 
 มีกรณี ศึกษาผู ้ป่ วย แบบฝึกหัดห รือ
โครงงานให้นักศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกแกปั้ญหาแทนการท่องจ า 

 ประเมินการวางแผนการท างานท่ี
ถูกหลกัวชิาการเป็นขั้นตอน  
 ประ เมิน ผลงาน ท่ี ได้จ ากการ
ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมากนอ้ย 
 ประเมินกระบวนการปฏิบติังานวา่
ถู ก ต้อ งต ามห ลัก วิ ช าก ารและ มี
ประสิทธิภาพ 
 ประเมินพฤติกรรมขณะปฏิบติังาน
ท่ีนักศึกษาแสดงออกระหว่างการให้
การดูแล รักษาผูป่้วย 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

หลกัสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงทำงวทิยำศำสตร์กำรแพทย์คลนิิก 
 สำขำวชิำศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หมวดวชิำบังคบัพื้นฐำน 
650-712  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก      2((2)-0-4) 

Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice 
 องค์ความรู้และแนวคิดในปัจจุบันเก่ียวกับชีววิทยา จุลชีววิทยาและสรีรวิทยาของอวยัวะในช่องปาก 

กระดูกขากรรไกรและใบหน้า รวมถึงกลไกท่ีเก่ียวกับการหายของแผล ปฏิกิริยาของร่างกายท่ีมีต่อส่ิงแปลกปลอม  การ
พฒันาการของกระดูกขากรรไกรใบหนา้และกะโหลกศีรษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัคพัภวทิยาและการเจริญเติบโต และการถ่ายทอดทาง
พนัธุกรรม ลกัษณะของชีววิทยาพ้ืนฐานของการเกิดโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคภูมิตา้นทานบกพร่องและวสัดุทางการแพทย ์ 
รวมถึงการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการวนิิจฉยัโรค  

     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 

680-701  โครงงานพิเศษทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   3(0-6-3) 
Special Project in Oral and Maxillofacial Surgery 
โครงงานวิจยัท่ีไม่ยุง่ยากซับซ้อน หรือรวบรวมรายงานผูป่้วยเพ่ือตอบค าถาม เน้นการทบทวนวรรณกรรม 

เพ่ือทราบช่องวา่งขององคค์วามรู้ท่ีขาดหายไป แนวทางและวิธีการในการศึกษาปัญหาและสามารถแกปั้ญหาได ้โดยอาศยั
กระบวนการทางการวจิยั และน าเสนอในระดบัภาควชิาพร้อมผลงานท่ีพร้อมส่งเพ่ือการตีพิมพ ์

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 

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

 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจ การวินิจฉัยและการให้การรักษาในเชิงศัลยกรรมในผูป่้วยท่ีมีความ
ผิดปกติของช่องปากศีรษะและใบหน้า การติดเช้ือ เน้ืองอก อุบติัเหตุ ความพิการแต่ก าเนิด การผ่าตดัเพ่ือแกไ้ขและบูรณะ
ช่องปาก กรณีผูป่้วยท่ีตอ้งการการรักษาทางทนัตกรรมท่ีตอ้งการการรักษาร่วมกนัของหลายสาขาวชิา 

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 



 

680-712   วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล     1((1)-0-2) 
  Current Advances in Oral and Maxillofacial Surgery 
  ความกา้วหน้าทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ท่ีเป็นแนวโน้มของการรักษาผูป่้วยใน
ปัจจุบนัและอนาคต งานท่ีอยูร่ะหวา่งการคน้ควา้วจิยั เร่ืองท่ีเป็นขอ้ถกเถียงซ่ึงยงัไม่มีขอ้สรุป ทั้งในส่วนท่ีเป็นความรู้พ้ืนฐาน
และความรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัทางคลินิก 
      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 
 
680-722  แก่นความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  1(0-2-1) 
  Essential Knowledge related to Oral and Maxillofacial Surgery 
 ความรู้ ทักษะ และความคิดท่ีศัลยแพทยช่์องปากท่ีดีพึงมีในการปฏิบัติงาน การจัดความรู้และทักษะ
เบ้ืองตน้ในการตรวจร่างกาย การแปรผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการ การแปรผลภาพรังสีทรวงอก แปรผลการตรวจคล่ืน
หัวใจ ปฏิบติัการการช่วยชีวิตเบ้ืองตน้ การฝึกปฏิบติัการ การใชเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการรักษาผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติ
ของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การจัดกิจกรรมและศึกษากรณีศึกษาปัญหาความผิดพลาดในการดูแลรักษา ในด้าน
วชิาการ คุณธรรม จริยธรรม และกฎหมาย 
 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  
 
680-730  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปาก   4(0-12-0) 
 Oral Surgery Clinic  
 ปฏิบติังานศลัยศาสตร์ช่องปาก การตรวจวนิิจฉัยโรค การเตรียมผูป่้วย และการปฏิบติังานศลัยกรรมช่อง
ปากภายใตย้าชาเฉพาะท่ี หรือร่วมกบัการท าใหผู้ป่้วยสงบแบบมีสติ การจดัการกบัปัญหาแทรกซอ้นอนัเน่ืองมาจากการผ่าตดั 
การผา่ตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิสภาพในช่องปากและการตดัช้ินเน้ือเพ่ือการตรวจวนิิจฉยั  การผา่ตดัถอนฟันท่ียุง่ยาก การผา่ตดั
เตรียมช่องปากเพ่ือการใส่ฟันปลอม การเตรียมผูป่้วยส าหรับการผา่ตดัรากฟันเทียม การรักษาการบาดเจ็บของฟัน 

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 

 
680-731     คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1             4(0-12-0) 
  Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I            
  ปฏิบติังานศลัยกรรมช่องปาก การตรวจ วินิจฉัยโรคและการเตรียมผูป่้วยทั้งกรณีท่ีใชย้าชาเฉพาะท่ี และ
การดมยาสลบส าหรับการผา่ตดัใหญ่ การช่วยผา่ตดัในหอ้งผ่าตดั การดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย การแกปั้ญหาแทรกซอ้นท่ี
เกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการผ่าตดั การผ่าตดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพยาธิสภาพในช่องปาก การแก้ปัญหาความผิดปกติของกระดูก
ขากรรไกรในผูป่้วยท่ีประสบอุบติัเหตุ การแกปั้ญหาความผิดปกติของโรคต่อมน ้ าลาย การปลูกกระดูกและเน้ือเยือ่ 



 

  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 
 
680-735  คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล     3(0-9-0) 
 Integrated Oral and Maxillofacial Surgery Clinic  
 ปฏิบัติงานศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในโรงพยาบาลทั่วไป ดูแลผู ้ป่วยท่ีมีลักษณะ
หลากหลาย ภาวะติดเช้ือในช่องปากภยนัตรายท่ีเกิดต่อฟันและกระดูกขากรรไกร เน้ืองอกและถุงน ้ าในช่องปาก พยาธิสภาพ
ท่ีมีมาแต่ก าเนิด ภาวะปากแหวง่เพดานโหว ่ดูแลผูป่้วยนอก และผูป่้วยท่ีตอ้งนอนพกัในโรงพยาบาล ดูแลผูป่้วยก่อนและหลงั
การผา่ตดั โดยปฏิบติังานในโรงพยาบาลทัว่ไปท่ีก าหนดให ้

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 

 
680-751    สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1    1(0-2-1) 
  Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery I 
  ศึกษารูปแบบผสมผสานระหวา่งการคน้ควา้และรวบรวมความรู้ในหวัขอ้ต่าง ๆ ทางดา้นศลัยศาสตร์ช่อง
ปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล โรคทางระบบ การอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยโรคทางระบบท่ีเตรียมเพ่ือการผ่าตดัผูป่้วย การ
น าเสนอหัวขอ้ท่ีได ้รับมอบหมาย การอภิปรายกลุ่ม การน าเสนอผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และการร่วมประชุมวางแผน การรักษา
ผูป่้วยในรายท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
  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 
 
680-752    สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    1(0-2-1) 
  Seminar in Oral and Maxillofacial Surgery II 
  อภิปรายปัญหาอนัเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยในการวางแผนการรักษา และการแกไ้ขปัญหาแทรกซอ้น การรักษา
ร่วม จากหลายสาขาวิชาในกรณีศึกษาท่ีมีความซบัซอ้น ผูป่้วยท่ีตอ้งรับผ่าตดัร่วมกบัการจดัฟัน ผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว ่
ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของใบหนา้ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการบูรณะเน้ือเยือ่และกระดูกขากรรไกร ผูป่้วยทนัตกรรมรากเทียม ผูป่้วยท่ี
มีโรคทางระบบ ผูป่้วยท่ีมีพยาธิสภาพในช่องปากมีความซับซ้อนกันในการวางแผนการรักษา การท ารายงานผูป่้วยท่ี
น่าสนใจ การตรวจและศึกษาผูป่้วยท่ีรักษาร่วมระหวา่งคลินิกศลัยกรรมและคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง  
  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 
  



 

680-753  สมัมนาวารสารสโมสร        1(0-2-1) 
  Journal Club  
  การสมัมนาโดยมีการน าเสนอความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ จากวารสารทางวิชาการ การประเมินคุณค่าของ
บทความทางวชิาการ เพ่ือทราบถึงค าถามของการวจิยั การออกแบบวิจยั การทดสอบทางสถิติ ประเมินคุณค่าของผลการวจิยั 
และการน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานคลินิก และในการน าไปใชใ้นการท าวจิยัของนกัศึกษา 
  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 
 

หมวดวชิำเลือก 
650-751    สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม      1(0-2-1) 
                  Seminar in Digital Dental Technology   
     การสมัมนาในรูปแบบผสมผสานระหวา่งการน าเสนอบทความจากวารสารดา้นวทิยาการทางทนัตแพทย์
ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี ดิจิทัลทางทันตกรรมเพื่อการน าไปใช้รักษาผูป่้วยในคลินิก  ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการผลิตช้ินงานบูรณะ โดยเน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์ และติดตามวิทยาการท่ีเป็นปัจจุบนั ร่วมกบัการ
อภิปรายกรณีศึกษาจากผูป่้วย 
    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 

 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้    2((1)-2-3) 
  Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 
  ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งในงานทนัตกรรมรากเทียม ความเป็นมาของทันตกรรมรากเทียม วสัดุ พ้ืนผิว และ
รูปร่างของรากฟันเทียมชนิดต่างๆ ขอ้บ่งช้ี ขอ้ห้าม การเลือกผูป่้วย การตรวจวินิจฉัย การวางแผน ลกัษณะทางกายวิภาคท่ี
เก่ียวขอ้ง การตอบ สนองของเน้ือเยื่อร่างกายต่อวสัดุรากเทียม การผ่าตดัรากฟันเทียม องค์ประกอบชีวกลศาสตร์ของการ
บูรณะรากฟันเทียมดว้ยฟันเทียมชนิดต่างๆ การจดัการกบัปัญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน และการดูแลรักษารากฟันเทียม การฝึก
ปฏิบติัในขั้นตอนของการวางแผน การเตรียมแบบจ าลอง และเฝือกผ่าตดั การฝึกผ่าตดัฝังรากฟันเทียมในแบบจ าลอง และ
การท าฟันเทียม  
  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 
 
680-971    โลกทรรศนศ์ลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    2(0-6-0) 
  Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 
  ปฏิบติังานในคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลต่างสถาบนั ศึกษางานศลัยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีมีความหลากหลาย ความกา้วหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในการตรวจรักษาผูป่้วย การตรวจ



 

วินิจฉัยโรค และการเตรียมผูป่้วย กรณีท่ีใชย้าชาเฉพาะท่ี และการดมยาสลบ ส าหรับการผ่าตดัใหญ่ การช่วยผ่าตดัในห้อง
ผา่ตดั การดูแลผูป่้วยท่ีอยูใ่นหอผูป่้วย การจดัการกบัปัญหาแทรกซอ้นท่ีเกิดข้ึน อนัเน่ืองมาจากการผา่ตดั  
  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 
 
680-991  ชุดวชิาศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลสงัเขป    5((2)-9-4) 
  Module: Concise Oral and Maxillofacial Surgery 
  ความรู้ทกัษะส าหรับศลัยแพทยช่์องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ใชป้ฏิบติังานในโรงพยาบาล การดูแล
ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ การเตรียมผูป่้วยก่อนและหลงัการผ่าตดั ขั้นตอนการจดัการส าหรับผูป่้วยใน การแปลผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏิบติัการท่ีจ าเป็น การใหส้ารน ้ า การดูแลผูป่้วยหลงัการดมยาสลบและการผ่าตดั การตรวจร่างกายในผูป่้วยผูใ้หญ่
และเด็กในงานศลัยกรรม    ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล การปฏิบติังานในหอ้งผา่ตดั ยาท่ีใชใ้นการงานศลัยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล การจดัการภาวะแทรกซ้อนหลงัการผ่าตดั การจดัการภาวะฉุกเฉิน ชนิดของการผ่าตดั การเยบ็แผล 
และวสัดุเยบ็แผลชนิดต่าง ๆ การแปลผลและการวินิจฉยัทางภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหนา้ การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
สร้างกระบวนความคิดแบบวจิยั ประกอบดว้ย การประเมินคุณค่าของสาร การรวบรวมและระบุปัญหาการวิจยั การใชก้าร
วิจัยในการแก้ปัญหา การเขียนโครงร่างการวิจัย การใช้สถิติในงานวิจัย การจัดการเอกสารอา้งอิงในงานวิจัย การเขียน
งานวจิยัเพื่อการตีพิมพ ์

 Knowledge and skill for oral and maxillofacial surgeon working in the hospital including care for 
medically compromised patient, pre and postoperative care, laboratory investigation and interpretation, fluid and 
electrolyte, post anesthetic care, physical examination, operating room technique, drug 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 in research, reference management and writing 
manuscript for publication 

 
 
 
 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัประกาศนียบัตรบณัฑติช้ันสูง 

คณะทนัตแพทยศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงทางวทิยาศาสตร์การแพทยค์ลินิก 
สาขาวชิาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. ศาสตราจารย ์ทพญ.ปริศนา  ปริพฒันานนท,์ อ.ท. (ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล), ทนัตแพทยสภา, 2541
2. รองศาสตราจารย ์นพ.ทพ.ธงชยั  นนัทนรานนท,์ อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว), แพทยสภา, 2547
3. รองศาสตราจารย ์นพ.ทพ.พิชยั  วทิยากิตติพงษ,์ อ.ท.  (ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล), ทนัตแพทยสภา,  2542
4. รองศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.ศรีสุรางค ์ สุทธปรียาศรี, ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์), ม.สงขลานครินทร์, 2548
5. รองศาสตราจารย ์นพ.ทพ.สุรพงษ ์ วงศว์ชัรานนท,์ ว.ว. (วสิญัญีวิทยา), แพทยสภา,  2543
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ทพ.บญัชา  ส ารวจเบญจกลุ, D.Sc.D. (Orthodontics), Boston U., U.S.A.,  2551
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ทพ.ณฐัวฒิุ  เทือกสุบรรณ, ปร.ด. (วทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก), ม.สงขลานครินทร์, 2554
8. รองศาสตราจารย ์ดร.จิรัฐ  มีเสน, Dr.-Ing. Materials Science (Biomaterials), Dresden U. of Technology, Dresden, Germany, 2552
9. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทพญ.ศศิวมิล  เสนาะกรรณ์, ปร.ด. (ทนัตชีววสัดุศาสตร์), ม.มหิดล, 2554
10. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทพ.ชยัมงคล เป่ียมพร้ิง, D.Sc.D. (Prosthodontics), Boston U., U.S.A., 2555


	doc3-2 ป.สูง ศัลย์
	doc3-5 ป.สูง ศัลย์
	doc3-3 ป.สูง ศัลย์
	doc3-4 ป.สูง ศัลย์

