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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จดัการศึกษาเพ่ือพฒันา 

มหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทางศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลท่ีมีจริยธรรม จรรยาบรรณ สามารถคิด
วเิคราะห์ แกปั้ญหา ศึกษาเพ่ิมเติมและคน้ควา้ดว้ยตนเองได ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1   ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัจริยธรรม จรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพ และความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 
PLO2  สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินความรู้และขอ้มูลทางวิชาการอยา่งเป็นระบบ เพ่ือน ามาพฒันาตนเอง พฒันางาน 

อยา่งต่อเน่ือง 
PLO3 สามารถบริหารจัดการและท างานเป็นทีมในฐานะทันตแพทยศ์ัลยศาสตร์ช่องปาก ทั้ งในบทบาทผูน้ าและผูต้าม 

ตามเง่ือนไขของทีม  
PLO4 มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข สามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ขอ้มูล วิเคราะห์ สรุปผล ไดอ้ย่าง

เหมาะสม ทั้งในงานวชิาชีพ และงานวจิยั 
PLO5 สามารถวางแผน ด าเนินการ และแกปั้ญหาในกระบวนการวจิยั ใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ท่ีน าไปประโยชน์ได ้

5.1  สามารถวางแผน ด าเนินการ และแกปั้ญหาในกระบวนการวิจยัให้ไดค้วามรู้ใหม่งานกระดูกขากรรไกรใบหน้า
และเน้ือเยือ่ 

5.2  สามารถวางแผน ด าเนินการ และแกปั้ญหาในกระบวนการวจิยัใหไ้ดค้วามรู้ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิกได ้ 
PLO6 สามารถใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษในการส่ือสารน าเสนอ อภิปราย และถ่ายทอด โดยใชส่ื้อและเทคโนโลยตี่าง ๆ 

ไดดี้ 
PLO7   สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และความรู้พ้ืนฐานทางการแพทยท่ี์

เก่ียวขอ้งในการวางแผน และดูแลรักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 
PLO8 สามารถปฏิบติัการดูแลรักษา แกไ้ขปัญหาแทรกซอ้น และส่ือสารกบัผูป่้วยในงานศลัยกรรมช่องปาก และศลัยกรรม 

รากเทียม ไดอ้ยา่งเหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
PLO9 สามารถใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการรักษาทางทนัตกรรมเฉพาะสาขาอยา่งเหมาะสม 



 

 

โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร   

หลกัสตูรแผน ก 1     ไม่นอ้ยกวา่   36   หน่วยกิต                                     
             ก 2     ไม่นอ้ยกวา่   40   หน่วยกิต   

หลกัสตูรแผน ข   ไม่นอ้ยกวา่   37   หน่วยกิต 
 

1. หมวดวชิาบังคบั   

(1)  รายวชิาบังคบัพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ เลือกเรียนอยา่งนอ้ย 4 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิาดงัน้ี 
347-532 สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั 

Applied Statistics for Research 
    3((3)-0-6) 

650-712 ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก 
Basic Biomedical Sciences in Clinical Practice 

    2((2)-0-4) 

650-713 ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก 
Research Methodology in Oral Sciences 

    2((2)-0-4) 

(2)  รายวชิาบังคบัเฉพาะสาขา จ านวน 22 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิาดงัน้ี 
 วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

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) 

680-731 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I 

 4(0-12-0) 

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

1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

680-753 สมัมนาวารสารสโมสร  
Seminar in Journal Club  

1(0-2-1) 

680-791 รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 
Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 

2((1)-2-3) 

680-831 
 

คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II 

3(0-6-3) 

680-832 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 3 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic III 

2(0-4-2) 

681-831 คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป 
Clinical Practice in General Anesthesia 

2(0-4-2) 

682-831 
 

คลินิกศลัยศาสตร์ทัว่ไป 
Clinical Practice in General Surgery 

2(0-4-2) 



 

 

683-731 คลินิกอายรุศาสตร์ทัว่ไป 
Clinical Practice in General Medicine 

  2(0-4-2) 

วชิาเอกศัลยกรรมรากเทยีม 
680-711 ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน ์

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

680-712 วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
Current Advances in Oral and Maxillofacial Surgery 

1((1)-0-2) 

680-731 คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I 

4(0-12-0) 

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

1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

680-753 
 

สมัมนาวารสารสโมสร  
Seminar in Journal Club  

1(0-2-1) 

680-791 รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 
Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 

2((1)-2-3) 

680-833 คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 1 
Dental Implant Clinic I 

4(0-8-4) 

680-834 คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 2 
Dental Implant Clinic II 

4(0-8-4) 

680-851 สมัมนารากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 
Seminar in Oral and Maxillofacial Implant 

1(0-2-1) 

680-891 รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ขั้นสูง 
Advanced Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 

2((2)-1-3) 

 
หลกัสูตร แผน ข 

(2)  หมวดวชิาบงัคบั จ านวน 24 หน่วยกิต ประกอบดว้ยรายวชิาดงัต่อไปน้ี 
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 
 

แก่นความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 
Essential Knowledge related to Oral and Maxillofacial Surgery 

1(0-2-1) 
 

680-731 
 
680-735 
 

คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic  
คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  
Integrated Oral and Maxillofacial Surgery Clinic 

4(0-12-0)  
 
3(0-9-0) 



 

 

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

1(0-2-1) 

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

1(0-2-1) 

680-753 
 
680-791 
 
680-831 

 

สมัมนาวารสารสโมสร  
Seminar in Journal Club 
รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ 
Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 
คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II 

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

 
680-832 
 

คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 3 
Oral and Maxillofacial Surgery Clinic III 

2(0-4-2) 
 

680-852 สมัมนาโรคทางระบบในงานศลัยกรรมช่องปาก 
Seminar in Medically Compromised Patient for Oral Surgery 

 1(0-2-1) 

680-892 การจดัการทางศลัยกรรมช่องปากในโรคทางระบบท่ีพบบ่อย 
Oral Surgical Management in Common Systemic Diseases 

 2((1)-2-3) 

681-831 คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป 
Clinical Practice in General Anesthesia 

    2(0-4-2) 

2. หมวดวชิาเลือก  2 หน่วยกติ 

650-751 
 
650-791 

สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม 
Seminar in Digital Dental Technology 
จรรยาบรรณและกฎหมายทางทนัตกรรม 
Code of Ethics and Laws in Dentistry 

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

680-971 
 
680-991 
 

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

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

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์ และสารนิพนธ์   

680-771 วทิยานิพนธ์ 
Thesis  

36(0-108-0) 

680-772 วทิยานิพนธ์ 
Thesis 

 12(0-36-0) 
 

680-773 สารนิพนธ์ 
Minor Thesis 

  6(0-18-0) 
 

 
 
 
 



 

 

แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
680-771  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0) 
680-751  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1*    1(0-2-1) 
680-753  สมัมนาวารสารสโมสร*       1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-771  วทิยานิพนธ์        10(0-30-0) 
680-752  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2*    1(0-2-1) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
680-771  วทิยานิพนธ์        10(0-30-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-771  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0) 
 
 



 

 

แผน  ก 2 วชิาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
347-532  สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั       3((3)-0-6) 
650-712  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก      2((2)-0-4) 
680-711  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน ์    1((1)-0-2) 
680-751  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1     1(0-2-1) 
680-753  สมัมนาวารสารสโมสร       1(0-2-1) 
วชิาเลือก          2(……..) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-712  วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   1((1)-0-2) 
680-731  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล      14(0-12-0) 
680-752  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    1(0-2-1) 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้    2((1)-2-3) 
683-731  คลินิกอายรุศาสตร์ทัว่ไป       2(0-4-2) 
680-772  วทิยานิพนธ์        1(0-3-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
680-831  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2      3(0-6-3) 
681-831  คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป         2(0-4-2) 
682-831  คลินิกศลัยศาสตร์ทัว่ไป         2(0-4-2) 
680-772  วทิยานิพนธ์          3(0-9-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-832  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 3    2(0-4-2) 
680-772  วทิยานิพนธ์        8(0-24-0) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผน  ก 2 วชิาเอกศัลยกรรมรากเทยีม 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
347-532  สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั       3((3)-0-6) 
650-712  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก      2((2)-0-4) 
680-711  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน ์    1((1)-0-2) 
680-751  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1     1(0-2-1) 
680-753  สมัมนาวารสารสโมสร       1(0-2-1) 
680-772  วทิยานิพนธ์        1(0-3-0) 
วชิาเลือก          2(……..) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-712  วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   1((1)-0-2) 
680-731  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล      14(0-12-0) 
680-752  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    1(0-2-1) 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้    2((1)-2-3) 
680-772  วทิยานิพนธ์        2(0-6-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
680-833  คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 1       4(0-8-4) 
680-851  สมัมนารากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้    1(0-2-1) 
680-891  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ขั้นสูง    2((2)-1-3) 
680-772  วทิยานิพนธ์          3(0-9-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-834  คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 2       4(0-8-4) 
680-772  วทิยานิพนธ์        6(0-18-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผน  ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
650-712  ชีวเวชศาสตร์พ้ืนฐานทางคลินิก      2((2)-0-4) 
650-713  ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก     2(2-0-4) 
680-711  ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียลปริทศัน ์    1((1)-0-2) 
680-722  แก่นความรู้ท่ีสมัพนัธ์กบังานศลัยกรรมช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล  1(0-2-1) 
680-731  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล      14(0-12-0) 
680-751  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1     1(0-2-1) 
680-753  สมัมนาวารสารสโมสร       1(0-2-1) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-712  วทิยาการกา้วหนา้ทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   1((1)-0-2) 
680-735  คลินิกผสมผสานศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล   3(0-9-0) 
680-752  สมัมนาศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2    1(0-2-1) 
680-791  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้    2((1)-2-3) 
683-831  คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป       2(0-4-2) 
680-773  สารนิพนธ์        2(0-6-0) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
680-832  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 3    2(0-4-2) 
680-852  สมัมนาโรคทางระบบในงานศลัยกรรมช่องปาก     1(0-2-1) 
680-892  การจดัการทางศลัยกรรมช่องปากในโรคทางระบบท่ีพบบ่อย   2((1)-2-3) 
681-831  คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป       2(0-4-2) 
680-773  สารนิพนธ์        2(0-6-0) 
ภาคการศึกษาที ่2 
680-773  สารนิพนธ์        2(0-6-0) 
 

 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาโท สาขาวชิาศัลยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 ปฏิบติัตนโดยยดึหลกัจริยธรรม 
จรรยาบรรณทางวชิาการ วชิาชีพ และ
ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี 

 ก าหนดให้มีวฒันธรรมองคก์รเพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตาม
พรบ. วชิาชีพ
 ยึดหลักจริยธรรม และผลประโยชน์
ข องผู ้ ป่ ว ย เป็ น ท่ี ตั้ ง ใน การอ ภิป ราย
วางแผนการรักษา และการแกปั้ญหาผูป่้วย
 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ จริยธรรม
เคารพกฎกติกาของการปฏิบติังานร่วมกบั
ผูอ่ื้น ทั้งดา้นการใหก้ารรักษาพยาบาล และ
การวจิยั มีจิตส านึกสาธารณะ

 ประเมินจากการรับผิดชอบใน
ฐานะผูน้ ากิจกรรมวิชาการ และการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการอย่าง
ครบถว้น
 ประเมินจากการรับผิดชอบต่อ
ผูป่้วยโดยการการดูแลรักษาต่อเน่ือง
จนการรักษาเสร็จสมบูรณ์
 ประเมินจากกการมีวินัยในการใช้
สถานท่ีอุปกรณ์ในคลินิกเคร่ืองมือ
วจิยัของส่วนรวม และการปฏิบติัตาม
กฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้

PLO2  ส าม ารถ คิ ด วิ เค ร าะ ห์ แ ล ะ
ประเมินความรู้และขอ้มูลทางวิชาการ
อยา่งเป็นระบบ เพ่ือน ามาพฒันาตนเอง 
พฒันางาน อยา่งต่อเน่ือง 

 มีกรณี ศึกษาท่ีท้าทายให้นักศึกษา
คน้ควา้หาความรู้ในการพฒันาศักยภาพ
การให้การรักษาแก่ผูป่้วยท่ีมีปัญหาความ
ผิดปกติบริเวณใบหนา้ขากรรไกร
 มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้น
ขอ้มูลจากวารสารวิชาการระดบันานาชาติ
ต าราเรียนภาษาอังกฤษ  ห รือเข้าร่วม
ประชุมวชิาการระดบัชาติ
 รายวิชาสัมมนาวารสารสโมสร มีการ
ก าหนดให้นกัศึกษาตอ้งแปลผล วิเคราะห์
และวิจารณ์  และประเมินคุณภาพของ
ข้อมูลจากวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ ในการน าเสนอทุกคร้ังจาก
ส่ิงพิมพ์ท่ี เป็นปัจจุบัน  สามารถน ามา
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ท า ง ค ลิ นิ ก แ ล ะ
โครงงานวจิยั

 ประเมินหลากหลายวิธี เพื่อให้
ครอบคลุมการประเมินดา้นความรู้ทั้ง
การเรียนในห้องเรียนและการศึกษา
ด้วยตนเอง โดยการสอบวดัความรู้
การรายงานการศึกษาค้นคว้า การ
วเิคราะห์กรณีศึกษา การน าเสนอปาก
เปล่า
  นักศึกษารับทราบผลการประเมิน
ทนัทีทุกคร้ังหลงัส้ินสุดการปฏิบติังาน 
และได้รับค าแนะน าการปรับปรุงจาก
อาจารยนิ์เทศงาน

PLO3  ส ามารถบ ริหารจัดการและ
ท างานเป็นทีมในฐานะทันต -แพทย์
ศลัยศาสตร์ช่องปาก ทั้งในบทบาทผูน้ า
และผูต้าม ตามเง่ือนไขของทีม  

 การรับผิดชอบ ดูแลผูป่้วยท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
ร่วมกับทันตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืน ๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง โดยต้องบูรณาการความรู้ร่วมกัน 
และปฏิบัติงานของส่วนของตนเองอย่าง
สมบูรณ์ เพ่ือให้ส่วนอ่ืน สามารถด าเนินการ

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



ได ้
 การมีมนุษยสัมพนัธ์ และการวางตวัในการ
ท างาน ท่ี ดี  ทั้ งการท างานร่ วมกัน  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 าแ ล ะผู ้ ต าม  ท่ี
เหมาะสมเม่ือมีการท างานเป็นทีม 
รวมทั้ งการประเมินการแสดงออก
ของการตระหนกัถึงความรับผิดชอบ 
ความสนใจในการพฒันา ตนเองอยา่ง
ต่อเน่ือง 

PLO4  มีทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคน้ขอ้มูลวิเคราะห์ สรุปผล ได้
อย่างเหมาะสม ทั้ งในงานวิชาชีพ และ
งานวจิยั 
 

 จัดให้นักศึกษาเข้าถึงฐานข้อมูลทาง 
ทนัตแพทยศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรมสถิติ 
การวเิคราะห์วารสาร การน าเสนอผลงาน 
 จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานและ
กรณีศึกษาท่ีตอ้งใชท้กัษะทางเทคโนโลยี 

 ประเมินจากรายวชิาสัมมนา โดยใช้
แบบประ เมิน  และการอ ภิป ราย
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 สามารถวางแผน ด าเนินการ 
และแก้ปัญหาในกระบวนการวิจัย ให้
ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีน าไปประโยชน์ได ้
5.1 สามารถวางแผน ด าเนินการ และ
แก้ปัญหาในกระบวนการวิจัยให้ได้
ความ รู้ให ม่งานกระดูกขากรรไกร
ใบหนา้และเน้ือเยือ่ 
5.2 สามารถวางแผน ด าเนินการ และ
แก้ปัญหาในกระบวนการวิจัยให้ได้
ความรู้ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นทางคลินิก
ได ้

 มอบหมายและคิดโจทย์ปัญหาร่วมกัน
ระหว่างอาจารยแ์ละผูเ้รียน เพ่ือให้มีการตั้ ง
สมมุติฐาน ออกแบบการวิจยั ด าเนินการวิจยั 
รวบรวมผล และวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ โดย
การใชโ้ปรแกรมสถิติส าเร็จรูป และน าเสนอ
ขอ้มูล 
 จดัสรรงบประมาณให้นักศึกษาท าวิจัย
ท่ีมาจากปัญหาทางคลินิกและน าเสนอใน
ท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ  เพื่ อให้ มี
ความรู้ท่ีทันสมยัในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับ
งานศลัยศาสตร์ช่องปาก 

 ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น วิ จั ย  แ ล ะ
วิท ยานิพน ธ์  โดยมีการน าเสนอ
ความกา้วหนา้อยา่งนอ้ยภาคการศึกษา
ละ 2 คร้ัง 
 แบบประ เมิน ผลด้ านความ รู้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงงาน ความสามารถใน
การออกแบบงานวิจยั หลกัสถิติ และ
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
วเิคราะห์ผล  
 ประเมินความรับผิดชอบในการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามขั้นตอน 

PLO6  สามารถใชภ้าษาไทยและ
ภาษาองักฤษในการส่ือสารน าเสนอ 
อภิปราย และถ่ายทอด โดยใชส่ื้อ และ
เทคโนโลยตี่าง ๆ ไดดี้ 

 จัด ให้ นั ก ศึ กษ าน า เสน อ  อ ภิป ราย
วารสารสโมสรเป็นภาษาองักฤษ 
 จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานและ
กรณีศึกษาท่ีตอ้งใชท้ักษะทางเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ในการประชุมสัมมนาท่ี
จดัการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ และในท่ี

 การอ ภิป ราย ร่วมกัน  ระห ว่าง
คณาจารย์ และนักศึกษา โดยการ
เลือกใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลทางทนัต
แพทยศาสตร์และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน
การแก้ไขปัญหาหรือตอบค าถามได้
อยา่งเหมาะสมและทนัสมยั 



ประชุมวชิาการระดบัชาติ 

 นักศึกษาได้รับมอบหมายให้เป็นผูน้ า
เสนอหัวข้อท่ีก าหนดในชั่วโมงสัมมนา 
และน า เสน อผลงาน ใน การป ระ ชุม 
research day ข อ งคณ ะฯ  เพื่ อ ฝึ ก ก าร
น าเสนอในท่ีประชุมวชิาการภายนอก 

 การน าเสนอปากเป ล่า ป้ องกัน
วทิยานิพนธ์ เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 แบบประเมินการน าเสนอทักษะ
การส่ือสารเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 ประเมินพฤติกรรมและทักษะการ
น าเสนอปากเปล่า  

PLO7  สามารถประยกุตใ์ชค้วามรู้ทาง
ศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟ
เชียล และความรู้พ้ืนฐานทางการแพทย์
ท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผน และดูแล
รักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

 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 สามารถปฏิบัติการดูแลรักษา 
แกไ้ขปัญหาแทรกซอ้น และส่ือสารกบั
ผูป่้วยในงานศัลยกรรมช่องปาก และ
ศลัยกรรมรากเทียม ไดอ้ย่างเหมาะสม
และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 ส่งนักศึกษาปฏิบัติงานโรงพยาบาล
สมทบในรายวชิาทางดา้นการแพทย ์
 ส่ งนัก ศึกษ าป ฏิบั ติ งาน เพ่ิม เติมใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, โรงพยาบาล
สมทบ ในส่วนของโรคทางระบบ 
 มีกรณี ศึกษาผู ้ป่ วย แบบฝึกหัดหรือ
โครงงานให้นักศึกษาไดฝึ้กคิด ฝึกปฏิบัติ 
ฝึกแกปั้ญหาแทนการท่องจ า 
 

 ประเมินการวางแผนการท างานท่ี
ถูกหลกัวชิาการเป็นขั้นตอน  
 ประ เมิน ผลงาน ท่ี ได้จ ากการ
ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพมากนอ้ย 
 ประเมินกระบวนการปฏิบติังานวา่
ถู กต้อ งต ามห ลัก วิช าก ารและ มี
ประสิทธิภาพ 
 ป ร ะ เ มิ น พ ฤ ติ ก ร ร ม ข ณ ะ
ปฏิบั ติงาน ท่ีนัก ศึกษาแสดงออก
ระหวา่งการใหก้ารดูแล รักษาผูป่้วย 

PLO9  สามารถใชเ้ทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ในการรักษาทางทันตกรรมเฉพาะสาขา
อยา่งเหมาะสม 

 วางแผนการท างานท่ีถูกหลักวิชาการ
เป็นขั้นตอน โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 จั ด  Module เ ช่ น  Digital, Laser แ ล ะ
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 ฝึกการใชเ้คร่ืองมือ และเทคโนโลย ีเช่น 
Intra, Extra oral scan 
 ก าร ใช้  Static แล ะ  Dynamic Implant 
navigation 

 การประเมินกระบวนการการใช้
เทคโนโลยีในการรักษาได้อย่าง
ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะทนัตแพทยศำสตร์ 

หลกัสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวชิำศัลยศำสตร์ช่องปำกและแม็กซิลโลเฟเชียล 

หมวดวชิำบังคบัพื้นฐำน 
347-532    สถิติประยกุตส์ าหรับการวจิยั       3((3)-0-6) 

Applied Statistics for Research 
การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ การแจกแจงปกติ การแจกแจงการชักตัวอย่าง การประมาณค่าและการ

ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การ
วิเคราะห์สหสัมพนัธ์และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบดว้ยไคก าลงัสอง การเลือกระเบียบวิธีเชิงสถิติท่ีเหมาะสม 
การประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  

Introduction to data analysis; normal distribution; sampling distributions.  estimation and hypothesis 
testing; one way analysis of variance; correlation and simple linear regression analysis; correlation  and multiple linear 
regression; Chi-square test; strategies for selecting appropriate statistical methods; computer software applications 

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 

650-713  ระเบียบวธีิวจิยัทางวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก     2((2)-0-4) 
Research Methodology in Oral Sciences 
ความหมาย แนวคิดระเบียบวิธีวิจยั การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบการวิจยัเพ่ือตอบค าถามวิจยัชนิดตวั

แปร ผลของความล าเอียง ตวัแปรกวนและการควบคุม การน าเสนอผลงานวจิยั จริยธรรมในการวิจยั การฝึกปฏิบติัเขียนและ
น าเสนอโครงร่างวจิยัโดยเนน้การน าไปสู่งานวทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  

Definition and concept of research methodology, hypothesis, identification and design of research 
topics; type of variables; effect of bias; confounding factor and control; practicing to develop research proposal; thesis 
preparation and presentation; research communication and ethics  



 

 

หมวดวชิำบังคบัเฉพำะสำขำ 
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  
 
680-731     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
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรคทางระบบ การอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยโรคทางระบบท่ีเตรียมเพ่ือการผ่าตดัผูป่้วย การ
น าเสนอหัวขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 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 ผูป่้วยปากแหวง่เพดานโหว่
ผูป่้วยท่ีมีความผิดปกติของใบหนา้ ผูป่้วยท่ีไดรั้บการบูรณะเน้ือเยือ่และกระดูกขากรรไกร ผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ ผูป่้วยท่ีมี
พยาธิสภาพในช่องปากมีความซับซ้อนกนัในการวางแผนการรักษา การท ารายงานผูป่้วย ท่ีน่าสนใจ การตรวจและศึกษา
ผูป่้วยท่ีรักษาร่วมระหวา่งคลินิกศลัยกรรมและคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง  
  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, 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) 
  Seminar in 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 
 
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 การตอบสนองของเน้ือเยื่อร่างกายต่อวสัดุรากเทียม 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 
 
680-831     คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 2       3(0-6-3)  
  Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II    
  รายวิชาต่อเน่ืองจาก คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 มีค  าอธิบายรายวิชาเช่นเดียวกบั
รายวชิาคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1 โดยมีประสบการณ์ในงานท่ียุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึน 
  The continuing course of Oral and Maxillofacial Surgery Clinic I; same description as in Oral and 
Maxillofacial Surgery Clinic I; more advanced experience in oral and maxillofacial surgery cases  
 
680-832  คลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 3    2(0-4-2) 
  Oral and Maxillofacial Surgery Clinic III 
  รายวิชาต่อเน่ืองจากคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1, 2 มีค  าอธิบายเช่นเดียวกับ
รายวชิาคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล 1, 2 โดยมีประสบการณ์ในงานท่ียุง่ยากซบัซอ้นมากข้ึน 
  The continuing course of Oral and Maxillofacial Surgery Clinic II; same description as in Oral and 
Maxillofacial Surgery Clinic I and II; more advanced and extensive in oral and maxillofacial surgery cases 
 
 



 

 

680-833  คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 1        4(0-8-4) 
  Dental Implant Clinic I 
  การใหก้ารรักษาผูป่้วยทนัตกรรมรากเทียม ตั้งแต่การตรวจวนิิจฉยั วางแผนการรักษา การใหก้ารรักษาใน
ขั้นตอน ของการผ่าตดัฝังรากฟันเทียม เรียนรู้การท าฟันเทียมบนรากฟันเทียมพ้ืนฐาน การดูแลรักษารากฟันเทียม และการ
แก้ไขปัญหา แทรกซ้อนท่ีเกิดข้ึน โดยเป็นการรักษาร่วมกันระหว่าง ศัลยกรรม ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมบูรณะ 
ปริทนัตวิทยา        ทนัตกรรมจดัฟัน ในการเตรียมสภาพช่องปากให้เหมาะสมและวางแผนการรักษาจนส้ินสุดกระบวนการ
การน าเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วยในขั้นตอนการวางแผนรักษาผูป่้วย 
  Dental implant treatment in patients; oral examination; treatment planning; surgical treatment; basic 
prosthesis reconstruction; dental implant maintenance; and complication management; multidisciplinary treatment by the 
collaboration of oral surgery, prosthodontics, periodontics and orthodontics; presentation and discussion of cases during 
the treatment planning step 
 
680-834  คลินิกทนัตกรรมรากเทียม 2             4(0-8-4) 
  Dental Implant Clinic II 
  การปฏิบติัการคลินิกต่อเน่ืองจากคลินิกทนัตกรรมรากเทียม 1 โดยเก่ียวขอ้งกบัผูป่้วยท่ียุง่ยากซบัซอ้นข้ึน 
การแกไ้ขสภาพของกระดูกและเน้ือเยื่อในช่องปากท่ีตอ้งมีการปลูกกระดูกหรือตกแต่งเน้ือเยื่อเพ่ิมเติมกรณีผูป่้วยท่ีสูญเสีย
ฟันทั้ง ปากและตอ้งบูรณะดว้ยฟันเทียมทั้งปากทั้งชนิดติดแน่นและถอดได ้การน าเสนออภิปรายกรณีศึกษาผูป่้วย อยา่งนอ้ย 
1 ราย ท่ีใหก้ารรักษาเสร็จส้ินสมบูรณ์ 
  The continuing treatment from Dental Implant Clinic I; more complicated patients; additional osseous 
and soft tissue grafting for partial or full mouth rehabilitation, fixed or removable dental prosthesis; presentation of a 
complete case  
 
680-851     สมัมนารากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้      1(0-2-1) 
               Seminar in Oral and Maxillofacial Implant 
  การอภิปรายปัญหาการวางแผนการรักษา การแกไ้ขปัญหาแทรกซอ้นในการเตรียมสภาพช่องปาก การฝัง
รากเทียมและการบูรณะดว้ยฟันเทียม การศึกษาจากกรณีผูป่้วยและอภิปรายปัญหาเพ่ิมเติม ในส่วนท่ีเก่ียวเน่ืองในหวัขอ้ต่างๆ 
การเตรียมเน้ือเยื่อ การแกไ้ขและการปลูกกระดูก การผ่าตดัชนิดต่างๆ ชนิดของรากเทียม การบูรณะรากเทียม ปัญหาแทรก
ซอ้น การดูแลผูป่้วยทนัตกรรมรากเทียม การติดตามความกา้วหนา้ และการวจิยัในงานทนัตกรรมรากเทียม 
  Case discussion in treatment procedures; treatment planning; surgical and prosthodontic treatment; 
complication during pretreatment and treatment steps; tissue preparation, hard tissue correction and grafting, various kind 
of implant surgery, types of dental implant, oral rehabilitation associated with dental implants, complication presentation 
and discussion in clinical and scientific related topics 
 
680-852  สมัมนาโรคทางระบบในงานศลัยกรรมช่องปาก     1(0-2-1) 
  Seminar in Medically Compromised Patient for Oral Surgery 
  การศึกษาจากกรณีผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบ และมีความซบัซอ้นในการวางแผนการรักษาทางศลัยกรรม
ช่องปาก การน าเสนอรายงานผูป่้วยทางระบบท่ีน่าสนใจ การอภิปรายปัญหาเพ่ิมเติม การทบทวนความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง การ
เรียนรู้จากผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบและจ าเป็นตอ้งรักษาร่วมระหวา่งคลินิกศลัยกรรมและคลินิกท่ีเก่ียวขอ้ง 



 

 

Case discussion and comprehensive discussion in medically compromited patients with complicated 
treatment planning, interesting case reports; case study and examination for joint clinic treatment  

 
680-891  รากเทียมในงานทนัตกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหนา้ขั้นสูง     2((2)-1-3) 
  Advanced Oral and Maxillofacial Implant Dentistry 
  การศึกษาทฤษฎีในงานทนัตกรรมรากเทียมท่ียุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน การบูรณะซ่อมแซมแกไ้ขกระดูก
และเน้ือเยื่อ ท่ีไม่เพียงพอ การปลูกกระดูกและแหล่งกระดูกบริเวณต่างๆ ทั้งในปากและนอกปาก วสัดุทดแทนกระดูก การ
ปลูกกระดูกในโพรง อากาศแมก็ซิลล่าร์เพ่ือรองรับรากฟันเทียม การบูรณะดว้ยฟันเทียมท่ียุง่ยากท่ีซบัซอ้น เช่น กรณีผูป่้วยท่ี
มีปัญหาการสบฟันผิดปกติ การบูรณะฟันทั้งปาก การฝึกท าฟันเทียมในห้องปฏิบติัการรากเทียมในงานทนัตกรรมจดัฟันราก
เทียมส าหรับใบหนา้ขากรรไกร ประดิษฐ ์เพ่ือการรักษาความพิการของใบหนา้ เช่น ตาเทียม จมูกเทียม หูเทียม    
  Complicated dental implant; reconstruction of inadequate osseous and soft tissue; bone grafting and 
grafting materials; maxillary sinus bone grafting for dental implant placement; dental implant placement in patient with 
malocclusion or full mouth rehabilitation; laboratory practice in dental prosthesis; implant related to orthodontics; implant 
supported oral and maxillofacial prosthesis for correcting facial deformities such as eye prosthesis, nose prosthesis or ear 
prosthesis  
 
680-892     การจดัการทางศลัยกรรมช่องปากในโรคทางระบบท่ีพบบ่อย     2((1)-2-3)  
               Oral Surgical Management in Common Systemic Diseases 
  การเรียนรู้หลกัการจดัการทางศลัยกรรมช่องปากในผูป่้วยท่ีมีโรคทางระบบท่ีพบบ่อย การวิเคราะห์และ
แปลผลทางห้องปฏิบติัการ การอภิปรายกลุ่มยอ่ยจากกรณีศึกษาผูป่้วยโรคทางระบบ ไดแ้ก่ โรคทางระบบหัวใจและหลอด
เลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคต่อมไร้ท่อ โรคทางระบบประสาท โรคเลือด โรคตบั โรคไต และโรคทางจิตเวช และฝึก
ปฏิบติัในผูป่้วยจริง   
  Learning about principles of oral surgical management in common systemic diseases, Interpretation of 
laboratory investigations, cases discussion in common systemic diseases such as; cardiovascular disease, respiratory 
disease, endocrine disease, neurological disease, hematologic disease, liver disease, kidney disease and psychological 
disease of real patients 
 
681-831   คลินิกวสิญัญีวทิยาทัว่ไป            2(0-4-2) 
  Clinical Practice in General Anesthesia     
  การปฏิบติัการเตรียมการประเมิน การดูแลผูป่้วยก่อน หลงัดมยาสลบ และการแกไ้ขภาวะฉุกเฉินท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัผูป่้วย เช่น การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง การใส่ท่อช่วยหายใจ 
  Practicing in the evaluation and management of pre- and post-general anaesthetic patients; performing 
basic and advanced life supports such as intubation 
 
682-831  คลินิกศลัยศาสตร์ทัว่ไป            2(0-4-2) 
  Clinical Practice in General Surgery 
  การปฏิบติังานในหอผูป่้วยศลัยกรรมทัว่ไป และในห้องผ่าตดั เพ่ือมีความรู้พ้ืนฐานศลัยศาสตร์ การซัก
ประวติัตรวจร่างกาย การตรวจและแปรผลทางห้องปฏิบติัการ การเขา้ช่วยผ่าตดัในห้องผ่าตดั ทกัษะในงานหัตถการทาง



 

 

ศลัยกรรม เช่น การท าแผล การเยบ็แผล การช่วยผ่าตดั การดูแลผูป่้วยก่อนระหว่างและหลงัการผ่าตดั การให้สารน ้ าและ
อาหารทางเสน้เลือด และทางท่อสายอาหาร 
  Practicing in general surgery ward and operating theatre; history taking; physical examination; 
laboratory investigation of surgical patients; assisting in the surgical operation; management of surgical patient care; basic 
surgical skills such as wound dressing, suturing; assisting in surgical procedures; pre and post-operative patient care 
 
683-731     คลินิกอายรุศาสตร์ทัว่ไป             2(0-4-2)  
               Clinical Practice in General Medicine  
  การศึกษาโรคทางระบบความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ทางเดิน
อาหาร ตบั ไต ต่อมไร้ท่อและโรคเลือดและอ่ืนๆ ท่ีสัมพนัธ์กับงานทางด้านทันตกรรมและโรคในช่องปากและบริเวณ
ใบหนา้ โดยการปฏิบติังาน และศึกษาทางทฤษฎีในงานอายรุศาสตร์ทัว่ไป การซกัประวติั ตรวจร่างกาย การตรวจเพ่ิมเติม
ทางห้องปฏิบติัการและการแปลผล การส่งตรวจและแปลผลภาพรังสี การวางแผนการรักษา การช่วยชีวิตและขั้นตอนทาง
คลินิก การฝึกปฏิบติัการฉีดยา การเจาะเลือด การใหเ้ลือดและสารน ้ า   
  Study of systemic disease, cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, liver, kidney, endocrine system 
and blood disorder; patient management in oral and maxillofacial surgery; practical and theoretical experiences in general 
medicine; history taking; physical examination; laboratory investigation and interpretation; radiographic examination and 
interpretation; treatment planning; resuscitation and clinical general medicine procedures; practicing in injection, blood 
taking, blood transfusion, fluid and electrolyte administration 
 

หมวดวชิำเลือก   
650-751  สมัมนาเทคโนโลยดิีจิทลัทางทนัตกรรม      1(0-2-1) 

Seminar in Digital Dental Technology   
การสัมมนาในรูปแบบผสมผสานระหวา่งการการน าเสนอบทความจากวารสารดา้นวิทยาการทางทนัต-

แพทยท่ี์เก่ียวกบัเทคโนโลย ีดิจิทลัทางทนัตกรรมเพื่อการน าไปใชรั้กษาผูป่้วยในคลินิก ห้องปฏิบติัการทางทนัตกรรมท่ีใช้
เทคโนโลยดิีจิทลัในการผลิตช้ินงานบูรณะ การใช ้โดยเนน้การวเิคราะห์ วิจารณ์ และติดตามวทิยาการท่ีเป็นปัจจุบนั ร่วมกบั
การอภิปรายกรณีศึกษาจากผูป่้วย 

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 
 
650-791  จรรยาบรรณและกฎหมายทางทนัตกรรม        1((1)-0-2) 
  Code of Ethics and Laws in Dentistry 
  ปรัชญาวิชาชีพ และแนวความคิดในการรับผิดชอบของวิชาชีพต่อสังคม การสร้างจริยธรรม คุณธรรม
และมนุษยสมัพนัธ์ต่อผูป่้วยและผูร่้วมงาน จรรยาบรรณของวิชาชีพทนัตแพทยท่ี์ตอ้งปฏิบติัตามความส านึกในหนา้ท่ีคุณค่า
ของชีวิตในการเป็นทนัตแพทยท่ี์ดี  รวมทั้งความรู้พ้ืนฐานดา้นกฎหมายพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพ
ทนัตแพทยต์ลอดจนวทิยาการทางทนัตแพทยท่ี์น ามาใชใ้นกระบวนการทางกฎหมาย 
 Professional ethics; philosophy and concept of the profession; and accountability of the profession 
towards society; ethical, moral and human relations nurturing between profession, patients and colleagues; professional  



 

 

conscience; awareness of human value  and  dignity;  basic  knowledge  in  the  laws  related  to  the  dental  profession;  
forensic  dentistry   
 
680-971    โลกทรรศนศ์ลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล    2(0-6-0) 
  Global View in Oral and Maxillofacial Surgery 
  ปฏิบติังานในคลินิกศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลต่างสถาบนั 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
และเด็กในงานศลัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การปฏิบติังานในห้องผ่าตดั ยาท่ีใชใ้นการงานศลัยกรรมช่องปาก
และแม็กซิลโล-      เฟเชียล การจดัการภาวะแทรกซอ้นหลงัการผ่าตดั การจดัการภาวะฉุกเฉิน ชนิดของการผ่าตดั การเยบ็
แผล และวสัดุเยบ็แผลชนิดต่าง ๆ การแปลผลและการวนิิจฉยัทางภาพรังสีกะโหลกศีรษะและใบหนา้ การเตรียมความพร้อม
เพื่อสร้างกระบวนความคิดแบบวิจยั ประกอบดว้ย การประเมินคุณค่าของสาร การรวบรวมและระบุปัญหาการวิจยั การใช้
การวิจยัในการแกปั้ญหา การเขียนโครงร่างการวิจยั การใชส้ถิติในงานวิจยั การจดัการเอกสารอา้งอิงในงานวิจยั 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 
 

หมวดรำยวชิำวทิยำนิพนธ์ 
680-771     วทิยานิพนธ์                                                           36(0-108-0) 
                Thesis 
                  การศึกษา และการคน้ควา้วจิยัในงานศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล งานทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
ความรู้ใหม่เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในทางคลินิก เขียนงานวิจยัเป็นภาษาองักฤษ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง



 

 

วชิาการท่ีไดรั้บ การยอมรับในระดบัประเทศ และการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดบัประเทศ หรือนานาชาติอยา่ง
นอ้ยหน่ึงเร่ือง พร้อมตน้ฉบบัพร้อมส่งส านกัพิมพท่ี์มีการพิมพบ์ทความวจิยัฉบบัเตม็ 
  Study and research in oral and maxillofacial surgery, medical field, a novel knowledge, being useful in 
clinical application; Thesis writing in English; accepted in national publication; presentation in national or international 
conferences  
 
680-772  วทิยานิพนธ์        12(0-36-0)
  Thesis 
  การศึกษาและการคน้ควา้วจิยัในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
งานทางการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง ความรู้ใหม่เพ่ือประโยชน์ทางดา้นวิชาการและ/หรือมุ่งประยุกต์เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ได ้
ผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ หรือการน าเสนอผลงานในท่ีประชุม
วชิาการระดบัประเทศอยา่งนอ้ยหน่ึงเร่ืองพร้อมตน้ฉบบัท่ีไดส่้งส านกัพิมพแ์ลว้  
  Study and research in the topic of oral and maxillofacial surgery or medical or new applicable 
knowledge; the thesis published in a national journal or presentation in a national scientific meeting with a complete 
manuscript  
 
680-773  สารนิพนธ์        6(0-18-0) 
  Minor Thesis 
  การศึกษา คน้ควา้วจิยัในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล งานทาง 
การแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง เพ่ือประโยชน์ทางดา้นวชิาการโดยเฉพาะในทางคลินิก ผลงานไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารทางวชิาการ 
ท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัประเทศ หรือการน าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการระดบัประเทศท่ีมีการพิมพบ์ทความวิจยั
ฉบบัเตม็อยา่งนอ้ยหน่ึงเร่ืองพร้อมตน้ฉบบั พร้อมส่งส านกัพิมพ ์

 Study and research on the topic related to oral and maxillofacial facial surgery or medical field for the 
benefit of academic knowledge particulary clinical area; the anticle published in a national journal presentation in a 
national scientific meeting with proceeding or manuscript submitted 
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