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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสตูรทวิภาษา/หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) 

 
 

ชื+อสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรศ์ูนยร์งัสติ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยร์งัสติ/คณะทนัตแพทยศาสตร ์

 

หมวดที+ 1 ข้อมลูทั +วไป 
1. รหสัและชื+อหลกัสูตร 

ภาษาไทย : หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรทวภิาษา) 

ภาษาองักฤษ : Doctor of Dental Surgery Program (Bilingual Program) 

 

2. ชื+อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย ชื9อเตม็ : ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 

  ชื9อยอ่ : ท.บ. 

ภาษาองักฤษ ชื9อเตม็  : Doctor of Dental Surgery 

  ชื9อยอ่ : D.D.S. 

 

3. วิชาเอก  ไมม่ ี

 

4. จาํนวนหน่วยกิตที+เรียนตลอดหลกัสตูร 

 จาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 238 หน่วยกติ 

 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี 6 ปี 

5.2 ภาษาที9ใช ้

ทวภิาษา (สอนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย) 

5.3 การรบัเขา้ศกึษา 
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รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
5.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื9น 

วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์ 

5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 

ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 

หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2558 

กําหนดการเปิดสอนภาคการศกึษาที9 1 ปีการศกึษา 2558 

• ไดพ้จิารณากลั 9นกรองโดยคณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลยั ในการประชุมครั Uงที9  
…6../2558 เมื9อวนัที916 เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2558 

• ได้พจิารณากลั 9นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวทิยาลยัด้านหลกัสูตรและการจดั
การศกึษา ในการประชุมครั Uงที9 4/2558 เมื9อวนัที9 2 เมษายน  พ.ศ. 2558 

• ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภามหาวทิยาลยั ในการประชุมครั Uงที9 4/2558 
เมื9อวนัที9 20  เดอืน เมษายน  พ.ศ. 2558 

• ได้รบัความเหน็ชอบจากทนัตแพทยสภาในการประชุมครั Uงที9 7/2558 วนัที9 9 กรกฎาคม 
2558 และการประชุมครั Uงที9 8/2558 วนัที9 13 สงิหาคม 2558 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที+มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมคีวามพรอ้มเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา

แห่งชาต ิในปีการศกึษา 2561 

8. อาชีพที+สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

8.1 ทนัตแพทย ์ในหน่วยงานของรฐับาลและเอกชน 

8.2 อาจารยท์นัตแพทย ์ในสถาบนัอุดมศกึษาของรฐับาลและเอกชน 

8.3 นกัวจิยั 

8.4 ประกอบธุรกจิส่วนตวัในฐานะทนัตแพทย ์
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9. ชื+อ นามสกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่งทางวิชาการ  

และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
 

ลาํดบั 
เลขประจาํตวั 

ประชาชน 

ตาํแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื+อ – สกลุ คณุวฒิุการศึกษา/สถาบนั/ปีการศึกษาที+จบ 

1 3 7499 0029 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. 

ทพิวลัย ์เตชะนิธิ
สวสัดิ ̂

- อนุมตับิตัรฯ (ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็), ทนัต
แพทยสภา, 2540 
- Ph.D., University of Otago, New Zealand, 
2537 
- M.S. & Certificate of Residency Training in 
Pediatric Dentistry, University of Alabama at 
Birmingham, USA, 2532  
- ประกาศนียบตัรบณัฑติชั Uนสงูสาขาทนัตกรรม
สาํหรบัเดก็, ม.มหดิล, 2526 
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2524 
- วทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2522 

2 3 8699 00053 XX X ศาสตราจารย ์

ดร. 

ศริวิรรณ  สบืนุการณ์ -Ph.D., (Information Management),  

Asian Institute of Technology,2548 

-M.S., (Information Management),  

Asian Institute of Technology,2544 

-ป.บณัฑติ, (วทิยาเอน็โดดอนต)์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2538  
-ทบ., มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร,์ 2535 

3 3 2096 00013 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

กมลพรรณ  ภกัด ี
 

Ph.D.Dentistry (Molecular Biology) 
Nihon University School of Dentistry at 
Matsudo, Japan,2552 
ท.บ. (เกยีรตนิิยมอนัดบั 1) , 
มหาวทิยาลยัมหดิล,2546 

4 3 1022 01073 XX X อาจารย ์ นนัทวรรณ  กระจ่าง
ตา 
 

-วท.บ., ทนัตกรรมหตัถการ, จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2552 

-ท.บ., มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 2548 

5. 3 1199 00122 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์

อวรุิทธ ์  คลา้ยศริ ิ
 

- วุฒบิตัรฯ,ทนัตแพทยสภา, 2557 
- ป.บณัฑติชั Uนสงู, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 
2555 
- ท.บ., มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์2548 
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10. สถานที+จดัการเรียนการสอน 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที+จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 

11.1. สถานการณ์ หรือ การพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม 

  การเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 
2558 ทาํใหอ้าเซยีนเป็นศูนยก์ลางการบรโิภคขนาดใหญ่ การเปลี9ยนแปลงที9กําลงัจะเกดิขึUนจะมผีลกระทบ
อยา่งกวา้งขวางต่อระบบเศรษฐกจิสงัคม และสาธารณสุข 
 การเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน ทําให้ประเทศไทยต้องเขา้ร่วมในขอ้ตกลงยอมรบัร่วม (MRA) 
ซึ9งในเบืUองต้นได้มกีารกําหนดคุณสมบตัินักวชิาชพีให้มมีาตรฐานเดยีวกนั 8 สาขาวชิาชพี และวชิาชพี
ทนัตแพทยเ์ป็นหนึ9งในแปดสาขาวชิาชพีนั Uน ซึ9งการเกดิขอ้ตกลงร่วมดงักล่าวจะเป็นตวัผลกัดนัใหป้ระเทศ
ที9ยงัมมีาตรฐานการศกึษาไม่ทดัเทยีม เกดิความพยายามในการพฒันาคุณภาพทนัตแพทยใ์หม้มีาตรฐาน
วชิาชพีในระดบัเดยีวกบัของประเทศไทย ผลที9เกดิตามมาก็คอื การสกดักั Uนการหลั 9งไหลของทนัตแพทย์
จากประเทศต่างๆ เข้ามาปฏบิตัิงานในประเทศไทยในอนาคตคงเป็นไปได้ยาก ด้วยเหตุนีU การพฒันา
ปรบัปรงุหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติของประเทศไทยจงึมคีวามจาํเป็นอย่างยิ9งที9จะต้องมกีารพฒันา
คุณภาพไม่เพยีงแต่มคีุณภาพเพยีงพอในการบรกิารรกัษาสําหรบัประชากรในประเทศเท่านั Uน หลกัสูตรฯ 
จําเป็นต้องมกีารพฒันาให้ได้มาตรฐานเหนือกว่าประเทศอื9นๆ ทั Uงทางด้านวชิาการและทกัษะการรกัษา 
และสามารถปรบัการรกัษาใหเ้ขา้กบับรบิทและวฒันธรรมที9มแีนวโน้มจะมคีวามหลากหลายของวฒันธรรม
และเชืUอชาตมิากยิ9งขึUนในอนาคต 

การจดัทาํหรอืปรบัปรงุหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ  ใหท้นัสมยัและมคีวามเป็น 
นานาชาตมิากขึUนดงันั Uนการมหีลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรทวภิาษา) ที9มกีารเรยีนการ 
สอนโดยใชภ้าษาองักฤษจะทาํใหน้กัศกึษามคีวามรูแ้ละทกัษะในดา้นภาษาองักฤษพรอ้มๆ กบัการเรยีนรู ้
เรื9องทนัตแพทยศาสตรท์ี9มคีวามเป็นนานาชาตมิากขึUน 

การเกิดขึUนของโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซํUา โรคไม่ติดต่อซึ9งมีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการดูแลสุขภาพและการบรโิภคอาหารที9มคีวามเสี9ยงต่อสุขภาพกําลงัมจีาํนวนเพิ9มมากขีUน เช่น 
เบาหวาน หรอื ความดนัโลหติสูง โรคที9เกดิจากอุบตัเิหตุมคีวามชุกที9เพิ9มขึUนเช่นกนั นอกจากนีU การเกดิ
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินภูมภิาคนีUก็มแีนวโน้มที9จะทวคีวามรุนแรงมากขึUน ปญัหาสุขภาพที9เกดิจากการ
ประกอบอาชพีและสิ9งแวดลอ้มกําลงัมเีพิ9มมากขึUน สดัส่วนและจาํนวนผูสู้งอายุที9สูงขึUนอย่างรวดเรว็ เป็นที9
คาดการณ์กนัว่า ในอกี 20 ปีขา้งหน้า คอื ในปีพ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมจีํานวนประชากรผูสู้งอายุถงึ 
18 ลา้นคน หรอื เป็น 1 ใน 4 ของประชากรทั Uงหมดของประเทศ ผูสู้งอายุส่วนใหญ่มโีรคทางระบบร่วมกบั
ความเสื9อมของสภาพร่างกาย ทําใหก้ารดูแลทนัตสุขภาพของผูป้่วยกลุ่มนีUจะมคีวามซบัซอ้นมากกว่ากลุ่ม
อื9น โครงสรา้งงบประมาณทางดา้นสุขภาพของผูส้งูอายมุแีนวโน้มที9จะเพิ9มสงูขึUน  
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รวมไปถึงการเปลี9ยนแปลงของระบบสุขภาพและสงัคม การเกดิระบบหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาต ิการ
ปฏริูประบบการเงนิการคลงัเพื9อสุขภาพ การเปลี9ยนแปลงของระบบการบรหิารจดัการของหน่วยบรกิาร
สุขภาพ การเกิดขึUนของยาและเทคโนโลยสีมยัใหม่ที9มรีาคาสูงมาก การมุ่งเน้นสร้างเสรมิสุขภาพและ
ป้องกันโรค การเข้าถึงสุขภาพของประชาชนผ่านระบบสื9อสารไร้พรมแดน อีกทั Uงนโยบายการเป็น
ศูนยก์ลางดา้นสุขภาพของภูมภิาค มกีารใชจ้่ายยาและเทคโนโลยรีาคาแพงอย่างไม่เหมาะสมจนเกดิภาระ
ค่าใช้จ่ายต่อระบบสุขภาพอย่างมาก เกิดช่องว่างระหว่างบุคคลด้านสุขภาพและความต้องการของ
ประชาชนที9นําไปสู่ความขดัแยง้และการฟ้องรอ้งต่างๆ 

แนวโน้มความสามารถทางภาษาก็มกีารเปลี9ยนแปลงไป ประชาชนในประชาคมอาเซยีน
ต้องมคีวามสามารถทางภาษาต่างประเทศเพิ9มขึUน ในขณะนีU ประชากรในประเทศเพื9อนบา้นของไทย เช่น 
ประเทศมาเลเซยี สงิค์โปร ์กมัพูชา ต่างมคีวามสามารถทางภาษามากกว่า 2 ภาษา ในขณะที9ประชากร
ไทยมคีวามสามารถทางภาษาต่างประเทศเพยีงภาษาองักฤษภาษาเดยีวเท่านั Uน ในอนาคตทนัตแพทยไ์ทย
ไม่เพยีงแต่จะต้องมคีวามสามารถแข่งขนักบัทนัตแพทยจ์ากประเทศอื9นแลว้ ความสามารถทางภาษายงัมี
ความจาํเป็นต้องมกีารรองรบัผูใ้ชบ้รกิารที9มาจากประเทศอื9นไดอ้กีดว้ย ความต้องการที9เกดิขึUนในปจัจุบนั
และอนาคตล้วนเป็นสิ9งที9ผลักดันให้รูปแบบการเรียนการสอนและเนืUอหาหลักสูตรในศตวรรษใหม่
จาํเป็นตอ้งมกีารพฒันาและเปลี9ยนแปลงเพื9อเพิ9มศกัยภาพของบณัฑติไทยที9ออกไปสู่สงัคมโลกที9กวา้งไกล 
ในอนาคต  
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12. ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือ การพฒันาทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ต่อการพฒันา

หลกัสตูรและความเกี+ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

ดงัที9กล่าวมาขา้งตน้ การจดัหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรทวภิาษา) จงึจาํเป็นต้อง

มกีารพฒันาและปลูกฝงัการเรยีนรูข้องนักศกึษาทนัตแพทย ์การเรยีนรูผ้่านหอ้งเรยีนเพยีงอย่างเดยีวดงัที9

เคยทํามาไม่สามารถตอบโจทยก์ารเปลี9ยนแปลงของสภาพปญัหาและความท้าทายของปญัหาในรปูแบบ

ใหม่ๆ การจดัการเรยีนรูส้ําหรบันักศกึษาทนัตแพทยใ์นปจัจุบนัจงึมคีวามจําเป็นที9จะต้องปรบัเปลี9ยนทั Uง

รูปแบบ วิธกีารและเนืUอหา ทั UงนีUเพื9อให้เท่าทนักับพลวตัดงักล่าว ตลอดจนการพฒันาด้านการสื9อสาร

ภาษาองักฤษรองรบั  AEC อกีทั Uงเพื9อที9จะสามารถผลติบณัฑติทนัตแพทยใ์ห้มคีวามรู ้ความเขา้ใจถงึ

สภาวะที9แทจ้รงิของสงัคมและวฒันธรรมไทย ส่งผลใหบ้ณัฑติสามารถพฒันาตนเอง ใหเ้หมาะสมกบับรบิท

ของประเทศ เป็นทนัตแพทยท์ี9มคีุณภาพ มจีติสาธารณะและหวัใจของความเป็นมนุษย ์มสีมรรถนะที9พงึ

ประสงค์ตรงตามความต้องการของสภาวชิาชพีและสงัคม ทั Uงยงัสามารถตอบสนองต่อความจําเป็นของ

ระบบสุขภาพของประเทศได ้ 

12.1. การพฒันาหลกัสูตร 

การพฒันาหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรทวภิาษา) พ.ศ.2558 จงึมุ่งเน้นการ

จดัการศกึษา ดงันีU 

(1) หมวดวชิาศกึษาทั 9วไป มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไ์ดท้ําการปรบัปรุงเนืUอหาวชิาศกึษา

ทั 9วไปจาํนวน 21 หน่วยกติ ภายใตส้ามแนวคดิหลกั คอื 

• Global mindsetsมรีายวชิาที9ครอบคลุมเกี9ยวกบัโลกทศัน์บรบิทที9เป็นพลเมอืง

ของสงัคมไทย สงัคมอาเซยีน และสงัคมโลกในด้านกฏหมาย วฒันธรรม และ

อารยธรรม 

• Soft skill มเีนืUอหาคลอบคลุมเกี9ยวกบัการเตรยีมพรอ้มด้านทกัษะ การตดิต่อ

ระหว่างบุคคล การสื9อสารระหว่างบุคคล มารยาททางสงัคม การนําเสนอรายงาน 

การพูดต่อชุมชน ธรรมเนียมการปฏบิตัติวัขององค์กรคุณสมบตัดิ้านพฤติกรรม 

ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการออกกําลงักาย 

• Spirit of Thammasatมรีายวชิาที9ครอบคลุมการทําประโยชน์ใหส้งัคม ลกัษณะ 

project-based 

รายวชิาศกึษาทั 9วไปมุง่สรา้งคุณลกัษณะบณัฑติที9พงึประสงคใ์นดา้นต่างๆ ดงันีU 

1. รูเ้ท่าทนัการเปลี9ยนแปลงของโลกดา้นต่างๆ ทั Uงในและต่างประเทศ 

2. มทีกัษะในการศกึษาค้นคว้าเพิ9มเตมิไดด้้วยตนเองซึ9งจะเป็นรากฐานของการเรยีนรู้

ตลอดชวีติ 

3. มอีงคค์วามรูแ้บบบรูณาการในศาสตรต่์างๆ 
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4. ไดร้บัการพฒันาบุคคลกิภาพใหส้ามารถเขา้สงัคม ตลอดจนการดูแลสุขภาพในองคร์วม 

เพื9อเตรยีมความพรอ้มใหส้ามารถศกึษาในระดบัสงูและดาํเนินชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ไดร้บัการปลูกฝงัจติวญิญานธรรมศาสตรใ์นดา้นต่างๆ ตั Uงแต่เป็นนักศกึษา เช่น การ

ยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื9น และการช่วยเหลอืสงัคม 

หลกัการจดัการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทั 9วไปจะมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของผู้เรยีน โดย

เน้นการปฏบิตั ิโดยเปลี9ยนรปูแบบการสอนจากการป้อนความรูเ้ป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจ การกระตุ้นให้

ผูเ้รยีนคดิ วเิคราะห์ คน้ควา้ดว้ยตนเอง ผสมผสานการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลายรปูแบบ จดัชั Uนเรยีนซึ9งเปิด

โอกาสใหน้ักศกึษาเรยีนร่วมกบันักศกึษาในศาสตรเ์ดยีวกนัและนักศกึษาขา้มศาสตร ์การจดัการเรยีนการ

สอนจะเน้นการศกึษาภาคปฏบิตัแิบบ active learning โดยใหม้สีดัส่วนการบรรยายภาคทฤษฎไีม่เกนิ 

50% ส่งเสรมิการใชส้ื9อ electronic และ social media โดยมอบหมายใหน้ักศกึษาคน้ควา้ จดัทํารายงาน/

โครงงาน มกีารวดัผลที9ใชก้ระบวนการที9หลากหลาย 

(2) หมวดวชิาพืUนฐานวชิาชพีและวชิาชพี การจดัการเรยีนการสอนในหมวดวชิานีU คณะฯ 

จะพฒันาปรบัปรุงรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการใชป้ญัหาเป็นหลกัซึ9งใชอ้ยู่เดมิใหม้คีวามเขม้แขง็ดว้ย

การใช้สื9อการสอนและการจดัสภาพแวดล้อมห้องเรยีนที9มอุีปกรณ์ประกอบการเรยีนการสอนทนัสมยั

(smart classroom) ตลอดจนปรบัปรุงเนืUอหาและเพิ9มรายวชิาใหม่ๆ ที9เป็นวทิยาการใหม่และเหมาะสมกบั

ความตอ้งการใหม่ๆ  ของประชาชนในสงัคมดจิติอลที9สามารถหาความรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวางและไรพ้รมแดน

เช่น ทนัตกรรมรากเทยีม ทนัตกรรมเพื9อความสวยงาม การบรหิารคลนิิกทนัตกรรม เน้นเนืUอหาในรายวชิา

จรรยาบรรณวชิาชพีทนัตแพทย ์ชวีจรยิศาสตร ์เพื9อใหบ้ณัฑติไดต้ระหนกัถงึความสําคญัการใหบ้รกิารดว้ย

หวัใจที9เป็นมนุษยแ์ละมคีุณภาพสามารถตอบสนองและรบัมอืกบัปญัหาสุขภาพช่องปากของประชากรใน

ปจัจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสม และปลูกฝงัใหน้ักศกึษาสามารถพฒันาทกัษะทางภาษา เปิดโอกาสใหน้ักศกึษา

รูจ้กัโลกทศัน์ภายนอกใหม้ากขึUน เน้นใหน้ักศกึษารูจ้กัการคดิวเิคราะห ์การวพิากษ์ มโีอกาสเรยีนรูแ้ละฝึก

ปฏิบัติการแก้ปญัหาจากตัวอย่างที9เกิดขึUนจริงในชีวิตประจําวัน รู้จ ักการสืบค้นคว้าด้วยการใช้สื9อ

อเิลคทรอนิกส์และมวีจิารณญาณในการเลอืกสื9อหรอืขอ้มูลบนพืUนฐานของความถูกต้อง การเสนอผลงาน 

และการทาํงานรว่มกนัเป็นทมี 

(3) เน้นการผลติบณัฑติที9มคีุณลกัษณะที9พงึประสงค์ตามเกณฑข์องทนัตแพทยสภาทั Uง

ยงัมคีวามรู ้ความสามารถ สมรรถนะวชิาชพี (professional competencies) มทีกัษะการส่งเสรมิสุขภาพ 

การป้องกนัโรค การดูแลรกัษาและฟืUนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย สามารถแลกเปลี9ยนเรยีนรูอ้งคค์วามรูจ้าก

ปราชญ์/ผู้รู้ในชุมชน การเรยีนรู้จากปญัหาภายในชุมชนและประชาชน สร้างประสบการณ์และฝึกการ

ทํางานเป็นทมีร่วมกนัระหว่างสหสาขาวชิาชพี (inter-professional) มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและมี

คุณธรรม จรยิธรรมของการเป็นทนัตแพทยท์ี9ด ี
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(4) เน้นการผลติทนัตแพทย์ที9มคีวามรู้ความสามารถ  พฒันาองค์ความรู้  ส่งเสรมิให้

นกัศกึษามโีอกาสไดแ้ลกเปลี9ยนเรยีนรูก้บัวฒันธรรมที9หลากหลาย 

(5) สถาบนัการศกึษาทนัตแพทยศาสตรช์ั Uนนําในต่างประเทศ ทั Uงในภูมภิาคอาเซยีนหรอื

ระดบันานาชาต ิให้มคีวามพรอ้มในทกัษะภาษา เพื9อสรา้งศกัยภาพรองรบัการทํางานในอนาคต มคีวามรู้

ในการสบืคน้ขอ้มลูที9ทนัสมยั การประยกุตใ์ชค้วามรูจ้ากงานวจิยักบัการทํางานในชวีติประจาํวนั เท่าทนัต่อ

ความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์ที9มกีารเปลี9ยนแปลงไปตลอดเวลา 

ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  สามารถรบัมอืแนวโน้มในอนาคตตามการเปลี9ยนแปลงด้านประชากร 

สิ9งแวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคมทั Uงในประเทศ ภมูภิาคอาเชยีน และระดบันานาชาตไิดอ้ยา่งต่อเนื9อง 

12.2. ความเกี+ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

ความคาดหวงัในการผลติบณัฑติทนัตแพทยท์ี9สาํเรจ็หลกัสตูรนีU จะมภีาพลกัษณ์ ดงันีU 
 

“เป็นบณัฑิตทนัตแพทยที์+มีความรู้ความสามารถเพียงพอ มีความคิดเชิงวิพากษ์และใฝ่รู้ตลอด

ชีวิตมีทกัษะในการทาํงานเป็นทีมสขุภาพ และ ต้องเป็นผูที้+มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพศกัดิY ศรี

ของความเป็นมนุษยแ์ละมีจิตอาสา” 
 

ซึ9งมคีวามสอดคลอ้งกบัพนัธกจิของคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์และ

ทศิทางด้านวชิาการของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ที9ต้องการเป็นสถาบนัการศึกษาที9มุ่งเน้นผลติทนัต

แพทยท์ี9มศีกัยภาพและโลกทศัน์ที9กวา้งไกลพรอ้มต่อการเป็น global citizen ที9สามารถทํางานในทุกที9ทั 9ว

โลก มคีวามคิดเชงิวิพากษ์และใฝ่รู้ตลอดชวีติ คิดและทําอย่างผู้นํา รู้จกัตดัสนิใจ รู้จกัการแสดงออกที9

ถูกต้องเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และยดึมั 9นจติวญิญาณธรรมศาสตร ์คอื มคีวามเป็นธรรม ตระหนักใน

สิทธิหน้าที9ของพลเมืองที9ดี การยื9นมือให้แก่สังคมทุกเมื9อที9มีโอกาส มีความรบัผิดชอบต่อสังคมและ

สิ9งแวดลอ้ม และมคีวามภาคภมูใิจที9เป็นส่วนหนึ9งของประชาคมและสงัคมไทย” 
 

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื+นที+เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื+นของมหาวิทยาลยั  

 13.1  รายวิชาในหลกัสูตรที+เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื+น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั +วไป 

   เป็นรายวิชาที9มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางมีโลกทัศน์ที9

กวา้งไกลมคีวามเขา้ใจธรรมชาตตินเองผูอ้ื9นและสงัคมเป็นผูใ้ฝ่รูส้ามารถคดิอย่างมเีหตุผลสามารถใชภ้าษา

ในการตดิต่อสื9อสารความหมายไดด้ ีมคีุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศลิปะและวฒันธรรมทั Uงของไทยและ

ของประชาคมนานาชาตสิามารถนําความรูไ้ปใชใ้นการดาํเนินชวีติและดํารงตนอยู่ในสงัคมไดเ้ป็นอย่างด ีมี

จาํนวน 11 วชิา 30 หน่วยกติดงันีU 
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    (1) มธ.100  พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม  3(3-0-6) 

TU 100  Civic Education 

   (2) มธ.101มธ.101โลก อาเซยีน และไทย 3(3-0-6) 
TU101Thailand, ASEAN, and the World 

    (3) มธ.102  ทกัษะชวีติทางสงัคม  3(3-0-6) 

TU 102Social Life Skills 

    (4) มธ.103บรูณาการศาสตรแ์ห่งความยั 9งยนื 3(3-0-6) 

 TU 103 Integrated  Science of Sustainability 

    (5) มธ.104การคดิ อ่าน และเขยีนอยา่งมวีจิารณญาณ  3(3-0-6) 

TU 104Critical Thinking,Reading,and Writing 

    (6) มธ.105ทกัษะการสื9อสารดว้ยภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

 TU 105Communication Skills in English 

(7) มธ.106ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื9อสาร  3(3-0-6) 

 TU 106 Creativity and Communication 

    (8) มธ.155 สถติพิืUนฐาน 3(3-0-6) 

     TU 155  Elementary Statistics 
(9) พจพ.200การพฒันาความเป็นวชิาชพีทางการแพทย ์1  1(1-0-2) 

    CMM 200 Development of Medical Professionalism 1 
(10)พจพ.201ประเดน็ทางกาย จติ และสงัคมในวชิาชพีแพทย ์1 1(1-0-2) 

CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1 
(11)พจพ.203แพทยศาสตรศกึษาทนัยคุการเปลี9ยนแปลง 4(3-2-7) 

     CMM 203 Transformative Medical Education 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

   เป็นรายวชิาเฉพาะด้านวชิาพืUนฐานวชิาชีพและวิชาชีพ ที9มุ่งหมายให้ผู้เรยีนมี

ความรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตังิานทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรส์ุขภาพได ้มจีาํนวน 20 วชิา ดงันีU 

  คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีจาํนวน 5 วชิา(10หน่วยกติ) 

(1) วท.124เคมพีืUนฐานสาํหรบัแพทย ์    2 (2-0-4) 
SC 124Fundamental Chemistry for Medicine 

(2) วท.136 ฟิสกิส ์ 3(3-0-6) 

     SC 136 Physics 

(3) วท.142  คณติศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

     SC 142 Mathematics for Science 
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(4) วท.174ปฏบิตักิารเคมพีืUนฐานสาํหรบัแพทย ์     1(0-2-2) 
SC 174  Fundamental Chemistry Laboratory 

(5) วท.186  ปฏบิตักิารฟิสกิส ์ 1(0-3-0) 

     SC 186 Physics Laboratory 

   วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์ จาํนวน 15วชิา(50หน่วยกติ) 

(1) พจพ.110 ชวีวทิยาทางการแพทย ์ 3(2-2-5) 
 CMM 110 Medical Biology   
(2) พจพ.111 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทางการแพทย ์   1(0-2-2) 
 CMM 111 Laboratory Medical Biology              
(3) พจพ.204จรยิธรรมและระเบยีบวธิวีจิยั    2(2-0-4) 
 CMM 204 Research Ethic and Methodology 
(4) พจพ.205ชวีสถติแิละระบาดวทิยา    2(2-0-4) 
 CMM 205 Biostatistics and Epidemiology 
(5) พจพ.206 องคค์วามรูพ้ืUนฐานสาํหรบัวชิาแพทย ์  4(3-2-8) 

CMM 206 Fundamentals of Medicine   
(6) พจพ.207 บทนําคลนิิกและอาการวทิยา   4(3-2-7) 
 CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology 
(7) พจพ.211จากศาสตรแ์ห่งจโีนมและเวชศาสตร ์ปจัเจกบุคคลสู่ชุมชน 3(2-2-5) 

CMM211 From Genomics &Personalise Medicine to Community  
(8) พจพ.212 ระบบโลหติและต่อมนํUาเหลอืง   3(3-2-7) 

CMM 212 Haematology and Lymphoreticular Systems 
(9) พจพ.213 ระบบภมูคิุม้กนัและจลุชพี 1    4(3-2-7) 

CMM 213 Immune System and Microbes 1 
(10)พจพ.214ระบบภูมคิุม้กนัและจุลชพี 2     4(3-2-7) 

CMM 214 Immune System and Microbes 2 
(11) พจพ.215 ระบบประสาทวทิยา 1    4(3-2-7) 
 CMM 215 Neurosciences 1 
(12) พจพ.216 ระบบประสาทวทิยา 2    4(3-2-7) 
 CMM 216  Neurosciences 2 
(13) พจพ.031หลกัการทางเวชกรรม 1    4(3-2-7) 
    CMM 031 Fundamental Medicine 1 
(14) พจพ.032หลกัการทางเวชกรรม 2 4(3-2-7) 

CMM 032 Fundamental Medicine 2 
(15) พจพ.033พยาธวิทิยา 4(3-2-7) 

CMM 033 Pathology 
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13.2  รายวิชาในหลกัสูตรที+เปิดสอนให้วิทยาลยั/คณะ/ภาควิชา/หลกัสตูรอื+นต้องมาเรียน 

  - ไมม่ ี– 

 

13.3  การบริหารจดัการ 

อาจารยผ์ู ้รบัผดิชอบหลกัสูตร ประสานงานกบัอาจารยผ์ู ้แทนจากภาควชิาอื9นในคณะที9

เกี9ยวขอ้ง ดา้นเนืUอหาการจดัตารางเรยีนและสอบ เพื9อใหไ้ดเ้นืUอหาความรูต้ามความต้องการของหลกัสูตร

และทบทวนความตอ้งการหรอืเงื9อนไขการเรยีนรูเ้ป็นระยะเพื9อปรบัปรงุรายวชิารว่มกนั 
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หมวดที+ 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสูตร 

1.1 ปรชัญา 

หลกัสูตรมุ่งหมายผลติบณัฑติทนัตแพทยใ์หม้คีวามรูค้วามสามารถมศีกัยภาพในการบูรณาการ

องค์ความรู้และมทีกัษะการปฏิบตัิงานอย่างรอบด้านที9ได้มาตรฐานสากลและตามหลกัจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชพี  มคีวามสามารถในการใช้ภาษาองักฤษได้เป็นอย่างด ีสามารถตดิต่อสื9อสารและปฏบิตังิานร่วมกบั

บุคลากรอื9นในทมีสุขภาพในการแก้ไขปญัหาและสรา้งสรรค์สุขภาพช่องปากที9ดใีห้แก่ประชาชน สามารถ

ปฏบิตังิานได้ในโรงพยาบาลทุกระดบัและดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนตามขอบเขตที9รบัผดิชอบ มี

โลกทศัน์ที9กว้างไกลพรอ้มต่อการเป็น global citizen ที9พรอ้มทํางานในทุกที9ทั 9วโลก ในขณะเดยีวกนั ก็

จะตอ้งเป็นผูส้นใจใฝรู่ ้ตดิตามความกา้วหน้าทางวชิาการอยา่งต่อเนื9อง มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์

และสามารถบูรณาการความรูร้่วมกบันักวชิาการแขนงต่างๆ ตลอดจนตระหนักรูถ้งึสทิธหิน้าที9และความ

รบัผดิชอบของการเป็นพลเมอืงที9ด ีและมคีวามภาคภมูใิจที9เป็นส่วนหนึ9งของสงัคมและประชาคมไทย 

1.2 ความสาํคญั 

ดว้ยวสิยัทศัน์ของแผนยทุธศาสตรพ์ฒันาการศกึษาสาํหรบับุคลากรดา้นสุขภาพในศตวรรษ 

ที9 21 (พ.ศ. 2557-2561) ต้องการทําใหก้ารศกึษาสําหรบับุคลากรดา้นสุขภาพของประเทศไทยตั Uงอยู่บน

ฐานของความรว่มมอืระหว่างระบบการจดัการศกึษาและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรที9ผลติจะต้องมี

คุณลกัษณะ ทกัษะ และความรู้ความสามารถด้านวชิาการ และการใช้ภาษาอังกฤษ เพื9อรองรบัความ

ตอ้งการการรบับรกิารทางสุขภาพในอนาคต และสอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาและ

สภาวชิาชพี มกีารใชน้วตักรรมในการจดัการศกึษาเพื9อการเรยีนรูใ้หม่ (Transformative learning) เพื9อให้

บุคลากรด้านสุขภาพเกดิการเรยีนรูท้ี9นําไปสู่การเปลี9ยนแปลงตนเอง มกีารสรา้งสํานึกใหม่ เปลี9ยนแปลง

วธิกีารคดิ ทศันคต ิและโลกทศัน์ ก่อใหเ้กดิความเขา้ใจตนเอง เขา้ใจโลก และความสมัพนัธท์างสงัคม มี

ความตื9นรู้ มีทักษะในการค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้อนย้อนคิด มีความคิดสร้างสรรค์และ

จนิตนาการ เป็นผูนํ้าการเปลี9ยนแปลงและสามารถใหบ้รกิารเป็นทมีดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษยแ์ละเท่า

เทยีมกนั 

1.3 วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรทวภิาษา) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เพื9อให ้

บณัฑติที9สาํเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรมลีกัษณะดงันีU 

1.3.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และประพฤตตินอยู่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ

เจตคตอินัดงีามต่อการประกอบวชิาชพี 

1.3.2 มคีวามซื9อสตัย ์มรีะเบยีบวนิยั 
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1.3.3 มจีติสาํนึกดแูลผูป้ว่ยดว้ยความเมตตา กรณุา เคารพศกัดิศ̂รขีองความเป็นมนุษย ์

1.3.4 ปฏบิตัตินตามพระราชบญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบของสภาวชิาชพีและกฎหมายที9

เกี9ยวขอ้ง 

1.3.5 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตรท์ี9เป็นพืUนฐานชวีติ ความรูพ้ืUนฐานทาง

มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์กระบวนการบรหิารและการจดัการ กฎหมายและการปกครอง 

1.3.6 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพืUนฐานทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทยแ์ละ

ทนัตแพทย ์  รวมถงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบสุขภาพ 

1.3.7 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสําคญัของการรกัษาทางทนัตกรรม สามารถนําความรู้

ไปประยุกต์ใชไ้ดใ้นการตรวจ การวนิิจฉัย การวางแผนการรกัษา ในการบําบดัโรค ฟืUนฟู คงสภาพในช่อง

ปาก โดยคาํนึงถงึหลกัสุขภาพองคร์วม 

1.3.8 มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี9ยนแปลงของเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและ

สิ9งแวดลอ้มที9มผีลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ 

1.3.9 มทีกัษะในกระบวนการคดิ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ย่างมรีะบบมเีหตุผล รวมถงึการมี

ความคดิสรา้งสรรค ์ 

1.3.10 สามารถสบืคน้ ประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่าง ๆ อยา่งมวีจิารณญาณ โดย

อาจใชร้ว่มกบัประสบการณ์หรอืนําไปประยกุตใ์นการดแูลผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสมและปลอดภยั 

1.3.11 สามารถเลอืกใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางการวจิยัและนวตักรรมที9เหมาะสม

ในการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม   

1.3.12 สามารถวิเคราะห์ปญัหาเพื9อไปแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบรบิททาง

สุขภาพที9เปลี9ยนไป 

1.3.13 มมีนุษยสมัพนัธ์ที9ด ีนําไปสู่ความสามารถในการบรหิารจดัการ การทํางานร่วมกบั

ผูอ้ื9น และดแูลผูป้ว่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.3.14 รูจ้กับทบาทและการปฏบิตัตินในการเป็นผูนํ้าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.3.15 มคีวามรบัผดิชอบบทบาทหน้าที9การงาน มวีนิยัและปฏบิตัติามกตกิาของสงัคม 

1.3.16 มคีวามเขา้ใจและแสดงบทบาทของตนเองในสงัคมและวฒันธรรม และภาวะเศรษฐกจิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.3.17 มทีกัษะในการสื9อสารและสรา้งสมัพนัธภาพที9ดกีบัผูป้ว่ยและบุคคลอื9นอยา่งเหมาะสม 

1.3.18 มทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษตามความจาํเป็นของวชิาชพี 

1.3.19 สามารถประยุกต์ใช้ตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการแนะนําและประกอบการ

ตดัสนิใจใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมอยา่งเหมาะสม 
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1.3.20   มทีักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษา

คน้ควา้และประมวลขอ้มลู  

1.3.21 สามารถรวบรวมข้อมูลโดยซกัประวตัิ และการตรวจ ประเมนิสภาวะผู้ป่วยทั Uงทาง

การแพทย์และทางทนัตกรรม รวมทั Uงการบนัทกึเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตาม

มาตรฐานสากล 

1.3.22 สามารถวนิิจฉัยเบืUองต้น และวนิิจฉัยแยกโรคทางทนัตกรรมโดยการแปรผลที9ไดจ้าก

ขอ้มลูต่าง ๆ  จากการตรวจผูป้ว่ย 

1.3.23 สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม โดยใช้หลกัการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม 

และการมสี่วนร่วมของผู้ป่วย ทําการปรกึษาผู้ประกอบวชิาชพีทางการแพทยก์รณีจําเป็น และ/หรอืส่งต่อ

ผูป้ว่ยไปรบัการรกัษาต่อได ้

1.3.24 สามารถจดัการดูแลรกัษาทางทนัตกรรม ฟืUนฟูสภาพช่องปาก และส่งต่อผูป้่วยไปรบั

การรกัษาต่อในกรณซีบัซอ้น รวมทั Uงการตดิตาม และประเมนิผลการรกัษา 

1.3.25 สามารถป้องกันและจดัการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนทางทนัตกรรม และทาง

การแพทย ์

1.3.26 สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทั Uงระดบับุคคล ครอบครวัและ

ชุมชน โดยผ่านแนวคดิการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม 

 
2. แผนพฒันาปรบัปรงุคาดว่าจะดําเนินการแลว้เสรจ็ครบถว้น  ภายใน 5 ปี 
 

การพฒันา/เปลี+ยนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชี] 

2.1 ปรบัปรงุหลกัสตูรใหม้ ี
มาตรฐานไมต่ํ9ากว่าที9 สกอ. 
กําหนด 

- พฒันาหลกัสตูรโดยมพีืUนฐานจาก 
มาตรฐานวชิาชพี และหลกัสตูรใน 
ระดบัสากล 
- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ9าเสมอ 

-  เอกสารการปรบัปรงุหลกัสตูร 
-  รายงานผลการประเมนิหลกัสตูร 

2.2 ปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้อด 
คลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้
บณัฑติและการเปลี9ยนแปลงของ 
เทคโนโลย ี

- ตดิตามความเปลี9ยนแปลงในความ 
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและการ 
เปลี9ยนแปลงของเทคโนโลย ี
- ดาํเนินการพฒันาปรบัปรงุ 
หลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความ 
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติและการ 
เปลี9ยนแปลงของเทคโนโลย ี

- รายงานการประเมนิความพงึ 
พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
- ผูใ้ชบ้ณัฑติมคีวามพงึพอใจใน 
ดา้นทกัษะ ความรู ้ความสามารถ 
ในการทาํงาน โดยเฉลี9ยในระดบัด ี
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การพฒันา/เปลี+ยนแปลง กลยทุธ์ หลกัฐาน/ตวับ่งชี] 

2.3 ปรบัปรงุปจัจยัสนบัสนุนการ 
เรยีนการสอน 

-  สาํรวจความตอ้งการของอาจารย์
และนกัศกึษา 
- จดัหาและจดัสรรทุนเพื9อปรบัปรงุ
ปจัจยัสนบัสนุนการเรยีนการสอน
ใหม้คีวามทนัสมยัและมี
ประสทิธภิาพยิ9งขึUน 

- จาํนวนครั Uงในการสํารวจมจีาํนวน    
ไมน้่อยกว่า 1 ครั Uง/ปีการศกึษา 
- รายงานการสํารวจความต้องการ 
- จาํนวนเงนิทุนที9เพิ9มขึUนจากปีที9
ผ่านมาไมน้่อยกว่า 10% 
-จาํนวนอุปกรณ์ กจิกรรม 
โครงการที9ปรบัปรงุปจัจยัสนับสนุน
การเรยีนการสอนมไีมน้่อยกว่า 2 
ครั Uง/ปีการศกึษา 
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หมวดที+ 3 ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และ 

โครงสร้างของหลกัสตูร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

1.1.1 ปีการศึกษาจัดระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาค แต่ละภาคการศึกษาใช้จํานวน

ระยะเวลาการเรยีนการสอนขึUนอยู่กบักําหนดการเปิดและปิดภาคการศกึษาตามที9คณะทนัตแพทยศาสตร์

กําหนดในแต่ละปีการศกึษา 

1.1.2 ระยะเวลาการศกึษา แบ่งเป็น 3 ระยะ คอื 

1.1.2.1 ระยะที9 1  ศกึษาทางดา้นวชิาศกึษาทั 9วไปกลุ่มวชิาพืUนฐานวชิาชพี หมวดวชิา

พืUนฐานทางวทิยาศาสตร-์คณติศาสาตร ์และวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ 

1.1.2.2 ระยะที9 2  ศกึษาทางดา้นวชิาศกึษาทั 9วไป ส่วนที9 2 และกลุ่มวชิาพืUนฐานวชิาชพี

หมวดวชิาพืUนฐานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

1.1.2.3 ระยะที9 3  ศกึษาทางดา้นคลนิิก 

1.1.3 จาํนวนเวลาที9ใชใ้นการศกึษา 

ใชเ้วลาในการศกึษาตลอดหลกัสตูรสบิสองภาคการศกึษาโดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ดงันีU 

1.1.3.1  ระยะที9 1  ใชร้ะยะเวลาการศกึษาสองภาคการศกึษาปกต ิโดยศกึษาวชิาศกึษาทั 9วไป

กลุ่มวชิาพืUนฐานวชิาชพี หมวดวชิาพืUนฐานทางวทิยาศาสตร-์คณิตศาสาตร ์รายวชิา พจพ.110 ชวีวทิยา

ทางการแพทยว์ชิา (Medical Biology)และพจพ.111ปฏบิตักิารชวีวทิยาทางการแพทย(์Laboratory  

Medical Biology)  และวชิาเลอืกเสร ี

1.1.3.2 ระยะที9 2  ใชร้ะยะเวลาการศกึษาหกภาคการศกึษาปกตโิดยศกึษาดา้นวชิาศกึษา

ทั 9วไป ส่วนที9 2 และกลุ่มวชิาพืUนฐานวชิาชพีหมวดวชิาพืUนฐานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์

โดยศกึษาดา้นพืUนฐานวชิาชพีและวชิาชพีทนัตแพทยศาสตรใ์นรายวชิา ระดบั 200-400 ทุกวชิา 

 1.1.3.3 ระยะที9 3  ระยะเวลาการศกึษาสี9ภาคการศกึษาปกต ิโดยศกึษารายวชิาทาง 

ดา้นคลนิิก 

สําหรบัผู้ที9ได้รบัการยกเว้นไม่ต้องศึกษาในวชิาศึกษาทั 9วไปและวชิาเลอืกเสร ีจะต้อง

ศกึษาใหค้รบสบิภาคการศกึษาปกตใินระยะที9 2 และ 3 

รปูแบบการเรยีนการสอนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื  

1.1.3.4 จดัการเรยีนการสอนแบบบรรยาย (Lecture type) ในกลุ่มวชิาศกึษาทั 9วไป 

 1.1.3.5 จดัการศกึษาที9บรูณาการเนืUอหาหลายวชิาเขา้ดว้ยกนั และใชก้ระบวนการเรยีนรู้

โดยใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem–Based Learning, PBL) ระบบการศกึษาเป็นหน่วยการเรยีน (Block) 

ตลอดระยะเวลาจนจบการศกึษา 
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1.1.4 การเปิดและการปิดภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามที9คณะทันตแพทยศาสตร์ และ

วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิฬุาภรณ์กําหนด 

1.1.5 การเรยีนการสอนในวชิาศกึษาทั 9วไป วชิาเลอืกเสร ีใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของของ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรว์่าด้วยการศกึษาชั Uนปรญิญาตร ีพ.ศ.2540 และฉบบัแก้ไขเพิ9มเตมิถงึปจัจุบนั 

(ฉบบัที9 3) พ.ศ. 2555 

 1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 

 ไมม ี

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไมม่ ี

 

2. การดาํเนินการหลกัสตูร 

2.1  วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

2.1.1 ระบบทวภิาค 

 ภาคการศกึษาที9 1  เดอืน สงิหาคม – ธนัวาคม 

 ภาคการศกึษาที9 2  เดอืน มกราคม – พฤษภาคม 

� วนั– เวลาราชการปกต ิ

� นอกเวลาราชการ โปรดระบุ............. 

2.1.2 ระบบการศกึษาเป็นหน่วยการเรยีน (Block) (เดอืนกรกฎาคม ถงึ มถุินายน) 

� วนั– เวลาราชการปกต ิ

� นอกเวลาราชการ โปรดระบุ............. 
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 2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

 คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มแีผนการรบันกัศกึษาเป็น 2 กลุ่ม ดงันีU 

2.2.1 กลุ่มที9 1  รบัผูส้าํเรจ็การศกึษาชั Uนมธัยมศกึษาปีที9 6 

- ผู้สํา เร็จการศึกษาชั Uนมัธยมศึกษาปีที9  6  หรือ เทียบเท่า ตามหลักสูตรของ

กระทรวงศกึษาธกิาร สายวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์หรอื 

- ผู้ที9สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย เทียบเท่าระดับชั Uน

มธัยมศกึษาปีที9 6 ที9ได้รบัการเทยีบความรูจ้ากกลุ่มทะเบยีนและสารสนเทศทางการ

ศกึษา สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั Uน

พืUนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  หรือ 

- สําเรจ็การศกึษาจากโรงเรยีนมธัยมศกึษาในต่างประเทศ หรอืกําลงัศกึษาในโรงเรยีน

มัธยมศึกษาในต่างประเทศ เทียบเท่าระดับชั Uนมัธยมศึกษาปีที9  6  ในสาขา

วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์โดยนักเรยีนจะต้องมใีบรบัรองเทยีบความรูจ้ากกลุ่ม

ทะเบียนและสารสนเทศทางการศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั UนพืUนฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 

2.2.2 กลุ่มที9 2 รบัผูส้ําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาขาอื9นๆ (นักศกึษากลุ่มนีUจะได้รบัการ
ยกเวน้ไมต่อ้งศกึษารายวชิาศกึษาทั 9วไป และวชิาเลอืกเสร)ี ตอ้งมคีุณสมบตัดิงัต่อไปนีU 

 (1)  อายไุมเ่กนิ 28 ปีบรบิรูณ์ นบัถงึวนัเปิดภาคการศกึษาของปีการศกึษาที9สมคัร 
(2)  เป็นผู้กําลงัศกึษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรอืสําเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรใีน

สาขาวทิยาศาสตร ์หรอืวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
(3)  มรีะดบัคะแนนเฉลี9ยสะสมไม่ตํ9ากว่า 3.00 (ระดบัคะแนนเต็ม = 4) โดยมรีะดบั

คะแนนทุกรายวชิาที9ศกึษามาไมต่ํ9ากว่าระดบั C 
2.2.3  แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษตามเกณฑท์ี9กําหนด 
2.2.4  แสดงผลการทดสอบความรู้มาตรฐานด้านวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ที9

กําหนด 
 

การคดัเลือกผูเ้ข้าศึกษา 
 กลุ่มที9 1 ผูส้าํเรจ็การศกึษาชั Uนมธัยมศกึษาปีที9 6 ตอ้งผ่านเกณฑต่์อไปนีU 

(1) ผ่านเกณฑก์ารทดสอบพืUนฐานความรูต้ามที9คณะทนัตแพทยศาสตรก์ําหนด 
  (2) ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายและจติใจ 
  (3) ผ่านเกณฑก์ารสอบสมัภาษณ์ 
 กลุ่มที9 2 ผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีตอ้งผ่านเกณฑต่์อไปนีU 
  (1)  ผ่านเกณฑก์ารทดสอบพืUนฐานความรูต้ามที9คณะทนัตแพทยศาสตรก์ําหนด 
  (2)  ผ่านเกณฑก์ารทดสอบความพรอ้มดา้นสุขภาพรา่งกายและจติใจ 
  (3)  ผ่านเกณฑก์ารสอบสมัภาษณ์ 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 การปรบัตวัจากการเรยีนในระดบัมธัยมศกึษามาเป็นระดบัมหาวทิยาลยันกัศกึษาที9เขา้ศกึษา  

รวมทั Uงนกัศกึษาตอ้งอยูห่อพกัจงึตอ้งฝึกเรื9องการมวีนิยั การบรหิารเวลา และวธิกีารเรยีนในมหาวทิยาลยั 

2.4  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื+อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 ดาํเนินการปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่ จดัทําคู่มอืนักศกึษา จดัโครงการพบอาจารยท์ี9ปรกึษา เพื9อ

แนะนําการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรยีนในมหาวิทยาลยั การแบ่งเวลา การรู้หน้าที9และมคีวาม

รบัผดิชอบต่อตวัเอง รวมถงึการแบ่งเวลาใหเ้หมาะสมทั Uงส่วนการเรยีนและกจิกรรม 

2.5  แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี(2558-2563) 

ในแต่ละปีการศกึษาจะรบันกัศกึษากลุ่มที9 1 ปีละ 18 คน และกลุ่มที9 2 เมื9อกุล่มที9 1 ไมค่รบตามจาํนวน 

 

จาํนวนนักศึกษา 

จาํนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั Uนปีที9 1 15 18 18 18 18 18  

ชั Uนปีที9 2 8 15 18 18 18 18  

ชั Uนปีที9 3  8 15 18 18 18  

ชั Uนปีที9 4   8 15 18 18  

ชั Uนปีที9 5    8 15 18  

ชั Uนปีที9 6     8 15  

รวม 23 41 59 77 95 105  

บณัฑติที9คาดว่าจะ

สาํเรจ็การศกึษา 

- - - - - 8 15 
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 2.6  งบประมาณตามแผน  

รายการ 
งบประมาณ 

ปี 2558  
งบประมาณ 

ปี 2559  
งบประมาณ 

ปี 2560  
งบประมาณ 

ปี 2561  
งบประมาณ 

ปี 2562  
งบประมาณปี 

2563  
งบประมาณ 

ปี 2564  

รายรบั               
1. ส่วนแบ่งค่าสมคัรสอบ 
    จากมหาวทิยาลยั 

158,400 160,000 160,000 200,000 240,000 240,000 240,000 

2. ค่าธรรมเนียมการศกึษา 
    เหมาจา่ย 

10,546,470 31,665,690 52,779,510 73,894,530 95,017,950 116,165,370 126,784,380 

3. ค่าธรรมเนียมการศกึษา
ตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

253,530 734,310 1,220,490 1,705,470 2,182,050 2,634,630 2,815,620 

รวมรายรบัทั ]งสิ]น 
        

10,958,400       32,560,000   54,160,000  75,800,000  97,440,000  119,040,000  
  

129,840,000  

ค่าใช้จ่าย 
(1) ค่าใช้จ่ายคงที+ 

งบบคุลากร 
หมวดเงนิเดอืน 1,497,600 2,632,800 2,800,000 3,220,000 3,864,000 4,443600 5,110,200 

งบดาํเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน 1,086,000 1,396,000 1,535,600 1,690,000 1,859,000 2,045,000 2,249,500 

หมวดค่าใชส้อย 164,900 900,000 1,000,000 1,100,000 1,210,000 1,331,000 1,464,100 

หมวดค่าวสัด ุ 170,000 300,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

หมวดค่าสาธารณูปโภค 40,000 80,000 150,000 150,000 200,000 200,000 200,000 

หมวดสวสัดกิาร 150,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

หมวดค่าใชจ้า่ยเบด็เตลด็ 20,000 500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
งบเงินอดุหนุน 
หมวดเงนิอดุหนุน 10,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 

(2) ค่าใช้จ่ายผนัแปร 
งบดาํเนินการ 
หมวดค่าตอบแทน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

หมวดค่าใชส้อย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

หมวดค่าวสัด ุ 1,800,000 5,400,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 
งบเงินอดุหนุน 
หมวดเงนิอดุหนุน 7,689,551 23,046,314 38,407,667 53,768,000 69,121,193 84,453,986 92,081,877 

รวมค่าใช้จ่ายทั ]งสิ]น 10,828,051 29,655,114 48,693,267 65,228,000 81,554,193 98,773,586 107,405,677 

จาํนวนนักศึกษา 18 36 54 72 90 108 108 

จดุคุ้มทุน (คน) 17 25 35 37 40 45 44 

 

หมายเหต:ุ การบรหิารจดัการเป็น โครงการบรกิารการศกึษา (เพื9อรบัปรญิญา) 
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2.7  ระบบการศึกษา 
 � แบบชั Uนเรยีน 

   แบบทางไกลผ่านสื9อสิ9งพมิพเ์ป็นหลกั 

   แบบทางไกลผ่านสื9อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื9อหลกั 

   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื9อหลกั (E – learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 

   อื9น ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั 

  1)  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนเขา้มหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชั Uนปรญิญาตร ีพ.ศ.2540 (พรอ้มฉบบัแกไ้ข

เพิ9มเตมิ) ขอ้ 10.10 และ ขอ้ 15 

  2)  หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั ใหเ้ป็นไปตามประกาศ

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์เรื9อง หลกัเกณฑ ์และเงื9อนไขการจดทะเบยีนศกึษารายวชิาขา้มโครงการและ

การจดทะเบยีนศกึษารายวชิาขา้มสถาบนัอุดมศกึษาในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2552 

 

3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 

 3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร 238 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั +วไป   30   หน่วยกิต 

 ส่วนที+ 1 21 หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์ 6 หน่วยกติ 
 (2)  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 
 (3)  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 3 หน่วยกติ 

(4)  กลุ่มวชิาภาษา 9 หน่วยกติ 
 ส่วนที+ 2 9 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ 202 หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวชิาพืUนฐานวชิาชพี 61 หน่วยกติ 
 (1.1)  หมวดวชิาพืUนฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ 11 หน่วยกติ 
 (1.2)  หมวดวชิาพืUนฐานทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 50 หน่วยกติ 
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 (2)  กลุ่มวชิาชพี 141 หน่วยกติ 
 (2.1)  หมวดวชิาชพีบงัคบั 139 หน่วยกติ 
 (2.2)  หมวดวชิาชพีบงัคบัเลอืก 2 หน่วยกติ 
 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 

3.1.3 รายวิชาในหลกัสตูร  
 3.1.3.1 รายวชิาที9จะเปิดสอนในหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรทวภิาษา) ม ี

หลกัเกณฑ ์การกําหนดรหสัวชิาดงันีU 
(1) กําหนดรหสัไว ้5 ตวั  โดยที9 2 ตวัแรกเป็นตวัอกัษร 3 ตวัหลงัเป็นตวัเลข 
(2) ตวัอกัษร 2-3 ตวัแรกจะแสดงถงึสาขาวชิาใชร้หสั “ทพ” (DS)และ “พจพ” (CMM) 
(3) ตวัเลข 3 ตวัหลงัมหีลกัเกณฑ ์ดงันีU 

  หลกัรอ้ย  หมายถงึ  ชั Uนปีที9ศกึษา 
  หลกัสบิ  หมายถงึ  หมวดวชิา ดงันีU 
 0  หมายถงึ  หมวดวชิาศกึษาทั 9วไป 
 1  หมายถงึ  หมวดวชิาชวีวทิยาช่องปาก 
 2  หมายถงึ  หมวดวชิาวนิิจฉยัโรคและศลัยศาสตรช่์องปาก 
 3  หมายถงึ  หมวดวชิาสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปาก 
 4  หมายถงึ  หมวดวชิาทนัตกรรมอนุรกัษ์ 
 5  หมายถงึ  หมวดวชิาทนัตกรรมฟืUนฟู 
 6  หมายถงึ  หมวดวชิาคลนิิกทนัตกรรม 

7  หมายถงึ  หมวดวชิาจรยิศาสตรแ์ละพฒันาทกัษะพืUนฐานความเป็น 
 วชิาชพีทนัตแพทย ์

 8 หมายถงึ  หมวดวชิาวจิยั 
 9 หมายถงึ  หมวดวชิาชพีบงัคบัเลอืก 
 หลกัหน่วย หมายถงึลาํดบัวชิาที9ดําเนินการสอนของหมวดวชิาในแต่ละชั Uนปีที9ศกึษา(ยกเวน้ 0)  
 

3.1.3.2 รายวิชาและข้อกาํหนดของหลกัสตูร 

 ก)  หมวดวิชาศึกษาทั +วไป        30 หน่วยกิต 

  นักศกึษาต้องศกึษารายวชิาในหลกัสูตรวชิาศกึษาทั 9วไป รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 
ตามโครงสรา้งและองคป์ระกอบของหลกัสตูรวชิาศกึษาทั 9วไป ซึ9งแบ่งเป็น 2 ส่วน คอื 
 ส่วนที91 นกัศกึษาตอ้งศกึษารายวชิาศกึษาทั 9วไปในกลุ่มวชิามนุษยศาสตรก์ลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์และกลุ่มวชิาภาษา ตามที9มหาวทิยาลยักําหนด จาํนวน 7วชิา     
21 หน่วยกติ ดงันีU 
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(1) กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร ์
มธ.100  พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม 3(3-0-6) 
TU 100 Civic Education  
มธ.101 โลก อาเซยีน และไทย 3(3-0-6) 
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World  

(2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์ 
มธ.102ทกัษะชวีติทางสงัคม 3(3-0-6) 
TU 102Social Life Skills 

(3) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
มธ.103บรูณาการศาสตรแ์ห่งความยั 9งยนื 3(3-0-6) 
TU 103 Integrated Science of Sustainability 

     (4) กลุ่มวชิาภาษา*(เป็นไปตามขอ้ปฏบิตักิารศกึษากลุ่มวชิาภาษาในหลกัสตูรฯ 2558 วชิาศกึษาทั 9วไป) 

มธ.104การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างมวีจิารณญาณ 3(3-0-6) 
TU 104  Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105  ทกัษะการสื9อสารดว้ยภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
TU 105  Communication Skills in English 
มธ.106ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการสื9อสาร 3(3-0-6) 
TU 106Creativity and Communication 

ส่วนที9 2 นักศกึษาตอ้งศกึษารายวชิาหมวดวชิาศกึษาทั 9วไป ส่วนที9 2  จาํนวน 4 วชิา 9 หน่วยกติ 

ดงันีU 

  มธ. 155  สถติพิืUนฐาน 3(3-0-6) 

  TU 155  Elementary Statistics 
พจพ.200การพฒันาความเป็นวชิาชพีทางการแพทย ์1  1(1-0-2) 
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1 
พจพ.201ประเดน็ทางกาย จติ และสงัคมในวชิาชพีแพทย ์1   1(1-0-2) 
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1 
พจพ.203แพทยศาสตรศกึษาทนัยคุการเปลี9ยนแปลง   4(3-2-7) 
CMM 203 Transformative Medical Education 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ  นกัศกึษาตอ้งศกึษารายวชิาในหลกัสตูรวชิาเฉพาะ80วชิา จาํนวน

204 หน่วยกติ ดงันีU 

(1) กลุ่มวชิาพืUนฐานวชิาชพี21วชิา จาํนวน 61 หน่วยกติ 

(1.1) หมวดวชิาพืUนฐานวชิาชพีทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์6 วชิา จาํนวน 11หน่วยกติ 
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วท.124เคมพีืUนฐานสาํหรบัแพทย ์     2(2-0-4) 
SC 124Fundamental Chemistry for Medicine 

  วท.136ฟิสกิส ์ 3(3-0-6) 

  SC 136 Physics 

  วท.142คณติศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตร ์ 3(3-0-6) 

  SC 142 Mathematics for Science 

วท.174ปฏบิตักิารเคมพีืUนฐานสาํหรบัแพทย ์    1(0-2-2) 
SC 174  Fundamental Chemistry Laboratory 

  วท.186ปฏบิตักิารฟิสกิส ์ 1(0-2-1) 

  SC 186 Physics Laboratory 

  ทพ.211  วสัดุศาสตรพ์ืUนฐานสาํหรบัทนัตแพทย ์ 1(1-0-2) 

  DS 211Introduction to Material Science 

(1.2) หมวดวชิาพืUนฐานทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์15วชิา จาํนวน50 หน่วยกติ 

พจพ.110 ชวีวทิยาทางการแพทย ์ 3(2-2-5) 
  CMM 110 Medical Biology   

พจพ.111 ปฏบิตักิารชวีวทิยาทางการแพทย ์    1(0-2-2) 
  CMM 111Laboratory Medical Biology  

พจพ.204จรยิธรรมและระเบยีบวธิวีจิยั     2(2-0-4) 
  CMM 204 Research Ethic and Methodology 

พจพ.205ชวีสถติแิละระบาดวทิยา     2(2-0-4) 
  CMM 205 Biostatistics and Epidemiology 

พจพ.206 องคค์วามรูพ้ืUนฐานสาํหรบัวชิาแพทย ์    4(3-2-8) 
CMM 206 Fundamentals of Medicine   
พจพ.207 บทนําคลนิิกและอาการวทิยา     4(3-2-7) 

  CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology 
พจพ.211จากศาสตรแ์ห่งจโีนมและเวชศาสตร ์ปจัเจกบุคคลสู่ชุมชน 3(2-2-5) 
CMM211 From Genomics &Personalise Medicine to Community  
พจพ.212 ระบบโลหติและต่อมนํUาเหลอืง     3(3-2-7) 
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular Systems 
พจพ.213 ระบบภมูคิุม้กนัและจลุชพี 1     4(3-2-7) 
CMM 213 Immune System and Microbes 1 
พจพ.214ระบบภูมคิุม้กนัและจุลชพี 2     4(3-2-7) 
CMM 214 Immune System and Microbes 2 
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พจพ.215ระบบประสาทวทิยา 1      4(3-2-7) 
  CMM 215 Neurosciences 1 

พจพ.216ระบบประสาทวทิยา 2      4(3-2-7) 
  CMM 216 Neurosciences 2 

พจพ.031หลกัการทางเวชกรรม 1     4(3-2-7) 
CMM.031Fundamental Medicine 1 
พจพ. 032หลกัการทางเวชกรรม 2     4(3-2-7) 
CMM.032Fundamental Medicine 2 
พจพ. 033พยาธวิทิยา       4(3-2-7) 
CMM.033Pathology 

  

 (2) กลุ่มวชิาชพี  จาํนวน 59 วชิา 141 หน่วยกติ 

(2.1) หมวดวชิาชพีบงัคบัจาํนวน 139 หน่วยกติ 

 (2.1.1) หมวดวชิาชวีวทิยาช่องปากจาํนวน 4 วชิา 10 หน่วยกติ 

  ทพ.311กายวภิาค และการพฒันาของอวยัวะช่องปาก 3(2-2-5) 

  DS 311Anatomy and Development of Oral Tissue 

  ทพ.312  การเจรญิเตบิโตของกะโหลกศรีษะและใบหน้า 1(1-0-2) 

  DS 312 Craniofacial Development 

ทพ.313 สิ9งแวดลอ้มในช่องปาก     3(2-2-5) 

  DS 313Oral Environment 

  ทพ.314วทิยาการโรคฟนัผุ 3(2-2-5) 

  DS 314Cariology  
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 (2.1.2) หมวดวชิาวนิิจฉยัโรคและศลัยศาสตรช่์องปาก จาํนวน 8วชิา 21 หน่วยกติ 

  ทพ.322พืUนฐานทางภาพถ่ายวนิิจฉัยของช่องปาก   3(2-2-5) 

   กระดกูขากรรไกรและใบหน้า 

  DS 322 Introduction to Oral and Maxillofacial Imaging 

  ทพ.323เวชศาสตรช่์องปาก 2(2-0-4) 

  DS 323 Oral Medicine 

  ทพ.324พยาธวิทิยาช่องปาก 3(2-2-5) 

  DS 324Oral Pathology  

  ทพ.421ศลัยศาสตรช่์องปาก 4(3-2-7) 

  DS 421Oral Surgery 

  ทพ.422 ศลัยศาสตรช่์องปาก กระดกูขากรรไกรและใบหน้า 3(3-0-6) 

  DS 422Oral and Maxillofacial Surgery 

  ทพ.423การวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม 1(1-0-2) 

  DS 423 Treatment Planning in Dentistry 

  ทพ.424เภสชัวทิยาคลนิิกทางทนัตกรรม 1(1-0-2) 

  DS.424 Clinical Pharmacology in Dentistry 

  ทพ.425ทนัตกรรมโรงพยาบาล 4(3-2-7) 

  DS 425 Hospital Dentistry 
 

 (2.1.3) หมวดวชิาสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปาก  จาํนวน 7 วชิา 20 หน่วยกติ 

  ทพ.431ทนัตกรรมป้องกนัและสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปาก 1(1-0-2) 

  DS 431 Preventive Dentistry and Oral Heallth Promotion 

  ทพ.432วทิยาการระบาดสุขภาพช่องปากพืUนฐาน 1(1-0-2) 

  DS 432Basic Oral Epidemiology 

  ทพ.433การวางแผนสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากระดบัชุมชนและเครอืข่าย 4(3-2-7) 
  DS 433Oral Health Promotion Planning at the Community and 
   Network Levels 
  ทพ.434ทนัตกรรมจดัฟนัพืUนฐาน 4(3-2-7) 
  DS 434 Basic Orthodontics 
  ทพ.435ทนัตกรรมผูส้งูอายุ 2 (2-0-4) 
  DS 435 Geriatric Dentistry 
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  ทพ.531ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 4 (3-2-7) 
  DS 531Pediatric Dentistry 
  ทพ.631การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากภาคสนาม 4(0-8-4) 
  DS 631 Field Practice on Oral Health Promotion 
 

(2.1.4) หมวดวชิาทนัตกรรมอนุรกัษ์ จาํนวน 10 วชิา 19 หน่วยกติ 
  ทพ.242ทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 1(1-0-2) 
  DS 242Dental Anatomy 
  ทพ.243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 1(0-3-2) 
  DS 243Dental Anatomy Laboratory 
  ทพ.245ทนัตวสัดุศาสตร ์ 3(2-3-6) 
  DS 245 Dental Materials  
  ทพ.341 ปรทินัตวทิยา      4(3-2-7) 
  DS 341Periodontology 
  ทพ.342ทนัตกรรมหตัถการ      3(3-0-6) 
  DS 342 Operative Dentistry 
  ทพ.343ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ 2(0-6-4) 
  DS 343 Operative Dentistry Laboratory 
  ทพ.441 วทิยาเอน็โดดอนท ์ 3(3-0-6) 
  DS 441 Endodontology 
  ทพ.442 ปฏบิตักิารวทิยาเอน็โดดอนท ์ 1(0-3-2) 
  DS 442 Endodontic Laboratory 
  ทพ.641 ทนัตกรรมเพื9อความสวยงาม 1(1-0-2) 
  DS 641 Aesthetic Dentistry 
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(2.1.5) หมวดวชิาทนัตกรรมฟืUนฟู จาํนวน 9วชิา 18 หน่วยกติ 
  ทพ.351 ระบบบดเคีUยว 1(1-0-2)  

  DS 351 Masticatory System 

  ทพ.352 ความเจบ็ปวดของศรีษะ ใบหน้าและช่องปาก 2(1-2-3) 

  DS 352 Head, Face and Oral Pain 

  ทพ.451ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมทั Uงปาก 2(2-0-4) 

  DS 451 Complete Denture 

  ทพ.452ปฏบิตักิารฟนัเทยีมทั Uงปาก 2(0-6-4) 

  DS 452 Complete Denture Laboratory 

  ทพ.453 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้ 3(3-0-6) 

  DS 453 Removable Prosthodontics 

  ทพ.454 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้ 1(0-3-2) 

  DS 454 Removable Prosthodontic Laboratory 

  ทพ.455 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมตดิแน่น 3(3-0-6) 

  DS 455 Fixed Prosthodontics 

  ทพ.456 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมตดิแน่น 2(0-6-4) 

  DS 456 Fixed Prosthodontics Laboratory 

  ทพ.457 ทนัตกรรมรากเทยีม 2(1-2-3) 

  DS 457 Dental implantogy 

 

 (2.1.6) หมวดวชิาคลนิิกทนัตกรรม จาํนวน 13 วชิา 39 หน่วยกติ 

  สาํหรบัหมวดวชิาคลนิิกทนัตกรรม 1 หน่วยกติ เท่ากบั 3.5 ชั 9วโมงปฏบิตังิานคลนิิก 

ต่อสปัดาห ์โดยจะตอ้งมเีวลาปฏบิตังิานคลนิิกไมต่ํ9ากว่า 52 ชั 9วโมงต่อหน่วยกติ 

  ทพ.561คลนิิกตรวจวนิิจฉัยและประเมนิความเสี9ยงโรคช่องปาก 2 หน่วยกติ 

  DS 561 Oral Diagnostic and Risk Assessment Clinic 

  ทพ.562 คลนิิกปรทินัตวทิยา  4 หน่วยกติ 

  DS 562Periodontic Clinic  

  ทพ.563 คลนิิกทนัตกรรมหตัถการ  4 หน่วยกติ 

  DS 563 Operative Dentistry Clinic  

  ทพ.564 คลนิิกวทิยาเอน็โดดอนท ์ 3 หน่วยกติ 

  DS 564 Endodontic Clinic 
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  ทพ.565 คลนิิกศลัยศาสตรช่์องปาก 3 หน่วยกติ 
  DS 565 Oral Surgery Clinic  
  ทพ.566 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมทั Uงปาก 2 หน่วยกติ 
  DS 566 Prosthodontic Clinic: Complete Denture 
  ทพ.567 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้ 3 หน่วยกติ 
  DS 567 Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture 
  ทพ.568คลนิิกทนัตกรรมสําหรบัเดก็  4 หน่วยกติ 
  DS 568PediatricDentistry Clinic  
  ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม 5 หน่วยกติ 
  DS 661Comprehensive Dentistry 
  ทพ.662 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมบางส่วนตดิแน่น 2 หน่วยกติ 
  DS 662 Prosthodontic Clinic: Fixed Partial Denture 
  ทพ.663 คลนิิกทนัตกรรมบดเคีUยว 1 หน่วยกติ 
  DS 663 Occlusion Clinic 
  ทพ.664คลนิิกทนัตกรรมจดัฟนั 2(0-6-2) 
  DS 664Orthodontic Clinic 
  ทพ.665ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม 4(0-12-4) 
  DS 665 Field Hospital Dentistry 
 

 (2.1.7) หมวดวชิาจรยิศาสตรแ์ละความเป็นวชิาชพีทนัตแพทย ์จาํนวน 4 วชิา 5 หน่วยกติ 
  ทพ.371 การยศาสตรท์างทนัตกรรม 2(1-2-3) 
  DS 371 Ergonomics in Dentistry 
  ทพ 571 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีทนัตแพทย ์ 1(1-0-2) 
  DS 571 Laws and Code of Ethics in Dentistry 
  ทพ 572 การบรหิารจดัการคลนิิกทนัตกรรม 1(1-0-2) 
  DS 572 Dental Clinic Management  
  ทพ 671 ทนัตนิตเิวช 1(1-0-2) 
  DS 671 Forensic Dentistry 
 

 (2.1.8) หมวดวชิาวจิยั จาํนวน 2 วชิา 7 หน่วยกติ 
  ทพ.581 ชวีจรยิศาสตรแ์ละระเบยีบวธิวีจิยั 3(2-3-6) 
  DS 581 Bioethics and Research Methodology 
  ทพ.681 โครงการวจิยัวทิยาศาสตรส์ุขภาพช่องปาก 4(0-12-4) 
  DS 681 Research Project in Oral Health Science 
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(2.2)  หมวดวชิาชพีบงัคบัเลอืก 
 สาํหรบัวชิาในหมวดวชิาชพีบงัคบัเลอืก (ประสบการณ์วชิาชพี) นกัศกึษาจะตอ้งเลอืกศกึษา

วชิาดงัต่อไปนีU จาํนวน 1 วชิา โดยจะตอ้งมเีวลาปฏบิตังิานคลนิิกไมต่ํ9ากว่า 52 ชั 9วโมงต่อ 1 หน่วยกติ 

  ทพ.69Xประสบการณ์วชิาชพี  2 หน่วยกติ 

  DS 69X Professional Elective 

  ทพ.691ประสบการณ์วชิาชพี: คลนิิกรงัสวีนิิจฉัย  2 หน่วยกติ 

  DS 691 Professional Elective: Clinical Diagnostic Radiology 

  ทพ.692ประสบการณ์วชิาชพี: เวชศาสตรช่์องปากคลนิิกและ 2 หน่วยกติ 

  การวนิิจฉยัโรคช่องปาก 

  DS 692 Professional Elective: Clinical Oral Medicine and 

  Oral Diagnosis 

  ทพ.693ประสบการณ์วชิาชพี: ศลัยศาสตรช่์องปาก 2 หน่วยกติ 

  DS 693 Professional Elective: Oral Surgery 

  ทพ.694ประสบการณ์วชิาชพี: ปรทินัตวทิยา 2 หน่วยกติ 

  DS 694 Professional Elective: Periodontics 

  ทพ.695ประสบการณ์วชิาชพี: ทนัตกรรมบูรณะ 2 หน่วยกติ 

  DS 695 Professional Elective: Restorative Dentistry 

  ทพ.696ประสบการณ์วชิาชพี: วทิยาเอน็โดดอนท ์ 2 หน่วยกติ 

  DS 696 Professional Elective: Endodontology 

  ทพ.697ประสบการณ์วชิาชพี: ทนัตกรรมประดษิฐ ์ 2 หน่วยกติ 

  DS 697 Professional Elective: Prosthodontics 

  ทพ.698ประสบการณ์วชิาชพี: ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 2 หน่วยกติ 

  DS 698 Professional Elective: Pediatric Dentistry 

  

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  นักศกึษาต้องศกึษาวชิาเลอืกเสร ีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ

โดยนักศึกษาสามารถเลอืกเรยีนจากรายวชิาเลอืกเสรทีี9มกีารเปิดสอนจากคณะต่าง ๆ ในมหาวทิยาลยั 

โดยนกัศกึษาจะนําวชิาเหล่านีUมานบัเป็นวชิาเลอืกเสรไีมไ่ด ้ไดแ้ก่ 

1) วชิาพืUนฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตรทุ์กวชิา 

2) วชิาในหลกัสตูรวชิาศกึษาทั 9วไปส่วนที9 1 และส่วนที9 2 ที9ใชร้หสัยอ่ “มธ.” ทุกวชิา 

3) วชิา ท.162 การเขยีนรายงานวชิาการ /ท.163 การเขยีนเพื9อการสื9อสารในองคก์ร 
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3.1.4แสดงแผนการศึกษา 
 

ชั ]นปีที+ 1 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 

ชื+อวิชา หน่วยกิต ชื+อวิชา หน่วยกิต 

มธ.100 พลเมอืงกบัความรบัผดิชอบต่อ 3 มธ.102 ทกัษะชวีติทางสงัคม 3 

สงัคม  มธ.104การคดิ อ่าน และเขยีนอย่างม ี 3 

มธ.101 เศรษฐกจิการเมอืงโลก อาเซยีน  3 วจิารณญาณ  

          และไทย  มธ.106ความคดิสรา้งสรรค ์และการสื9อสาร 3 

มธ.103 บรูณาการศาสตรแ์ห่งความยั 9งยนื 3 มธ.155สถติพิืUนฐาน 3 

มธ.105 ทกัษะการสื9อสารดว้ยภาษาองักฤษ 

วท.124เคมพีืUนฐานสาํหรบัแพทย ์

วท.174 ปฏบิตักิารพืUนฐานสําหรบัแพทย ์

3 

2 

1 

พจพ.110 ชวีวทิยาทางการแพทย ์

พจพ.111 ปฏบิตักิารชวีวทิยา 

             ทางการแพทย ์

3 

1 

วท.142 คณติศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตร ์ 3 วชิาเลอืกเสร ี (วชิาที9 1) 3 

วท.136ฟิสกิส ์ 3 วชิาเลอืกเสร ี (วชิาที9 2) 3 

วท.186ปฏบิตักิารฟิสกิส ์

 

 

1 

 

  

รวม 22 รวม 22 
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ชั ]นปีที+ 2 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ชื+อวิชา หน่วยกิต ชื+อวิชา หน่วยกิต 

พจพ.203แพทยศาสตรศกึษาทนัยคุการ 4 พจพ.200 การพฒันาความเป็นวชิาชพี 1 

             เปลี9ยนแปลง  ทางการแพทย ์  

พจพ.204จรยิธรรมและระเบยีบวธิวีจิยั 2 พจพ.201ประเดน็ทางกาย จติ และสงัคม 1 

พจพ.205ชวีสถติแิละระบาดวทิยา 2              ในวชิาชพีแพทย ์  

พจพ.211จากศาสตรแ์ห่งจโีนมและ   3 พจพ.212 ระบบโลหติและต่อมนํUาเหลอืง 3 

              เวชศาสตร ์ปจัเจกบุคคลสู่ชุมชน  พจพ.213 ระบบภมูคิุม้กนัและจลุชพี 1 4 

พจพ.206 องคค์วามรูพ้ืUนฐานสาํหรบัวชิา 4 พจพ.214ระบบภูมคิุม้กนัและจุลชพี 2 4 

แพทย ์  พจพ.216 ระบบประสาทวทิยา 1 4 

พจพ.207 บทนําคลนิิกและอาการวทิยา 4 พจพ.217 ระบบประสาทวทิยา 2 4 

ทพ.211วสัดุศาสตรพ์ืUนฐานสาํหรบั 

             นกัศกึษาทนัตแพทย ์

1 ทพ. 245 ทนัตวสัดุศาสตร ์ 3 

ทพ.242 ทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 1   

ทพ.243 ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 1   

รวม 22 รวม 24 
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ชั ]นปีที+ 3 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ชื+อวิชา หน่วยกิต ชื+อวิชา หน่วยกิต 

พจพ.031หลกัการทางเวชกรรม 1 4 ทพ.314 วทิยาการโรคฟนัผุ 3 

พจพ.032หลกัการทางเวชกรรม 2 4 ทพ.322 พืUนฐานทางภาพถ่ายวนิิจฉยัของ 3 

พจพ.033พยาธวิทิยา 4            ช่องปากกระดกูขากรรไกรและ  

ทพ.311กายวภิาค และการพฒันาของ 3            ใบหน้า  

           อวยัวะช่องปาก  ทพ.323 เวชศาสตรช่์องปาก 2 

ทพ.312 การเจรญิเตบิโตของกะโหลกศรีษะ 1 ทพ.324 พยาธวิทิยาช่องปาก 3 

           และใบหน้า  ทพ.341 ปรทินัตวทิยา 4 

ทพ.313สิ9งแวดลอ้มในช่องปาก 3 ทพ.342 ทนัตกรรมหตัถการ 3 

ทพ.351 ระบบบดเคีUยว 1 ทพ.343 ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ 2 

ทพ.352 ความเจบ็ปวดของศรีษะ ใบหน้า 2 ทพ.371 การยศาสตรท์างทนัตกรรม 2 

           และช่องปาก    

รวม 22 รวม 22 

 
 

 

 

  



มคอ.2 

34 

 

ชั ]นปีที+ 4 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ชื+อวิชา หน่วยกิต ชื+อวิชา หน่วยกิต 

ทพ.421 ศลัยศาสตรช่์องปาก 4 ทพ.422 ศลัยศาสตรช่์องปากกระดกู 3 
ทพ.431 ทนัตกรรมป้องกนัและสรา้งเสรมิ 1 ขากรรไกรและใบหน้า  
           สุขภาพช่องปาก  ทพ.423 การวางแผนรกัษาทางทนัตกรรม 1 
ทพ.432 วทิยาการระบาดสุขภาพช่องปาก 
           พืUนฐาน 

1 ทพ.424 เภสชัวทิยาคลนิิกทางทนัตกรรม 
ทพ.425 ทนัตกรรมโรงพยาบาล 

1 
4 

ทพ.433 การวางแผนสุขภาพช่องปากระดบั 4 ทพ.434 ทนัตกรรมจดัฟนัพืUนฐาน 4 
           ชุมชนและเครอืข่าย  ทพ.435 ทนัตกรรมผูส้งูอายุ 2 
ทพ.441 วทิยาเอน็โดดอนท ์ 3 ทพ.455 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีม 3 
ทพ.442 ปฏบิตักิารวทิยาเอน็โดดอนท ์ 1            ตดิแน่น  
ทพ.451 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีม ทั Uงปาก 2 ทพ.456 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมตดิแน่น 2 
ทพ.452 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมทั Uงปาก 2 ทพ.457 ทนัตกรรมรากเทยีม 2 
ทพ.453 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ฟนัเทยีม 3   
           บางส่วนถอดได ้    
ทพ.454ปฏบิตักิารฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้ 1   

 
 

 
  

รวม 22 รวม 22 
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ชั ]นปีที+ 5 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ชื+อวิชา  หน่วยกิต ชื+อวิชา หน่วยกิต 

ทพ.531ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 4 ทพ.564 คลนิิกวทิยาเอน็โดดอนท ์ 3 
ทพ.561 คลนิิกตรวจวนิิจฉยัและประเมนิ 2 ทพ.565 คลนิิกศลัยศาสตรช่์องปาก 3 
           ความเสี9ยงโรคช่องปาก  ทพ.566 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ 2 
ทพ.562 คลนิิกปรทินัตวทิยา 4            ฟนัเทยีมทั Uงปาก  
ทพ.563 คลนิิกทนัตกรรมหตัถการ 4 ทพ.567 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ 3 
ทพ.571 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 1            ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้  
ทนัตแพทย ์  ทพ.568คลนิิกทนัตกรรมสําหรบัเดก็ 4 
ทพ.572 การบรหิารจดัการคลนิิก 1   
           ทนัตกรรม    
ทพ.581 ชวีจรยิศาสตรแ์ละระเบยีบวธิวีจิยั 3   

รวม 19 รวม 15 

 
 
 

ชั ]นปีที+ 6 

ภาคการศึกษาที+ 1 ภาคการศึกษาที+ 2 
ชื+อวิชา  หน่วยกิต ชื+อวิชา หน่วยกิต 

ทพ.641 ทนัตกรรมเพื9อความสวยงาม 1 ทพ.631 การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิสุขภาพ             4 
ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม 5            ช่องปากภาคสนาม  
ทพ.662 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ 2 ทพ.665 ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม 4 
           ฟนัเทยีมบางส่วนตดิแน่น  ทพ.69X ประสบการณ์วชิาชพี 2 
ทพ.663 คลนิิกทนัตกรรมบดเคีUยว 1   
ทพ.664คลนิิกทนัตกรรมจดัฟนั 2   
ทพ.671 ทนัตนิตเิวช 1   
ทพ.681 โครงการวจิยัวทิยาศาสตร ์ 4   
           สุขภาพช่องปาก    

รวม 16 รวม 10 
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3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา 

วิชาศึกษาทั +วไป ส่วนที+ 1 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์

มธ.100 พลเมืองกบัความรบัผิดชอบต่อสงัคม      3 (3-0-6) 

TU 100 Civic Education 

 ปลูกฝงัจติสํานึก บทบาท และหน้าที9ความรบัผดิชอบของการเป็นสมาชกิที9ดขีองสงัคมในฐานะ

พลเมอืงโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวธิ ีเช่น การบรรยาย การอภปิรายกรณีศกึษาต่างๆ ดูงานเป็น

ตน้ โดยนกัศกึษาจะตอ้งจดัทาํโครงการรณรงค ์เพื9อใหเ้กดิการรบัรู ้หรอืเกดิการเปลี9ยนแปลง ในประเดน็ที9

สนใจ  

 Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global 

citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case 

studies and field study outings.  Students are required to organise a campaign to raise 

awareness or bring about change in an area of their interest.   

 

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย        3 (3-0-6) 

TU 101  Thailand, ASEAN, and the World  

 ศึกษาปรากฏการณ์ที9สําคญัของโลก อาเซียนและไทย ในมติิทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม

วัฒนธรรม โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและ

ยกตวัอย่างสถานการณ์หรอืบุคคลที9ได้รบัความสนใจ เพื9อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้า

ใจความซบัซอ้นที9สมัพนัธก์นัทั Uงโลก มจีติสํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถทา้ทายกรอบความ

เชื9อเดมิและเปิดโลกทศัน์ใหมใ่หก้วา้งขวางขึUน 

 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 

in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through 

approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 

examples of situations or people of interest.  The purpose of this is to create a perspective of 

diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and 

to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์

มธ.102ทกัษะชีวิตทางสงัคม        3 (3-0-6) 

TU 102Social Life Skills 

 ทกัษะสําคญัที9จะช่วยให้ประสบความสําเรจ็และใช้ชวีิตในสงัคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพฒันา

ความสามารถการจดัการความเครยีด การสรา้งความมั 9นคงทางอารมณ์ การเขา้ใจตนเองและการปรบัตวั

เมื9อเผชญิกบัปญัหาทางดา้นจติใจ อารมณ์ และสงัคม การเขา้ใจความหมายของสุนทรยีศาสตร ์การไดร้บั

ประสบการณ์และความซาบซึUงในความสมัพนัธร์ะหว่างศลิปะกบัมนุษย ์ในแขนงต่างๆ ทั Uงทศันศลิป์ ดนตร ี

ศลิปะการแสดง และสถาปตัยกรรม 

 Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop 

their ability to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to 

psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of 

aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different 

fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.   

 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรก์บัคณิตศาสตร ์

มธ.103 บรูณาการศาสตรแ์ห่งความยั +งยืน      3 (3-0-6) 

TU 103 Integrated Science of Sustainability 

 บูรณาการองคค์วามรูท้างวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และศาสตรอ์ื9นๆ ที9เกี9ยวขอ้งกบัธรรมชาต ิ

สิ9งแวดล้อมสรรค์สรา้ง เศรษฐกจิและสงัคมเพื9อนําไปสู่การพฒันาที9ย ั 9งยนื การปรบัเปลี9ยนวถิชีวีติเพื9อให้

สามารถป้องกนั บรรเทา ปรบัตวั และสรา้งความยั 9งยนืในพลวตัของโลกทั Uงทางกายภาพและทางสงัคมได้

อยา่งเหมาะสม 

 Integrated study of science, mathematics and other scientific disciplines related to 

nature, the built environment, economy and society, leading towards sustainable development.  

The course also looks at lifestyle adaptation to enable prevention, mitigation and adaptation, as 

well as suitably building sustainability in global dynamics, both physically and socially. 
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กลุ่มวิชาภาษา 

มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     3 (3-0-6) 

TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 

 พฒันาทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณผ่านการตั Uงคําถาม การวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ และ

การประเมนิค่า พฒันาทกัษะการอ่านเพื9อจบัสาระสําคญั  เขา้ใจจุดมุ่งหมาย ทศันคต ิสมมตฐิาน หลกัฐาน

สนับสนุน การใช้เหตุผลที9นําไปสู่ขอ้สรุปของงานเขยีน พฒันาทกัษะการเขยีนแสดงความคดิเหน็อย่างมี

เหตุผลและการเขยีนเชงิวชิาการ รู้จกัถ่ายทอดความคดิ และเชื9อมโยงข้อมูลเข้ากบัมุมมองของตนเอง 

รวมถงึสามารถอา้งองิหลกัฐานและขอ้มลูมาใชใ้นการสรา้งสรรคง์านเขยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation 

skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in 

the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives, 

assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s 

conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on 

information researched from various sources, using effective presentation techniques.   
 

มธ.105  ทกัษะการสื+อสารด้วยภาษาองักฤษ      3 (3-0-6) 

TU105 Communication Skills in English 

 พฒันาทกัษะการฟงั พูด อ่าน และเขยีนภาษาองักฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนา

เพื9อแลกเปลี9ยนความคดิเหน็ และการอ่าน เพื9อทําความเขา้ใจเนืUอหาวชิาการในศาสตรต่์างๆ ที9เกี9ยวขอ้ง

กบัวชิาชพีของนกัศกึษา 

 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 

ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 

academic texts from various disciplines related to students’ field of study. 
 

มธ.106  ความคิดสร้างสรรคแ์ละการสื+อสาร      3 (3-0-6) 

TU106 Creativity and Communication 

 กระบวนการคดิอย่างสรา้งสรรคโ์ดยมกีารคดิเชงิวพิากษ์เป็นองคป์ระกอบสําคญั และการสื9อสาร

ความคดิดงักล่าวให้เกดิผลสมัฤทธิอ̂ย่างเหมาะสมตามบรบิทสงัคมวฒันธรรมสภาพแวดลอ้ม ทั Uงในระดบั

บุคคลองคก์ร และสงัคม 

 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 

communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental 

contexts, at personal, organisational and social levels 
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วิชาศึกษาทั +วไป ส่วนที+ 2 

มธ.155  สถิติพื]นฐาน  3 (3-0-6) 
TU 155  Elementary Statistics 

ลกัษณะปญัหาทางสถติทิบทวนสถติเิชงิพรรณนาความน่าจะเป็นตวัแปรสุ่มและการแจกแจงของตวั
แปรสุ่มทวนิามปวัซงและปกตเิทคนิคการชกัตวัอยา่งและการแจกแจงของตวัสถติกิารประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมตุฐิานเกี9ยวกบัคา่เฉลี9ยประชากรกลุ่มเดยีวและสองกลุ่ม การวเิคราะหค์วามแปรปรวนจาํแนก
ทางเดยีว การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเสน้เชงิเดยีวการทดสอบไคกาํลงัสอง 

To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;  
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary 
sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing for one and two 
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square 
test. 
 
พจพ. 200  การพฒันาความเป็นวิชาชีพทางการแพทย ์1    1 (1-0-2) 
CMM 200  Development of Medical Professionalism 1 
 รายวิชานีUจดัการเรียนการสอนไปพร้อมและบูรณาการไปกับการเรียนในแต่ละระบบเพื9อให้
นกัศกึษา ตระหนกัเกี9ยวกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์ ปจัจยัที9เกี9ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์ สทิธเิสรภีาพ 
และหน้าที9ของประชาชน การสรา้งมนุษยสมัพนัธแ์ละการอยูร่ว่มกบัผูอ้ื9น หลกัพืUนฐานของจรยิศาสตร ์การ 
วเิคราะหแ์ละตดัสนิใจทางจรยิศาสตร ์การเขา้ใจจติใจของตนเองและผูอ้ื9น การเหน็อกเหน็ใจเพื9อนมนุษย ์ 
การสื9อสารที9มปีระสทิธภิาพ การทาํงานเป็นทมี การบรหิารความขดัแยง้ การบรหิารความเครยีดฝึก 
ปฏบิตักิารบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวม ฝึกวเิคราะหแ์ละตดัสนิทางจรยิศาสตร ์
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 

This course runs currently with and fully integrated into each system, students realise 
human behaviours and influencing factors, rights, freedom and roles of individuals, the building of 
healthy relationship, being part of society, principle of ethics, analysis and decision making in 
ethics. Understanding ourselves and other people, developing of sympathy, effective 
communication, team working, conflict and stress management, social service, analyse and 
making decisions over the ethical issues. 
 Field workshop is provided. 
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พจพ. 201  ประเดน็ทางกาย จิตและสงัคมทางการแพทย ์1    1 (1-0-2) 
CMM 201  Bio-psycho-social Issues in Medicine 1 

รายวิชานีUจดัการเรียนการสอนไปพร้อมและบูรณาการไปกับการเรียนในแต่ละระบบเพื9อให้
นักเรยีนตระหนักเกี9ยวกบัความหมายของสุขภาพแบบองค์รวมโดยครอบคลุมทุกมติิของสุขภาพระบบ
สุขภาพ ดชันีสุขภาพ และสงัคม ภาวะสุขภาพตามวยัต่างๆ ภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ  
ประสบการณ์ครอบครวั และชุมชนแบบองค์รวม  แหล่งขอ้มลูข่าวสาร ผลกระทบของปจัจยัต่างๆ ที9มต่ีอ
สุขภาพบุคคล ครอบครวัและชุมชน วธิกีารศกึษาขอ้มลูชุมชน ที9สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคมวฒันธรรม 

This course runs currently with and fully integrated into each system, students realise the 
meaning of holistic health care in all aspects of health, health system, health indicators and social 
index, health situation in each age group  and specific groups, family and community experiences 
by using holistic approach, data and information resources, factors affecting to individual, family, 
and community health,  community study methods related to social and cultural context 
 
พจพ. 203  แพทยศาสตรศึ์กษาทนัยคุการเปลี+ยนแปลง    4 (3-2-7) 
CMM 203  Transformative Medical Education  
 หลกัการของแพทยศาสตร์ศึกษาทนัยุคการเปลี9ยนแปลงปรชัญาและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
แพทยศาสตรบณัฑติ วทิยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาตจิุฬาภรณ์ บณัฑติพงึประสงค ์วธิกีารเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ประวตัศิาสตรก์ารแพทย ์จรยิศาสตรท์างการแพทย ์บทบาทของแพทยใ์นปจัจุบนั 
เวชศาสตร์เชงิประจกัษ์ ทกัษะพืUนฐานทางวชิาชพี การเรยีนรูท้ี9ผู้เรยีนเป็นศูนยก์ลาง การเรยีนรู้โดยใช้
ปญัหาเป็นหลกัและชุมชนเป็นฐาน การดูแลผูป้่วยแบบองคร์วม ฝึกปฏบิตัทิกัษะการเรยีนและการคน้คว้า
หาความรูด้้วยตนเองจากแหล่งขอ้มูลในรูปแบบต่างๆกนั การรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบมาใช้ ศกึษา 
วเิคราะห ์วจิารณ์ อย่างมวีจิารณญาณ  การพสิูจน์สมมุตฐิานโดยใชห้ลกัตรรกและเหตุผลทางวทิยาศาสตร ์
การใช้หลักตรรกการจัดการศึกษาในยุคที9มีการเปลี9ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยสีมยัใหม ่  
 Principles of transformative medical education, philosophy and objectives of the 
Chulabhorn International College of Medicine medical curriculum, outcome graduates, learning 
method and evaluation, medical history, medical ethics, present role of physician, evidence-based 
medicine, medical basic skills, student- centred learning, problem-based learning and community-
based learning, holistic approach; practice for self-directed learning from different learning 
resources, information gathering and analysis, critical thinking, hypothesis proving by scientific 
reasoning and logics, medical education in the era of rapid scientific and technological changes. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวชิาวชิาพืUนฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์
วท. 124  เคมีพื]นฐานสาํหรบัแพทย ์  2 (2-0-4) 
SC 124  Fundamental Chemistry for Medical Students 
  ไฮบรไิดเซชนัของคารบ์อน สเตอรโิอเคม ีการเรยีกชื9อและปฏกิริยิาของสารอนิทรยี ์แอลเคน 
แอลคนี แอลไคน์และแอโรมาตกิไฮโดรคารบ์อน แอลคลิและแอรลิเฮไลด ์แอลกอฮอลแ์ละสารประกอบ 
ฟีนอล อเีทอร ์แอลดไีฮดแ์ละคโีทน กรดคารบ์อกซลิกิและอนุพนัธข์องกรดคารบ์อกซลิกิ เอมนี 
คารโ์บไฮเดรต กรดอะมโิน และไขมนั 
 
  Hybridisation of Carbon, Stereochemistry, Nomenclature and Reactions of Organic 
Compounds, Alkanes, Alkenes, Alkynes and Aromatic Hydrocarbons, Alkyl and Aryl Halides, 
Alcohols and Phenols, Ethers, Aldehydes and Ketones, Carboxylic Acids and their Derivatives, 
Amines, Carbohydrates, Amino Acids, and Lipids. 
 

วท.136 ฟิสิกส ์         3 (3-0-6) 

SC 136 Physics 
 หลกัการทางกลศาสตร ์กลศาสตรข์องไหล อุณหพลศาสตร ์คลื9นกล คลื9นแม่เหลก็ไฟฟ้า ทศัน
ศาสตร ์ฟิสกิส-์แผนใหม ่การประยกุตด์า้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพและการแพทย ์
 Principles of mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, mechanical waves,  
electromagnetic waves, optics, modern physics, applications in health science and medical  
science. 
 

วท.142   คณิตศาสตรส์าํหรบัวิทยาศาสตร ์      3 (3-0-6) 

SC 142   Mathematics for Science 
 เมทรกิซ ์ดเีทอรม์แินนต์ วธิหีาผลเฉลยของระบบสมการเชงิเสน้ อนุพนัธข์องฟงัก์ชนัพชีคณิต
และฟงัก์ชนัอดศิยั ค่าสูงสุดและค่าตํ9าสุดของฟงัก์ชนั ปรพินัธแ์ละเทคนิคการหาปรพินัธอ์นุกรมอนันต์และ
การทดสอบการลู่เขา้ของอนุกรมอนนัต ์สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัที9หนึ9ง 
 Matrices, determinants, methods for finding solutions of system of linear equations, 
derivatives of algebraic functions and transcendental functions, maximum and minimum of 
functions, integrals and techniques of integrations, series and convergence tests for series, first 
order ordinary differential equations. 
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วท. 174  ปฏิบติัการเคมีพื]นฐานสาํหรบัแพทย ์     1 (0-3-0) 
SC 174  Fundamental Chemistry LaboratoryFor Medical Students 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษาพรอ้มกบัวท.124 
  ปฏบิตักิารเสรมิความรูท้างทฤษฎวีชิาวท. 124 
  Experiments related to contents in SC124 
 

วท.186 ปฏิบติัการฟิสิกส ์        1 (0-3-0) 

SC 186 Physics  Laboratory  

 ปฏบิตัิการเกี9ยวกบัการวดัและความคลาดเคลื9อน การเคลื9อนที9 กระจกและเลนส์ คลื9นเสยีง 
สนามไฟฟ้า เครื9องมอืวดัทางไฟฟ้า กฎของก๊าซและฟิสกิสแ์ผนใหม ่
 Laboratory practices involving measurement and errors, motion, mirrors and lenses, 
sound waves, electric fields, electrical instruments, gas laws and modern physics. 
 
ทพ.211 วสัดศุาสตรพื์]นฐานสาํหรบันักศึกษาทนัตแพทย ์    1 (1-0-2) 

DS211 Introduction to Material Sciencefor Dental Student 

 โครงสรา้งอะตอม แรงยดึเหนี9ยวระหว่างอะตอม โครงสรา้งผลกึ การจาํแนกประเภทของวสัดุ 

โลหะ โลหะผสม พอลเิมอร ์วสัดุเซรามคิ และวสัดุคอมโพสทิ 

Atomic structure, atomic bonds, crystal structures, classification of materials, metals, alloys, 

polymers, ceramic materials, and composite materials 

 

หมวดวิชาพื]นฐานทางวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

พจพ 110  ชีววิทยาทางการแพทย ์       3 (2-2-5) 
CMM 110  Medical Biology   

พืUนฐานทางเคมขีองชวีติ โมเลกุลแห่งชวีติ เซลลพ์ลศาสตร ์พลงังานแห่งชวีติ พืUนฐานพนัธุศาสตร ์
การเพิ9มจาํนวนเซลล ์การถ่ายทอดลกัษณะทางพนัธุกรรมชวีวทิยาและเทคโนโลยดีา้นดเีอน็เอ การควบคุม
การแสดงออกของยนีและมะเรง็ ดารว์นิและววิฒันาการ ความหลากหลายของสิ9งมชีวีติ สารจุลชพี ไวรสั 
แบคทเีรยีและโปรตสิตพ์ชืและราโครงรา้งและการทํางานในพชืโครงสรา้งและการทํางานในสตัวโ์ภชนาการ 
ระบบป้องกนัการเกิดโรค การเจรญิพนัธุ์และการเจรญิเติบโต นิเวศน์วทิยาประชากร สงัคมและระบบ
นิเวศน์ 
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The chemical basis of life, the organic molecules of life, the dynamic cell, energy for life, 

basic genetics, cellular reproduction, patterns of inheritance, DNA biology and technology, gene 
regulation and cancer, Darwin and evolution , diversity of life, the microorganisms: viruses, 
bacteria, and protists, plants and fungi, plant structure and function,  animal structure and  
function, human nutrition , defences against disease , reproduction and development, ecology of  
populations, communities and ecosystems.   
 
พจพ 111ปฏิบติัการชีววิทยาทางการแพทย ์      1 (0-2-2) 
CMM 111Laboratory in Medical Biology 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษาพรอ้มกบัวชิาพจพ.110 
  ปฏบิตักิารเสรมิความรูท้างทฤษฎวีชิา พจพ.110 
  Experiments related to contents in CMM 110 
 

หมวดวิชาพื]นฐานเฉพาะแพทย ์
พจพ. 204  จริยธรรมและระเบียบวิธีวิจยั      2 (2-0-4) 
CMM 204  Research Ethic and Methodology 

ความรูเ้บืUองตน้เกี9ยวกบัความรบัผดิชอบต่อการวจิยัขอ้มลูที9เกี9ยวขอ้งกบัการเริ9มต้นการทําวจิยั 
การอ่านและวเิคราะห ์  แนวทางในการปฏบิตัทิี9ด ี จรยิธรรมและขอ้บงัคบัทางวทิยาศาสตรช์วีคลนิิก การ
เขยีนโครงร่างการวจิยั การวางแผนและการดาํเนินการทดลองและวจิยั การพจิารณากลั 9นกรองงานวจิยั
และผลงานตพีมิพก์ารบรหิารจดัการขอ้มลูและมาตรฐานคุณภาพ การพจิารณารายงานและงานวจิยัที9
ตพีมิพเ์ผยแพร ่ประเดน็ดา้นจรยิธรรมในการตพีมิพผ์ลงานวจิยั และวธิกีารนําเสนอผลการวจิยั 

Introduction to responsible research; relevant information for initiating research; critical 
reading and analysis; guidelines for good practices, ethics and regulations in bio-clinical sciences; 
responsible protocol writing; planning and setting up experiment/research; responsible peer 
review; good data management practice and quality standards; considerations for report and 
publication; ethical issues in publication; and presentation of research results. New technologies 
& leaning modules 
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พจพ. 205  ชีวสถิติและระบาดวิทยา       2 (2-0-4) 
CMM 205  Biostatistics and Epidemiology 

ชวีสถติเิบืUองตน้ สถติทิี9ใชใ้นการวจิยัทางวทิยาการระบาด การประมาณค่าแบบจดุและแบบช่วง  
รปูแบบการวจิยัและความคลาดเคลื9อนที9พบบ่อยในงานวจิยัทางวทิยาการระบาด การคดักรองโรค การ 
ทดสอบสมมตฐิานกรณหีนึ9งตวัอยา่งและสองตวัอยา่ง 

Basic biostatistics, statistics for epidemiological research, point estimate and interval 
estimate, epidemiological study design and common error in epidemiological research, screening 
test, , hypothesis testing in one sample and two samples. 
 
พจพ. 206  องคค์วามรู้พื]นฐานสาํหรบัวิชาแพทย ์      4 (3-2-7) 
CMM 206  Fundamentals of Medicine   

การศกึษาพืUนฐานของชวีติจากระดบัโมเลกุลสูก่ารทาํงานของเซลล ์ เนืUอเยื9อ อวยัวะและรา่งกาย 
องคป์ระกอบพืUนฐานทางเคม ีสารชวีโมเลกุลและการสงัเคราะห ์พลศาสตรข์องเซลล ์ โครงสรา้งภายในของ
เซลล ์สรรีวทิยาระดบัเซลล ์เซลลใ์นบรบิทของสิ9งแวดลอ้ม  การพฒันาของสิ9งมชีวีติหลายเซลล ์ การมชีวีติ
และการตายของเซลลใ์นเนืUอเยื9อ  พยาธวิทิยาพืUนฐาน ปฏกิริยิาระหว่างเซลลแ์ละเนืUอเยื9อต่อสิ9งแปลกปลอม 
เช่น จลุชพี ยา สารเคม ีกลไกที9ผดิปกต ิเช่นการเกดิเนืUองอกและมะเรง็ โครงสรา้งของเนืUอเยื9อ อวยัวะและ
ระบบอวยัวะของรา่งกาย บทบาทหน้าที9และการควบคุมของระบบอวยัวะต่างๆ  บทบาทของระบบอวยัวะ
ในภาวะธาํรงดุลของรา่งกาย หลกัการทางเภสชัวทิยา เช่น เภสชัพลศาสตร ์ เภสชัจลศาสตร ์ และเภสชั
วทิยาคลนิิก ปฏกิรยิาระหว่างกนัของยาและการใชย้าอยา่งสมเหตุสมผล 

Studies of fundamentals of life from the molecular level to the functions of cells, tissues, 
organs and bodies, chemical foundation, biomolecules and biosynthesis, dynamic cell, internal 
organization of the cell, cellular physiology, cell in their social context, development of multicellular 
organism, lives and death of cells in tissue, fundamentals of pathology, interaction of cells and 
tissue to foreign agents i.e. microbes, drugs, chemical agents, abnormal process such as the 
development of tumours or cancers, structures of tissues, organs, and organ systems of the body; 
the functional roles and the regulation of various organ systems; role of organ systems in the 
body homeostasis,; principles of pharmacology i.e. pharmacodynamics, pharmacokinetics, and 
clinical pharmacology, drug interaction  and rational drug uses 
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พจพ. 207  บทนําคลินิกและอาการวิทยา      4 (3-2-7) 
CMM 207  Introduction to Clinic & Symptomatology 
 อาการแสดงที9สาํคญัและพบบ่อยของโรคในระบบต่างๆทกัษะทางคลนิิกเช่นการสมัภาษณ์การ 
ซกัประวตั ิ และการตรวจร่างกายการบนัทกึขอ้มลูผูป้ว่ย การเกบ็สิ9งส่งตรวจและหลกัการแปลผลการตรวจ
ทางหอ้งปฏบิตักิารและทางรงัสวีทิยา หลกัการใชย้าอยา่งสมเหตุผล หตัถการพืUนฐานทางการแพทย ์ 
 ทกัษะพืUนฐานที9ใชใ้นหอ้งผ่าตดัและหอผูป้ว่ยการประเมนิสภาวะผูป้ว่ยการวเิคราะห ์ ใหเ้หตุผล และ 
ตดัสนิใจทางคลนิิก การตดิต่อสื9อสาร  หลกัการใหค้าํแนะนํากบัผูป้ว่ยและญาต ิสทิธผิูป้ว่ย จรยิธรรมในเวช
ปฏบิตั ิ

Signs and symptoms of common diseases; clinical skills such as history taking, physical 
examination, medical records, specimen collection, laboratory and radiology investigation and 
result interpretation,rational drug use; basic medical procedural skills, basic practice in operating 
room and patient unit; assessment of patient problem; clinical analysis, reasoning and decision 
making; communication; principle of counselling patient and their families; ethical practice. 
 
พจพ.211  จากศาสตรแ์ห่งจีโนมและเวชศาสตรปั์จเจกบคุคลสู่ชุมชน   3 (2-2-5) 
CMM 211  From Genomics &Personalise Medicine to Community  

หวัขอ้ที9ครอบคลุมในหลกัสูตรนีUจะรวมถงึหลกัการของพนัธุศาสตรค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร
ทางพนัธุกรรมและความเสี9ยงต่อการเกดิโรคและการตอบสนองต่อยา การออกแบบ การใชแ้ละการแปล 
ความหมายของการศกึษาทางพนัธุกรรมของประชากรมนุษยแ์ละโรค ปจัจยัเสี9ยงทางพนัธุกรรมและ 
สิ9งแวดลอ้มสาํหรบัความผดิปกตทิางพนัธุกรรมที9ซบัซอ้น เภสชัพนัธุศาสตร ์การหาลาํดบัจโีนมเตม็รปูแบบ
สาํหรบัการคน้พบยนีก่อโรค โครงสรา้งประชากรและวงศต์ระกูลทางพนัธุกรรม การใชข้อ้มลูทางพนัธุกรรม
ส่วนบุคคลในทางการแพทย ์ประเดน็ดา้นจรยิธรรม กฎหมายและสงัคมที9เกี9ยวขอ้งกบัการทดสอบทาง 
พนัธุกรรมส่วนบุคคล ศกัยภาพของพนัธุศาสตรแ์ละการศกึษาจโีนมเพื9อใหก้ระบวนทศัน์ใหมส่ําหรบัการ 
ป้องกนั การวนิิจฉยัและการรกัษาโรค 

Topics covered in this course will include principles of genetics underlying associations 
between genetic variants and disease susceptibility and drug response. the design, use, and 
interpretation of genetic studies of human populations and diseases, genetic and environmental 
risk factors for complex genetic disorders; pharmacogenetics; full genome sequencing for disease 
gene discovery; population structure and genetic ancestry; use of personal genetic information in 
clinical medicine; ethical, legal, and social issues with personal genetic testing. the potential of 
genetics and genomics to provide new paradigms for prevention, diagnosis, and treatment of 
disease. 
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พจพ. 212  โลหิตวิทยาและระบบนํ]าเหลือง            3 (2-2-5) 
CMM 212  Haematology and Lymphoreticular system              

โครงสรา้งและหน้าที9ของอวยัวะที9ผลติเมด็โลหติตั Uงแต่ระยะเอม็บรโิอ กลไกสรา้งและการทําหน้าที9
ของเซลลเ์มด็โลหติชนิดต่างๆและเกลด็เลอืด ปจัจยัที9มผีลต่อการสรา้งและการควบคุมการสรา้ง ตลอดจน
ความผดิปกตต่ิางๆในการสรา้งเมด็โลหติและฮโีมโกลบนิทั Uงที9เป็นโดยกําเนิดและที9เกดิขึUนในภายหลงัตั Uงแต่
ระดบัยนีตก์ารเกดิมะเรง็ของเมด็เลอืดขาวและต่อมนํUาเหลอืง กลไกการแขง็ตวัและการสลายลิ9มเลอืด  
ตลอดจนภาวะเลอืดออกผดิปกตต่ิางๆ  เลอืดและส่วนประกอบของเลอืดรวมทั Uงหลกัการใหเ้ลอืดและ 
ส่วนประกอบของเลอืด หลกัการรกัษาความผดิปกติของระบบเลอืดและนํUาเหลอืง รวมถงึหลกัการใช้ยา 
กลไกการออกฤทธิ ̂ขอ้บ่งใช ้และผลขา้งเคยีงของยาการป้องกนัและควบคุมโรคทางโลหติวทิยา 

Structure, morphology, embryonic development, and functions of haematological organs 
are part of this course. Study scopes extend from the origin of the haematological cells (including 
erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes), their physiological functions and factors influencing 
cellular synthesis, to the abnormal conditions in the haematological system. Important pathways 
including coagulation, platelets aggregation and thrombolysis as well as the abnormalities or 
malfunctioning of these pathways are also emphasised. Pathophysiology of common  
haematological problems (i.e. haemophilia, thalassemia, aplastic anaemia, etc.) and their  
therapeutic aspects are included as part of this course. 
 

พจพ.213  ระบบภมิูคุ้มกนัและจลุชีพ 1        4 (3-2-7) 
CMM 213  Immune System and Microbes 1 

โครงสรา้งและหน้าที9ของอวยัวะที9เกี9ยวขอ้งกบัระบบภูมคิุม้กนั เซลล ์และการทาํหน้าที9ในภาวะ 
ปกตขิองระบบภูมคิุม้กนั รวมถงึสาเหตุและกลไกการเกดิความผดิปกตขิองระบบภมูคิุม้กนั กลไกการ
ตอบสนองของระบบภูมคิุม้กนัต่อสิ9งแปลกปลอมจลุชพีและกลไกการอกัเสบ หลกัการปลกูถ่ายอวยัวะ การ
สรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัหลกัการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื9อช่วยวนิิจฉยัภาวะผดิปกตขิองระบบภมูคิุม้กนั
และยาที9เกี9ยวขอ้ง โครงสรา้ง รปูรา่ง คุณสมบตั ิ และพนัธุศาสตรข์องแบคทเีรยี ธรรมชาต ิ การแพรพ่นัธุ ์
ปจัจยัในการก่อโรค พยาธสิรรีวทิยาพืUนฐานของการก่อโรค พยาธสิภาพ และอาการและอาการแสดงทาง
คลนิิกของระบบต่างๆ หลกัการเกบ็สิ9งส่งตรวจและการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเพื9อช่วยในการวนิิจฉัยโรค
ตดิเชืUอแบคทเีรยี การทําลายจลุชพี วทิยาการระบาด การป้องกนัและควบคุมโรคตดิเชืUอที9มสีาเหตุจาก
แบคทเีรยี หลกัการใชย้าปฏชิวีนะ กลไกการออกฤทธิ ̂และผลขา้งเคยีงของยา 
 This course includes structure, morphology, and functions of immune system including 
both in normal condition and in response to infections and inflammation; basic concepts in the 
immune response (humonal immune response and cellular immune response); immune 
responses to infectious agents; concepts of transplantation, concepts of vaccination; concepts of 
laboratory investigations for immunological diseases. Another part of this course also includes 
basic  
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principles of medical bacteriology: bacterial classification; bacterial morphology and cellular 
structure; cell wall synthesis; bacterial metabolism and growth; bacterial genetics; mechanisms of 
bacterial pathogenesis; pathology of bacterial infections. It also emphasises on the common 
infectious diseases caused by bacteria in the following aspects: clinical features; laboratory 
diagnosis; epidemiology; pathogenesis; and treatment and prevention. Pharmacology of 
antibacterial agents is also included in this course. 
 
พจพ.214  ระบบภมิูคุ้มกนัและจลุชีพ 2       4 (3-2-7) 
CMM 214  Immune System and Microbes 2 

โครงสรา้ง รปูรา่ง คุณสมบตั ิการแพรพ่นัธุ ์ วงจรชวีติ และพนัธุศาสตรข์องเชืUอรา ไวรสัและปรสติ 
โรคตดิเชืUอที9เกดิจากจลุชพีดงักล่าวที9พบบ่อยในประเทศไทย พยาธสิรรีวทิยาพืUนฐานของการก่อโรค พยาธิ
สภาพ อาการและอาการแสดงทางคลนิิกในระบบต่างๆ ภมูติา้นทานต่อการตดิเชืUอ หลกัการเกบ็สิ9งส่งตรวจ 
และ การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร เพื9อช่วยในการวนิิจฉัยโรคตดิเชืUอจลุชพีดงักล่าว วทิยาการระบาด การ
ป้องกนัและควบคุมโรคเภสชัวทิยาของยาต้านจลุชพีดงักล่าว กลไกการออกฤทธิ ̂และผลขา้งเคยีง 

This course focuses on basic principles of medical virology, mycology and parasitology. 
These include classification, structure, replication, and mechanisms of pathogenesis of these 
infectious agents. The course emphasises on common infectious diseases caused by viruses, 
fungi, protozoa and parasites in the following aspects: clinical features; laboratory diagnosis; 
epidemiology; pathogenesis; and treatment and prevention. Pharmacology of antiviral, anti-fungal, 
and anti-parasitic agents is also included in this course. 
 
พจพ. 215ระบบประสาทวิทยา 1       4 (3-2-7) 
CMM 215  Nurosciences 1 

โครงสรา้ง และหน้าที9ตั Uงแต่ระดบัโมเลกุลของอวยัวะในระบบประสาท ตา และห ู รวมทั Uงการเจรญิ
พฒันาของอวยัวะในระบบประสาท ตาและห ู ความสมัพนัธร์ะหว่างเซลลป์ระสาท วถิปีระสาทสั 9งการ วถิี
ประสาทความรูส้กึ วถิปีระสาทการมองเหน็ วถิปีระสาทการไดย้นิ วถิปีระสาทการทรงตวั ใยประสาทของ
ไขสนัหลงั กา้นสมอง สมองน้อย สมองใหญ่ เสน้ประสาทไขสนัหลงั และเสน้ประสาทสมองในระดบัต่างๆ 
รวมทั Uงหลอดเลอืดที9มาเลีUยง และระบบการไหลเวยีนของนํUาหล่อเลีUยงสมองและไขสนัหลงั  
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 Scopes of this subject include neuroanatomy at gross and histology levels, embryonic 
development of the nervous system (including brain, spinal cord, eyes, ear, and olfactory 
system), neurophysiology, and biochemistry of the nervous system (i.e. neurotransmitters).  
Neurological pathways such as sensory and motor pathways, spino-thalamic tract, optical 
pathway, auditory pathway, and olfactory pathway as well as the autonomic and peripheral 
nervous systems are emphasised. Important neural structures/tracts and such as spinal cords, 
cranial nerves, brain, and sensory receptors as well as the cerebrospinal fluid system are also 
highlighted in this course.  
 
พจพ.216 ระบบประสาทวิทยา 2       4 (3-2-7) 
CMM 216 Neurosciences 2 
 ระบบประสาทอตัโนมตั ิ สญัญาณประสาท และการถ่ายทอดสญัญาณประสาท การสรา้ง การเกบ็ 
และการหลั 9งสารสื9อประสาท การเปลี9ยนแปลงทางสรรีวทิยา และชวีเคม ี กลไกการออกฤทธิข̂องยารวมทั Uง
ผลขา้งเคยีงของยาที9ใชใ้นการรกัษาความผดิปกตหิรอืโรคในระบบระบบประสาท สมอง และพฤตกิรรม 

Physiology of neurone extends to the molecular mechanism of important structures such 
as neuro-muscular junction, synapses, and motor neurone units. Common abnormalities and 
pathology of the nervous system are also emphasised. This course further extends to the 
behavioural science as well as drugs used in the nervous system and drugs for the psychological 
problem.  
 
พจพ.031 หลกัการทางเวชกรรม 1       4 (3-1-11) 

CCM 031Principle Medicine 1 
 พืUนฐานโครงสร้างภพัควทิยาเนืUอเยื9อกายวภิาคหน้าที9ของอวยัวะเกี9ยวกบัระบบผวิหนัง 
กล้ามเนืUอ โครงสรา้งกระดูกของร่างกาย ระบบหวัใจหลอดเลอืด และระบบการหายใจ นําไปสู่อาการ  
อาการแสดงสําคญั การประเมนิสภาวะผูป้ว่ย   การวเิคราะห ์ ใหเ้หตุผล และตดัสนิใจทางคลนิิก การเกบ็ 
สิ9งส่งตรวจ แปลผลทางหอ้งปฏบิตักิาร และรงัสวีทิยา การประเมนิปญัหาผูป้ว่ย ตดัสนิใจทางคลนิิก การ 
ตดิต่อสื9อสาร  หลกัการใหค้าํแนะนํากบัผูป้ว่ยและญาต ิสทิธผิูป้ว่ย จรยิธรรมในเวชปฏบิตั ิ

Principle the structure histology, embryology gross anatomy and function of the  
systematic organ in dermatology, musculoskeletal, cardiovascular and respiratory system. Signs  
and symptoms of common diseases; clinical skills such as history taking, physical examination, 
specimen collection, laboratory and radiology investigation and result interpretation, assessment 
of patient problem; clinical analysis, reasoning and decision making; communication; principle of 
counselling patient and their families; ethical practice. 
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พจพ.032หลกัการทางเวชกรรม 2       4 (3-1-11) 

CCM 032Principle Medicine 2 
 พืUนฐานโครงสร้างภพัควทิยา เนืUอเยื9อ กายวภิาค หน้าที9 ของอวยัวะเกี9ยวกบัระบบทางเดนิ 
อาหารระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบต่อมไรท่้อและระบบสบืพนัธุนํ์าไปสู่อาการ อาการแสดงสาํคญั 
การประเมนิสภาวะผูป้ว่ย   การวเิคราะห ์  ใหเ้หตุผล และตดัสนิใจทางคลนิิก การเกบ็สิ9งส่งตรวจ แปลผล
ทางหอ้งปฏบิตักิาร และรงัสวีทิยา การประเมนิปญัหาผูป้ว่ย ตดัสนิใจทางคลนิิก การตดิต่อสื9อสาร 
หลกัการใหค้าํแนะนํากบัผูป้่วยและญาต ิสทิธผิูป้ว่ย จรยิธรรมในเวชปฏบิตั ิ

Principle the structure histology, embryology gross anatomy and function of the 
systematic organ in gastroenterology, genitourinary reproductive and endocrinology system. Signs 
and symptoms of common diseases; clinical skills such as history taking, physical examination, 
specimen collection, laboratory and radiology investigation and result interpretation, assessment 
of patient problem; clinical analysis, reasoning and decision making; communication; principle of 
counselling patient and their families; ethical practice. 
 
พจพ. 033พยาธิวิทยา         4 (3-1-11) 

CMM  033Pathology 
 ศกึษาความผดิปกตกิายวภิาคที9ทําใหเ้กดิความผดิปกตขิองระบบต่างๆของร่างกาย ความผดิปกติ
โครงสรา้งร่างกายแต่กําเนิด ทาํลายเซลล ์ที9ก่อใหเ้กดิโรคในมนุษย ์และการส่งตรวจทางพยาธวิทิยา 

Explore the morphologic aspects of disease that may be oriented towards specific organ 
systems: developmental malformation, cell injury, processes to the spectrum of human illnesses, 
laboratory investigation. 
 
กลุ่มวิชาชีพ 

หมวดวิชาชีพบงัคบั 

หมวดวิชาชีววิทยาช่องปาก 

ทพ.311 กายวิภาค และการพฒันาของอวยัวะช่องปาก    3 (2-2-5) 

DS  311 Anatomy and Development of Oral Tissue 

 ส่วนประกอบของช่องปาก กายวภิาคและจลุกายวภิาคของอวยัวะในช่องปาก การสรา้งและการ
เจรญิของฟนั การสรา้งกระดกู รวมถงึความผดิปกตขิองฟนั 
 Oral components, anatomy and histology of oral structures, tooth formation and 
development, bone generation, dental anomalities  
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ทพ.312การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า    1 (1-0-2) 

DS 312  Craniofacial Development 
 การเจรญิเตบิโตและพฒันาของกะโหลกศรีษะ ใบหน้า ทั Uงระหว่างอยู่ในครรภ์มารดา และหลงั
คลอด ตลอดจนความผดิปกตใินทุกขั Uนตอนของการสรา้งอวยัวะที9เกี9ยวขอ้ง  
 Development of the craniofacial regions in prenatal and postnatal periods as well as 
developmental deformities of these structures 
 

ทพ.313 สิ+งแวดล้อมในช่องปาก       3 (2-2-5) 

DS 313 Oral Environment  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษา หรอื ศกึษาพรอ้มกบัวชิา ทพ.311กายวภิาค และการพฒันาของ 
อวยัวะช่องปาก 
 สภาวะแวดล้อมของช่องปากส่วนที9เกี9ยวข้องกับสรีรวิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยาและวิทยา
ภูมคิุ้มกนั กระบวนการเกดิเดนทลัไบโอฟิล์ม การทํางานของต่อมนํUาลาย กลไกการรบัความรูส้กึของฟนั 
การตอบสนองของเนืUอเยื9อภายในช่องปากต่อสิ9งกระตุน้ 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 311 Anatomy and Development of Oral 
Tissueor taking DS 311 Anatomy and Development of Oral Tissue in the same semester 
 Oral environment involving physiology; biochemistry; microbiology and immunology,  
process of dental biofilm formation, function of salivary gland, sensory mechanism of the tooth,  
and oral tissue responses in physiological and pathological conditions 
 

ทพ.314 วิทยาการโรคฟันผ ุ        3 (2-2-5) 

DS 314 Cariology  
 แบคทเีรยีที9เป็นสาเหตุของโรคฟนัผุ อาหารและโรคฟนัผุ ลกัษณะรอยโรคฟนัผุในทางคลนิิก
และจลุกายวภิาคของโรคฟนัผุ การพเิคราะหแ์ละการทาํนายโรคฟนัผุ เมตาโบลสิมของฟลูออไรดแ์ละกลไก
การควบคุมโรคฟนัผุโดยฟลอูอไรด ์การใชส้ารเคมใีนการควบคุมเดนตลัไบโอฟิลม์ 
 Cariogenic bacterias, food and caries, clinical characteristics and histology of tooth  
caries, caries analysis and prognosis, metabolism of fluoride, caries control mechanism of  
fluoride, chemical agents used in dental biofilm control. 
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หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศลัยศาสตรช่์องปาก   

ทพ.322พื]นฐานทางภาพถ่ายวินิจฉัยของช่องปาก กระดกูขากรรไกรและใบหน้า 3 (2-2-6) 

DS 322Principle of Oral and Maxillofacial Imaging 

 หลกัการพืUนฐานทางฟิสกิส์ของรงัสเีอกซ์  กระบวนการสร้างภาพถ่ายรงัสขีองอวยัวะในช่อง
ปาก  กระดูกขากรรไกรและใบหน้าจากฟิลม์เอกซเรยแ์ละจากภาพถ่ายรงัสใีนระบบดจิทิอล หลกัการและ
เทคนิคการถ่ายภาพรงัสทีั Uงในและนอกช่องปาก หลกัการแปรผลภาพถ่ายรงัสขีองลกัษณะทางกายวภิาค
ปกติ มาตรการควบคุมอนัตรายจากการใช้รงัส ีหน่วยวดัรงัส ีผลทางชีววิทยาของรงัสเีอกซ์ หลกัการ
พืUนฐานยุคใหม่ด้านรงัสวีนิิจฉัยในทางการแพทย์และทนัตแพทย ์ปฏบิตัิการถ่ายภาพรงัสทีั Uงในและนอก
ช่องปากด้วยเทคนิคต่างๆ การควบคุมการใช้ปรมิาณรงัสี วิธีการป้องกันอันตรายที9เกิดจากรงัสี การ
ควบคุมการตดิเชืUอจากการถ่ายภาพรงัส ีกระบวนการล้างฟิล์มและวธิกีารควบคุมคุณภาพของภาพถ่าย
รงัส ีการแปลผลภาพถ่ายรงัสขีองลกัษณะกายวภิาคปกต ิ
 Principle of physical properties of X - radiation, processes of oral and maxillofacial  
images recording on films and on digital image receptors, principle and techniques of intra and  
extra-oral radiography, radiographic image interpretation of normal anatomy, radiation hazards  
and prevention, radiation measurements, biological effect of X-radiation and basic principle of  
modern diagnostic radiography in medical and dentistry.Practice in intra- and extra – oral  
radiographic techniques, dose limits, radiation quality control, radiation protection, infection control  
in the radiology clinic and during darkroom procedures, film processing, quality control of  
radiographic images and radiographic interpretation of normal anatomy  
 

ทพ.323 เวชศาสตรช่์องปาก        2 (2-0-4) 

DS  323 Oral  Medicine  
 กระบวนการวนิิจฉยัโรครอยโรคประกอบดว้ยการซกัประวตัทิางดา้นการแพทยแ์ละทาง 
ทนัตรรม  การตรวจสภาพร่างกายทั 9วไป  การตรวจภายนอกและภายในช่องปาก  สมุฏฐานของโรค การ
แปรผลภาพถ่ายรงัสแีละผลต่าง ๆ จากการตรวจพเิศษชนิดอื9น ๆ รวมทั Uงการตรวจทางหอ้งปฎบิตักิาร การ
พเิคราะหแ์ยกโรค  การวนิิจฉัย  อาการและอาการแสดงที9ปรากฎในช่องปากของโรคที9เกดิขึUนภายในช่อง
ปาก และโรคทางระบบ  
 The principles of effective diagnostic procedure emphasis on medical and dental  
history taking, physical examination, extra- and intra-oral examination, etiology of the diseases, 
interpretation of radiographs and other tests including laboratory test results, differential  
diagnosis, diagnosis and sign and symptom of oral lesions in oral and systemic diseases 
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ทพ.324พยาธิวิทยาช่องปาก        3 (3-0-6) 

DS 324 Oral Pathology  
 สาเหตุของโรคความผดิปกต ิการเปลี9ยนแปลงรูปร่างโครงสรา้ง และลกัษณะทางพยาธวิทิยา
ของโรคหรอืความผดิปกติที9เกิดขึUนกบัอวยัวะและระบบต่าง ๆ ในช่องปาก ประกอบด้วย รอยโรคของ
เนืUอเยื9ออ่อน ถุงนํUาและมะเรง็บรเิวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า โรคหรอืความผดิปกตขิองต่อมนํUาลาย 
โรคหรอืความผดิปกตขิองต่อมนํUาเหลอืง  โรคหรอืความผดิปกตขิองต่อมนํUาเหลอืง  โรคหรอืความผดิปกติ
ของระบบประสาท การตดัชิUนเนืUอส่งตรวจเพื9อการวนิิจฉัยขั Uนสุดท้าย  ปฎบิตัิงานวนิิจฉัยรอยโรคในช่อง
ปากและอวยัวะใกลเ้คยีงดว้ยลกัษณะทางจลุพยาธวิทิยา 
 Cause of diseases, structural changes and pathology of oral and para- oral structure in 
disease stage including, oral mucosa lesions, cysts and tumors of the jaw, salivary gland 
diseases, lymphatic diseases, neurologic disorders, biopsy and definitive diagnosis. Practice in 
oral and relating organ lesions diagnosed from histopathological specimens. 
 

ทพ.421ศลัยศาสตรช่์องปาก        4 (3-2-7) 

DS 421Oral Surgery  
 การตรวจพเิคราะห ์วนิิจฉยัและการจดัการอาการปวดบรเิวณขากรรไกรและใบหน้า  ศกึษา 
หลกัการควบคุมการตดิเชืUอ โรคตดิเชืUอที9ควรระวงัทางทนัตกรรม การใชย้าปฏชิวีนะและยาแกป้วดทาง 
ทนัตกรรม การใช้ยาชาเฉพาะที9ทางทนัตกรรม การถอนฟนัและการผ่าฟนัคุด การผ่าตดัเลก็ภายในช่อง
ปาก เช่น การผ่าตดัเพื9อเตรยีมการ  ใส่ฟนั การปลูกฟนั ฯลฯ รวมถงึการดมยาสลบและการใหย้าลดความ
กงัวล 
 ปฏบิตังิานเทคนิคการฉีดยาชา วธิกีารถอนฟนัและการผ่าฟนัคุดในแบบจาํลอง 
 Examination, diagnosis and management of orofacial pain, infection control, dentistry 
concerned infectious diseases, antibiotic and analgesic drugs use in dentistry, local anesthesia 
administration in dentistry, tooth extraction and impact of surgical tooth removal, minor oral 
surgery such as preprosthetic surgery and tooth transplantation, general anesthesia and 
conscious sedation. 
 Practice in local anesthesia injection techniques, model practice in tooth extraction and 
surgical removal of impacted tooth. 
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ทพ.422 ศลัยศาสตรช่์องปาก กระดกูขากรรไกรและใบหน้า    3 (3-0-6) 

DS 422 Oral and Maxillofacial Surgery 
 การประเมนิและการจดัการกบัภาวะโพรงอากาศแมก็ซลิลาอกัเสบที9เกี9ยวขอ้งกบัฟนั การติด

เชืUอที9มสีาเหตุมาจากฟนัและวธิกีารจดัการ การตรวจพเิคราะหโ์รคเกี9ยวกบัต่อมนํUาลาย การตรวจพเิคราะห์

และการรกัษาผู้ป่วยที9มกีารตดิเชืUอบรเิวณช่องปากใบหน้าและลําคอ วธิกีารประเมนิและการดูแลรกัษา

ผูป้ว่ยที9ไดร้บับาดเจบ็บรเิวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การรกัษาโดยการฝงัรากเทยีมภายในช่องปาก

และการบรูณะขากรรไกรและใบหน้ารว่มกบัการฝงัรากเทยีม 

 Evaluation and management of tooth related maxillary sinusitis, odontogenic caused  

infection and management, examination of salivary gland diseases, oral maxillofacial and  

pharyngeal infection examination and treatment, assessment and management of patient with  

oral and maxillofacial trauma, intra-oral implant and maxillofacial reconstruction with implant. 

 

ทพ.423 การวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม     1 (1-0-2) 

DS.423 Treatment Planning in Dentistry 

 หลกัการวางแผนการบาํบดัรกัษาแบบองคร์วมเพื9อส่งเสรมิ  ป้องกนั  บาํบดัรกัษาและฟืUนฟู 

สภาพโรคในช่องปาก หน้าที9และบทบาทของทนัตแพทยใ์นการอธบิายขอ้ดแีละขอ้เสยี ตลอดจนแนวทาง 

ในการรกัษาแก่ผูป้ว่ยตามคาํประกาศสทิธขิองผูป้ว่ย วธิกีารตดัสนิใจเพื9อหาทางเลอืกของการบาํบดัรกัษา 

รว่มกนัระหว่างทนัตแพทยแ์ละผูป้ว่ย การใหค้าํยนิยอมของผูป้ว่ย ความสาํคญัของเวชระเบยีนผูป้ว่ย การ 

รกัษาความลบัของผูป้ว่ย และแนวทางปฏบิตัใินการส่งต่อผูป้ว่ยระหว่างเพื9อนรว่มวชิาชพีและต่างสาขา 

 Principle of holistic treatment planning for oral disease promotion, prevention,  

treatment and rehabilitation of oral disease, the dentist’s duties and roles in explaining to the  

patient about the advantages, disadvantages of treatment and planning  of treatment following  

the patient rights, cooperation between dentist and patient for treatment plan decision, patient’s  

consent form, importance of patient chart, patient’s confidentiality secret keeping, and patient  

referral guideline to peers and other professions. 
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ทพ.424  เภสชัวิทยาคลินิกทางทนัตกรรม      1 (1-0-2) 

DS 424  Clinical Pharmacology in Dentistry 
 การประยุกต์องคค์วามรูด้า้นเภสชัวทิยาเพื9อการดูแลผูป้่วยทางด้านทนัตกรรม  การใช้ยาเพื9อ
รกัษาโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ตั Uงแต่โรคของฟนั โรคปรทินัต์  โรคเยื9อเมอืกช่องปาก โรคขอ้
ต่อขากรรไกร รอยซึ9งเกดิจากการปวดบรเิวณใบหน้าและขากรรไกร 
 การใชย้าเพื9อรกัษาผูป้่วยโรคทางระบบต่าง ๆ และอนัตรกริยิาระหว่างยาที9ใช้รกัษาผูป้่วยโรค
ทางระบบกบัยานีUใชบ่้อยในทางทนัตกรรม เช่น ยาชา ยาตา้นจลุชพี ยาแกป้วด   
 Application of pharmacology to treat dental patients, medicines for treatment of oral  
and jaw bone diseases, induling diseases of tooth, periodontal diseases, diseases of oral  
mucosa, temporomandibular joint diseases, and oro-facial pain. 
 Medication for the medically compromised patients, drug interaction between these  
medicines and drugs commonly used in dertristry, such as local anesthesia, antibiotics, and analgesics. 
 

ทพ.425ทนัตกรรมโรงพยาบาล       4 (3-2-7) 

DS 425Hospital Dentistry  
 การปฏบิตังิานในโรงพยาบาล วธิกีารอ่านเวชระเบยีน บนัทกึการบาํบดัรกัษา การปรกึษา การส่งต่อ 
การเขยีนคําสั 9งการรกัษาในเวชระเบยีนของผู้ป่วยใน การเตรยีมผูป้่วย การวางแผนการบําบดัรกัษาและการ
ให้การรกัษาทางทนัตกรรมสําหรบัผู้ป่วยที9มโีรคทางระบบ การแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางทนัตกรรม หลกัการ
ช่วยชวีติขั UนพืUนฐานและขั Uนสูง ความผดิปกตขิองขากรรไกรและใบหน้า กรณีที9เป็นตั Uงแต่กําเนิดและเกดิขึUน
ภายหลงั 
 ปฏบิตัติรวจผู้ป่วย เขยีนบนัทกึการรกัษาและส่งต่อ การตรวจผูป้่วยที9มโีรคทางระบบ การฝึก
ปฏบิตัวิธิกีารช่วยชวีติในหุ่นจาํลอง 
 Hospital practicing, inpatient chart reviewing, treatment recording, consultation, referral,  
inpatients chart treatment recording, patient preparation, treatment planning and management of  
patient with systemic disease, dental emergency treatment, basic and advanced life support and  
congenital and acquired craniofacial deformity. 
 Practice in physical examination techniques, patient chart treatment recording and  
referral, physical examination in patient with systemic disease, and model practice in basic life  
support. 
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หมวดวิชาสร้างเสริมสขุภาพช่องปาก 

ทพ.431 ทนัตกรรมป้องกนัและการสร้างเสริมสขุภาพช่องปาก   1 (1-0-2) 

DS 431 Preventive Dentistry and Oral Health Promotion  

 ความสาํคญั หลกัการของการสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากและการป้องกนัโรคระดบัต่างๆ ความ
แตกต่างระหว่างทนัตกรรมป้องกนัระดบับุคคล และระดบักลุ่ม  
 Preventive dentistry and health promotion, rationale of health promotion and different 
levels of preventive dentistry, differences between personnel prevention and public health 
    

ทพ.432 วิทยาการระบาดสขุภาพช่องปากพื]นฐาน     1 (1-0-2) 

DS 432 Basic Oral Epidemiology      

 พืUนฐานแนวคดิเกี9ยวกบัวทิยาการระบาดและสาธารณสุขศาสตร ์การรวบรวม วเิคราะหแ์ปรผล
และนําเสนอขอ้มลูภาวะสุขภาพช่องปากระดบักลุ่ม โดยเน้นภาวะสุขภาพช่องปากที9เป็นปญัหาสาธารณสุข
ของประเทศไทย ไดแ้ก่ โรคฟนัผุ โรคปรทินัต ์ภาวะฟนัตกกระ มะเรง็ช่องปาก 
 Basic oral health epidemiology, perspective of epidemiology and public health, oral 
health data collection, analysis, interpretation and presentation of epidemiological data with an 
emphasis on health problems of Thailand including dental caries, periodontal diseases, dental 
fluorosis and oral cancer 
 
ทพ.433   การวางแผนสร้างเสริมสขุภาพช่องปากระดบัชุมชนและเครือข่าย  4 (3-2-7) 

DS 433    Oral Health Promotion Planning at the Community and Network Levels 
 เลอืกและประยุกต์หลกัฐานทางวชิาการทนัตแพทยศาสตร ์ทฤษฎกีารสรา้งเสรมิสุขภาพและ
ทฤษฎีการวางแผนงาน/ โครงการสุขภาพ ทฤษฎีการประเมนิผลและประเมนิกระบวนการเพื9อสร้าง 
ปรบัปรุง หรอืเปลี9ยนแปลงพฤตกิรรมสุขภาพ/ สุขภาพช่องปากด้วยกระบวนทศัน์การพฒันาแบบมสี่วน
รว่มทั Uงระดบับุคคล ครอบครวั และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Select and apply an evidence-based dentistry, health promotion theories, health 
program planning theories, outcome and process evaluation theories under the participatory 
concept to promote oral health at the individuals, family and community levels 
 Field workshop is provided. 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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ทพ.434ทนัตกรรมจดัฟันพื]นฐาน       4 (3-2-7) 

DS 434 Basic Orthodontics  
 การเจรญิเตบิโตของกระดกูของกะโหลกศรีษะใบหน้าและขากรรไกร  ภายหลงัคลอด พฒันาการ 
และรปูแบบของการสบฟนัแบบปกต ิการจาํแนกลกัษณะการสบฟนัที9ผดิปกตแิละสาเหตุของความผดิปกต ิ 
การทําหน้าที9ของระบบบดเคีUยว กลไกการเคลื9อนฟนัและปฏกิิรยิาของเนืUอเยื9อ หลกัพืUนฐานการแก้ไขความ
ผดิปกตขิองการสบฟนัดว้ยเครื9องมอืจดัฟนัชนิดถอดไดแ้ละชนิดตดิแน่น วธิกีารตรวจภายนอกและภายในช่อง
ปากเพื9อใช้ในการวนิิจฉัยปญัหาการสบฟนัของผู้ป่วย การวเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ของการเจรญิเตบิโตของ
กระดกูกะโหลกศรีษะและใบหน้า รวมทั Uงการสบฟนัจากภาพถ่าย ภาพถ่ายรงัส ีและแบบจาํลองฟนั การวนิิจฉัย
ความผดิปกตขิองกระดกูขากรรไกรและใบหน้ารวมถงึการสบฟนัและวางแผนการรกัษาเบืUองตน้ของผูป้ว่ยใน 
แต่ละกลุ่มอาย ุ
 ทนัตวสัดุที9เกี9ยวขอ้งกบัทนัตกรรมจดัฟนั การรกัษาความผดิปกตขิองกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
รว่มกบัทนัตกรรมสาขาอื9นๆ การคงสภาพหลงัการรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟนั ขอ้จาํกดัและผลขา้งเคยีงของการ
จดัฟนั การดแูลผูป้ว่ยในระหว่างรกัษาทางทนัตกรรมจดัฟนั การจาํแนกผูป้ว่ยและส่งต่อใหท้นัตแพทยจ์ดัฟนั 
 ปฏบิตักิารการวเิคราะหแ์บบจาํลองฟนั ภาพถ่ายรงัส ีและการดดัลวดขั UนพืUนฐาน 
 Post-natal development of  skull and maxillo-facial bone, development and 
characteristics of normal occlusion, classification and etiology of malocclusion,  function of 
masticatory system, tooth movement mechanism and tissue reaction, principle of malocclusion 
treatment with removable and fixed orthodontics appliances, extra and intra - oral examination for 
malocclusion diagnosis, evaluation of the relationship between development of maxillofacial 
structure and occlusion using photograph, radiograph and study model, maxillo-facial and 
occlusal abnormalities diagnosis and treatment plan in several age groups of patients 
 Dental material used in orthodontics, maxillofacial abnormalities treatment with other dental 
specialties, maintenance phase after orthodontic treatment, limitation and adverse reaction of  
orthodontic treatment, orthodontic patient management, patient classification and referral to  
orthodontists. 
 Practice in model analysis, radiographic analysis and basic wire bending. 

ทพ.435 ทนัตกรรมผูส้งูอาย ุ        2 (2-0-4) 

DS 435 Geriatric Dentistry  
 การประยกุตอ์งคค์วามรูเ้รื9องการเปลี9ยนแปลงรา่งกายและจติใจของผูสู้งอายุ ในส่วนที9เกี9ยวขอ้ง
กบัสุขภาพช่องปาก การเปลี9ยนแปลง การเสื9อมสภาพ และพยาธิสภาพของกระดูกขากรรไกรใบหน้า 
อวยัวะในช่องปากของผู้สูงอายุ ตลอดจนสภาวะเปลี9ยนแปลงในด้านอารมณ์ สงัคม และคุณภาพชวีิต  
หลกัการดแูลและฟืUนฟูสุขภาพช่องปากของผูส้งูอายแุบบองคร์วม 
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 Application of physical and mental changing in geriatric patient in terms of oral health, 
alteration, degeneration and pathology of oral maxillofacial bone, alteration in emotion, social and 
quality of life, principle of holistic oral rehabilitation in geriatric patient 
 
ทพ.531 ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็       4 (3-2-7) 

DS 531 Pediatric Dentistry  

 พฒันาการดา้นรา่งกาย และจติใจของเดก็วยัต่างๆ รวมถงึความรว่มมอืในการรกัษาทาง 
ทันตกรรม บทบาทของผู้ปกครองและทันตแพทย์ในการรกัษาผู้ป่วยเด็ก หลักการและวิธีการปรับ
พฤติกรรมเดก็ให้ร่วมมอืในการรกัษา โดยใช้หลกัจติวทิยาและวธิกีารอื9นที9ไม่ใช้ยา วธิกีารตรวจวนิิจฉัย 
แปรผลจากภาพถ่ายรงัสี การจดัการกับภยนัตรายที9เกิดขึUนกับฟนัหน้านํUานม การวางแผนการรกัษา 
กระบวนการรกัษาและทนัตกรรมป้องกนัสาํหรบัเดก็ 
 ปฏบิตักิารใส่แผ่นยางกนันํUาลาย การเคลอืบหลุมรอ่งฟนัดว้ยสารเรซนิ การบูรณะฟนันํUานมดว้ย
เทคนิคการรกัษา ทนัตกรรมแบบมนิิมมัอินเตอร์เวนชนัการรกัษาคลองรากฟนันํUานม การทําครอบฟนั
โลหะไรส้นิมในฟนันํUานม และการทาํเครื9องมอืกนัที9ในสถานการณ์จาํลอง 
 Physical and mental development of children, co-operation and  behavior of children,  
roles of parentsand dentist in pediatric dental treatment, principle and method of behavior  
management using psychological and non-drug administration methods, oral examination,  
diagnosis, radiographic interpretation, management of traumatic primary teeth, treatment 
 planning, treatment process, and preventive in pediatric dentistry 
 Practice in rubber dam application, resin and glass ionomer sealant, primary tooth 
restoration based on minimal intervention concept, pulp treatment in primary tooth, stainless steel 
crown and space maintainer fabrication. These are practiced on a simulator model.  
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ทพ.631 การฝึกปฏิบติัสร้างเสริมสขุภาพช่องปากภาคสนาม   4 (0-8-4) 

DS 631 Field Practice on Oral Health Promotion 
 ปฏบิตังิานในหน่วยบรกิารสุขภาพระดบัปฐมภูม ิเพื9อวางแผน ดําเนินการและประเมนิผลการ
สรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากรว่มกบัชุมชนและ/หรอืเครอืขา่ย ใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม การเมอืงและ
ทรพัยากรทอ้งถิ9นภายใต้กระบวนการทศัน์ การพฒันาอย่างมสี่วนร่วม ร่วมไปกบัการประยุกต์ใชห้ลกัฐาน
ทางวชิาการที9ทนัสมยัและทฤษฎดีา้นต่างๆ ที9เกี9ยวขอ้งรายวชิานีUมกีารศกึษา ดูงานและฝึกปฏบิตังิานนอก
สถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Practice in a primary care unit and community clinic for oral health promotion program 
planning; conducting and evaluation based on local resources and policy under participatory 
concept and updated academic evidence and related theories applicationField workshop is 
provided. 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
 

หมวดวิชาทนัตกรรมอนุรกัษ์ 

ทพ.242 ทนัตกายวิภาคศาสตร ์       1 (1-0-2) 

DS 242 Dental Anatomy  
 ระบบการเรยีกชื9อและสญัลกัษณ์ของฟนันํUานมและฟนัแท ้จาํนวน เวลาการขึUนและหลุดของฟนั
นํUานม จํานวน เวลาการขึUนของฟนัแท้ รูปร่างลกัษณะ ขนาด หน้าที9และส่วนประกอบโครงสร้างของฟนั
นํUานมและฟนัแทใ้นมนุษย ์รวมถงึความสมัพนัธข์องฟนัในขากรรไกร 
 Nomenclature and terminology of deciduous and permanent teeth, numbers and  
chronology oferuption and exfoliation of deciduous and permanent teeth, morphology, function 
and composition structure of human deciduous and permanent teeth,  teeth relation in jaw 
 

ทพ.243 ปฏิบติัการทนัตกายวิภาคศาสตร ์      1 (0-3-2) 
DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 ปฏบิตักิารจาํแนกฟนั ฝึกหดัแกะสลกัตวัฟนัแท ้ไดแ้ก่ ฟนัหน้า ฟนักรามน้อย ฟนักรามบนและ
ล่างด้วยขีUผึUงทางทนัตกรรม ฝึกหดัการพมิพ์ปากด้วยอลัจเินต การเทรอยพมิพด์้วยเดนทลัสโตน การต่อ
ฐานแบบหล่อ การตดัแต่งแบบหล่อเพื9อทําแบบหล่อศกึษา การนําแบบหล่อศึกษาบน-ล่างเขา้เครื9องกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจาํลอง  
 Tooth identification, practice in crown waxing of permanent anterior teeth, premolar,  
maxillary and mandibular molar, impression taking with alginate, impression pouring with dental  
stone, casting and trimming for study cast,  articulator mounting 
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ทพ.245 ทนัตวสัดศุาสตร ์        3 (2-3-6) 

DS.245 Dental Materials    

 มาตรฐานสากลและขอ้กําหนดของทนัตวสัดุ ความเขา้กนัไดข้องวสัดุทางทนัตกรรมกบัเนีUอเยื9อ 

วสัดุเพื9องานทนัตกรรมหตัถการ ไดแ้ก่ อมลักมั และโลหะเจอืทอง เรซนิคอมโพสติ กลาสไอโอโนเมอร ์

cavity liners วสัดุปิดหลุมร่องฟนั วสัดุอุดคลองรากฟนั วสัดุอุดฟนัชั 9วคราว วสัดุเพื9อการยดึและกรรมวธิ ี 

(Adhesive bonding and mechanism) ซเิมนตช์นิดต่างๆ วสัดุพมิพป์ากอลัจเินตวสัดุที9ใชใ้นงาน 

ทนัตกรรมประดษิฐ ์ประกอบดว้ย โลหะ โลหะผสม และการเหวี9ยงโลหะ โลหะบดักรแีละการเชื9อมโลหะ  

เซรามกิทางทนัตกรรม และการขึUนรปูดว้ยเซรามกิ ผลติภณัฑย์ปิซมั เช่น พลาสเตอร ์พลาสเตอรห์นิ วสัดุ

ทาํเบา้ ขีUผึUง พอลเิมอรใ์นงานทนัตกรรมประดษิฐ ์ไดแ้ก่ วสัดุทาํฐานฟนัเทยีมพอลเิมอร ์ฟนัเทยีม วสัดุทาํ

ครอบฟนัชั 9วคราว วสัดุพมิพป์าก คอมพาวน์ ซเิมนตช์ั 9วคราว และซเิมนตถ์าวรฝึกปฏบิตักิารทดสอบ

คุณสมบตัทินัตวสัดุ 

International standards and specifications of dental materials  biocompatibility of dental 

materials   materials for operative works  such as amalgam, dental gold alloys, composite resin,  

glass ionomer materials, cavity liners, sealants, root canal filling materials,  temporary materials,  

adhesive bonding and mechanism, dental cements and alginate.Materials used in Prosthodontic 

works consist of metals and alloys, casting procedure, soldering procedure and soldering 

materials, dental ceramics and their fabrications, gypsum products such as plaster stone 

investment materials, waxes, prosthedontic applications of polymers such as denture base 

materials, denture teeth, materials for provisionals, elastromeric impression materials, 

compounds, temporary compounds, temporary cements and permanent cements.Laboratary in 

dental materials. 

 

ทพ.341  ปริทนัตวิทยา         4 (3-2-7) 

DS 341  Periodontology 
 วทิยาการระบาดของโรคปรทินัต์ ตลอดจนการกลไกการเกดิพยาธสิภาพของโรค การจําแนก
โรคปรทินัต์ การตรวจวิเคราะห์ การวนิิจฉัยโรค การพยากรณ์โรค และการวางแผนการรกัษา วิธกีาร
ควบคุมคราบจลุนิทรยีด์ว้ยวธิกีลและการใชส้ารเคม ีหลกัการรกัษาโรคปรทินัต์ดว้ยวธิไีม่ใชก้ารผ่าตดั เช่น 
การขูดหนินํUาลาย การเกลารากฟนั การใช้ยาต้านจุลชพี หรอืเคมบีําบดั และด้วยวธิกีารผ่าตดัเพื9อฟืUนฟู
สภาพปริทันต์ กระบวนการหายของแผลภายหลังการรักษา การบําบัดฉุกเฉิน ในกรณีที9มีอาการ
เฉียบพลนั ตลอดจนการดแูลรกัษาเพื9อคงสภาพปรทินัตห์ลงัจากที9ไดร้บัการรกัษาแลว้ 
 ปฏิบัติการตรวจสุขภาพช่องปากเกี9ยวกับสภาพปริทนัต์ การใช้เครื9องมอืขูดหินนํUาลายใน
หุ่นจาํลองและผลดักนัขดูหนินํUาลายในนกัศกึษาดว้ยกนัเอง 
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 Epidemiology, pathogenesis, classification, examination, diagnosis, prognosis and 
treatment plan of periodontitis, mechanical and chemical plague control, non-surgical periodontal 
treatment such as scaling and root planning, antibiotic administration, chemical therapy, surgical 
treatment, wound healing process, emergency treatment in acute phase, periodontal tissue 
maintenance after treatment 
  Practice in periodontal status examination, hand scaler handling in dentoform, and 
scaling between dental students 
 

ทพ.342ทนัตกรรมหตัถการ        3 (3-0-6) 

DS 342 Operative Dentistry  
 ความเสยีหายต่อเนืUอเยื9อแขง็ของฟนัที9เกิดจากฟนัผุและการสกึของฟนัชนิดต่างๆ การแบ่ง
ลกัษณะของฟนัผุและการเตรยีมโพรงฟนัชนิดต่างๆ หลกัการเตรยีมโพรงฟนัและการยดึตดิของวสัดุอุดฟนั
ต่อเนืUอฟนัต่างๆ ขอ้จํากดัและปญัหาทางคลนิิกที9เกี9ยวขอ้งของวสัดุชนิดต่างๆ ที9ใช้ในการบูรณะและการ
ป้องกนัโพรงประสาทฟนั เช่น วสัดุอมลักมั คอมโพสติและกลาสไอโอโนเมอรซ์เีมนต์ การวนิิจฉัยโรคฟนัผุ
ทางคลนิิก การตรวจเชค็ฟนัและวธิตีรวจสอบอื9นๆ การวางแผนการรกัษา การเตรยีมช่องปากของผูป้่วย 
ขั Uนตอนและปจัจยัต่างๆ ที9ควรคํานึงถงึระหว่างการเตรยีมโพรงฟนัและการอุดฟนัแบบชั 9วคราวและถาวร 
การเลอืกวสัดุอุดฟนัที9เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ การขดัแต่งวสัดุอุดฟนัชนิดต่างๆ รวมถึงปญัหาที9
เกดิขึUนไดใ้นระยะสั Uนและระยะยาวต่อเนืUอเยื9อต่างๆ ของฟนัและช่องปากจากการกรอและอุดฟนัซึ9งสามารถ
นําไปสู่ความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของการรกัษา 
 Hard tissue loss caused by dental caries and tooth wear, classification of dental caries  
and cavities preparation, principle of cavity preparation, restorative materials and tooth bonding,  
contraindication and clinical problems related to restorative materials and pulp protection  
materials such as amalgam, resin composite, glass ionomer cement, clinical diagnosis of dental  
caries, tooth examination and other investigations, treatment planning and oral preparation, steps  
and concerning factors during tooth preparation, temporary and permanent restoration,    
restorative material selection, restorative material polishing, problems to oral tissue caused by  
tooth preparation and restoration, success and failure of treatment 
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ทพ.343 ปฏิบติัการทนัตกรรมหตัถการ      2 (0-6-4) 

DS 343 Operative Dentistry Laboratory 
 ปฏบิตักิารใช้เครื9องมอืและอุปกรณ์ทําฟนั  ระบบงานต่างๆ ของเก้าอีUทําฟนั การบํารุงรกัษาและ
การฆา่เชืUอเครื9องมอืเบืUองตน้ การบนัทกึและอ่านผลการตรวจสภาพฟนัทางคลนิิกตามลกัษณะต่างๆ ของฟนัใน
สถานการณ์จําลอง ปฏบิตักิารในหุ่นผู้ป่วยจําลองเพื9อฝึกทกัษะหตัถการด้านการใช้กระจกทําฟนัการควบคุม
ความชืUน วธิใีช้เครื9องมอืและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในการเตรยีมและอุดโพรงฟนั ขั Uนตอนการกรอฟนัเพื9อเตรยีม
โพรงฟนัเบืUองตน้ทุกประเภทในช่องปากทั Uงฟนัหน้าและหลงั และเทคนิคการอุดฟนัต่างๆ ที9เหมาะสม 
 ปฏบิตัิการกรอและบูรณะฟนัต่างๆ จากการบูรณะฟนัเชงิอนุรกัษ์ ถึงการบูรณะโพรงฟนัที9มี
ขนาดใหญ่ ทั Uงในฟนัหน้าและฟนัหลงัดว้ยวสัดุที9เหมาะสม เช่น อมลักมั วสัดุคอมโพสติ เรซนิ และกลาสไอ
โอโนเมอร ์ซเีมนต ์การแขง็ตวัหรอืบ่มตวัและการขดัแต่งวสัดุและการตรวจเชค็การสบฟนั การตดัซ่อมวสัดุ
อุดฟนัที9ชาํรดุเชงิอนุรกัษ์ 
 Practice in the use of dental instruments and equipments, dental chair system,  
instrument maintenance and sterilization, chart record and interpretation of clinical tooth  
characteristics in laboratory, mouth mirror handling, saliva control, tooth preparation and  
restorative instruments handling, steps of every class of cavity preparation in anterior and  
posterior teeth, appropriate restorative techniques 
 Practice in tooth preparation for conservative cavity to large cavity in anterior and posterior 
teeth, restoration with an appropriate restorative material such as amalgam; resin composite and glass 
ionomer cement, curing and materials polishing, occlusion check, conservative restoration repairing. 
 

ทพ.441วิทยาเอน็โดดอนท ์        3 (3-0-6) 

DS  441Endodontology  
 การตอบสนองของเนืUอเยื9อประสาทฟนัต่อสิ9งกระตุ้น การเกดิพยาธสิภาพของเนืUอเยื9อประสาท
ฟนั และเนืUอเยื9อรอบรากฟนั หลกัการและวธิกีารบําบดัรกัษาคลองรากฟนั โรคทางระบบที9อาจมผีลต่อการ
รกัษา ความผดิพลาดที9อาจเกดิขึUนไดใ้นระหว่างการบาํบดัและวธิป้ีองกนั กระบวนการหายของเนืUอเยื9อรอบ
รากฟนั วธิกีารประเมนิความสาํเรจ็และลม้เหลวของการรกัษาคลองรากฟนั หลกัการในการบูรณะฟนั  การ
ฟอกสฟีนัภายหลงัการรกัษาคลองรากฟนัแลว้ และการจดัการกบัภยนัตรายที9เกดิขึUนกบัฟนัแท ้ 
 Pulp response to stimulus, pulp and periapical tissue pathogenesis, principle of  
endodontic treatment, effects of systemic disease on endodontic treatment, treatment failure and  
prevention, healing process of periapical tissues, success evaluation of endodontic treatment,  
principle of restorative treatment, tooth bleaching after endodontic treatment, management of  
traumatic permanent teeth  
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ทพ.442 ปฏิบติัการวิทยาเอน็โดดอนท ์      1 (0-3-2) 

DS 442 Endodontic Laboratory  
 ปฏบิตักิารรกัษาคลองรากฟนั ได้แก่ การใส่แผ่นยางกนันํUาลาย การเปิดทางเขา้สู่เนืUอเยื9อใน
โพรงฟนั การเตรยีมคลองรากฟนั การวดัความยาวรากฟนั การใส่ยาในคลองรากฟนั การอุดคลองรากฟนั 
การถ่ายภาพรงัสใีนฟนัที9รกัษารากฟนั รวมทั Uงวธิกีารใช้วสัดุและอุปกรณ์ในขั Uนตอนต่างๆ ของการรกัษา
คลองรากฟนั 
 Practice in endodontic treatment including rubber dam application, access opening, 
root canal preparation, length of tooth determination, medication in root canal, root canal filling, 
radiographic taking in endodontically treated tooth, materials and methods in each step of 
endodontic treatment 
 

ทพ.641  ทนัตกรรมเพื+อความสวยงาม       1(1-0-2) 

DS 641  Aesthetic Dentistry     
 แนวทางการรกัษาแบบบูรณาการซึ9งนําเสนอความรู้จากสหวทิยาการทั Uงทางทนัตกรรมและ
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์ที9เกี9ยวข้องกบังานทนัตกรรมเพื9อความสวยงามศาสตร์ต่างๆด้านความสวยงาม 
หลกัฐานองค์ความรู้และการทบทวนวรรณกรรมทั Uงในแง่ศาสตร์และศิลป์ต่างๆของความสวยงาม การ
วางแผนการรกัษาและเทคนิควธิกีารบนัทกึขอ้มลูที9ต้องนํามาใชใ้นคนไขจ้รงิ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของทนัตวสัดุที9มสีเีหมอืนฟนัธรรมชาต ิการอภปิรายกบัผูป้่วยถงึแนวทางการปรบัแก้รอยยิUมที9มปีญัหาทั Uง
ระดบัง่ายและซบัซ้อน การฟอกสฟีนัการบูรณะด้วยเรซนิคอมโพสติ การใชว้เีนียรเ์ซรามคิ การครอบฟนั
ดว้ยเซรามคิลว้นหรอืการครอบฟนัเซรามคิรว่มกบัโลหะ 
 A comprehensive dental care to all specialty phases of dentistry and medical science 
as they apply to dental esthetics, comprehensive evidence-based aesthetic literature review and 
science and art of aesthetic dentistry, treatment planning and record, the technological 
advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials, patients discussion in simple to 
more extensive smile reconstruction including teeth whitening, direct composite restorations, 
porcelain laminate veneers, all-ceramic and porcelain-fused-to-metal (PFM) crowns 
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หมวดวิชาทนัตกรรมฟื] นฟ ู 

ทพ.351 ระบบบดเคี]ยว         1 (1-0-2) 

DS 351 Masticatory System  

 โครงสรา้งและหน้าที9กล้ามเนืUอบดเคีUยว ขอ้ต่อขากรรไกร ฟนั อวยัวะปรทินัต์ และอวยัวะอื9นๆ 
ที9เกี9ยวขอ้ง การทาํหน้าที9ของระบบประสาทที9ทําหน้าที9ควบคุมการทํางานของระบบบดเคีUยว การเคลื9อนที9
ของขากรรไกรแบบสุดขอบและการเคลื9อนที9ตามหน้าที9 การเคลื9อนที9ของคอนดายล ์ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ดา้นสบฟนักบัลกัษณะการเคลื9อนที9ของขากรรไกร กลไกการบดเคีUยวและวงเคีUยว การทําหน้าที9ของระบบ
บดเคีUยว  เช่น การกลนื การบดเคีUยว การพดู รวมถงึการทาํงานนอกหน้าที9ของระบบบดเคีUยว เช่น การกดั
เน้นฟนั นอนกดัฟนั 
 Structures and functions of masticatory muscles; temperomandibular joint; teeth;  
periodontium and others related structures, function of nervous system regulating masticatory  
muscle, border and function jaw movement, condylar movement, relationship between occlusal 
 surface of teeth and characteristics of jaw movement, masticatory mechanism and masticatory  
cycle, functions of masticatory systems e.g. swallowing, mastication  and speech, non-functional  
masticatory system such as clenching and brusixm.   
 

ทพ.352 ความเจบ็ปวดของศีรษะ ใบหน้าและช่องปาก    2 (1-2-3) 

DS 352 Head, Face and Oral Pain    

 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาหรอืศกึษาพรอ้มกบัวชิา ทพ.351 ระบบบดเคีUยว 
 ความเจบ็ปวดบรเิวณช่องปากและใบหน้า โดยเน้นความผดิปกตขิอ้ต่อขากรรไกรและระบบบด
เคีUยว ระบาดวทิยาลกัษณะความผดิปกต ิการวนิิจฉัยแยกโรค การบําบดัความผดิปกติขอ้ต่อขากรรไกร
และระบบบดเคีUยวดว้ยวธิต่ีางๆ รวมถงึการใชเ้ฝือกสบฟนั ปฏบิตักิารเกี9ยวกบัเฝือกสบฟนั ไดแ้ก่การพมิพ์
ปาก การหาความสมัพนัธ์ในศูนย ์การเขา้แบบจําลองการสบฟนั การแต่งขีUผึUงเฝือกสบฟนั และการกรอ
แกไ้ขเฝือกสบฟนัเพื9อใส่ในช่องปาก 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 351 Masticatory Systemor taking DS 351 
Masticatory System in the same semester 
 Orofacial pain focusing on the pain of temporomandibular joint and masticatory 
system, epidemiology, clinical manifestation, differential diagnosis and treatment options of TMJ 
and masticatory system disorder, occlusal splint treatment. Practice in occlusal splint procedures, 
impression taking, centric occlusion recording, articulator mounting, occlusal splint waxing and 
occlusal splint adjustment for insertion. 
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ทพ.451 ทนัตกรรมประดิษฐ:์ ฟันเทียมทั ]งปาก     2 (2-0-4) 

DS 451 Complete Denture  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 
 หลกัและวธิปีระดษิฐ์ฟนัเทยีมทั Uงปาก ตั Uงแต่การซกัประวตั ิการตรวจวนิิจฉัย การเตรยีมช่อง
ปากก่อนการบาํบดัดว้ยฟนัเทยีมทั Uงปาก การพมิพป์ากเพื9อทาํแบบหล่อศกึษา การทําถาดพมิพป์ากเฉพาะ
บุคคล การป ั Uนขอบ การพมิพป์ากขั Uนสุดทา้ย การทําบอกซ์ซงิและเทแบบหล่อหลกั การทําฐานบนัทกึและ
แท่นกดั การบนัทกึความสมัพนัธ์ของขากรรไกร การเลอืกฟนั การเรยีงฟนัและการลองฟนั การแต่งขีUผึUง
เลยีนแบบลกัษณะเหงอืกธรรมชาต ิการเปลี9ยนขีUผึUงเป็นอะครลิกิ การทําวธิตีดิตั UงชิUนหล่อบนอุปกรณ์กล
ขากรรไกรจําลองซํUาในห้องปฏบิตักิารและในคลนิิก การขดัแต่งฟนัเทยีม การใส่ฟนัเทยีมทั Uงปาก ขอ้แนะ
สําหรบัผู้ป่วยที9ใส่ฟนัเทยีมทั Uงปาก การแก้ไข และตดิตามผลการรกัษา การทําฟนัเทยีมเดี9ยวบนและล่าง 
การซ่อมฟนัเทยีม การเสรมิฐาน และการเปลี9ยนฐานฟนัเทยีม 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 Principle and method of complete denture fabrication, history taking, examination and 
diagnosis, oral preparation for complete denture treatment, impression taking for study model, 
individual tray fabrication, border molding, final impression taking, boxing, master cast, base plate 
and occlusion rim fabrication, jaw relation record, tooth selection, tooth arrangement, tooth try in, 
waxing, lost wax method, articulator remounting in clinic and laboratory, denture polishing, 
denture insert, oral hygiene instruction for complete denture patient , follow up and adjustment, 
upper and lower single denture fabrication, denture repair, denture reline and rebase. 
 

ทพ.452 ปฏิบติัการฟันเทียมทั ]งปาก        2 (0-6-4) 

DS 452 Complete Denture Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 
 ปฏบิตักิารทาํถาดพมิพป์ากเฉพาะบุคคลสาํหรบัทาํฟนัเทยีมทั Uงปาก การป ั Uนขอบถาดพมิพด์ว้ยคอม
ปาวด์ การทําฐานบนัทกึและแท่นกดั การบนัทกึเฟซโบว์การบนัทกึความสมัพนัธ์ของขากรรไกร การยดึแบบ
หล่อหลกัพรอ้มฐานบนัทกึและแท่นกดับนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจาํลองการเรยีงฟนัหน้าบน-ล่าง การเรยีงฟนัหลงั
การแต่งขีUผึUงเลยีนแบบลกัษณะเหงอืกธรรมชาต ิการอดัอะครลิกิ การขดัแต่งฟนัเทยีมทั Uงปาก และการซ่อมฟนัเทยีม 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 Practice in individual tray fabrication for complete denture, compound bolder molding, 
base plate and occlusion rim fabrication, face bow record, jaw relation record, articulator 
mounting of master cast; base plate and occlusion rim, upper-lower anterior and posterior teeth 
arrangement, waxing, acrylic packing, denture polishing and repairing 
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ทพ.453  ทนัตกรรมประดิษฐ:์ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้    3  (3-0-6) 

DS 453 Removable Prosthodontics  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ. 243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 
 การซกัประวตั ิการตรวจวนิิจฉัย การเตรยีมช่องปากก่อนการรกัษาดว้ยฟนัเทยีมบางส่วนถอด
ได ้ทั Uงชนิดมโีครงโลหะฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้ชนิดอะครลิกิแบบที9มแีละไม่มตีะขอลวดดดั การออกแบบ
ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได้ การเตรยีมฟนัหลกัเพื9อรองรบัส่วนพกัและตะขอของฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้
การพมิพป์ากเพื9อเทแบบหล่อหลกั การวางแบบขีUผึUงเพื9อเหวี9ยงโครงโลหะ การลองโครงโลหะ การบนัทกึ
ความสมัพนัธข์องขากรรไกร การเรยีงฟนั การแต่งขีUผึUงเลยีนแบบลกัษณะเหงอืกธรรมชาต ิการอดัอะครลิกิ 
การใส่ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้การใหค้าํแนะนํา การดแูลฟนัเทยีม การตดิตามผลการรกัษา 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 History taking, examination, diagnosis and oral preparation for removable partial  
denture treatment  covered  by  both metallic denture base and acrylic resin base with/without  
wire clasp, removable partial denture design, abutment preparation for rest and clasp of  
removable partial denture, impression taking for master cast, wax pattern for metallic framework  
casting, framework try in, jaw relation record, tooth arrangement, waxing, acrylic packing,  
removable partial denture insertion, denture hygiene instruction and follow up 
 

ทพ.454 ปฏิบติัการฟันเทียมบางส่วนถอดได้     1 (0-3-2) 

DS 454 Removable Prosthodontic Laboratory  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ 
 ปฏบิตัิการสํารวจแบบหล่อศึกษาด้วยเครื9องสํารวจทางทนัตกรรมเพื9อใช้ในการออกแบบฟนั
เทยีมบางส่วนถอดได ้การดดัลวด การทําฟนัเทยีมบางส่วนอะครลิกิแบบไม่มตีะขอและส่วนพกั ตั Uงแต่การ
เรยีงฟนั การแต่งขีUผึUงเลยีนแบบลกัษณะเหงอืกธรรมชาต ิการอดัอะครลิกิและการขดัฟนัเทยีม 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 Practice in cast surveying with surveyor for removable partial denture design, wire 
bending, fabricating acrylic temporary plate without clasp and rest fabrication, tooth arrangement, 
waxing, acrylic packing and denture polishing  
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ทพ.455     ทนัตกรรมประดิษฐ:์ ฟันเทียมติดแน่น     3 (3-0-6) 

DS 455 Fixed Prosthodontics  
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ. 243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์
 การซกัประวตั ิการตรวจวนิิจฉยั การวางแผนการรกัษา การเตรยีมช่องปากก่อนการรกัษาดว้ย
ฟนัเทยีมบางส่วนตดิแน่น วธิกีารเตรยีมฟนัหลกัเพื9อรองรบัครอบฟนัหรอืส่วนยดึของฟนัเทยีมบางส่วนตดิ
แน่นชนิดต่างๆ การพมิพป์าก การบนัทกึความสมัพนัธข์องขากรรไกร การทําครอบฟนัหรอืฟนัเทยีมตดิ
แน่นชั 9วคราว การเทแม่แบบ และแบบหล่อหลกั การทํากระสวนขีUผึUง การเหวี9ยงและการขดัชิUนหล่อ การ
ลองครอบฟนัหรอืฟนัเทยีมบางส่วนตดิแน่น การยดึดว้ยซเีมนต์ การให้คําแนะนําการดูแลหลงัการรกัษา
และการติดตามผล การบูรณะฟนัที9รกัษาคลองรากแล้ว  การทําครอบฟนัเพื9อรบัส่วนพกั/ตะขอของฟนั
เทยีมบางส่วนถอดได ้
 Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 History taking, examination, diagnosis, treatment planning, oral preparation before  
fixed partial denture treatment, preparation method for crown of abutment or attachment of fixed  
prosthesis, impression taking, jaw relation record, temporary crown or temporary fixed prosthesis  
fabrication, master cast, wax pattern fabrication, lost wax technique and cast polishing, crown or  
fixed partial denture try in, cement fixation, oral hygiene instruction after treatment and follow up,  
endodontically treated tooth restoration, crown of abutment of removable partial denture  
fabrication 
 
ทพ.456 ปฏิบติัการฟันเทียมติดแน่น      2 (0-6-4) 

DS 456 Fixed Prosthodontic Laboratory 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์
 ปฏิบตัิการกรอแต่งฟนัเพื9อทําครอบฟนัหรอืส่วนยดึฟนัเทียมติดแน่นชนิดโลหะทั Uงซี9/โลหะ 
เคลอืบกระเบืUองบนหุ่นจาํลอง การทําครอบฟนัและฟนัเทยีมตดิแน่นชั 9วคราว การกรอฟนัเพื9อทําฟนัเดอืย 
ตลอดจนการพมิพป์าก การเทแมแ่บบและแบบหล่อหลกัของงานฟนัเดอืย การทาํกระสวนขีUผึUงของฟนัเดอืย 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory 
 Practice in tooth preparation for crown or attachment of full metal and porcelain fused 
to metal fixed prosthesis on stimulatory model, crown and temporary fixed denture fabrication, 
tooth preparation for pin tooth, impression taking, master cast model for pin tooth, wax pattern for 
pin tooth 
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ทพ.457 ทนัตกรรมรากเทียม         2 (1-2-3) 

DS 457 Dental implantology      
 หลกัการการทํารากเทยีม ส่วนประกอบ วสัดุอุปกรณ์ในการทํารากเทยีม การซกัประวตั ิการ
ตรวจวนิิจฉัย การวางแผนรกัษา การเตรยีมช่องปากก่อนการรกัษาดว้ยทนัตกรรมรากเทยีม การประเมนิ
สภาพผูป้่วยก่อนการทํารากเทยีม การอธบิายผู้ป่วยก่อนการรกัษาและขอ้แทรกซอ้นที9อาจเกดิขึUน การให้
คาํแนะนําการดแูลสุขภาพช่องปากของผูใ้ส่รากเทยีม การจดัการภาวะแทรกซอ้นหลงัการใส่ฟนัเทยีม การ
ขอคําปรกึษาจากทนัตแพทยต่์างสาขาหรอืส่งต่อผูป้่วยการเรยีนรูว้ธิกีารฝงัรากเทยีมระบบต่างๆ และการ
ฝึกปฏบิตัใินหุ่นจาํลอง 
 Basic of dental implantology including various component of dental implant, material and 
instrument, history taking, examination, diagnosis, treatment planning, oral preparation before dental 
implant restoration, patient evaluation and case selection, explanation to patient about treatment plan 
and post-operative complications, oral hygiene instruction after dental implant restoration, management 
of dental implant complications, consultation between dental specialists and patient referral, patient 
preparation in different implant systems and model practice  
 
หมวดวิชาคลินิกทนัตกรรม 

วชิาบงัคบัก่อนในหมวดวชิาคลนิิกทนัตกรรม: นกัศกึษาตอ้งสอบไดใ้นหมวดวชิาศกึษาทั 9วไปทุก

วชิา และหมวดวชิาเฉพาะ รายวชิาที9มรีหสั 0XX – 4XX ทุกวชิาสาํหรบัสาขาวชิาคลนิิกทนัตกรรม 1 

หน่วยกติ เท่ากบั 3.5 ชั 9วโมงปฏบิตังิานคลนิิกต่อสปัดาห ์โดยตอ้งทาํใหไ้ดอ้ยา่งน้อย 52 ชั 9วโมง 

ต่อหน่วยกติ 

ทพ.561 คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมินความเสี+ยงโรคช่องปาก   2 หน่วยกิต 

DS 561 Oral Diagnostic and Risk Assessment Clinic  
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผู้ป่วยในคลนิิกทนัตกรรม เกี9ยวกบัการซกัประวตัิทางการแพทย์
และทางทนัตกรรม การซกัถามอาการสําคญั ตรวจร่างกายและบนัทกึสภาวะปกตแิละผดิปกตขิองอวยัวะ
ภายในและภายนอกช่องปาก การพจิารณาส่งถ่ายภาพรงัสแีละการแปลผลภาพรงัสใีนบรเิวณที9มคีวาม
ผดิปกตหิรอืตรวจพบรอยโรค สมุฏฐานและการประเมนิความเสี9ยงโรค วนิิจฉัยโรค และการวางแผนการ
รกัษาความผดิปกตหิรอืรอยโรคแบบองค์รวม การคดักรองผู้ป่วยที9มคีวามเสี9ยงต่อโรคฟนัผุ โรคปรทินัต์
และโรคมะเรง็ในช่องปาก การขอคาํปรกึษาจากแพทยแ์ละทนัตแพทยต่์างสาขาในการวางแผน การป้องกนั
รกัษาและฟืUนฟูสภาพช่องปากแบบองคร์วม การอธบิายแผนการรกัษา ขอ้ดแีละขอ้เสยีของทางเลอืกอื9นใน
การรกัษาแก่ผูป้่วยเพื9อใหผู้ป้่วยมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจเลอืกการรกัษา การขอคํายนิยอมผูป้่วยก่อนทํา
การรกัษาตามพระราชบญัญตัสิทิธผิูป้ว่ย 



มคอ.2 

68 

 

 Clinical practice in oral diagnostic and risk assessment clinic, including medical and 
dental history review, assessment of patient’s chief complaint, extra-/intra-oral examination, 
radiographic examination and interpretation of abnormal findings suggestions, etiology and  risk 
assessment, diagnosis and holistic treatment plan for the lesions, caries, periodontal disease and 
oral cancer screening, consultation with other dental specialties and physicians for holistic 
treatment, treatment and rehabilitation, inform patient about treatment plan and alternative 
treatments, compliance with patients decision for treatment, requesting patient consent before 
treatment options in accordance  with the patient’s rights Act of Parliament. 
 
ทพ.562 คลินิกปริทนัตวิทยา        4 หน่วยกิต 

DS 562 Periodontic Clinic  
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้่วยในคลนิิกทนัตกรรมปรทินัตวทิยา เกี9ยวกบัการตรวจวนิิจฉัย 

สมฏุฐาน และพยากรณ์โรคปรทินัต ์ตลอดจนการวางแผนการรกัษา การรกัษาโรคเหงอืกอกัเสบและโรคปริ

ทนัต์อักเสบในระดบัเริ9มต้นและระดบัปานกลาง คําแนะนําและการจูงใจผู้ป่วยเกี9ยวกับการขจดัคราบ

จลุนิทรยีอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพและ/หรอืการใชส้ารเคมอีย่างเหมาะสมเพื9อใหผู้ป้่วยสามารถดูแลสุขภาพช่อง

ปากของตนเองได้เป็นอย่างดี การขูดหินนํUาลายและเกลารากฟนั การบําบัดฉุกเฉินกรณีที9มีปญัหา

เฉียบพลนั และการรกัษาดว้ยวธิศีลัยกรรมปรทินัต์อย่างง่าย การประเมนิสภาพการหายของโรค  การขอ

คําปรกึษาจากแพทย์ที9เกี9ยวข้องเพื9อเตรยีมผู้ป่วยก่อนรกัษาในรายที9จําเป็น การขอคําปรกึษาจากทนัต

แพทยต่์างสาขาหรอืการส่งต่อ 

 Clinical practice in periodontic clinic, including examination, etiology, diagnosis, and 

prognosis of periodontal disease, gingivitis and mild to moderate periodontitis treatment using 

instruction, recommendation and patient motivation for effective plaque control and/or proper 

chemical agents administration for a good self oral health care, scaling and root planning, 

emergency treatment in acute phase, simple periodontal surgery, prognosis of periodontal 

treatment, consultation with involved physicians for in need patient evaluation and preparation 

before periodontal treatment, consultation between dental specialists or patient referral 
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ทพ.563 คลินิกทนัตกรรมหตัถการ        4 หน่วยกิต 

DS 563 Operative Dentistry Clinic  
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้่วยในคลนิิกทนัตกรรมหตัถการ บูรณะฟนัดว้ยการอุดฟนัเบืUองต้น

ในผู้ป่วย มุ่งเน้นที9การบูรณาการวิชาความรู้และทกัษะที9ได้เรยีนรู้มาจากวิชาทนัตกรรมหตัถการและวชิา

ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการมาประยกุตใ์ชจ้รงิเพื9อใหก้ารรกัษาผูป้่วยแบบองคร์วม และมุ่งเน้นที9การป้องกนั

และการสรา้งเสรมิสุขภาพ ครอบคลุมถงึการตรวจวนิิจฉัยโรคฟนัผุในช่องปากทางคลนิิก สมุฏฐานของโรค 

การวางแผนการรกัษาการควบคุมอาการปวดของฟนั การให้การรกัษาแบบฉุกเฉินและการบูรณะฟนัผู้ป่วย

โดยตรงในช่องปากทุกประเภทและการตดิตามผลการรกัษาและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ใหส้มบรูณ์ 

 Clinical practice in operative dentistry clinic, including practice in basic restorative 

treatment in patient emphasizing on an integration and the application of both knowledge and 

skills derived from Operative Dentistry and Operative Dentistry Laboratory subjects in order to 

establish a holistic health care, health prevention and promotion, clinical examination, etiology 

and diagnosis of dental caries, treatment planning, dental pain control, emergency treatment, 

every class of direct intra-oral restorative treatment, follow up, and corrective treatment  

 
 

 

ทพ.564 คลินิกวิทยาเอน็โดดอนท ์       3 หน่วยกิต 

DS 564 Endodontic Clinic  
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้ว่ยในคลนิิกทนัตกรรมวทิยาเอน็โดดอนท ์รกัษาคลองรากฟนัใน
ผูป้่วย ตั Uงแต่เริ9มต้นจนเสรจ็สิUนกระบวนการ รวมถงึการให้คําแนะนําแก่ผู้ป่วยภายหลงัการรกัษา การให้
การพยากรณ์ผลการรกัษา ทางเลอืกในการบูรณะฟนัภายหลงัการรกัษา และวธิกีารใหย้าฆ่าเชืUอในรายที9มี
ปญัหาตดิเชืUอก่อนหรอืหลงัทาํ 
 Clinical practice in endodontic clinic, including practice in root canal treatment in patient 
from beginning until finish, post-operative instruction, prognosis of treatment, alternative 
restoration after endodontic treatment, antibiotic administration in patient who is infected before 
and after endodontic treatment 
 

ทพ.565 คลินิกศลัยศาสตรช่์องปาก        3 หน่วยกิต 

DS 565 Oral Surgery Clinic  
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้่วยในคลนิิกศลัยศาสตรช่์องปาก ไดแ้ก่การประเมนิสภาพผูป้่วย
ก่อนทําศลัยกรรมช่องปาก อธบิายผู้ป่วยก่อนการรกัษาถงึแผนการรกัษาและขอ้แทรกซ้อนที9อาจเกดิขึUน 
การถอนฟนัแบบธรรมดาที9ไม่ยุ่งยากซบัซ้อน การเขยีนใบสั 9งยา การห้ามเลอืดจากการถอนฟนั      การ
ปฏบิตัติวัภายหลงัการทาํศลัยกรรมช่องปาก การขอคาํปรกึษาจากทนัตแพทยต่์างสาขาหรอืส่งต่อผูป้ว่ย 
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 Clinical practice in surgery clinic,  including patient evaluation before oral surgery, 
explanation to patient about treatment plan andpost-operative complications, simple tooth 
extraction, drug prescription, bleeding control in tooth extraction, post-operative instruction, 
consultation between dental specialists or patient referral  
 

ทพ.566 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ:์ ฟันเทียมทั ]งปาก    2 หน่วยกิต 

DS 566 Prosthodontic Clinic: Complete Denture 
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้่วยในคลนิิกทนัตกรรมประดษิฐซ์ึ9งประกอบด้วยการเตรยีมช่อง
ปากผู้ป่วยใหเ้หมาะสมกบัการใส่ฟนัเทยีมทั Uงปาก ฝึกการรกัษาผูป้่วยดว้ยการทําฟนัเทยีมทั Uงปาก พรอ้ม
ทั Uงติดตามแก้ไขข้อบกพร่องของฟนัเทียมจนกระทั Uงผู้ป่วยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้
คําแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใส่ฟนัเทยีมทั Uงปาก การซ่อมฟนัเทยีมทั Uงปาก การเสรมิฐาน
หรอืการเปลี9ยนฐานฟนัเทยีมทั Uงปาก 
 Clinical practicein prosthodontic clinic consisting of proper oral preparation for complete 
denture, complete denture fabrication, post insertion problem correction until patient can use prosthesis 
effectively, oral hygiene instruction after insertion, complete denture repair, reline and rebase 
 

ทพ.567 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ:์ ฟันเทียมบางส่วนถอดได้   3 หน่วยกิต 

DS 567 Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture 

 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้่วยในคลนิิกทนัตกรรมประดษิฐซ์ึ9งประกอบด้วยการเตรยีมช่อง
ปากผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการใส่ฟนัเทียมบางส่วนถอดได้ ฝึกการรกัษาผู้ป่วยด้วยการทําฟนัเทียม
บางส่วนถอดได้ทั Uงชนิดมโีครงโลหะและชนิดอะครลิกิ พร้อมทั Uงติดตามแก้ไขปญัหาขอ้บกพร่องของฟนั
เทยีมนั Uนจนกระทั 9งผูป้ว่ยสามารถใชไ้ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การใหค้ําแนะในการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผูใ้ส่ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้การซ่อมฟนัเทยีม การเสรมิฐานหรอืการเปลี9ยนฐานฟนัเทยีม 
 Clinical practice in prosthodontic clinic consisting of proper oral preparation for 
removable partial prosthesis, removable partial denture and acrylic partial denture fabrication, 
post insertion problem correction until patient can use prosthesis effectively, oral hygiene 
instruction after insertions, removable partial prosthesis repair, reline and rebase 
  

 

 

 

 



มคอ.2 

71 

 

ทพ.568 คลินิกทนัตกรรมสาํหรบัเดก็       4 หน่วยกิต 

DS 568 Pediatric Dentistry Clinic   
 การฝึกปฏบิตัิงานการรกัษาผู้ป่วยในคลนิิกทนัตกรรมสําหรบัเด็ก ซึ9งประกอบด้วยการปรบั
พฤติกรรมเด็ก สงัเกตการเปลี9ยนแปลงพฤติกรรมในการให้ความร่วมมอื สมุฏฐานของโรค การตรวจ
วนิิจฉยั แปลผลจากภาพถ่ายรงัส ีวางแผนการรกัษา และใหก้ารรกัษาแบบองคร์วมเพื9อสรา้งเสรมิสุขภาพ
ช่องปาก และบาํบดัรกัษาโรคและความผดิปกตอิื9นที9พบในช่องปากของผูป้ว่ยเดก็ 
 Clinical practice in pediatric dentistry clinic, including child behavior management, co- 
operative behavior improvement observation, examination, etiology and  diagnosis, radiographic  
interpretation, treatment planning, holistic treatment to promote, prevent and treatment of oral  
diseases and other abnormalities in children 
 

ทพ. 661 คลินิกทนัตกรรมแบบองคร์วม         5 หน่วยกิต 

DS  661 Comprehensive  Dentistry 
 การฝึกปฏิบัติงานการรกัษาผู้ป่วยในคลินิกทนัตกรรมแบบองค์รวม การดูแลผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื9องในการปฎบิตังิานทางคลนิิกตั Uงแต่การรวบรวมขอ้มลูจากการตรวจ สมุฏฐาน การวนิิจฉัยโรค และ
การวางแผนรกัษาทั Uงปากตลอดจนการส่งเสรมิการดูแลอนามยัช่องปากให้ผู้ป่วยโดยกระบวนการดูแล
ผูป้่วยแบบองคร์วมอย่างพรอ้มมลูและต่อเนื9อง ประกอบดว้ยทกัษะสําคญั 4 ดา้น คอื ทกัษะในการคดิเชงิ
วพิากษ์จากขอ้มลูพืUนฐานทางวทิยาศาสตรก์ารแพทยแ์ละทนัตแพทยส์ําหรบัการประยุกต์ใชใ้นงานคลนิิก
ทนัตกรรม  ทกัษะในการรบัรู้และเข้าใจสิทธิผู้ป่วยและตระหนักถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฎบิตังิาน ทกัษะการ สื9อสารกบัผูป้ว่ยดว้ยความเคารพตามมาตรฐานแห่งวชิาชพีและทกัษะการใหบ้รกิาร
ทางคลนิิกทนัตกรรมตามหลกัวชิาการ 
 Clinical practice in comprehensive patients care including data gathering  from history   
taking, etiology, diagnosis and trentment planning, clinical  examination, radiographic and  
pathological  features, laboratory investigations.Reasoning,analysis and diagnosis are supported  
data organization  and  presentation. Decision  making  and  treatment for assessment skills   
include: critical  thinking, ethical awareness, communication and clinical care skill. 
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ทพ.662 คลินิกทนัตกรรมประดิษฐ:์ ฟันเทียมบางส่วนติดแน่น   2 หน่วยกิต 

DS 662 Prosthodontic Clinic: Fixed Partial Denture 
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผูป้่วยในคลนิิกทนัตกรรมประดษิฐซ์ึ9งประกอบดว้ย การเตรยีมช่อง
ปากผู้ป่วยให้เหมาะสมกบัการใส่ฟนัเทยีมติดแน่น ฝึกการรกัษาผู้ป่วยด้วยการทําฟนัเทยีมบางส่วนติด
แน่น/ครอบฟนั และฟนัเดอืย  พรอ้มทั Uงตดิตามแก้ไขปญัหาภายหลงัการใส่จนกระทั Uงผูป้่วยสามารถใชฟ้นั
เทยีมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การให้คําแนะนําในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใส่ครอบฟนั/ฟนัเทยีมตดิ
แน่น 
 Clinical practice in prosthodontic clinic, including mouth preparation for fixed partial 
denture, fixed partial denture treatment covering crown and pin tooth, post insertion problem 
correction and oral hygiene instruction after fixed partial denture insertion 
 

ทพ.663 คลินิกทนัตกรรมบดเคี]ยว       1 หน่วยกิต 

DS 663 Occlusion clinic 
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผู้ป่วยในคลนิิกทนัตกรรมบดเคีUยว ซกัถามประวตัทิางการแพทย์
และทางทนัตกรรม การซกัถามอาการสําคญั ตรวจ และบนัทกึเกี9ยวกบัความเจบ็ปวดบรเิวณช่องปากและ
ใบหน้า โดยเน้นความผดิปกตขิองขอ้ต่อขากรรไกรและระบบบดเคีUยวสมุฏฐานและการวนิิจฉัยแยกโรควาง
แผนการรกัษารวมถงึบาํบดัความผดิปกตขิองขอ้ต่อขากรรไกรและระบบบดเคีUยวดว้ยวธิต่ีาง ๆ รวมถงึการ
ใชเ้ฝือกสบฟนัและตดิตามผลการรกัษาเบืUองตน้  
 Clinical practice in occlusion clinic, includingmedical  and  dental  history  review,  
assess of patient’s chief complaint, clinical  manifestation  and  charting, etiology, differential  
diagnosis  and  propose  treatment  options  of  TMJ  and  masticatory  system  disorder,  
occlusal  splint  treatment  and  follow up 
 

ทพ.664 คลินิกทนัตกรรมจดัฟัน       2 หน่วยกิต 

DS 664 Orthodontic Clinic 
 การฝึกปฏบิตังิานการรกัษาผู้ป่วยในคลนิิกทนัตกรรมจดัฟนั ซึ9งประกอบด้วยการใช้เครื9องมอื
จดัฟนัชนิดถอดได ้เครื9องมอืคงสภาพฟนั และปฏบิตัคิลนิิกในผูป้ว่ยที9มคีวามผดิปกตขิองฟนัเพยีงเลก็น้อย
ดว้ยเครื9องมอืจดัฟนัชนิดถอดได ้และนําเสนอผูป้ว่ยทางทนัตกรรมจดัฟนั 
 Clinical practice in orthodontic clinic, including removable orthodontic appliance and  
retainer fabrications, removable orthodontic appliance application in minor malocclusion patient,  
orthodontic case presentation 
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ทพ.665    ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม      4  หน่วยกิต 

DS665 Field Hospital Dentistry 

 ฝึกทักษะการรกัษาผู้ป่วยทางทันตกรรมในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลทั 9วไป ฝึก
ปฏบิตังิานการเขา้หอ้งผ่าตดั ศกึษาดงูานระบบการบรหิารจดัการในคลนิิกทนัตกรรม การรบัผูป้่วยใน การ
ส่งต่อผู้ป่วย การเตรยีมผู้ป่วยที9มปีญัหาโรคทางระบบ การส่งตรวจทางห้องปฏบิตัิการและการแปลผล 
ศกึษาดงูานในคลนิิกผูป้ว่ยนอก และแผนกอื9นๆ ที9เกี9ยวขอ้งของโรงพยาบาล 
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Clinicalpractice in dental department regional hospitals or general hospitals, practice in 
operating room, learning in dental department administrative system, in-patient admission and 
referral system, medically compromised patient management, ordering laboratory investigation 
and interpretation, observing out-patient department and other related departments in hospital. 
 Field workshop is provided 

 Evaluation wiil be satisfied (S) and unsatisfied (U) 
 

หมวดวิชาจริยศาสตรแ์ละความเป็นวิชาชีพทนัตแพทย ์  

ทพ.371 การยศาสตรท์างทนัตกรรม       2 (1-3-3) 

DS 371 Clinical Skill Development for Dental Student 
 หลกัการเบืUองต้นของการพฒันาทกัษะทางทนัตกรรม หลกัการรบัรู้และการถ่ายทอด การ
เคลื9อนไหวของกลา้มเนืUอ ทกัษะการใชม้อื การใชก้ระจกส่องปาก เครื9องมอืทางทนัตกรรมต่างๆ หลกัการ
จดัท่าทางการทาํงาน การจดัวางสิ9งของ การเตรยีมสิ9งแวดลอ้ม  เพื9อใหก้ารทํางานและการเคลื9อนไหวของ
ร่างกายมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และเป็นคุณต่อการรกัษาสุขภาพของผูท้ี9เกี9ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ทนัตแพทย ์
ผูช่้วยทนัตแพทยแ์ละผูป้ว่ย    
 ปฏบิตักิารเกี9ยวกบัการจดัตําแหน่งการปฏบิตังิานให้เหมาะสม  การจดัวางเครื9องมอื การจบั
เครื9องมอื การฝึกกรอฟนั การใชเ้ครื9องมอืขดูหนินํUาลาย การพมิพป์าก  และการปฏบิตังิานร่วมกนัระหว่าง
ทนัตแพทยแ์ละผูช่้วยทนัตแพทยก์ารวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้ (S) และระดบัยงัใช้
ไมไ่ด ้(U) 
 Principle of dental clinical skill development, principle of proprioceptive derivation, 
muscle movement, hand skill, mouth mirror handling, dental instruments, principle of operating 
posture, instrument set up, preparation of operating environment for efficient and effective body 
movement and health and safety of assistants and patients 
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 Practice in appropriate operating posture, instrument set up, instrument handling for 
tooth preparation, scaling, impression taking, cooperated practice between dentist and assistant 
 

ทพ.571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทนัตแพทย ์    1 (1-0-2) 

DS 571 Laws and Code of Ethics in Dentistry  
 ปรชัญาวชิาชพีและแนวความคดิความรบัผดิชอบของทนัตแพทยต่์อสงัคม คุณธรรมจรยิธรรม 
จรรยาบรรณที9ทนัตแพทย์มต่ีอผู้ป่วยและผู้ร่วมงาน พระราชบญัญตัิที9เกี9ยวข้องกบัวิชาชพีตลอดจนการ
สื9อสารปฏสิมัพนัธก์บัผูป้ว่ยและผูร้ว่มงาน กรณศีกึษาประเดน็ฟ้องรอ้งในการประกอบวชิาชพีทนัตกรรม 
 Professional ethics, accountability of the profession towards society, ethical, moral and 
code of ethics of profession for patients and colleagues, basic knowledge in the laws related to 
the profession, communication with patients and colleagues, case studies related to illegal dental 
practices 
 

ทพ.572 การบริหารจดัการคลินิกทนัตกรรม                 1 (1-0-2) 

DS.572 Dentistry clinic management 
 การบรหิารจดัการพืUนที9คลนิิกทนัตกรรมใหม้คีวามปลอดภยัทั Uงต่อผูป้ฏบิตังิาน และผูร้บับรกิาร 
การควบคุมการตดิเชืUอ การดแูลความปลอดภยัของผูป้่วยในคลนิิกทนัตกรรมและการออกแบบพืUนที9คลนิิก
ทนัตกรรม การดแูลรกัษายนิูตทาํฟนัเบืUองตน้ 
 Administrative and task management of dental clinic area to achieve excellent staffs 
and patients safety, infection control and patient safety management and serving patients with 
special needs, dental clinic design, basic of dental unit maintenance 
 

ทพ.671 ทนัตนิติเวช         1  (1-0-2) 

DS671 Forensic Dentistry 
 ความรู้เบืUองต้นในด้านนิติทนัตวิทยา ความสําคญัของทนัตวิทยาต่อกระบวนการยุติธรรม 
บทบาทและหน้าที9ของทนัตแพทย์ในการพสิูจน์บุคคล การให้ความเหน็ในทางคดคีวามและในศาล และ
ความรูใ้นดา้นการพสิจูน์บุคคลในกรณขีองภยัพบิตั ิ
 Fundamental of forensic odontology, the role of forensic odontology in judgement 
process, role of dentist in personal identification, opinion for law suit and court, personal 
identification in disaster 
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หมวดวิชาวิจยั 

ทพ.581 ชีวจริยศาสตรแ์ละระเบียบวิธีวิจยั      3 (2-3-6) 

DS 581 Bioethics and Research Methodology  

 วเิคราะหพ์ฒันาการทางสาขาวทิยาศาสตรส์ุขภาพช่องปาก หลกัการและแนวปฏบิตัทิี9ถูกต้อง
เกี9ยวกบัจรยิธรรมการวจิยัที9ใชม้นุษยแ์ละสิ9งมชีวีติ หลกัการและประเภทของการวจิยั กระบวนการวจิยัขั Uน
พืUนฐาน หลกัการเขยีนโครงร่างวจิยั การดําเนินการวจิยัและการวเิคราะห์ ทกัษะการนําเสนอผลงานวจิยั 
การใชส้ถติแิบบพารามเิตอรแ์ละนอนพารามเิตอรท์ี9เกี9ยวขอ้งทางทนัตแพทยศาสตร ์การแปลผลการวจิยั
และวธิเีขยีนรายงานผลการวจิยั การฝึกเขยีนโครงรา่งวจิยั 
 Analysis of an advance in oral health sciences, principle and ethical procedure of research 
using human subjects and living organisms, principle and type of research, basic research process, 
principle of research proposal writing, research conduct and analysis, research presentation skill, use of 
parametric and non-parametric statistics in dentistry, result interpretation, research report writing and 
practice in concept proposal writing 
 

ทพ.681 โครงการวิจยัวิทยาศาสตรส์ขุภาพช่องปาก     4 (0-12-4) 

DS 681 Research Project in Oral Health Science 
 ปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจยั ที9เกี9ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก วางแผนการวิจยั การ
นําเสนอโครงร่างการวจิยั ดําเนินการทดลอง วเิคราะห์และนําเสนอขอ้มลูหน้าชั Uนเรยีน การจดัทํารายงาน
ภายใตก้ารดแูลของอาจารยท์ี9ปรกึษา 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Practice under supervisor in oral health research proposal writing, research planning, 
research proposal presentation, research conduct and analsis, result presentation and report writing 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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หมวดวิชาชีพบงัคบัเลือกนกัศกึษาจะตอ้งเลอืกศกึษาจาํนวน 1 วชิา 2 หน่วยกติ 

สาํหรบัวชิาในหมวดวชิาชพีบงัคบัเลอืก (ประสบการณ์วชิาชพี) นักศกึษาจะต้องเลอืกศกึษาวชิาดงัต่อไปนีU 
จาํนวน 1 วชิา โดยจะตอ้งมเีวลาปฏบิตังิานคลนิิกไมต่ํ9ากว่า 70 ชั 9วโมงต่อ 1 หน่วยกติ 
 

ทพ.691 ประสบการณ์วิชาชีพ: คลินิกรงัสีวินิจฉัย     2 หน่วยกิต 

DS 691 Professional Elective: Clinical Diagnostic Radiology 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม  
 ปฏบิตักิารแปลภาพรงัสรีอยโรคที9เกดิขึUนกบัช่องปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล  การถ่ายภาพรงัสี
เพื9องานทนัตกรรมดา้นต่างๆ เช่น งานทนัตกรรมรากเทยีม การถ่ายภาพขอ้ต่อขากรรไกร  การฉีดสารเขา้
ต่อมนํUาลาย การใชภ้าพรงัสดีจิติอลเพื9องานทนัตกรรม   
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry 
 Practice in oral and maxillofacial radiographic interpretation, special radiographs for 
dental treatment such as dental implant, temporomandibular joint radiographs, sialography and 
dental digital radiography 
 Field workshop is provided 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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ทพ.692 ประสบการณ์วิชาชีพ: เวชศาสตรช่์องปากคลินิกและการวินิจฉัย  2 หน่วยกิต 

 โรคช่องปาก          

DS 692 Professional Elective: Clinical Oral Medicine and Oral Diagnosis 

 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม  
 ปฏบิตักิารตรวจพเิคราะหโ์รค การวนิิจฉยัโรค วางแผนการรกัษาและบําบดัรกัษาผูป้่วยที9มรีอย
โรคในช่องปาก การตดัชิUนเนืUอและฝึกการอ่านผลตรวจทางจลุพยาธวิทิยา การตดิตามผลการรกัษา 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry 
 Practice in examination, diagnosis, treatment planning and treatment of oral lesions, 
biopsy, histopathological microscopic examination, and patient follow up 
 Field workshop is provided 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
 
ทพ.693 ประสบการณ์วิชาชีพ: ศลัยศาสตรช่์องปาก     2 หน่วยกิต 

DS 693 Professional Elective: Oral Surgery 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม  
 ปฏบิตัคิลนิิกศลัยศาสตรท์ี9เกี9ยวขอ้งกบัอุบตัเิหตุที9เกดิขึUนกบักระดูกขากรรไกรและใบหน้า การ
ทาํรากเทยีม  การแกไ้ขปญัหาการตดิเชืUอ  การปฏบิตังิานรว่มระหว่างทนัตแพทยแ์ละแพทย ์
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry 
 Practice in surgery clinic related to oral and maxillofacial bone injury, implantology, 
infection management, and co-operation between dentist and physician. 
 Field workshop is provided 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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ทพ.694    ประสบการณ์วิชาชีพ:ปริทนัตวิทยา     2 หน่วยกิต 

DS 694 Professional Elective: Periodontics 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม  
 ปฏิบตัิสงัเกตการณ์ในคลนิิกเฉพาะทางสาขาปรทินัตวิทยา และสมัมนาที9เกี9ยวข้องกับวิชา
ปรทินัตวทิยาเพื9อใหเ้กดิทศันคตต่ิอสาขาวชิาปรทินัตวทิยา 
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry 
 Observing periodontal treatments in periodontal clinic, seminar related to periodontics 
to acquired good attitude in periodontal treatment. 
 Field workshop is provided 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
 
ทพ.695 ประสบการณ์วิชาชีพ:ทนัตกรรมบรูณะ     2 หน่วยกิต 

DS 695 Professional Elective: Restorative Dentistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม  
 ปฏบิตักิารคลนิิกทนัตกรรมบูรณะที9มคีวามซบัซอ้น ไดแ้ก่ การทําอนิเลย ์ ออนเลยแ์ละวเีนียร์
รวมทั Uงศกึษาวสัดุบรูณะฟนัชนิดใหม่ๆ  
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry 
 Practice in complicated tooth restoration including inlay; onlay and veneer, innovative 
restorative materials 
 Field workshop is provided  
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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ทพ.696 ประสบการณ์วิชาชีพ: วิทยาเอน็โดดอนท ์     2 หน่วยกิต 

DS 696 Professional Elective: Endodontology 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม 
 ปฏิบตัิการรกัษาคลองรากฟนัรากเดียวและหลายรากที9มคีวามซับซ้อน และการสมัมนาที9
เกี9ยวขอ้งกบัวทิยาเอน็โดดอนท ์
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry 
 Practice in endodontic treatment in complicated single and multiroot canal tooth, 
seminar related to endodontics 
 Field workshop is provided  
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
 

ทพ.697  ประสบการณ์วิชาชีพ: ทนัตกรรมประดิษฐ ์     2 หน่วยกิต 

DS 697 Professional Elective: Prosthodontics 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ. 566 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมทั Uงปากทพ. 567 
คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ์: ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได้ และวชิา ทพ.662 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ์: ฟนั
เทยีมบางส่วนตดิแน่น  
 ปฏบิตังิานทนัตกรรมประดษิฐท์ี9มคีวามซบัซอ้นมากขึUน ทําฟนัเทยีมชนิดตดิแน่นและฟนัเทยีม
ชนิดถอดไดร้วมทั Uง งานทนัตกรรมประดษิฐท์ี9เกี9ยวขอ้งกบังานทนัตกรรมรากเทยีม 
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS 566Prosthodontic Clinic: Complete Denture, DS 
567Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture and DS 662Prosthodontic Clinic: Fixed 
Partial Denture 
 Practice in complicated prosthodontic treatment, fixed and removable prosthesis 
fabrication, prosthodontics for implant 
 Field workshop is provided 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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ทพ.698 ประสบการณ์วิชาชีพ: ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็    2 หน่วยกิต 

DS 698 Professional Elective: Pediatric Dentistry 
 วชิาบงัคบัก่อน : เคยศกึษาวชิา ทพ.568 คลนิิกทนัตกรรมสาํหรบัเดก็  
 ปฏบิตังิานทนัตกรรมสําหรบัเดก็ในผูป้่วยเดก็ที9มปีญัหาในการร่วมมอื รกัษาผูป้่วยเดก็ที9มโีรค
ทางระบบ การจดัการผูป้ว่ยเดก็ที9ตอ้งไดร้บัการรกัษาทางทนัตกรรมโดยการใหย้าสลบ 
 รายวชิานีUมกีารศกึษา ดงูานและฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที9 
 การวดัผลของวชิานีUแบ่งเป็น 2 ระดบัคอืระดบัใชไ้ด ้(S) และระดบัยงัใชไ้มไ่ด ้(U) 
 Prerequisite: Have earned credit of DS568Pediatric Dentistry Clinic 
 Practice in pediatric dental treatment in non co-operative children and children with 
systemic disease, pediatric dental treatment under general anesthesia observation 
 Field workshop is provided 
 Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U) 
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3.2 ชื+อ สกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒุิของอาจารย ์
  3.2.1  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 7499 0029 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. 

น.ส.ทพิวลัย ์เตชะนิธสิวสัดิ ̂ อนุมตับิตัร 
Ph.D. 
 
M.S.; Certificate 
of Residency 
Training 
ป.บณัฑติชั Uนสงู 
ท.บ. 
วท.บ. 

ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 
 
 
Pediatric Dentistry  
 
 
ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 

ทนัตแพทยสภา 
University of Otago, New 
Zealand  
University of Alabama at 
Birmingham, USA 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2540 
2537 

 
2532 

 
 

2526 
2524 
2522 

2. 3 8699 00053 XX X ศาสตราจารย ์ดร. น.ส.ศริวิรรณ  สบืนุการณ์ 
 

Ph.D. 
 
M.S. 
 
ป.บณัฑติ 
ท.บ. 

Information 
Management 
Information 
Management 
วทิยาเอน็โดดอนต ์

Asian Institute of Technology 
 
Asian Institute of Technology 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2548 
 

2544 
 

2538 
2535 
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ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

 3. 3 2096 00013 XX X  ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

น.ส.กมลพรรณ  ภกัด ี
 

Ph.D. 
 
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
นิยมอนัดบั 1)  

Dentistry (Molecular 
Biology) 

Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo, Japan 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2552 
 

2546 

4.  3 1022 01073 XX X อาจารย ์ น.ส.นนัทวรรณ  กระจ่างตา 
 

วท.ม. 
ท.บ. 

ทนัตกรรมหตัถการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2552 
2548 

 5. 3 1199 00122 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอวริทุธ ์  คลา้ยศริ ิ
 

วฒุบิตัรฯ  
ป.บณัฑติชั Uนสงู 
ท.บ. 

ทนัตกรรมหตัถการ 
ทนัตกรรมหตัถการ 

ทนัตแพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
2555 
2548 
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3.2.2  อาจารยผ์ูส้อนที+เป็นอาจารยป์ระจาํคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์จาํนวน 21 คน แยกตามสาขาวชิาต่างๆ ดงัต่อไปนีU 
สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก 
 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 1015 00771 XX X ศาสตราจารย ์ดร. นายสทิธชิยั ขนุทองแกว้ อนุมตับิตัร 
ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
ท.บ.  
วท.บ. 

ทนัตสาธารณสขุ 
 
 
 
 

ทนัตแพทยสภา 
อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2541 
2526 

 
2521 
2519 

2. 3 2096 00013 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์
ดร. 

น.ส.กมลพรรณ  ภกัด ี
 

Ph.D. 
 
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
นิยมอนัดบั 1) 

Dentistry (Molecular 
Biology) 

Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo, Japan 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2552 
 

2546 

3. 3 4017 00592 XX X อาจารย ์ดร. น.ส.กุสมุาวด ี อุทศิพนัธ ์ ปร.ด. 
วท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

ชวีเคมทีางการแพทย์ 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2553 
2547 

4. 3 102100860  XX X อาจารย ์ดร. นายเอกรฐั    หติโกเมท Ph.D. 
 
 
วท.บ. (เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1) 

Life Science (Cell 
and Molecular 
Biology) 
ชวีวทิยา  
(พนัธุศาสตร)์ 

University of Dundee, UK 
 
 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553 
 
 

2548 
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สาขาวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก  

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 1 229900317  XX X อาจารย ์ น.ส.วรรธน์วรรณ วงศภ์ทัรวร
กุล    

ท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

 มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2557 

2. 3 2302 00023 XX X  อาจารย ์ดร. น.ส. ธารนิี  ลบัไพร ี
 

Ph.D. (สาํเรจ็
การศกึษา พ.ศ. 
2559) 
ท.บ. 

Craniofacial Science 
 

The University of  Birtish 
Columbia, Canada 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 
 
 

2549 
 

สาขาวิชาศลัยศาสตรช์่องปาก 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1.  รองศาสตราจารย์ 
ดร. 

น.ส. เปรมจติ  อาภรณ์แม่
กลอง 

Ph.D 
 
 
MD.Sc. 
 
ท.บ. 

Biomedical 
Sciences 
 
 
Oral and 
Maxillofacial 
Surgery 

University of Wuerzberg 
School of Dentistry, Germany
/มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
University of Melbourne 
School of Dentistry, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2545 
 
 

2539 
 

2532 
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สาขาวิชาทนัตกรรมหตัถการ 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 1199 00122 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 

นายอวริทุธ ์  คลา้ยศริ ิ
 

วฒุบิตัรฯ  
ป.บณัฑติชั Uนสงู 
ท.บ. 

ทนัตกรรมหตัถการ 
ทนัตกรรมหตัถการ 

ทนัตแพทยสภา 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2557 
2555 
2548 

2. 3 1022 01073 XX X อาจารย ์ น.ส.นนัทวรรณ  กระจ่างตา 
 

วท.ม. 
ท.บ. 

ทนัตกรรมหตัถการ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2552 
2548 

 

สาขาวิชาปริทนัตวิทยา 
ลาํดบั

ที+ 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 
ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
1. 1 1004 00022 XX X อาจารย ์ นายพรพล  แสนปญัญาไว M.Sc. 

(สาํเรจ็การศกึษา 
พ.ศ. 2559) 
ทบ.(เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 
วท.ม. 
วท.บ. 

Dental Implant 
 
 
 
 
เทคโนโลยชีวีภาพ 
เทคโนโลยชีวีภาพ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2559 
 
 

2555 
 

2553 
2549 
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สาขาวิชาวิทยาเอน็โดดอนท ์

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 8699 00053 XX X ศาสตราจารย ์ดร. น.ส.ศริวิรรณ  สบืนุการณ์ 
 

Ph.D. 
 
M.S. 
 
ป.บณัฑติ 
ท.บ. 

Information 
Management 
Information 
Management 
วทิยาเอน็โดดอนต ์

Asian Institute of Technology 
 
Asian Institute of Technology 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

2548 
 

2544 
 

2538 
2535 

2. 1 7399 00046 XX X อาจารย ์ นายเกรยีงไกร  ปิ9นชาํนาญกุล 
 

M.Sc. (สาํเรจ็
การศกึษา พ.ศ.
2560) 
ท.บ. 

Major in 
Endodontics 
 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2560 
 
 

2552 
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สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์  
ลาํดบั

ที+ 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 
ตาํแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบนั ปี พ.ศ. 
1. 3 1005 00360 XX X อาจารย ์ดร. น.ส.พรรณาภา  สนิธุประเสรฐิ Ph.D. 

ท.บ. 
Dental of Health University of Sheffield, UK 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2554 
2544 

2. 3 7399 00137 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร. 

น.ส.นงลกัษณ์  เจรญิวรลกัษณ์ 
 

Dr.med.dent 
 
Fzchzahnaerztin fuer 
Kieferor thopaedie 
ป.บณัฑติ
วทิยาศาสตร์
การแพทยค์ลนิิก 
ท.บ. 

Orthodontics 
 
Orthodontics 
 
 
ทนัตกรรมประดษิฐ์ 

Ludwig Maximilian University, 
Germany 
Bayerische Landes Zahnarzte 
Kammer, Germany 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2549 
 

2548 
 
 

2535 
 

2531 
3.  อาจารย ์ดร. Miss Lili  Yang Ph.D. 

D.D.S. 
Dentistry มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

Kunming Medical  
University 

2557 
2548 

4. 3 102300237  XX X อาจารย ์ดร. น.ส.ปญัจพร   วงศว์ทิยากลู ปร.ด. 
 
 
วท.ม. 
วท.บ. 

วทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยพีอลเิมอร ์
(หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
วทิยาศาสตรพ์อลิ
เมอรเ์คม ี

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัศลิปากร 

2555 
 
 

2550 
2545 
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ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

5. 3 5701 00021 XX X อาจารย ์ นายกนัต ์ วงศก์าํแหง 
 

M.Sc. (สาํเรจ็
การศกึษา พ.ศ.
2559) 
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

Prosthodontics  Iowa University, USA  
 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 
 

 
2552 

สาขาวิชาทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 7499 0029 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. 

น.ส.ทพิวลัย ์เตชะนิธสิวสัดิ ̂ อนุมตับิตัร 
Ph.D. 
 
M.S.; Certificate of 
Residency Training 
ป.บณัฑติชั Uนสงู  
ท.บ. 
วท.บ. 

ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 
 
 
Pediatric Dentistry  
 
ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 

ทนัตแพทยสภา 
University of Otago, New 
Zealand  
University of Alabama at 
Birmingham, USA 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2540 
2537 

 
2532 

 
2526 
2524 
2522 
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ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

2. 1 1007 00502 XX X อาจารย ์ น.ส.ณฐัฐา  สวุรรณศร ี วฒุบิตัรฯ (สาํเรจ็
การศกึษา พ.ศ.
2560) 
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ ทนัตแพทยสภา 
 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2560 
 
 

2554 

3. 1 1020 00944 XX X อาจารย ์ น.ส.ปิยาภรณ์  พลูธนะสาร วุฒบิตัรฯ  (สาํเรจ็
การศกึษา พ.ศ.
2560) 
ท.บ.  

ทนัตกรรมสําหรบั
เดก็ 

ทนัตแพทยสภา 
 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2560 
 
 

2555 
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สาขาวิชาทนัตกรรมจดัฟัน  

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 7399 00137 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 
ดร. 

น.ส.นงลกัษณ์  เจรญิวรลกัษณ์ 
 

Dr.med.dent 
 
Fzchzahnaerztin fuer 
Kieferor thopaedie 
ป.บณัฑติ
วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
คลนิิก 
ท.บ. 

Orthodontics 
 
Orthodontics 
 
 
ทนัตกรรมประดษิฐ ์
 

Ludwig Maximilian University, 
Germany 
Bayerische Landes Zahnarzte 
Kammer, Germany 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2549 
 

2548 
 
 

2535 
 

2531 
2. 1 1020 00543 XX X  อาจารย ์ น.ส.พชัรพไิล  นิธฤิทธไิกร วฒุบิตัรฯ (สาํเรจ็

การศกึษาพ.ศ.2561) 
ท.บ.  

ทนัตกรรมจดัฟนั ทนัตแพทยสภา 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2561 
 

2553 
สาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน 

 ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 1015 00771 XX X ศาสตราจารย ์ดร. นายสทิธชิยั ขนุทองแกว้  อนุมตับิตัร 
ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 
 
ท.บ.  
วท.บ. 

ทนัตสาธารณสขุ 
 
 
 
 

ทนัตแพทยสภา 
อายุรศาสตรเ์ขตรอ้น 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2541 
2526 

 
2521 
2519 
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3.2.3 อาจารยผ์ูส้อนที+เป็นอาจารยป์ระจาํวิทยาลยัแพทยศาสตรน์านาชาติจฬุาภรณ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ จาํนวน 23 คน ดงัต่อไปนีU 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 5106 00024 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย์ 

นายพรีะพงศ ์   กติภิาวงค ์ อว. 
ประกาศนียบตัร 
 
พ.บ. 
 
ภ.บ. 

 เวชศาสตรค์รอบครวั 
 อายุรศาสตรโ์รคหวัใจ 
 
 แพทยศาสตร ์
 
เภสชัศาสตร ์

แพทยสภา 
University of Newcastle upon 
Tyne 
Lyceum Northwestern, FQD-
MF 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2546 
2538 

 
2530 

 
2525 

2. 3 3503 00523 XX X อาจารย ์ดร. นิรามยั  สรอ้ยจกัร ์ ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
วท.บ. (เกยีรติ
นิยมอนัดบั 1) 

ชวีเคม ี
 
เทคโนโลยชีวีภาพ  

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

2554 
 

2547 

3. 3 6099 0060 XX X อาจารย ์ดร. นายศรณัย ูพลนิกร 
 

ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
วท.บ. 

ชวีเคม ี
 
ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

2554 
 

2549 
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ลาํดั
บที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี 

พ.ศ. 
4.  1 1014 00207 XX X อาจารย ์ดร. นภมณ ี คอนทอง ปร.ด. 

 
 
พย.บ 

กายวภิาคศาสตร์
และชวีวทิยา
โครงสรา้ง 
 

คณะวทิยาศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาล
รามาธบิด ีมหาวทิยาลยัมหดิล 

2556 
 
 

2549 
 

5. 5 4408 9004 XX X อาจารย ์ดร. สภุาวด ี ภาบบัภา ปร.ด. 
 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

สรรีวทิยาทาง
การแพทย์ 
สรรีวทิยาทาง
การแพทย์ 
พยาบาลศาสตร ์

คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม

2556 
 

2552 
 

2547 
6. 3 4099 00533 XX X รอง

ศาสตราจารย ์
ดร. 

ทวพีร  สทิธริาชา Doctor of 
Philosophy 
วท.ม. 
วท.บ. 

Neurophysiology 
 
สรรีวทิยา 
ชวีเคม ี

Monash University , 
Australia 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2531 
 

2518 
2516 

7. 3 1012 00460 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย์
ดร. 

วรีะชยั  ทติภากร 
 

ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
วท.บ. 

ชวีวทิยา 
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2548 
 

2541 
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ลาํดั
บที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี 

พ.ศ. 
8. 3 4401 0068X XX X อาจารย ์ดร. องัคณา  กระจ่าง ดษุฎบีณัฑติ 

วท.ม. 
 
วท.บ. 

อณูชวีวทิยา 
เทคโนโลยชีวีภาพ 
 
ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2555 
2547 

 
2543 

9. 3 3099 00618 XX X อาจารย ์ดร. ธารารฏัฐ ์ นวลสนิท ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
วท.บ. 

เภสชัการ 
 
เภสชัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2554 
 

2542 
10. 3 3206 00699 XX X อาจารย ์ดร. โสภดิา  สขุประเสรฐิ ปรชัญาดษุฎี

บณัฑติ 
วท.ม. 
วท.บ. 

ชวีเคม ี
 
ชวีเคม ี
เคม-ีชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2556 
 

2551 
2547 

11. 1 1014 99021 XX X อาจารย ์ดร. ทพิวรรณ  พศิวง ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
วท.บ. 

วทิยาภูมคิุม้กนั 
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2556 
 

2550 
12. 1 7099 00029 XX X อาจารย ์ดร. มยุรฉตัร  แกว้มณี ปรชัญาดษุฎี

บณัฑติ 
วท.บ. 

ชวีเวชศาสตร ์
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2556 
 

2549 
13.  3 3599 00048 XX X อาจารย ์ดร. ศาสตราชยั ประสพด ี ปรชัญาดษุฎี

บณัฑติ 
สพ.บ. 

ปรสติวทิยา 
 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2557 
 
2551 
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ลาํดั
บที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี 

พ.ศ. 
14. 3 4099 00174 XX X อาจารย ์ดร. ชาทะนนัท ์เอี9ยมอุดมกาล ปรชัญาดษุฎี

บณัฑติ 
สพ.บ. 

ปรสติวทิยา 
 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2558 
 
2551 

15. 3 6599 00211 XX X 

 

อาจารย ์ดร. อนัธฌิา  คณุจนัทรโชต ิ ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
สพ.บ. 

พนัธุวศิวกรรม 
 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2558 
 
2550 

16. 3 4103 00528 XXX อาจารย ์ดร. เทวา  พนกัศร ี ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
 
 
วท.ม.  
 
 
 
วท.บ. 

Molecular  
Genetics and 
Genetic  
Engineering 
Molecular  
Genetics and  
Genetic  
Engineering 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2558 
 
 
 
2550 
 
 
 
2547 

17. 3 1006 01644 XX X อาจารย ์ดร. น.ส. อารจีรรย ์ โสตถพินัธุ ์ ปรชัญาดษุฎี
บณัฑติ 
วท.บ. 

Neuroscience มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2551 
 
2545 
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ลาํดั
บที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี 

พ.ศ. 
18. 3 1016 00584 XX X  อาจารย ์ นายวชิยั ทรพัยท์ววีศนิ Doctor of Medicine 

M.Ba. 
วท.บ. 

 
 
Computer Science 

Medical University of Lodz, Poland 
Tennessee State University, USA 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

2552 
2541 

2536 
19. 1 3604 00094 XX X อาจารย ์ดร. นายสวุทิย ์ชยัศร ี ปรชัญาดุษฎี

บณัฑติ 
วท.บ. 

ชวีเวชศาสตร ์
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2557 
 

2551 
20. 3 4713 00004 XX X อาจารย ์ดร. สมพงษ์ ทะบนัหาร ปรชัญาดุษฎี

บณัฑติ 
วท.บ. 

จุลชวีวทิยาทาง
การแพทย ์
ชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

2557 
 

2549 
21. 1 4501 00022 XX X อาจารย ์ดร. อจัฉรา ภมูเิยน็ ปรชัญาดุษฎี

บณัฑติ 
วท.บ. 

ชวีเวชศาสตร ์
 
เทคนิคการแพทย ์

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2557 
 

2549 
22. 3 4804 00212 XX X  อาจารย ์ดร. นิภาภรณ์ แสนคุณทา้ว ปรชัญาดุษฎี

บณัฑติ 
วท.ม. 
 
วท.บ. 

จุลชวีวทิยาทาง
การแพทย ์
จุลชวีวทิยาทาง
การแพทย ์
จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

2557 
 

2550 
 
2546 

23. 3 4399 00021 XX X อาจารย ์ดร. อตภิทัร ยาศริ ิ ปรชัญาดุษฎี
บณัฑติ 
วท.บ. 

จุลชวีวทิยาทาง
การแพทย ์
จุลชวีวทิยา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2557 
 

2549 
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3.2.3  อาจารยพ์ิเศษและผูท้รงคณุวฒุิ จาํนวน 16 คน แยกตามสาขาวชิาต่างๆ ดงัต่อไปนีU 
สาขาวิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1.  ศาสตราจารย ์ดร. อะนฆั เอี9ยมอรณุ Ph.D. 
 
M.Sc. 
ท.บ. 

 University of British 
Colombia, Canada 
University of Minnesota, USA 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

2.  ศาสตราจารย ์ดร. สวุมิล ทวชียัศุภพงษ์ ดษุฏบีณัฑติ 
ท.บ. 

พยาธชิวีวทิยา มหาวทิยาลยัมหดิล 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

3.  รองศาสตราจารย ์
ดร. 

พลธรรม ไชยฤทธิ ̂ Ph.D. 
M.Sc. 
 
ท.บ. 

Dental Science 
Dental Diagnostic 
Science 
 

Indiana University, USA 
Indiana University, USA 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 

4.  ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. 

ประทานพร อารรีา 
ชการณัย ์

ดษุฏบีณัฑติ 
ประกาศนียบตัร
บณัฑติ  
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 
วท.บ. 

ชวีวทิยาช่องปาก 
เวชศาสตรช์่องปาก 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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สาขาวิชาศลัยศาสตรช์่องปาก 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1.  ศาสตราจารย์ นายณฐัเมศร ์ วงศส์ริฉิตัร วฒุบิตัรฯ  
Cert.in Advance 
programme  
ท.บ.  
วท.บ. 

 ศลัยศาสตรช์่องปาก 
Oral and 
Maxillofacial 
Surgery 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
Osaka University, Japan 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 

2. 3 1199 00163 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารยด์ร. 

นายยสนนัท ์ จนัทรเวคนิ 
 

ดษุฏบีณัฑติ 
 
Fellowship 
 
อนุมตับิตัรฯ 
 
วฒุบิตัรฯ 
 
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 2) 

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ
ช่องปาก 
Oral and 
Maxillofacial 
Surgery ศลัยศาสตร์
ช่องปากและแมก็ซลิ
โลเฟเชยีล 
ศลัยศาสตรช์่องปาก
และแมก็ซลิโลเฟเชยีล 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 
University of Texas 
Southeastern Medical, USA  
ทนัตแพทยสภา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2557 
 

2546 
 

2541 
 

2539 
 

2535 

3.  อาจารย ์ นายศุภชยั  สพุรรณกุล Fellowship   
 
วฒุบิตัรฯ  
 
ท.บ.  

ทนัตกรรมรากเทยีม 
 
ศลัยศาสตรช์่องปาก 
และแมก็ซลิโลเฟเชยีล 
 

Loma Linda University School 
of Dentistry 
ทนัตแพทยสภา 
 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2555 
 

2551 
 

2546 
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สาขาวิชาทนัตกรรมหตัถการ/วิทยาเอน็โดดอนท์ 
 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1.  อาจารย ์ รมยว์ลยั แมน้โกศล ป.บณัฑติ 
ป.บณัฑติ 

 ท.บ.  

วทิยาเอน็โดดอนท ์
ทนัตกรรมหตัถการ 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 
 
 

สาขาวิชาปริทนัตวิทยา 
 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 4033 00526 XX X ผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ดร. 

ดษุฎ ี หอมด ี อนุมตับิตัร 
Ph.D. 
 
ท.บ. (เกยีรตนิิยม
อนัดบั 1 เหรยีญ
ทอง) 

ปรทินัตวทิยา 
Periodontology 
 
 

ทนัตแพทยสภา 
Tokyo Medical and Dental 
University, Japan 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 
 

 
2549 

 
2544 

2.  อาจารย ์ ดศิวรรณ อืUอเชี9ยวชาญกจิ Fellowship   
 
วท.ม. 
ท.บ.  

ทนัตกรรมรากเทยีม 
 
ปรทินัตวทิยา 
 

Loma Linda University School 
of Dentistry 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2556 
 

2553 
2550 
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สาขาวิชาทนัตกรรมประดิษฐ์ 
 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 100602570  XX X ศาสตราจารย์ 
เกยีรตคิณุ 

นางพจนรรถ  เบญจกุล อนุมตับิตัรฯ 
ปรญิญาโท 
ปรญิญาโท 
ประกาศนียบตัร 
ท.บ. 

ทนัตกรรมประดษิฐ์ 
การศกึษา 
ทนัตกรรมประดษิฐ์ 
ทนัตกรรมประดษิฐ์ 
 

ทนัตแพทยสภา 
Indiana University, U.S.A. 
Indiana University, U.S.A. 
Indiana University, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2544 
2514 
2513 
2511 
2510 

2.  รองศาสตราจารย ์
ดร. 

น.ส.กาญจนา  กาญจนทววีฒัน์  Diplomate  
 
D.Sc. 
 
M.Sc.  
Certificate   
ท.บ. 

American Board of 
Prosthodontics 
Biomaterials / 
Prosthodontics 
Dental Research 
Prosthodontics 
 

Boston University, USA 
 
USA 
 
Tufts University, USA  
Tufts University,USA
มหาวทิยาลยัมหดิล 

 
 
 
 
 
 

2536 
3.  อาจารย ์ นายปรญิญา  อมรเศรษฐชยั M.Sc.  

ท.บ. 
Prosthodontics 
 

มหาวทิยาลยัมหดิล 
มหาวทิยาลยัมหดิล 

2552 
2546 
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ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

4.  อาจารย ์ สมเกยีรต ิ อิ9มพล ี Fellowship 
 
Residency 
M.Sc.  
ท.บ. 

Esthetic and Implant 
Dentistry 
Prosthodontics 
Prosthodontics 
 

Georgia Regents University  
 
Georgia Regents University  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2557 
 

2556 
2549 
2545 

สาขาวิชาทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1. 3 4799 00196 XX X อาจารย ์ ปรญิดา  ทศัณรงค ์ วฒุบิตัรฯ 
ทนัตแพทยป์ระจาํ
บา้น 
ท.บ. 

ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 
ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 
 
 

ทนัตแพทยสภา 
มหาวทิยาลยัมหดิล 
 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

2555 
2554 

 
2541 

 

สาขาวิชาทนัตกรรมชุมชน 

ลาํดบั
ที+ 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

ตาํแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื+อ – สกลุ คณุวฒุิ สาขาวิชา สาํเรจ็การศึกษาจาก 
สถาบนั ปี พ.ศ. 

1.  อาจารย ์ บุญเอืUอ  ยงวานิชากร อนุมตับิตัรฯ 
สม. 
ท.บ. 

ทนัตสาธารณสขุ 
 
 

ทนัตแพทยสภา 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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4.  องคป์ระกอบเกี+ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม  
  หลกัสตูรจดัใหม้กีารฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรายวชิาดงันีU 

(1) พจพ.200การพฒันาความเป็นวชิาชพีทางการแพทย ์1 

(2) ทพ.433 การวางแผนสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากระดบัชุมชนและเครอืขา่ย 

(3) ทพ.631การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากภาคสนาม 

(4) ทพ.665ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม 

(5) ทพ.69X ประสบการณ์วชิาชพี 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และประพฤตตินอยูใ่นหลกัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ และ 
เจตคตอินัดงีามต่อการประกอบวชิาชพี 

4.1.2 มคีวามซื9อสตัย ์มรีะเบยีบวนิยั 
4.1.3 มจีติสาํนึกในการดแูลผูป้ว่ยดว้ยความเมตตา กรณุา เคารพศกัดิศ̂รขีองความเป็นมนุษย ์
4.1.4 ปฏบิตัตินตามพระราชบญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบของวชิาชพีและกฎหมายที9เกี9ยวขอ้ง 
4.1.5 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในสาระสาํคญัของศาสตรท์ี9เป็นพืUนฐานชวีติ ความรูพ้ืUนฐานทาง

มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์กระบวนการบรหิารและการจดัการ กฎหมายและการ
ปกครอง 

4.1.6 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพืUนฐานทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทยแ์ละ
ทนัตแพทย ์รวมถงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบสุขภาพ 

4.1.7 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสําคญัของการรกัษาทางทนัตกรรม สามารถนําความรูไ้ป
ประยกุตใ์ชไ้ดใ้นการตรวจ การวนิิจฉยั การวางแผนการรกัษา ในการบาํบดัโรค ฟืUนฟู คง
สภาพในช่องปาก โดยคาํนึงถงึหลกัสุขภาพองคร์วม 

4.1.8 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเปลี9ยนแปลงของเทคโนโลย ีสงัคม วฒันธรรมและสิ9งแวดลอ้ม
ที9มผีลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ 

4.1.9 มทีกัษะในกระบวนการคดิ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหอ์ยา่งมรีะบบมเีหตุผล รวมถงึการมี
ความคดิสรา้งสรรค ์

4.1.10 สามารถสบืคน้ ประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่างๆ อยา่งมวีจิารณญาณ โดยอาจ
ใชร้ว่มกบัประสบการณ์หรอืนําไปประยกุตใ์นการดแูลผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

4.1.11 สามารถเลอืกใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางการวจิยัและนวตักรรมที9เหมาะสมใน
การใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม 

4.1.12 สามารถวเิคราะหป์ญัหาเพื9อไปแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบรบิททางสุขภาพที9
เปลี9ยนไป 
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4.1.13 มมีนุษยสมัพนัธท์ี9ด ีนําไปสู่ความสามารถในการบรหิารจดัการ การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื9น 
และดแูลผูป้ว่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

4.1.14 รูจ้กับทบาทและการปฏบิตัตินในการเป็นผูนํ้าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 
4.1.15 มคีวามรบัผดิชอบบทบาทหน้าที9การงาน มวีนิยัและปฏบิตัติามกตกิาของสงัคม 
4.1.16 มคีวามเขา้ใจและแสดงบทบาทของตนเองในสงัคมและวฒันธรรม และภาวะเศรษฐกจิได้

อยา่งเหมาะสม 
4.1.17 มทีกัษะในการสื9อสารและสรา้งสมัพนัธภาพที9ดกีบัผูป้ว่ยและบุคคลอื9นอยา่งเหมาะสม 
4.1.18 มทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษตามความจาํเป็นของวชิาชพี 
4.1.19 สามารถประยกุตใ์ชต้รรกะ คณติศาสตรแ์ละสถติใินการแนะนําและประกอบการตดัสนิใจ

ใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมอยา่งเหมาะสม 
4.1.20 มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร การปฏบิตังิาน การศกึษาคน้ควา้

และประมวลขอ้มลู  
4.1.21 สามารถรวบรวมขอ้มลูโดยซกัประวตั ิและการตรวจ ประเมนิสภาวะผูป้ว่ยทั Uงทาง

การแพทยแ์ละทางทนัตกรรม รวมทั Uงการบนัทกึเวชระเบยีนของผูป้ว่ยไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

เป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
4.1.22 สามารถวนิิจฉยัเบืUองตน้ และวนิิจฉัยแยกโรคทางทนัตกรรมโดยการแปลผลที9ไดจ้าก

ขอ้มลูต่างๆ จากการตรวจผูป้ว่ย 
4.1.23 สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม โดยใชห้ลกัการดแูลผูป้ว่ยแบบองคร์วม และ

การมสี่วนรว่มของผูป้ว่ย ทาํการปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทยก์รณีจาํเป็น และ/
หรอืส่งต่อผูป้ว่ยไปรบัการรกัษาต่อได ้

4.1.24 สามารถจดัการดแูลรกัษาทางทนัตกรรม ฟืUนฟูสภาพช่องปาก และส่งต่อผูป้ว่ยไปรบัการ
รกัษาต่อในกรณีซบัซอ้น รวมทั Uงการตดิตาม และประเมนิผลการรกัษา 

4.1.25 สามารถป้องกนัและจดัการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซอ้นทางทนัตกรรม และทาง
การแพทย ์

4.1.26 สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทั Uงระดบับุคคล ครอบครวัและชุมชน 

โดยผ่านแนวคดิการดแูลสุขภาพแบบองคร์วม 
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4.2 ช่วงเวลา 

4.2.1 พจพ. 200การพฒันาความเป็นวชิาชพีทางการแพทย ์1 ภาคเรยีนที9 2 ของชั Uนปีที9 2 

4.2.2 ทพ.433 การวางแผนสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากระดบัชุมชนและเครอืขา่ย ภาคเรยีนที9 1 

ของชั Uนปีที9 4 

4.2.3 ทพ.631 การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากภาคสนาม ภาคเรยีนที9 2 ของชั Uนปีที9 6 

4.2.4 ทพ.665ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม  ภาคเรยีนที9 2 ของชั Uนปีที9 6 

4.2.5 ทพ.69X ประสบการณ์วชิาชพีภาคเรยีนที9 2 ของชั Uนปีที9 6 

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

4.3.1 พจพ.200การพฒันาความเป็นวชิาชพีทางการแพทยใ์ชเ้วลา 4 สปัดาห/์140-160 ชั 9วโมง 

4.3.2 ทพ.433 การวางแผนสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากระดบัชุมชนและเครอืขา่ยใชเ้วลา 4 

สปัดาห/์140-160 ชั 9วโมง 

4.3.3 ทพ.631 การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากภาคสนาม ใชเ้วลา 4 สปัดาห/์140-160 ชั 9วโมง 

4.3.4 ทพ.665ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนามใชเ้วลา 4 สปัดาห/์140-160 ชั 9วโมง 

4.3.5 ทพ.69X ประสบการณ์วชิาชพีใชเ้วลา 4 สปัดาห/์140-160 ชั 9วโมง 

5. ข้อกาํหนดเกี+ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั 

  5.1  คาํอธิบายโดยย่อ 

 ปฏบิตักิารเขยีนโครงรา่งการวจิยั ที9เกี9ยวขอ้งกบัสุขภาพช่องปาก วางแผนการวจิยั การนําเสนอ

โครงรา่งการวจิยั ดําเนินการทดลอง วเิคราะหแ์ละนําเสนอขอ้มลูหน้าชั Uนเรยีน การจดัทํารายงานภายใต้

การดแูลของอาจารยท์ี9ปรกึษา 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพืUนฐานทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทยแ์ละ

ทนัตแพทย ์รวมถงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบสุขภาพ 

5.2.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเปลี9ยนแปลงของเทคโนโลย ีสงัคม วฒันธรรมและสิ9งแวดลอ้ม

ที9มผีลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ 

5.2.3 สามารถสบืคน้ ประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่างๆ อยา่งมวีจิารณญาณ โดยอาจ

ใชร้ว่มกบัประสบการณ์หรอืนําไปประยกุตใ์นการดูแลผูป้่วยไดอ้ย่างเหมาะสมและปลอดภยั 

5.2.4 สามารถเลอืกใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร ์ทางการวจิยัและนวตักรรมที9เหมาะสมใน

การใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม 
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5.2.5 สามารถวเิคราะหป์ญัหาเพื9อไปแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และบรบิททางสุขภาพที9

เปลี9ยนไป 

5.2.6 มมีนุษยสมัพนัธท์ี9ด ีนําไปสู่ความสามารถในการบรหิารจดัการ การทาํงานรว่มกบัผูอ้ื9น 

และดแูลผูป้ว่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.2.7 รูจ้กับทบาทและการปฏบิตัตินในการเป็นผูนํ้าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5.2.8 สามารถประยกุตใ์ชต้รรกะ คณติศาสตรแ์ละสถติใินการแนะนําและประกอบการตดัสนิใจ

ใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมอยา่งเหมาะสม 

5.2.9 มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร การปฏบิตังิาน การศกึษาคน้ควา้

และประมวลขอ้มลูข่าวสาร วทิยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยตระหนกัถงึการ

พฒันาตนเองและการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

5.3 ช่วงเวลา 

5.3.1 ภาคเรยีนที9 1 ของชั Uนปีที9 5 ศกึษาระเบยีบวธิวีจิยั หลกัชวีสถติ ิจรยิธรรมการวจิยั และ

จดัทําโครงรา่งการวจิยั 

5.3.2 ภาคเรยีนที9 1 ของชั Uนปีที9 6 ดาํเนินการวจิยัและรายงานผล 

5.4  จาํนวนหน่วยกิต 

5.4.1 ชั Uนปีที9 5 จาํนวน  3 หน่วยกติ  

5.4.2 ชั Uนปีที9 6 จาํนวน  4 หน่วยกติ 

 5.5  การเตรียมการ  

 ใหค้วามรูพ้ืUนฐานทางวจิยัทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพช่องปาก และเลอืกแบ่งกลุ่มตามหวัขอ้ที9สนใจ 

กําหนดอาจารยท์ี9ปรกึษา กําหนดชั 9วโมงใหค้าํปรกึษา มคีู่มอืกําหนดขั Uนตอนการทํางานและกรอบเวลาใน

การทํางาน การเสนอโครงร่างงานวจิยัต่อคณะกรรมการรายวชิาและคณะกรรมการจรยิธรรมการวจิยั 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์การดําเนินการวจิยั และนําเสนอผลงานวจิยั และประกวดงานวจิยัเป็นประจาํ

ทุกปีการศกึษา ส่งรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์และรวบรวมไวท้ี9หอ้งสมดุคณะฯ 

 5.6  กระบวนการประเมินผล  

 มกีารประเมนิผลเป็น 2 ระยะ 

5.6.1 ชั Uนปีที9 5 ประเมนิประเมนิผลสมัฤทธิท̂างการเรยีน และความสําเรจ็ของโครงร่างงานวจิยั

โดยอาจารยท์ี9ปรกึษาและอาจารยป์ระจาํวชิา จากการใหน้กัศกึษานําเสนอโครงรา่งงานวจิยั 

5.6.2 ชั Uนปีที9 6 ประเมนิความสําเรจ็ของโครงงานวจิยั โดยอาจารยท์ี9ปรกึษาและอาจารยป์ระจาํ

วิชา จากการนําเสนองานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื9อรับการ

ประเมนิผลโดยอาจารยท์ี9ปรกึษา 
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หมวดที+ 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธห์รือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.1 การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ใฝรู่ ้
ตดิตามความก้าวหน้าทาง
วทิยาศาสตรอ์ยา่งต่อเนื9อง 

1) จดัการเรยีนการสอนแบบการใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-based 
learning) โดยเริ9มตั Uงแต่ชั Uนปีที9 3 จนถงึชั Uนปีที9 6 
2) นกัศกึษาเรยีนรูจ้ากกรณศีกึษาของผูป้ว่ย 
3) มกีารทําโครงการวจิยัวทิยาศาสตรส์ุขภาพช่องปาก เพื9อให้
นกัศกึษาคน้ควา้หาขอ้มลูดว้ยตนเอง 

1.2 การมคีุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชพี 

1) มรีายวชิาที9จดัการเรยีนการสอนเกี9ยวกบัคุณธรรม จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณวชิาชพีในหมวดวชิาศกึษาทั 9วไปและวชิาชพี 
2) มกีารสอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพีในวชิา
อื9นๆ  
3) มกีารจดักจิกรรมและส่งเสรมิใหน้กัศกึษาเขา้รว่ม เช่น โครงการ
ปจัฉิมนิเทศ   

1.3 การมสี่วนรว่มเสรมิสรา้ง
สุขภาพช่องปากที9ดขีองประชาชน 

1) มรีายวชิาที9จดัการเรยีนการสอนใหน้กัศกึษาไดด้งูานและฝึก
ปฏบิตังิานนอกสถานที9 โดยใหน้กัศกึษาไดม้สี่วนรว่มในการสรา้งเสรมิ
สุขภาพช่องปากที9ดใีหก้บัประชาชน  
2) มกีารจดักจิกรรมใหน้กัศกึษาเขา้รว่ม เช่นโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
ช่องปากเนื9องในวนัทนัตสาธารณสุขแห่งชาต ิโครงการส่งเสรมิสุขภาพ
ช่องปากเนื9องในวนัมหดิล โครงการค่ายสานฝนัหมดฟนัโดม โครงการ
ธรรมศาสตรว์ชิาการ โครงการเปิดป้ายทนัตะ มธ. (TU Open house) 
โครงการทนัตกรรมพระราชทานในสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา และ 
การออกหน่วยทนัตกรรมพระราชทาน เป็นตน้ 

 
 

 

 

 

 



  มคอ.2 

106 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั +วไปส่วนที+1 

2.1.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
1)  มคีวามซื9อสตัยส์ุจรติ 
2)  มคีวามเป็นธรรม 
3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4)  มวีนิยั 
5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
6)  มจีติอาสา 

 

2.1.2 ด้านความรู้ 
1)  มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ี9เกี9ยวขอ้ง 
2)  สามารถวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
3)  สามารถนําความรูห้ลกัการทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

2.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะหป์ญัหาประเมนิทางเลอืกและเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหาและผล

การตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มคีวามคดิรเิริ9มอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามคดิในเชงิบวก 
4)  มคีวามใฝ่รูต้ดิตามการเปลี9ยนแปลงเพื9อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื9อง 

 

2.1.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1)  รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื9นและยอมรบัความแตกต่าง 
2)  มคีวามเป็นผูนํ้าและกลา้ทาํกลา้แสดงออกในสิ9งที9ถูกตอ้ง 
3)  มคีวามรบัผดิชอบในงานในหน้าที9ที9ไดร้บัมอบหมาย 
4)  มวีุฒภิาวะทางอารมณ์มคีวามสามารถในการปรบัตวัการควบคุมอารมณ์และความอดทน 
5)  ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื9นและมคีวามเป็นพลเมอืงด ี

 

2.1.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถประยกุตใ์ช ้
 ในการสื9อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3)  มทีกัษะในการคดิคํานวณ 
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4)  มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์เชงิคณิตศาสตรแ์ละสถติเิก็บรวบรวมขอ้มูลและนําเสนอ
ขอ้มลู 

 

2.2 หมวดวิชาศึกษาทั +วไปส่วนที+ 2 
2.2.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1)  มคีวามซื9อสตัยส์ุจรติ 
2)  มคีวามเป็นธรรม 
3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4)  มวีนิยั 
5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
6)  มจีติอาสา 

 

2.2.2 ด้านความรู้ 
1)  มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ี9เกี9ยวขอ้ง 
2)  สามารถวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
3)  สามารถนําความรูห้ลกัการทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะหป์ญัหาประเมนิทางเลอืกและเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหาและผล

การตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มคีวามคดิรเิริ9มอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามคดิในเชงิบวก 
4)  มคีวามใฝ่รูต้ดิตามการเปลี9ยนแปลงเพื9อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื9อง 
 

2.2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1)  รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื9นและยอมรบัความแตกต่าง 
2)  มคีวามเป็นผูนํ้าและกลา้ทาํกลา้แสดงออกในสิ9งที9ถูกตอ้ง 
3)  มคีวามรบัผดิชอบในงานในหน้าที9ที9ไดร้บัมอบหมาย 
4)  มวีุฒภิาวะทางอารมณ์มคีวามสามารถในการปรบัตวัการควบคุมอารมณ์และความอดทน 
5)  ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื9นและมคีวามเป็นพลเมอืงด ี

 

2.2.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถประยกุตใ์ช ้
 ในการสื9อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
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3)  มทีกัษะในการคดิคํานวณ 
4)  มทีกัษะในการคดิวเิคราะห์เชงิคณิตศาสตรแ์ละสถติเิก็บรวบรวมขอ้มูลและนําเสนอ

ขอ้มลู 
 

2.2.6 ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
1) สามารถรวบรวมขอ้มลูโดยการซกัประวตั ิและการตรวจ ประเมนิสภาวะผูป้่วยทั Uงทาง

การแพทย์และทางทันตกรรม รวมทั Uงการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกตอ้ง เป็นระบบตามมาตรฐานวชิาชพี 

2)  สามารถวนิิจฉัยเบืUองต้นและวนิิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า โดย
การแปลผลที9ไดจ้ากขอ้มลูต่างๆ จากการตรวจผูป้ว่ย 

3)  สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม โดยใช้หลกัสุขภาพองค์รวม และการมสี่วน
ร่วมของผู้ป่วย รวมทั Uงทําการปรกึษา ให้คําปรกึษา และส่งต่อผู้ป่วยไปรบัการรกัษา
กบัผูป้ระกอบวชิาชพีอื9นที9เกี9ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

4) สามารถจดัการรกัษาทางทนัตกรรม ฟืUนฟูสภาพในช่องปาก รวมทั Uงติดตาม และ
ประเมนิผลการรกัษา  

5) สามารถจดัการเบืUองต้นต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท์ี9อาจเกดิขึUนในผู้ป่วยทนัตก
รรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) สามารถจดัการภาวะแทรกซอ้น และภาวะฉุกเฉินทางทนัตกรรมได ้
7)  สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทั Uงระดบับุคคล ครอบครวัและ

ชุมชน โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม 
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2.3 หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาพื]นฐานวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพ) 
2.3.1 คณุธรรม จริยธรรม 

2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และประพฤตตินอยู่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 

และเจตคต ิอนัดงีามต่อการประกอบวชิาชพี 
2) มคีวามซื9อสตัย ์มรีะเบยีบวนิยั 
3) มจีติสํานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศกัดิศ̂รขีองความเป็น

มนุษย ์
4) ปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที9

เกี9ยวขอ้ง 
 

2.3.1.2 กลยทุธก์ารสอนที+ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) สอดแทรกเนืUอหาเรื9องคุณธรรม จรยิธรรมทุกรายวชิาในหลกัสตูร 
2) ใหค้วามสาํคญัในวนิยั การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที9กําหนด 
3) เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาจดักจิกรรมที9เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและแสดงถงึการมเีมตตา

กรณุา และความเสยีสละ 
4) สอดแทรกเนืUอหาเรื9องความชื9อสตัยต่์อตนเอง และสงัคม  
5) จดักจิกรรมการพฒันาคณะ/ มหาวทิยาลยั/ชุมชน  
6) เน้นเรื9องการแต่งกายและการปฏบิตัตินที9เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบยีบขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยั  
7) ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัขององคก์รและสงัคม 
8) ปลกูฝงัจรรยาบรรณวชิาชพี  
9) ใชก้รณศีกึษาและการอภปิราย 
10)เชญิวทิยากรผูม้ปีระสบการณ์หรอืผูนํ้าทางศาสนาต่างๆ บรรยายพเิศษ 
11)ใหน้กัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมทางศาสนา 
12)ผูส้อนประพฤตตินเป็นแบบอยา่งที9ด ี
 

2.3.1.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1) ประเมนิจากแบบทดสอบ 
2) การขานชื9อ การใหค้ะแนนการเขา้หอ้งเรยีน และการส่งงานตรงเวลา  
3) ประเมนิผลจากกรณศีกึษาและการอภปิราย ดา้นความรูแ้ละความรบัผดิชอบ  
4) พจิารณาจากผลการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษา 
5) สงัเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏบิตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่างๆ 

อยา่งต่อเนื9อง 
6) ประเมนิปรมิาณการทุจรติในการสอบ 
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7) นกัศกึษาประเมนิการแต่งกายนกัศกึษาอยา่งต่อเนื9อง 
 

2.3.2 ความรู้ 
2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1) มคีวามรู้ ความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตรท์ี9เป็นพืUนฐานชวีติ ความรูพ้ืUนฐาน
ทางมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์กระบวนการบรหิารและการจดัการ กฎหมายและ
การปกครอง 

2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพืUนฐานทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทย์
และทนัตแพทย ์รวมถงึ มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบสุขภาพ 

3) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในสาระสําคญัของการรกัษาทางทนัตกรรม สามารถนําความรู้
ไปประยุกต์ ใช้ได้ในการตรวจ การวนิิจฉัย การวางแผนการรกัษา ในการบําบดัโรค 
ป้องกนัโรค ฟืUนฟู และคงสภาพในช่องปาก โดยคาํนึงถงึหลกัสุขภาพองคร์วม 

 

2.3.2.2 กลยทุธก์ารสอนที+ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จดักจิกรรมการเรยีนการสอนที9เน้นผูเ้รยีนเป็นสําคญั โดยใชก้ารเรยีนการสอนแบบการ

ใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem base learning :PBL)  
2) การบรรยายรว่มกบัการอภปิราย 
3) มอบหมายใหค้น้ควา้ วเิคราะห ์ทาํกรณศีกึษา และนําเสนอหน้าชั Uนเรยีน  
4) จดัใหม้กีารเรยีนรูจ้ากสถานการณ์จรงิ  
5) มอบหมายใหน้กัศกึษาทาํโครงงานวจิยั 
6) ฝึกการแกป้ญัหาจากการสรา้งสถานการณ์จาํลอง 
7) ใหน้กัศกึษาปฏบิตักิารทางคลนิิกโดยนําหลกัการทางทฤษฎมีาประยกุตใ์ช ้ 
8) นกัศกึษาทุกคนศกึษาประสบการณ์ตรงจากแหล่งฝึกงาน โรงพยาบาล และชุมชน 
 

2.3.2.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มปีระเมนิจากแบบทดสอบดา้นทฤษฎ ีและประเมนิผลงานสาํหรบัดา้นปฏบิตั ิ
2) การทดสอบยอ่ย 
3) พจิารณาจากรายงานที9ไดร้บัมอบหมาย 
4) ประเมนิจากรายงานผลการศกึษาดงูาน  
5) ประเมนิการทาํโครงการ และนําเสนอโครงการ 
6) ประเมนิจากผลการฝึกประสบการณ์จากแหล่งฝึกงาน โรงพยาบาล และชุมชน 
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2.3.3 ทกัษะทางปัญญา 

2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) มทีกัษะในกระบวนการคดิ วเิคราะห์และสงัเคราะห์อย่างมรีะบบ มเีหตุผล รวมถึง

การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
(2) สามารถสบืค้น ประเมนิและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมวีจิารณญาณ 

โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภยั 

(3) สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจ ัยและนวัตกรรมที9
เหมาะสมในการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม 

(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาเพื9อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที9เปลี9ยนไป 

(5) สามารถประกอบวชิาชพีทนัตกรรมและดํารงชวีติอย่างมคีวามสุขตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง 
 

2.3.3.2 กลยทุธก์ารสอนที+ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) ส่งเสรมิการเรยีนรูจ้ากการแกป้ญัหา (Problems Based Instruction) 
2) ใหน้กัศกึษาปฏบิตักิารจากสถานการณ์จรงิ 
3) มอบหมายงานที9ส่งเสรมิการคดิวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห ์
4) มอบหมายใหศ้กึษาคน้ควา้จากกรณศีกึษา  
5) การสรา้งสิ9งประดษิฐด์า้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 
6) มอบหมายโครงงานโดยใชห้ลกัการวจิยั 
7) การศกึษาคน้ควา้และรายงานทางเอกสารและนําเสนอหน้าชั Uนเรยีน 

 

2.3.3.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
1) ประเมนิจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกป้ญัหา 
2) ประเมนิผลการปฏบิตักิารจากสถานการณ์จรงิ 
3) ประเมนิผลงานที9มอบหมาย 
4) ประเมนิจากผลการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
5) ประเมนิจากผลการทาํโครงงาน 
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2.3.4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
2.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

(1) มมีนุษยสมัพนัธท์ี9ด ีนําไปสู่ความสามารถในการบรหิารจดัการ การทํางานร่วมกบัผูอ้ื9น 
และดแูลผูป้ว่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

(2) รูจ้กับทบาทและการปฏบิตัตินในการเป็นผูนํ้าและผูต้ามไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มคีวามรบัผดิชอบบทบาทหน้าที9การงาน มวีนิยัและปฏบิตัติามกตกิาของสงัคม 
(4) มคีวามเขา้ใจและแสดงบทบาทในฐานะผูนํ้าชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสงัคม 

วฒันธรรมและภาวะเศรษฐกจิ 
 

2.3.4.2 กลยทุธก์ารสอนที+ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและความรบัผิดชอบ 

1) กําหนดการทาํงานกลุ่มโดยใหห้มนุเวยีนการเป็นผูนํ้า การเป็นสมาชกิกลุ่มและผลดั
กนัเป็นผูร้ายงาน 

2) ให้คําแนะนําในการเขา้ร่วมกจิกรรมสโมสรกจิกรรมของมหาวทิยาลยั เพื9อส่งเสรมิ
ทกัษะการอยูใ่นสงัคม 

3) ใหค้วามสาํคญัในการแบ่งหน้าที9ความรบัผดิชอบ และการใหค้วามรว่มมอื 
4) ปลกูฝงัใหม้คีวามรบัผดิชอบต่อหน้าที9ที9ไดร้บัในงานกลุ่ม 
5) ส่งเสรมิใหน้ักศกึษากลา้แสดงออกและเสนอความคดิเหน็ โดยการจดัอภปิรายและ

เสวนางานที9มอบหมายที9ใหค้น้ควา้ 
6) ใช้วธีกีารสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ (Brainstorming)  เพื9อฝึก

การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื9นดว้ยเหตุผล 
7) ส่งเสรมิการเคารพสทิธแิละการรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื9น 

 

2.2.4.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคล
และความรบัผิดชอบ 

(1) ประเมนิจากการรายงานหน้าชั Uนเรยีนโดยอาจารยแ์ละนกัศกึษา 
(2) ประเมนิพฤตกิรรมภาวการณ์เป็นผูนํ้าและผูต้ามที9ด ี
(3) พจิารณาการเขา้รว่มกจิกรรมของนกัศกึษา 
(4) ประเมนิผลจากแบบประเมนิตนเองและกจิกรรมกลุ่ม 
(5) ประเมนิจากผลงานการอภปิราย 
(6) สงัเกตพฤตกิรรมการระดมสมอง 
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2.3.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื+อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื+อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ใช้หลกัตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ และระบาดวิทยา ในการ

แนะนําและประกอบการตดัสนิใจที9เกี9ยวขอ้งกบัวชิาชพี 
(2) มทีกัษะในการสื9อสารกบัผูป้ว่ย และบุคคลอื9นอยา่งเหมาะสม 
(3) มทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษตามความจาํเป็นของวชิาชพี 
(4) มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร ปฏิบตัิงาน การศึกษา

คน้ควา้และประมวลขอ้มลูข่าวสาร วทิยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ และมกีาร
พฒันาโดยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

2.3.5.2 กลยทุธก์ารสอนที+ใช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การสื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ส่งเสรมิใหม้กีารตดัสนิใจบนฐานขอ้มลูและขอ้มลูเชงิตวัเลข 
(2) มอบหมายงานคน้ควา้องคค์วามรูจ้ากแหล่งขอ้มลูต่างๆ  และใหน้กัศกึษานําเสนอ

หน้าชั Uน 
(3) การใชศ้กัยภาพทางคอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศในการนําเสนอผลงานที9ๆ  

ไดร้บัมอบหมาย 
(4) ส่งเสรมิการคน้ควา้เรยีบเรยีงขอ้มลูและนําเสนอใหผู้อ้ื9นเขา้ใจไดถู้กตอ้ง  และให้

ความสําคญัในการอ้างองิแหล่งที9มาของขอ้มลู 
 

2.3.5.3 กลยทุธก์ารประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ
สื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สงัเกตพฤตกิรรมนกัศกึษา  ดา้นความมเีหตุผล  และการบนัทกึเป็นระยะ 
(2) ประเมนิจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 

 

2.3.6 ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
2.3.6.1ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

(1) สามารถรวบรวมขอ้มลูโดยการซกัประวตั ิและการตรวจ ประเมนิสภาวะผูป้ว่ยทั Uง
ทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม รวมทั Uงการบนัทกึเวชระเบยีนของผูป้ว่ยได้
อยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบตามมาตรฐานวชิาชพี 

(2) สามารถวนิิจฉยัเบืUองตน้และวนิิจฉยัแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า 

โดยการแปลผลที9ไดจ้ากขอ้มลูต่างๆ จากการตรวจผูป้ว่ย 
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(3) สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม และการมี
ส่วนรว่มของผูป้ว่ย รวมทั Uงทําการปรกึษา ใหค้าํปรกึษา และส่งต่อผูป้ว่ยไปรบัการ
รกัษากบัผูป้ระกอบวชิาชพีอื9นที9เกี9ยวขอ้งอย่างเหมาะสม 

(4) สามารถจดัการรกัษาทางทนัตกรรม ฟืUนฟูสภาพในช่องปาก รวมทั Uงตดิตาม และ
ประเมนิผลการรกัษา  

(5) สามารถจดัการเบืUองตน้ต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท์ี9อาจเกดิขึUนในผูป้ว่ย 
ทนัตกรรมไดอ้ย่างเหมาะสม 

(6) สามารถจดัการภาวะแทรกซอ้น และภาวะฉุกเฉินทางทนัตกรรมได ้
(7) สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทั Uงระดบับุคคล ครอบครวัและ

ชุมชน โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม 
 

2.3.6.2 กลยทุธก์ารสอนที+ใช้ในการพฒันาทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
(1) สาธติการปฏบิตักิาร 
(2) การฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิาร 
(3) การฝึกปฏบิตักิบัหวัหุ่นจาํลอง 
(4) การฝึกปฏบิตักิบัคนไขจ้รงิ 
(5) การฝึกปฏบิตังิานภาคสนาม 

(6) ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบมคีวามประณีต และการดูแลผูป้่วย

แบบองคร์วม 

(7) จดันิทรรศการแสดงผลการปฏบิตัิงานของนักศึกษาในที9สาธารณะเพื9อกระตุ้นให้
นกัศกึษาเกดิความสรา้งสรรคแ์ละฝึกปฏบิตังิานดว้ยใจ 

(8) สนบัสนุนการทาํโครงการ 

(9) การฝึกงานในโรงพยาบาล และชุมชน 
(10) ฝึกนกัศกึษาใหม้ลีกัษณะนิสยัที9ดใีนการปฏบิตังิาน 
(11) อาจารยป์ฏบิตัตินเองเป็นตวัอยา่งที9ดใีนการปฏบิตังิานและดแูลการ 

ฝึกทกัษะตลอดเวลา 
 

2.3.6.3 กลยทุธก์ารประเมินทกัษะพิสยัทางวิชาชีพของผูเ้รียน 
1) สงัเกตพฤตกิรรมการปฏบิตังิานและจดบนัทกึ 
2) สรา้งแบบประเมนิพฤตกิรรมการปฏบิตังิาน 
3) พจิารณาผลการปฏบิตังิานและงานที9มอบหมาย 
4) สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกดา้นเจตคต ิ
5) ประเมนิพฤตกิรรมการสอนชั 9วโมงปฏบิตักิารโดยนกัศกึษา 
6) ใหค้ะแนนผลการปฏบิตังิานในดา้นต่างๆ โดยเปิดเผย 
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3.  แผนที+แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum  Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี] 

3.1 หมวดวิชาศึกษาทั +วไปส่วนที+ 1 
3.1.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1)  มคีวามซื9อสตัยส์ุจรติ 
2)  มคีวามเป็นธรรม 
3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4)  มวีนิยั 
5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
6)  มจีติอาสา 

 

3.1.2 ด้านความรู้ 
1)  มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ี9เกี9ยวขอ้ง 
2)  สามารถวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ 
3)  สามารถนําความรูห้ลกัการทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

3.1.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะหป์ญัหาประเมนิทางเลอืกและเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหาและผล

การตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มคีวามคดิรเิริ9มอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามคดิในเชงิบวก 
4)  มคีวามใฝ่รูต้ดิตามการเปลี9ยนแปลงเพื9อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื9อง 
 

3.1.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1)  รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื9นและยอมรบัความแตกต่าง 
2)  มคีวามเป็นผูนํ้าและกลา้ทาํกลา้แสดงออกในสิ9งที9ถูกตอ้ง 
3)  มคีวามรบัผดิชอบในงานในหน้าที9ที9ไดร้บัมอบหมาย 
4)  มวีุฒภิาวะทางอารมณ์มคีวามสามารถในการปรบัตวัการควบคุมอารมณ์และความอดทน 
5)  ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื9นและมคีวามเป็นพลเมอืงด ี
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3.1.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถประยกุตใ์ช ้
 ในการสื9อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3)  มทีกัษะในการคดิคํานวณ 
4)  มทีกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรแ์ละสถติเิกบ็รวบรวมขอ้มลูและนําเสนอ

ขอ้มลู 
 

3.2  หมวดวิชาศึกษาทั +วไปส่วนที+ 2 
3.2.1 ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

1)  มคีวามซื9อสตัยส์ุจรติ 
2)  มคีวามเป็นธรรม 
3)  มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 
4)  มวีนิยั 
5)  มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
6)  มจีติอาสา 

 

3.2.2 ด้านความรู้ 
1)  มคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎอีงคค์วามรูท้ี9เกี9ยวขอ้ง 
2)  สามารถวเิคราะหอ์ย่างเป็นระบบ  
3)  สามารถนําความรูห้ลกัการทฤษฎไีปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 
4)  สามารถบูรณาการความรูแ้ละศาสตรต่์างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 

3.2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
1)  สามารถคน้ควา้ขอ้มลูไดอ้ย่างเป็นระบบ 
2)  สามารถวเิคราะหป์ญัหาประเมนิทางเลอืกและเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขปญัหาและผล

การตดัสนิใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3)  มคีวามคดิรเิริ9มอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมคีวามคดิในเชงิบวก 
4)  มคีวามใฝ่รูต้ดิตามการเปลี9ยนแปลงเพื9อพฒันาตนเองอย่างต่อเนื9อง 
 

3.2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1)  รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื9นและยอมรบัความแตกต่าง 
2)  มคีวามเป็นผูนํ้าและกลา้ทาํกลา้แสดงออกในสิ9งที9ถูกตอ้ง 
3)  มคีวามรบัผดิชอบในงานในหน้าที9ที9ไดร้บัมอบหมาย 
4)  มวีุฒภิาวะทางอารมณ์มคีวามสามารถในการปรบัตวัการควบคุมอารมณ์และความอดทน 
5)  ใชส้ทิธเิสรภีาพโดยไมก่ระทบผูอ้ื9นและมคีวามเป็นพลเมอืงด ี
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3.2.5 ด้านทกัษะในการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลขการสื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  มคีวามรูท้กัษะในการใชภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2)  มคีวามสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและสามารถประยกุตใ์ช ้
 ในการสื9อสารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
3)  มทีกัษะในการคดิคํานวณ 
4)  มทีกัษะในการคดิวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรแ์ละสถติเิกบ็รวบรวมขอ้มลูและนําเสนอ

ขอ้มลู 
 

3.2.6 ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
1) สามารถรวบรวมขอ้มูลโดยการซกัประวตัิ และการตรวจ ประเมนิสภาวะผู้ป่วยทั Uง

ทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม รวมทั Uงการบนัทกึเวชระเบยีนของผูป้่วยไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เป็นระบบตามมาตรฐานวชิาชพี 

2)  สามารถวนิิจฉยัเบืUองต้นและวนิิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า โดย
การแปลผลที9ไดจ้ากขอ้มลูต่างๆ จากการตรวจผูป้ว่ย 

3)  สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม และการมสี่วน
รว่มของผูป้ว่ย รวมทั Uงทําการปรกึษา ใหค้ําปรกึษา และส่งต่อผูป้่วยไปรบัการรกัษา
กบัผูป้ระกอบวชิาชพีอื9นที9เกี9ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

4) สามารถจดัการรกัษาทางทนัตกรรม ฟืUนฟูสภาพในช่องปาก รวมทั Uงตดิตาม และ
ประเมนิผลการรกัษา  

5) สามารถจดัการเบืUองต้นต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท์ี9อาจเกดิขึUนในผูป้่วยทนัตก
รรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) สามารถจดัการภาวะแทรกซอ้น และภาวะฉุกเฉินทางทนัตกรรมได ้
7)  สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทั Uงระดบับุคคล ครอบครวัและ

ชุมชน โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (กลุ่มวิชาพื]นฐานวิชาชีพและกลุ่มวิชาชีพ) 
3.2.1 คณุธรรม จริยธรรม 

1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และประพฤตตินอยู่ในหลกัคุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ 
และเจตคตอินัดงีามต่อการประกอบวชิาชพี 

2) มคีวามซื9อสตัย ์มรีะเบยีบวนิยั 
3) มจีติสํานึกในการดูแลผูป้ว่ยดว้ยความเมตตา กรุณา เคารพศกัดิศ̂รขีองความเป็นมนุษย ์
4) ปฏบิตัตินตามพระราชบญัญตั ิขอ้บงัคบั ระเบยีบของวชิาชพีและกฎหมายที9เกี9ยวขอ้ง 
 

3.2.2 ความรู้ 
1) มคีวามรู้ ความเขา้ใจในสาระสําคญัของศาสตรท์ี9เป็นพืUนฐานชวีติ ความรูพ้ืUนฐาน

ทางมนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์กระบวนการบรหิารและการจดัการ กฎหมายและ
การปกครอง 

2) มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในพืUนฐานทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ ศาสตรท์างการแพทย์
และทนัตแพทย ์รวมถงึมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในระบบสุขภาพ 

3) มคีวามรู้และความเข้าใจในสาระสําคญัของการรกัษาทางทนัตกรรม สามารถนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรกัษา ในการ
บาํบดัโรค ป้องกนัโรค ฟืUนฟู และคงสภาพในช่องปาก โดยคํานึงถงึหลกัสุขภาพองค์
รวม 

 

3.2.3 ทกัษะทางปัญญา 
1) มทีกัษะในกระบวนการคดิ วเิคราะห์และสงัเคราะห์อย่างมรีะบบ มเีหตุผล รวมถงึ

การมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
2) สามารถสบืค้น ประเมนิและวเิคราะห์ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมวีจิารณญาณ 

โดยอาจใช้ร่วมกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง
เหมาะสมและปลอดภยั 

3) สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจ ัยและนวัตกรรมที9
เหมาะสมในการใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรม 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาเพื9อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททาง
สุขภาพที9เปลี9ยนไป 

5) สามารถประกอบวชิาชพีทนัตกรรมและดํารงชวีติอย่างมคีวามสุขตามหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีง 

 

3.2.4 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
1) มมีนุษยสมัพนัธท์ี9ด ีนําไปสู่ความสามารถในการบรหิารจดัการ การทํางานร่วมกบั

ผูอ้ื9น และดแูลผูป้ว่ยเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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2) รูจ้กับทบาทและการปฏบิตัตินในการเป็นผูนํ้าและผูต้าม ตามบรบิท 
3) มคีวามรบัผดิชอบบทบาทหน้าที9การงาน มวีนิยัและปฏบิตัติามกตกิาของสงัคม 
4) มคีวามเขา้ใจและแสดงบทบาทในฐานะผูนํ้าชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสงัคม

วฒันธรรม และภาวะเศรษฐกจิ 
 

3.2.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื+อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1)  สามารถประยุกต์ใช้หลกัตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติ และระบาดวิทยา ในการ

แนะนําและประกอบการตดัสนิใจที9เกี9ยวขอ้งกบัวชิาชพี 
2) มทีกัษะในการสื9อสารกบัผูป้ว่ย และบุคคลอื9นอยา่งเหมาะสม 
3)  มทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษตามความจาํเป็นของวชิาชพี 
4) มทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร ปฏบิตังิาน การศกึษา 
 คน้ควา้และประมวลขอ้มลูข่าวสาร วทิยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ และมการ

พฒันาโดยการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 

3.2.6 ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 
1) สามารถรวบรวมขอ้มูลโดยการซกัประวตัิ และการตรวจ ประเมนิสภาวะผู้ป่วยทั Uง

ทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรม รวมทั Uงการบนัทกึเวชระเบยีนของผูป้่วยไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง เป็นระบบตามมาตรฐานวชิาชพี 

2)  สามารถวนิิจฉยัเบืUองต้นและวนิิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า โดย
การแปลผลที9ไดจ้ากขอ้มลูต่างๆ จากการตรวจผูป้ว่ย 

3)  สามารถวางแผนการรกัษาทางทนัตกรรม โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม และการมสี่วน
รว่มของผูป้ว่ย รวมทั Uงทําการปรกึษา ใหค้ําปรกึษา และส่งต่อผูป้่วยไปรบัการรกัษา
กบัผูป้ระกอบวชิาชพีอื9นที9เกี9ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม 

4) สามารถจดัการรกัษาทางทนัตกรรม ฟืUนฟูสภาพในช่องปาก รวมทั Uงตดิตาม และ
ประเมนิผลการรกัษา  

5) สามารถจดัการเบืUองต้นต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท์ี9อาจเกดิขึUนในผูป้่วยทนัตก
รรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

6) สามารถจดัการภาวะแทรกซอ้น และภาวะฉุกเฉินทางทนัตกรรมได ้
7)  สามารถส่งเสรมิสุขภาพและป้องกนัโรคในช่องปาก ทั Uงระดบับุคคล ครอบครวัและ

ชุมชน โดยใชห้ลกัสุขภาพองคร์วม 
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แผนที+แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
����ความรบัผิดชอบหลกั  ความรบัผิดชอบรอง 

 

ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

วิชาพื]นฐานวิชาชีพ                                                       

1 ทพ.211 วสัดุศาสตรพ์ืUนฐาน
สาํหรบัทนัตแพทย ์

 �       �   �            �   

 

  �               

วิชาชีพ   

หมวดวิชาชีววิทยาช่องปาก                                                       

2 ทพ.311 กายวภิาคและการพฒันา
ของอวยัวะช่องปาก 

  �       � 

  
�          �   

  

 

  
�               

3 
 

ทพ.312 การเจรญิเตบิโตของ
กะโหลกศรีษะ และใบหน้า 

  �       �  �           �   

 

  �               

4 ทพ.313 สิ9งแวดลอ้มในช่องปาก   �       �  �         �   

 

 � �               

5 ทพ.314 วทิยาการโรคฟนัผุ   �       � � �    �     �   �                  
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศลัยศาสตรช์่องปาก 

6 ทพ.322 พืUนฐานทางภาพถ่าย
วนิิจฉยัของช่องปาก กระดกู
ขากรรไกรและใบหน้า 

 �       � � � �  �     �      �  �        

7 ทพ.323 เวชศาสตรช์่องปาก  �       � � � �  �     �      �  �           

8 ทพ.324 พยาธวิทิยาช่องปาก  �       � � � �  �   

  
 �      �   �           

9 ทพ.421 ศลัยศาสตรช์่องปาก  �       � � � �  �   

  
 �      � � � � � � �  

10 ทพ.422 ศลัยศาสตรช์่องปาก 
กระดกูขากรรไกร และใบหน้า 

 �      � � � �       �      � � � � � � �  

11 ทพ.423 การวางแผนการรกัษา
ทางทนัตกรรม 

 �       � � � �        �      � � � � �   � 

12 ทพ.424 เภสชัวทิยาคลนิิกทางทนั
ตกรรม 

 �       � � � �  �

  
     �       �         

13 ทพ.425ทนัตกรรมโรงพยาบาล 
 

  �      � � � �        �      � �   �   � � � 
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

หมวดวิชาสร้างเสริมสขุภาพช่องปาก                                                       

14 ทพ.431 ทนัตกรรมป้องกนัและ
สรา้งเสรมิสขุภาพช่องปาก 

 �   � �  � �  �   � � � � �             � 

15 ทพ.432 วทิยาการระบาดสุขภาพ
ช่องปากพืUนฐาน 

  �     � �  � �  �   � � � � �                � 

16 ทพ.433 การวางแผนสรา้งเสรมิ
สขุภาพช่องปากระดบัชุมชนและ
เครอืขา่ย 

 �   

  
�  � �  �   � � � � �           � 

17 ทพ.434 ทนัตกรรมจดัฟนัพืUนฐาน  �      � � �  �     �   �    � �         � 

18 ทพ.435 ทนัตกรรมผูส้งูอายุ  �       � � �  �     �      � � � �       � 

19 ทพ.531ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ � �     � � �  �     �     � � � �     � 

20 ทพ.631 การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิ
สขุภาพช่องปากภาคสนาม 

 �    � � � �  �     �  �               � 

หมวดวิชาทนัตกรรมอนุรกัษ์                                                       

21 ทพ.242 ทนัตกายวภิาคศาสตร ์
 
 

 �       �     �        

  

�       �        
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

22 ทพ.243 ปฏบิตัทินัตกายวภิาค 
ศาสตร ์

 �      �   �        

  

�     
�

  

         

23 ทพ.245ทนัตวสัดศุาสตร ์  �       �    �         �       �        

24 ทพ.341 ปรทินัตวทิยา  �       � � �  �     �   �   � � � � �  � � 

 25 ทพ.342 ทนัตกรรมหตัถการ  �      � � �  � 

 

  �   �   � � � � �  � � 

26 ทพ.343 ปฏบิตักิารทนัตกรรม
หตัถการ 

 �       � �          �    �            

27 ทพ.441 วทิยาเอน็โดดอนท์  �      � � �  �     �   �   � � � � �  � � 

28 ทพ.442 ปฏบิตักิารวทิยาเอน็โด
ดอนท์ 

 �        � �           �    �           

29 ทพ.641 ทนัตกรรมเพื9อความ
สวยงาม 

 �      � � �  � 

 

  �   �    � � �     

หมวดวิชาทนัตกรรมฟื] นฟู                                                       

30 ทพ.351 ระบบบดเคีUยว 
 
 

 �     �  �        �  �                  
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

31 ทพ.352 ความเจบ็ปวดของศรีษะ 
ใบหน้า และช่องปาก 

 �     � � � �  �     �

  
  �

  
   �

  
�

  
�

  
        

32 ทพ.451 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ 
 ฟนัเทยีมทั Uงปาก 

 �      � � �  �     �
  

  �

  
�

  
  �

  
�

  
�

  
     

33 ทพ.452 ปฏบิตักิารฟนัเทยีม 
ทั Uงปาก 

 �       � �          �

  
   �

  
            

34 ทพ.453 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนั
เทยีมบางสว่นถอดได ้

 �      � � �  �

  
    �

  
  �

  
�

  
  �

  
�

  
�

  
     

35 ทพ.454 ปฏบิตักิารฟนัเทยีม
บางสว่นถอดได ้

 �      � �          �

  
   �

  
            

36 ทพ.455 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ 
ฟนัเทยีมตดิแน่น 

 �      � � �  �

  
    �

  
  �

  
   �

  
�

  
�

  
     

37 ทพ.456 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมตดิ
แน่น 

 �       � �          �

  
   �

  
           

38 ทพ.457 ทนัตกรรมรากเทยีม 
 
 

 �      � �   �
  

    �
  

  �

  
   �

  
�

  
�
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

หมวดวิชาคลินิกทนัตกรรม                                                       

39 ทพ.561 คลนิิกตรวจวนิิจฉยัและ
ประเมนิความเสี9ยงโรคช่องปาก 

� � � �   � �  �  �  �   �   �    � � � �  � � 

40 ทพ.562 คลนิิกปรทินัตวทิยา � � � �  � �  �  �  �  �  �    � � � �  � � 

41 ทพ.563 คลนิิกทนัตกรรม
หตัถการ 

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � �  � � 

42 ทพ.564 คลนิิกวทิยาเอน็โดดอนท ์ � � � �  � �  �  �  �  �  �    � � � �  � � 

43 ทพ.565 คลนิิกศลัยศาสตร ์
ช่องปาก 

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � � � �  

44 ทพ.566 คลนิิกทนัตกรรม
ประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมทั Uงปาก 

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � �   � 

45 ทพ.567 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ 
ฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � �   � 

46 ทพ.568 คลนิิกทนัตกรรม 
สาํหรบัเดก็ 

� � � �  � �  �  �  �  �  �    � � � �  � � 

47 ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบ
องคร์วม 

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � � � � � 
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

48 ทพ.662 คลนิิกทนัตกรรม
ประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมบางส่วนตดิ
แน่น 

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � �   � 

49 ทพ.663 คลนิิกทนัตกรรม 
บดเคีUยว 

� � � �  � �  �  �   �  �  �    � � � �  � � 

50 ทพ.664 คลนิิกทตักรรมจดัฟนั � � � �  � �  �  �  �  �  �    � � � �    � 

51 ทพ.665 ทนัตกรรมโรงพยาบาล
ภาคสนาม 

� � � �  � �  �  �  �  �  �    � � � � � � � 

หมวดวิชาจริยศาสตรแ์ละความเป็นวิชาชีพทนัตแพทย ์

52 ทพ.371 การยศาสตรท์าง 
ทนัตกรรม 

  �        � �            �   �                  

53 ทพ.571 กฎหมายและ
จรรยาบรรณวชิาชพีทนัตแพทย ์

� �   �    �          �  � �   �   �         

54 ทพ.572 การบรหิารจดัการคลนิิก
ทนัตกรรม 

 �  � �    �         �     �             

55 ทพ.671 ทนัตนิตเิวช 
 

� �    �      �       �  �   �             
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

หมวดวิชาวิจยั                                                       

56 ทพ.581 ชวีจรยิศาสตรแ์ละ
ระเบยีบวธิวีจิยั 

  �   � � �   � � �        �   �  � �               

57 ทพ.681 โครงการวจิยั
วทิยาศาสตรส์ขุภาพช่องปาก 

  � � � � �  � � �       �   � �  �              

วิชาชีพบงัคบัเลือก                                                       

58 ทพ.691 ประสบการณ์วชิาชพี: 
คลนิิกรงัสวีนิิจฉยั 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �       

59 ทพ.692 ประสบการณ์วชิาชพี:เวช
ศาสตรช์อ่งปากคลนิิกและการ
วนิิจฉยัโรคชอ่งปาก 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �  � � 

60 ทพ.693 ประสบการณ์วชิาชพี: 
ศลัยศาสตรช์่องปาก 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � � � �   

61 ทพ.694 ประสบการณ์วชิาชพี: 
ปรทินัตวทิยา 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �  � � 

62 ทพ.695 ประสบการณ์วชิาชพี: 
ทนัตกรรมบูรณะ 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �  � � 
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ที+ รายชื+อ 

1.คณุธรรม
จริยธรรม 

2.ความรู ้ 3.ทกัษะทางปัญญา 

4.ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิง
ตวัเลขการ

สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทกัษะพิสยัทางวิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 

63 ทพ.696 ประสบการณ์วชิาชพี: 
วทิยาเอน็โดดอนท์ 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �  � � 

64 ทพ.697 ประสบการณ์วชิาชพี: 
ทนัตกรรมประดษิฐ ์

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �  � � 

65 ทพ.698 ประสบการณ์วชิาชพี: 
ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็ 

� � � �    � � �  �  �  �   � �   � � � �  � � 
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4. แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมเกณฑม์าตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของ
ทนัตแพทยสภาของหลกัสูตร 
เกณฑม์าตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา ประกอบดว้ย 
 ดา้นที9 1 ความเป็นวชิาชพี 

1. ปฏบิตัตินอย่างมคีุณธรรม จรยิธรรมและประพฤตตินตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชพีทนัตกรรม 

2. ปฏบิตัตินดว้ยความซื9อสตัย ์สุจรติรบัผดิชอบ ตลอดจนผดุงเกยีรตแิห่งวชิาชพี 

3. ปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบและขอ้กฎหมายที9เกี9ยวขอ้งกบัวชิาชพี 

4. ตระหนกัถงึประโยชน์และสทิธขิองผูป้ว่ยเป็นสําคญัและดาํเนินการดแูลรกัษาผูป้ว่ยอยา่งมี

มาตรฐานถูกตอ้งตามหลกัวชิาการและดว้ยจติใจความเป็นมนุษย ์

5. ตระหนกัถงึขอ้จาํกดัและระดบัสมรรถนะของตน รวมทั Uงพจิารณาส่งต่อผูป้ว่ยอย่างเหมาะสม 

6. ซกัถาม พดูคุย อธบิายหรอือภปิรายกบัผูป้ว่ยอย่างเหมาะสมเพื9อนําไปสู่การดแูลที9สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูป้ว่ย โดยสอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการ 

7. สื9อสาร ปฏสิมัพนัธก์บัผูป้ว่ยผูร้ว่มงานและสาธารณชนดว้ยความสุภาพ นุ่มนวลและใหเ้กยีรต ิ

8. ตระหนกัถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติดาํเนินการพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื9องเพื9อรกัษาคุณภาพในการ

ดแูลผูป้ว่ย 

9. สบืคน้ ประเมนิและวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งต่างๆ อยา่งมวีจิารณญาณและนําไปประยกุตใ์นการ

ดแูลผูป้ว่ยอยา่งเหมาะสม 

10. มสี่วนรว่มและตระหนกัถงึความสาํคญัของการมสี่วนรว่มในการพฒันาองคก์รวชิาชพี 

11. พฒันาองคค์วามรูด้ว้ยการศกึษา คน้ควา้ และวจิยั ใหเ้ท่าทนัต่อความก้าวหน้าทางวชิาการและ

เทคโนโลยทีางทนัตแพทยศาสตรด์ว้ยตนเองอยา่งมคีวามสุข ดว้ยความใฝ่รูแ้ละเหน็ความสาํคญั 

ดา้นที9 2 ความรูพ้ืUนฐาน 

12. มคีวามรูแ้ละสามารถประยกุตค์วามรูว้ทิยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืUนฐาน (Basic medicine science) 

และวทิยาศาสตรพ์ืUนฐานคลนิิก (Basic clinic science) และงานวจิยัทางทนัตกรรมหรอืทางทนัต

สาธารณสุขเพื9อการประกอบอาชพีทนัตกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

ดา้นที9 3 ทกัษะทางคลนิิก 

13. ตรวจผูป้ว่ยในสถานการณ์ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมกบัปญัหาของผูป้ว่ยโดยใชเ้ครื9องมอืพืUนฐาน  

การตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร  การตรวจทางภาพถ่ายรงัสแีละการตรวจอื9น ๆ โดยคาํนึงความ

คุม้ค่าและความเหมาะสม 
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14. ประเมนิสภาวะผูป้ว่ยทั Uงทางการแพทยแ์ละทางทนัตกรรมเพื9อประกอบการวนิิจฉัยโรคและ

บนัทกึเวชระเบยีนไดอ้ย่างถูกตอ้งในแนวทางมาตรฐานสากล 

15. บนัทกึเวชระเบยีนของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบและต่อเนื9องโดยอาศยัแนวทาง

มาตรฐานสากล 

16. แปลผลจากขอ้มลูประวตั ิผลการตรวจผูป้ว่ย ผลการตรวจทางพยาธแิละหอ้งปฏบิตักิาร ผลการ

ตรวจภาพรงัสแีละการตรวจอื9น ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

17. วนิิจฉยัเบืUองตน้และวนิิจฉัยแยกโรคทางทนัตกรรมเพื9อนํามาตั Uงสมมตฐิานวเิคราะหเ์พื9อการ

วนิิจฉยัโรคได ้

18. ระบุสาเหตุและปจัจยัเสี9ยงที9ทาํใหเ้กดิโรคและระบุปจัจยัที9มผีลกระทบต่อการรกัษาและป้องกนัโรค 

19. วางแผนการรกัษาทางทนัตกรรมลาํดบัขั Uนตอนการรกัษา ทางเลอืกของวธิกีารรกัษาและการ

พยากรณ์โรคไดอ้ย่างเหมาะสมกบัปญัหาของผูป้ว่ยรวมถงึการปรบัแผนการรกัษาทางทนัตกรรม

อนัเนื9องมาจากปญัหาทางการแพทยข์องผูป้ว่ยรวมทั Uงขอ้จาํกดัอื9นโดยใชก้ารดแูลผูป้ว่ยแบบองค์

รวม (Holistic  approach) และการมสี่วนรว่มของผูป้ว่ยแต่ละรายอย่างเหมาะสม 

20. ปรกึษาผูป้ระกอบวชิาชพีทางการแพทยก์รณพีบความผดิปกตหิรอืมปีญัหาทางการแพทยท์ี9

เกี9ยวขอ้งหรอืส่งต่อผูป้ว่ยไปรบัการรกัษาต่อไดอ้ยา่งเหมาะสม 

21. ตระหนกัถงึความสาํคญัและจดัการป้องกนัการตดิเชืUอ การแพรก่ระจายเชืUอตลอดจนอนัตราย

จากการประกอบอาชพีที9อาจจะเกดิขึUนในการรกัษาทางทนัตกรรมได ้

22. ตระหนกัและจดัการเบืUองตน้ต่อภาวะฉุกเฉินทางการแพทยท์ี9อาจเกดิขึUนในผูป้ว่ยทนัตกรรมได้

อยา่งเหมาะสม 

23. กูช้พีเบืUองตน้ได ้

24. จดัการภาวะแทรกซอ้นทางทนัตกรรม เช่น อาการเจบ็ปวดเฉียบพลนั  ภาวะเลอืดออก  การ

บาดเจบ็ และการตดิเชืUอของอวยัวะช่องปากได ้

25. จดัการต่อภาวะความเจบ็ปวดและความวติกกงัวลของผูป้ว่ยไดอ้ยา่งเหมาะสม 

26. เลอืกและใชย้าและยาชา ตามขอ้บ่งชีUและแผนการรกัษา รวมทั Uงจดัการต่อปญัหาหรอื

ผลขา้งเคยีงไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

27. ใหก้ารรกัษาทางศลัยกรรมช่องปากไดใ้นระดบัที9เหมาะสม 

28. ตระหนกัและจดัการใหผู้ป้ว่ยที9มปีญัหาทางศลัยกรรมช่องปากและแมกซลิโลเฟียลใหไ้ดร้บัการ

รกัษาที9เหมาะสม 

29. ใหก้ารรกัษาทางปรทินัตวทิยาไดใ้นระดบัที9เหมาะสม 

30. ใหก้ารรกัษาทางวทิยาเอน็โดดอนทไ์ดใ้นระดบัที9เหมาะสม 
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31. ใหก้ารรกัษาทางทนัตกรรมบรูณะไดใ้นระดบัที9เหมาะสม 

32. ตระหนกัถงึผูป้ว่ยที9มคีวามผดิปกตขิองการเจรญิเตบิโตและพฒันาการของกะโหลกศรีษะ 

กระดกูใบหน้าและขากรรไกร รวมทั Uงการสบฟนั 

33. ตระหนกัถงึผูป้ว่ยที9มโีรคหรอืความผดิปกตขิองเยื9อเมอืกในช่องปาก และจดัการใหผู้ป้ว่ยไดร้บั

การรกัษาอยา่งเหมาะสม 

34. ตระหนกัถงึผูป้ว่ยที9มโีรคหรอืความผดิปกตขิองระบบบดเคีUยวและอาการปวดบรเิวณช่องปาก

และใบหน้าและจดัการใหผู้ป้่วยไดร้บัการรกัษาอยา่งเหมาะสม 

35. บรูณะภาวะสนัเหงอืกที9มฟีนัหายไปบางส่วนหรอืทั Uงหมดดว้ยการใส่ฟนัเทยีมทั Uงชนิดตดิแน่น

หรอืถอดได ้ ไดใ้นระดบัที9เหมาะสม 

36. แนะนําผูป้ว่ยที9ตอ้งการบรูณะดว้ยวธิทีนัตกรรมรากเทยีมใหไ้ดร้บัการรกัษาที9เหมาะสม 

37. จดัการทางทนัตกรรมใหแ้ก่ผูป้ว่ยที9มคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการดแูลในระบบโรงพยาบาลได ้

38. ตดิตาม ประเมนิผลการรกัษา ตามแนวปฏบิตัขิองการรกัษาแต่ละชนิด 

ดา้นที9 4 ส่งเสรมิสุขภาพช่องปาก 

39. สามารถดแูลช่องปากของประชาชนในระดบับุคคลโดยผ่านแนวคดิการดแูลสุขภาพ 

แบบองคร์วมได ้

40. สามารถพฒันาสุขภาพช่องปากของประชาชนในระดบัครอบครวัหรอืชุมชนโดยผ่านแนวคดิการ

สรา้งเสรมิสุขภาพการป้องกนัโรคและบรหิารจดัการทางสาธารณสุขได ้

41. ตระหนกัถงึสถานการณ์สุขภาพช่องปากและความสําคญัของระบบบรกิารสุขภาพของ 

ประเทศไทย 
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร(Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 
 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม 

ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสขุภาพช่องปาก 

(ข้อ 39-41) 

1 ทพ.211 วสัดุศาสตรพ์ืUนฐานสาํหรบั 
ทนัตแพทย ์

ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20, 32, 33, 35, 36, 38  

2 ทพ.242ทนัตกายวภิาคศาสตร ์ ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 16, 20, 32  

3 ทพ.243ปฏบิตักิารทนัตกายวภิาคศาสตร ์ ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 16, 20, 32  

4 ทพ.245ทนัตวสัดุศาสตร ์ ขอ้8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20, 32, 33, 35, 36, 38  

5 ทพ.311กายวภิาค และการพฒันาของ 
อวยัวะช่องปาก 

ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20, 32  

6 ทพ.312 การเจรญิเตบิโตของกะโหลกศรีษะ 
และใบหน้า 

ขอ้8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 16, 20, 32  

7 ทพ.313 สิ9งแวดลอ้มช่องปาก ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 16, 20, 33  
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร (Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 

 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสขุภาพช่อง

ปาก 

(ข้อ 39-41) 

8 ทพ.314 วทิยาการโรคฟนัผุ ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 16, 20, 33, 38  

9 ทพ.321 เวชศาสตรท์ั 9วไปสําหรบันกัศกึษา 
ทนัตแพทย ์ 

ขอ้ 1, 2, 4, 6-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20, 21, 28-3, 33, 34, 
36, 37, 39 

 

10 ทพ.322 พืUนฐานทางภาพถ่ายวนิิจฉยัของ 
ช่องปาก กระดกูขากรรไกรและ 
ใบหน้า  

ขอ้ 1, 2, 4, 6-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20,21, 28-31, 32  

11 ทพ.323 เวชศาสตรช์่องปาก ขอ้ 1, 2, 4, 6-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20-22, 24, 32, 33, 
35, 37, 38 

ขอ้ 40 

12 ทพ.324 พยาธวิทิยาช่องปาก ขอ้ 1, 2, 4, 6-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16, 20-22, 24, 32, 33, 
35, 37, 38 

ขอ้ 40 

13 ทพ.341 ปรทินัตวทิยา  ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20-22, 38 ขอ้ 39, 41 

14 ทพ.342ทนัตกรรมหตัถการ ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 14, 16-19, 20-22, 38 ขอ้ 39, 41 

15 ทพ.343 ปฏบิตักิารทนัตกรรมหตัถการ  ขอ้1, 2, 7-11 ขอ้ 12 ขอ้ 20-22, 35  

16 ทพ.351 ระบบบดเคีUยว ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13, 16-19, 34  
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร (Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 

 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสขุภาพช่องปาก 

(ข้อ 39-41) 

17 ทพ.352 ความเจบ็ปวดของศรีษะ ใบหน้าและ 
ช่องปาก 

ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,16-19, 32, 38  

18 ทพ.371 การยศาสตรท์างทนัตกรรม ขอ้ 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 33  

19 ทพ.421 วทิยาการวนิิจฉัยโรคช่องปาก:  
เวชศาสตรแ์ละพยาธวิทิยาช่องปาก  

ขอ้ 1, 2, 5-11 ขอ้12 ขอ้ 13,16-19, 20-22, 24, 33, 

34, 36, 38 

ขอ้ 39, 41 

20 ทพ.422 ศลัยศาสตรช์่องปาก ขอ้ 1, 2, 5-11 ขอ้12 ขอ้ 13,16-19, 20- 

28, 33, 34, 36, 38 

ขอ้ 39 

21 ทพ.424 เภสชัวทิยาคลนิิกทางทนัตกรรม ขอ้ 1, 2, 5-11 ขอ้ 12 ขอ้ 19, 20-28, 38 ขอ้ 41 

22 ทพ.425ทนัตกรรมโรงพยาบาล  ขอ้ 1,2,5-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,15-19, 20-28, 37,38  

23 ทพ.431ทนัตกรรมป้องกนัและสรา้งเสรมิ     
สุขภาพช่องปาก 

ขอ้ 1, 2, 6-11 ขอ้ 12 ขอ้ 20-22, 32, 38 ขอ้ 41 

24 ทพ.432 วทิยาการระบาดสุขภาพช่องปาก 
           พืUนฐาน 

ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 32, 38 ขอ้ 41 

25 ทพ.433การวางแผนสรา้งเสรมิสุขภาพ 
ช่องปากระดบัชุมชนและเครอืขา่ย 

ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 20-22 ขอ้ 40 
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร (Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 

 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสขุภาพช่องปาก 

(ข้อ 39-41) 

26 ทพ.434 ทนัตกรรมจดัฟนัพืUนฐาน  ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20, 21, 32, 38 ขอ้ 41 

27 ทพ.436 ทนัตกรรมผูส้งูอายุ  ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20, 21, 38 ขอ้ 39, 41 

28 ทพ.441วทิยาเอน็โดดอนท ์ ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20-22, 38 ขอ้ 39, 41 

29 ทพ.442ปฏบิตักิารวทิยาเอน็โดดอนท ์ ขอ้ 1, 2, 5, 7-11 ขอ้ 12 ขอ้20-22,38 ขอ้ 39, 41 

30 ทพ.451 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมทั Uงปาก  ขอ้ 1, 2, 5, 7-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20, 21, 35  

31 ทพ.452 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมทั Uงปาก  ขอ้ 1, 2, 5, 7-11 ขอ้ 12 ขอ้20-22, 35  

32 ทพ.453 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมบางสว่นถอดได ้ ขอ้ 1, 2, 5-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14, 16-19, 20, 21, 35, 36,38 ขอ้39, 41 

33 ทพ.454 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมบางส่วนถอดได ้ ขอ้ 1, 2, 5, 7-11 ขอ้ 12 ขอ้20-22, 35, 36,38 ขอ้ 39, 41 

34 ทพ.455 ทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีมตดิแน่น  ขอ้ 1,2,4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20-22, 35,36  

35 ทพ.456 ปฏบิตักิารฟนัเทยีมตดิแน่น  ขอ้ 1,2,5,7-11 ขอ้ 12 ขอ้ 20-22, 35  

36 ทพ.457 ทนัตกรรมรากเทยีม ขอ้ 1,2,4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20-22, 36  
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร (Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 

 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก 

(ข้อ 39-41) 

37 ทพ.531ทนัตกรรมสาํหรบัเดก็  ขอ้ 1, 2, 4-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13,14,16-19, 20, 21, 32, 33, 38 ขอ้ 39 

38 ทพ.561คลนิิกตรวจวนิิจฉัยและประเมนิ 
ความเสี9ยงโรคช่องปาก 

ขอ้ 1,2,5-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 22, 32-34, 38 ขอ้39, 41 

39 ทพ.562 คลนิิกปรทินัตวทิยา  ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 38 ขอ้ 39, 41 

40 ทพ.563 คลนิิกทนัตกรรมหตัถการ  ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 38 ขอ้ 39, 41 

41 ทพ.564 คลนิิกวทิยาเอน็โดดอนท ์ ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 38 ขอ้39, 41 

42 ทพ.565 คลนิิกศลัยศาสตรช์่องปาก  ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19,20,21,23,2425,26,27,28,37,38 ขอ้ 39, 41 

43 ทพ.566 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีม 
บางส่วนถอดได ้ 

ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 
ขอ้ 13-19,20,21,23,35,36,38 ขอ้39,41 

44 ทพ.567 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีม 
ทั Uงปาก 

ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20,21, 23, 35, 36, 38 ขอ้ 39, 41 

45 ทพ.568 คลนิิกทนัตกรรมสําหรบัเดก็  ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 32, 38 ขอ้39, 41 

46 ทพ 571 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 
ทนัตแพทย ์

ขอ้ 1-4,10 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 32, 38 ขอ้39, 41 
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร (Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 

 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสขุภาพช่องปาก 

(ข้อ 39-41) 

47 ทพ 572 การบรหิารจดัการคลนิิกทนัตกรรม ขอ้ 1-4,10 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 37  

48 ทพ.581 ชวีจรยิศาสตรแ์ละระเบยีบวธิวีจิยั ขอ้ 1, 2, 8, 9, 11 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 21, 23, 37, 38 ขอ้ 39, 41 

49 ทพ.631 การวางแผนสรา้งเสรมิสุขภาพช่องปาก 
ระดบัชุมชนและเครอืข่าย 

ขอ้ 1, 2, 4, 6-11 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 22 ขอ้40 

50 ทพ.641 ทนัตกรรมเพื9อความสวยงาม ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 32, 38 ขอ้ 39, 41 

51 ทพ.661 คลนิิกทนัตกรรมแบบองคร์วม                              ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20-31, 37,38 ขอ้ 39-41 

52 ทพ.662 คลนิิกทนัตกรรมประดษิฐ:์ ฟนัเทยีม 
บางส่วนตดิแน่น 

ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 34-36, 38 ขอ้ 39, 41 

53 ทพ.663 คลนิิกทนัตกรรมบดเคีUยว ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 34, 38 ขอ้ 40 

54 ทพ.664 คลนิิกทนัตกรรมจดัฟนั  ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20,21, 23, 32, 38 ขอ้ 39, 41 

55 ทพ.665 ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20-22, 24, 26-31, 37, 
32, 38 

ขอ้ 39, 41 

56 ทพ 671 ทนัตนิตเิวช ขอ้ 1, 2, 8, 9,11 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 21, 23, 32, 38 ขอ้ 39, 41 

57 ทพ.681 โครงการวจิยัวทิยาศาสตรส์ขุภาพช่องปาก ขอ้ 1, 2, 8, 9,11 ขอ้ 12 ขอ้ 20, 21, 23 ขอ้ 41 
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลกัสูตร (Curriculum Mapping)กบัมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของทนัตแพทยสภา 

 

ลาํดบัที+ 

 

รายวิชา 

มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
ด้านที+ 1 

ความเป็นวิชาชีพ 

(ข้อ 1-11) 

ด้านที+ 2 

ความรูพ้ิ]นฐาน 

(ข้อ 12) 

ด้านที+ 3 

ทกัษะทางคลินิก 

(ข้อ 13-38) 

ด้านที+ 4 

ส่งเสริมสขุภาพช่องปาก 

(ข้อ 39-41) 

58 ทพ.691 ประสบการณ์วชิาชพี: คลนิิกรงัสวีนิิจฉัย ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 32, 38  

59 ทพ.692 ประสบการณ์วชิาชพี: เวชศาสตร ์
ช่องปากคลนิิกและการวนิิจฉัยโรคช่องปาก 

ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20-26, 32-34, 38 ขอ้ 39, 41 

60 ทพ.693 ประสบการณ์วชิาชพี: ศลัยศาสตรช์่องปาก ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19,20-26, 32, 37, 38 ขอ้ 39, 41 

61 ทพ.694 ประสบการณ์วชิาชพี: ปรทินัตวทิยา ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19,20-28,33,38 ขอ้39, 41 

62 ทพ.695 ประสบการณ์วชิาชพี: ทนัตกรรมบูรณะ ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20-28, 38 ขอ้ 39, 41 

63 ทพ.696 ประสบการณ์วชิาชพี: วทิยาเอน็โดดอนท ์ ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 38 ขอ้39, 41 

64 ทพ.697 ประสบการณ์วชิาชพี:ทนัตกรรมประดษิฐ ์ ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20-23, 35, 36, 38  

65 ทพ.698 ประสบการณ์วชิาชพี:ทนัตกรรมสําหรบัเดก็ ขอ้ 1-11 ขอ้ 12 ขอ้ 13-19, 20, 21, 23, 32, 38 ขอ้ 41 
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หมวดที+ 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 
1.1. การวดัผลใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชั Uน 

ปรญิญาตร ีพ.ศ.2540 (พรอ้มฉบบัแกไ้ขเพิ9มเตมิ) ขอ้ 12, 13 และ 14 และเป็นไปตามขอ้บงัคบั 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่าดว้ยการศกึษาชั Uนปรญิญาแพทยศาสตรบณัฑติและทนัตแพทยศาสตร 
บณัฑติ พ.ศ.2541 

1.2. การวดัผลการศกึษาแบ่งเป็น 8 ระดบั มชีื9อและค่าระดบัต่อหนึ9งหน่วยกติ ดงัต่อไปนีU 
 

ระดบั A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดบั 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 

1.3. หลกัเกณฑก์ารตดัสนิผลสอบและการสอบซ่อม เป็นไปตามประกาศคณะทนัตแพทยศาสตร ์
1.4. วชิา ทพ.371 การยศาสตรท์างทนัตกรรม ทพ.433 การวางแผนสุขภาพช่องปากระดบัชุมชน

และเครอืขา่ย ทพ.631 การฝึกปฏบิตัสิรา้งเสรมิสุขภาพช่องปากภาคสนาม ทพ.665 ทนัตกรรมโรงพยาบาล
ภาคสนาม ทพ.681 โครงการวจิยัวทิยาศาสตรส์ุขภาพช่องปากและวชิา ทพ.69X ประสบการณ์วชิาชพี
วดัผลการศกึษาเป็น 2 ระดบั คอื ระดบั S (ใชไ้ด)้ กบัระดบั U (ใชไ้มไ่ด)้ 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิY ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเรจ็การศกึษา 
  2.1.1 การทวนสอบระดับวิชา มีคณะกรรมการทวนสอบรายวิชาทั Uงภาคทฤษฎ ี
และปฏบิตัทุิกสาขา ตรวจสอบความเหมาะสมของขอ้สอบ  วธิกีารประเมนิ ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์
ของรายวชิา 
  2.1.2 การทวนสอบระดบัหลกัสูตร ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนั 
และผลการสอบผ่านการสอบขึUนทะเบยีนรบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีทนัตกรรมของทนัตแพทย
สภา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเรจ็การศกึษา 
  2.2.1 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากผู้ที9สําเร็จการศึกษา ในด้าน
ระยะเวลาของการได้งาน ความเห็นต่อความรู้ที9ได้รบั ความสามารถและความมั 9นใจของผู้สําเร็จ
การศกึษาในการประกอบอาชพี 
  2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้บณัฑติ โดยการสมัภาษณ์/ส่งแบบสอบถามเพื9อประเมนิ
ความพงึพอใจในผูส้าํเรจ็การศกึษา 
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  2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาที9บัณฑิตเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึUนไป โดยการ
สอบถามหรอืส่งแบบสอบถามเมื9อมโีอกาส เกี9ยวกบัระดบัความพงึพอใจด้านความรู ้ความพร้อม และ
คุณสมบตัดิา้นอื9นๆ 
  2.2.4 การประเมินจากผู้สําเร็จการศึกษา ในด้านของความพร้อมและความรู้ที9เรียน 
ที9กําหนดในหลกัสูตร ที9เกี9ยวเนื9องกับการประกอบอาชีพของผู้สําเร็จการศึกษา รวมทั Uงเปิดโอกาส 
ในการใหข้อ้เสนอแนะเพื9อการปรบัปรงุหลกัสตูร 
  2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรืออาจารย์พิเศษ ที9ประเมินหลักสูตร 
ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื9นๆที9เกี9ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู ้ 
และการพฒันาองคค์วามรูข้องนกัศกึษา 
 
3.  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 
 3.1 นักศกึษาได้ศกึษารายวชิาต่าง ๆ ตามโครงสรา้งหลกัสูตร และมหีน่วยกติสะสมไม่ตํ9ากว่า 
238หน่วยกติ 
 3.2 ไดค้่าระดบัเฉลี9ยสะสมไมต่ํ9ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 คะแนน) 
 3.3 ไดค้่าระดบั S (ใชไ้ด)้ ในรายวชิา ทพ.371 การยศาสตรท์างทนัตกรรม ทพ.433 การวางแผน
สุขภาพช่องปากระดบัชุมชนและเครอืข่าย ทพ.631 การฝึกปฏบิตัสิร้างเสรมิสุขภาพช่องปากภาคสนาม 
ทพ.665 ทนัตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ทพ.681 โครงการวจิยัวทิยาศาสตรส์ุขภาพช่องปากและวชิา 
ทพ.69X ประสบการณ์วชิาชพี 
 3.4 ต้องปฏิบตัิตามเงื9อนไขอื9น ๆ ที9คณะทนัตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
กําหนด 
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หมวดที+ 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1.  การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 
 1.1 อาจารยใ์หมทุ่กคนเขา้โปรแกรมปฐมนิเทศที9ประกอบดว้ย 
  1.1.1 การอบรมการเป็นอาจารยผ์ูส้อนในแบบ Problem Based Learning (PBL), การ
เรยีนรูเ้ชงิรกุจรรยาบรรณ และจรยิธรรมการเป็นอาจารย ์
  1.1.2 สทิธผิลประโยชน์ของอาจารยแ์ละกฎระเบยีบต่างๆ 
  1.1.3 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนในคณะ และกจิกรรมต่างๆ ของคณะ 
  1.1.4 ศกึษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ที9เกี9ยวขอ้งกบัสาขาวชิาที9รบัผดิชอบ 
 1.2 คณะฯ มอบหมายใหอ้าจารยอ์าวุโสเป็นอาจารยพ์ี9เลีUยง โดยมหีน้าที9 
  1.2.1 ให้คําแนะนําและคําปรกึษาเพื9อให้อาจารยใ์หม่สามารถเรยีนรูแ้ละปรบัตวัเองเขา้สู่
การเป็นอาจารยท์ี9ด ี
  1.2.2 ให้คําแนะนําและนิเทศการสอนทั Uงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิโดยต้องสอนคู่กับ
อาจารยอ์าวุโสในภาคการศกึษาแรก 
  1.2.3 ประเมนิและตดิตามความกา้วหน้าในการปฏบิตังิานของอาจารยใ์หม ่
 1.3 อาจารย์ทุกคนได้รบัการพฒันาอย่างทั 9วถึงในด้านการจดัการเรยีนการสอน และความรู ้
ที9ทนัสมยัในทางทนัตกรรม ตลอดจนการวจิยั โดยจดักจิกรรมพฒันาวชิาการภายในคณะและส่งเสรมิให้
เขา้รว่มประชุม สมัมนาและอบรมในสถาบนัการศกึษาอื9น ดงันีU 
  1.3.1 สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มอบรม ประชุมวชิาการภายในมหาวทิยาลยั 
  1.3.2 สนบัสนุนใหเ้ขา้รว่มอบรม ประชุมวชิาการภายนอกมหาวทิยาลยั 
  1.3.3 ศกึษาดงูานอบรมในต่างประเทศ 
  1.3.4 รว่มทมีวจิยักบันกัวจิยัอาวุโสในคณะ หรอืภายนอกคณะ และการตพีมิพผ์ลงาน 
  1.3.5 เขา้รว่มประชุมเสนอผลงานวจิยัทั Uงในและต่างประเทศ 
  1.3.6 จดัทาํเป้าหมายการศกึษาต่อสาํหรบัอาจารยใ์หม ่
2.การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย ์
 2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
  2.1.1 จดัระบบการประเมนิผลดา้นการสอนอยา่งมสี่วนรว่มระหว่างผูส้อนและผูเ้รยีน 
  2.1.2 จัดอบรมเกี9ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที9ทันสมัยทั Uงในห้องเรียน 
และคลนิิกที9สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูใ้นแต่ละดา้น 
  2.1.3สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี9ยวกับการจัดการเรียน 
การสอนและการประเมนิผล 
  2.1.4 พฒันะทกัษะการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการศกึษา 
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2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชพีดา้นอื9นๆ 

  2.2.1 จัด ให้อ าจารย์ได้ร่ วมปฏิบัติงานในบทบาททันตแพทย์ และทันตแพทย ์

เฉพาะทาง ที9คลนิิกบรกิารสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรต ิ

  2.2.2 จัดอบรมประชุมวิชาการเกี9ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและ 

ทางทนัตกรรมดา้นต่างๆ โดยเชญิวทิยากรผูท้รงคุณวุฒทิั Uงในและต่างประเทศ 
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หมวดที+ 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

1.  การบริหารหลกัสตูร 

 1.1 คณะกําหนดโครงสรา้งการบรหิารหลกัสูตร โดยแต่งตั Uงคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื9อ

วางแผนการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคล้องกับบรบิทที9เปลี9ยนแปลง โดยมคีณะกรรมการประจําคณะ

ควบคุมการดาํเนินการของหลกัสตูรใหเ้ป็นไปอยา่งมคีุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

 1.2 กลไกในการบริหารหลักสูตร เพื9อวางแผน กํากับดูแล และให้คําแนะนํา ตลอดจน 

แนวปฏิบัติแก่อาจารย์ผู้ร ับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการติดตามและพัฒนาระบบการประเมิน 

การเรยีนการสอน 

 1.3 กลุ่มวชิาทําหน้าที9จดัทํารายละเอยีดวชิา มอบหมายคณะกรรมการรายวชิา รวมทั Uงดูแลให้

การจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

 1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรควบคุมคุณภาพการจดัการเรยีนการสอนทุกรายวชิา และ

ดาํเนินการประเมนิผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 

 1.5 คณะแต่งตั Uงคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ซึ9งเป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 2 คน และ

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ และดําเนินการใหม้กีารประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั Uง เพื9อทบทวน/ประเมนิ ผลการ

บรหิารหลกัสตูร ซึ9งเมื9อสิUนสุดปีการศกึษามกีารนําขอ้เสนอมาปรบัปรงุตามความเหมาะสม 
 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 

(1)หลกัสตูรไดม้าตรฐานและ

ทนัสมยั 

 

มคีณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตร

บณัฑติ ดาํเนินการใหห้ลกัสตูร

ไดม้าตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิ 

หลกัสตูรผ่านการรบัรองจากสภา

มหาวทิยาลยั ทนัตแพทยสภาและ 

สกอ. 

 

(2)มรีายละเอยีดวชิาครบตาม

เกณฑ ์

 

กลุ่มวชิาและคณะกรรมการ

รายวชิาจดัทํา มคอ.3 และ 

มคอ.4 ใหส้อดคลอ้งกบั

มาตรฐานผลการเรยีนรู ้

 

ม ีมคอ.3 และ มคอ.4 ครบตาม

เกณฑ ์

(3)มบีณัฑติที9มคีุณลกัษณะ

ตามบณัฑติพงึประสงคข์อง

หลกัสตูร 

มคีณะกรรมการตดิตามและ

พฒันาระบบกลไก การ

ประเมนิหลกัสตูร 

ผลการประเมนิหลกัสตูร 



  มคอ.2 

144 

 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 

 - ดาํเนินการประเมนิหลกัสตูร 

(4)มกีารประเมนิมาตรฐานของ

หลกัสตูรอยา่งสมํ9าเสมอ 
- ดาํเนินการประกนัคุณภาพ

และนําผลที9ไดไ้ปปรบัปรงุ

และพฒันาการจดัการศกึษา

อยา่งต่อเนื9อง 

- ดาํเนินการประเมนิหลกัสตูร

ตามเวลาที9กําหนด 

- ผลการประเมนิประกนัคุณภาพ 

อยูใ่นเกณฑด์ขีึUนไป 

- ผลการประเมนิหลกัสตูรได้

นําไปใชใ้นการปรบัปรงุและ

พฒันาหลกัสตูรฉบบัต่อไป 

 
2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะจดัสรรงบประมาณประจําปี ทั Uงงบประมาณแผ่นดนิ และเงนิรายได้ เพื9อจดัซืUอตํารา สื9อ

การเรยีนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วสัดุและครุภณัฑอ์ย่างเพยีงพอ เพื9อสนับสนุนการเรยีนการสอนทั Uง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การฝึกปฏิบัติในคลินิก และการฝึกภาคสนาม รวมทั Uงการสร้าง

สภาพแวดลอ้มใหเ้อืUอในการเรยีนแบบ PBL ใหก้บันกัศกึษา 

 2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที+มีอยู่เดิม 

  หอ้งสมุดของคณะมคีวามพรอ้มดา้นหนังสอื ตํารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลู โดยมสีํานัก

หอสมุดกลางที9มหีนังสอืและวารสารให้บรกิาร รวมถงึการเขา้ถึงฐานขอ้มูลการสบืค้นมโีสตทศันูปกรณ์

สาํหรบัการเรยีนการสอนอยา่งเพยีงพอ มหีอ้งปฏบิตักิาร และคลนิิกทนัตกรรมที9มวีสัดุอุปกรณ์ทาง 

ทนัตกรรมอยา่งเพยีงพอ 

 2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ+มเติม 

  2.3.1 มีการจัดสรรงบประมาณ โดยให้รายวิชาพิจารณาการจัดซืUอหนังสือและตํารา 

ที9เกี9ยวขอ้ง เพื9อใหอ้าจารยแ์ละนกัศกึษาไดค้น้ควา้ 

  2.3.2 มีการจัดสรรงบประมาณ โดยให้รายวิชาพิจารณาการจัดหาอุปกรณ์สําหรับ 

เป็นสื9อการสอนเพิ9มเตมิใหม้คีวามทนัสมยั 

  2.3.3 จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางทันตกรรมเพิ9มเติม เช่น ยูนิตทําฟนั เครื9องมือทาง 

ทนัตกรรมเพื9อทดแทนของเดมิที9เสื9อมสภาพ 

  2.3.4 มกีารจดัสรรงบประมาณ เพื9อจดัซืUอโปรแกรมสําหรบัใชต้ดิตามผลการปฏบิตังิานใน

ดา้นคุณภาพ และปรมิาณงานของนกัศกึษาแบบ real time, การนําเทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งกลุ่มย่อยแบบ 

smart classroom 
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 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 

จดัใหม้หีอ้งเรยีน หอ้งปฏบิตักิาร 

หอ้งปฏบิตักิารทางคลนิิก และ

สถานที9สําหรบัเรยีนรูด้ว้ยตนเอง

ที9เพยีงพอและมปีระสทิธภิาพ 

- จดัใหม้หีอ้งเรยีนที9มคีวามพรอ้ม

ในการใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- จดัใหม้เีครอืขา่ยและ

หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรท์ี9

นกัศกึษาสามารถศกึษาทดลอง 

หาความรูเ้พิ9มเตมิไดด้ว้ยตนเองมี

จาํนวนและประสทิธภิาพที9

เหมาะสมเพยีงพอ 

- สาํนกัหอสมดุสํารวจความ

เพยีงพอและพงึพอใจต่อ

ทรพัยากรในส่วนหอ้งสมดุ 

- รวบรวม จดัทําสถติจิาํนวน

เครื9องมอือุปกรณ์ต่อหวันกัศกึษา 

ชั 9วโมงการใชง้านหอ้งปฏบิตักิาร

และเครื9องมอื  

- สถติขิองจาํนวนหนงัสอื ตํารา และ

สื9อที9มใีหบ้รกิาร และสถติกิารใช้

งานหนงัสอื ตํารา สื9อดจิทิลั 

- ผลสาํรวจความพงึพอใจของ

นกัศกึษาต่อการใหบ้รกิาร

ทรพัยากรเพื9อการเรยีนรูแ้ละ

ปฏบิตักิาร 

 
3.  การบริหารคณาจารย ์
 3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

  3.1.1 กําหนดคุณสมบตัอิาจารยใ์ห้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีสาขาทนัต

แพทยศาสตร ์ 

  3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้คีุณสมบตัติามตอ้งการ 

  3.1.3 สบืคน้ประวตั ิและคุณสมบตัขิองผูส้มคัรจากแหล่งขอ้มลูที9เชื9อถอืไดอ้ยา่ง 

เป็นระบบ และมกีารตรวจสอบขอ้มลูอยา่งเป็นธรรม 

  3.1.4 ทดสอบความสามารถรูค้วามเขา้ใจในการเรยีนการสอนแบบ PBL 

  3.1.5 เสนอแต่งตั Uงและประเมนิการปฏบิตังิานตามระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

  3.2.1 อาจารยร์่วมกบัผู้เรยีนประเมนิรายวชิาเมื9อสิUนสุดรายวชิาทุกรายวชิา หากเป็นวชิา

ปฏบิตักิารทางคลนิิกทนัตกรรม บุคลากรผูร้ว่มสอนในแหล่งฝึกรว่มประเมนิการจดัการเรยีนการสอนดว้ย 

  3.2.2 อาจารย์ร่วมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื9อสิUนสุด 

ปีการศกึษา 
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  3.2.3 อาจารย์เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื9อรวบรวมและจัดทํา 

รา่งการปรบัปรงุหลกัสตูร และรว่มประชาพจิารณ์ใหข้อ้คดิเหน็ 

 

 3.3 การแต่งตั ]งคณาจารยพิ์เศษ 

  คณะมนีโยบายในการแต่งตั Uงอาจารยพ์เิศษ ดงันีU 

  3.3.1 การจดัจ้างอาจารย์พิเศษจากภายนอกคณะให้ทําได้เฉพาะหวัข้อเรื9องที9ต้องการ 

ความเชี9ยวชาญพเิศษเท่านั Uนโดยสามารถจดัจ้างอาจารย์พเิศษได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนเวลา

ทั Uงหมดที9จดัการเรยีนการสอนของแต่ละวชิา 

  3.3.2 รายวิชาโดยประธานรายวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหา 

ผูม้คีุณสมบตัติรงตามตอ้งการเสนอต่อรองคณบดฝีา่ยวชิาการ 

3.3.3 จดัใหม้กีารประเมนิการสอนของอาจารยพ์เิศษทุกครั Uงที9มกีารสอน  

4.  การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

 4.1 การกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

  การกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่งใหเ้ป็นไปตามความต้องการของคณะและนโยบาย

ของมหาวทิยาลยั 

 4.2 การเพิ9มทกัษะความรูเ้พื9อการปฏบิตังิาน 

  4.2.1 จดัใหม้กีารสมัมนาในเรื9องที9เกี9ยวขอ้งกบัการพฒันาการเรยีนการสอนอยา่งน้อย 

 ปีละ 1 ครั Uง 

  4.2.2 ใหบุ้คลากรวางแผนความต้องการในการพฒันาตนเองโดยรวบรวมเป็นแผนประจาํปี 

เพื9อใหค้ณะสนบัสนุนงบประมาณไดเ้หมาะสม 

  4.2.3 คณะมบุีคลากรรบัผดิชอบในการดูแล ประสานงาน ในการของบประมาณสนับสนุน

การทาํวจิยัเพื9อพฒันา และคณะมงีบประมาณสนบัสนุนประจาํทุกปี 

 
5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
 5.1 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอื+นๆ แก่นักศึกษา 

  5.1.1 คณะแต่งตั Uงอาจารยท์ี9ปรกึษาใหแ้ก่นกัศกึษาทุกคนพรอ้มกําหนดบทบาทหน้าที9 

  5.1.2 มแีฟ้มประวตันิักศกึษาทุกคนเพื9อให้อาจารยท์ี9ปรกึษาบนัทกึการใหก้ารปรกึษาและ

ความกา้วหน้าของนกัศกึษา 

  5.1.3 มีการจัดตารางของอาจารย์ที9ปรึกษาเพื9อให้นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตลอด 

ปีการศกึษา 
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  5.1.4 มกีารจดักจิกรรมใหก้บัอาจารยท์ี9ปรกึษาและนกัศกึษาไดท้าํกจิกรรมรว่มกนั 

  5.1.5 การอุทธรณ์ของนักศกึษาเป็นไปตามระเบยีบขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ว่า

ดว้ยวนิยันกัศกึษา พ.ศ.2547 หมวดที9 4 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต 

 6.1 ตดิตามการเปลี9ยนแปลงของเศรษฐกจิ สงัคมของประเทศและโลก เพื9อศกึษาแนวโน้มและ

ทศิทางของตลาดแรงงานทั Uงในระดบัทอ้งถิ9น และระดบัประเทศ 

 6.2 สาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติก่อนการปรบัปรุง

หลกัสตูร 

 

7.  ตวับ่งชี]ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตวับ่งชี]ผลการดาํเนินงาน ปีที+ 1 ปีที+ 2 ปีที+ 3 ปีที+ 4 ปีที+ 5 ปีที+ 6 ปีที+ 7 

7.1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อยรอ้ยละ 

 80 มสี่วนรว่มในการประชุมเพื9อวางแผน 

 ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงาน

 หลกัสตูร 

� � � � � � � 

7.2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 

 มคอ.2 ที9สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน

 คุณวุฒแิห่งชาต ิ
� � � � � � � 

7.3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ

 รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 

 (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 

 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนใน 

 แต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกวชิา 

� � � � � � � 

7.4 จดัทํารายงานผลการดําเนินการของ

กระบวนวชิาและรายงานผลการ

ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้ม)ี ตาม แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลงัสิUนสุดภาคการศกึษาที9

เปิดสอนใหค้รบทุกวชิา 

� � � � � � � 
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ตวับ่งชี]ผลการดาํเนินงาน ปีที+ 1 ปีที+ 2 ปีที+ 3 ปีที+ 4 ปีที+ 5 ปีที+ 6 ปีที+ 7 

7.5 จดัทํารายงานผลการดําเนินการของ

 หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 

 หลงัสิUนสุดปีการศกึษา 
� � � � � � � 

7.6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข̂องนกัศกึษา

 ตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้ที9กําหนดใน 

 มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้ม)ี อยา่งน้อย 

     รอ้ยละ 25 ของรายวชิาที9เปิดสอนในแต่ละ

ปีการศกึษา 

� � � � � � � 

7.7 มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการ

 สอนกลยุทธก์ารสอน หรอืการประเมนิผล

 การเรยีนรูจ้ากผลการประเมนิการ

 ดาํเนินงานที9รายงานใน มคอ.7 ปีที9แลว้ 

 � � � � � � 

7.8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ

 ปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการ

 เรยีนการสอน 
� � � � � � � 

7.9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทาง

 วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี อยา่งน้อยปีละ

 หนึ9งครั Uง 
� � � � � � � 

7.10  จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการ

สอนไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอื

วชิาชพีไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 
� � � � � � � 

7.11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี

สุดทา้ย/บณัฑติใหมท่ี9มต่ีอคุณภาพ

หลกัสตูร เฉลี9ยไมน้่อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5 

     � � 

7.12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที9มี

ต่อ  บณัฑติใหม ่เฉลี9ยไมน้่อยกว่า 3.5 

จากคะแนนเตม็ 

      � 
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หมวดที+ 8 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมนิกลยทุธก์ารสอน 

 คณะจดัใหม้กีารประเมนิรายวชิา ประเมนิการสอนและประเมนิผลสมัฤทธิข̂องแต่ละรายวชิา 

และคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะนําผลการประเมนิดงักล่าวมาพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบกบัต้นแบบ

มาตรฐานคุณวุฒสิาขาทนัตแพทยศาสตร ์รายละเอยีดหลกัสตูรและรายวชิา 

1.2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  

1.2.1 ผูเ้รยีนประเมนิการสอนของอาจารยทุ์กคนเมื9อสิUนสุดรายวชิา และส่งตรงต่องานบรกิาร

การศกึษาและวจิยั โดยใชแ้บบประเมนิการสอนตามที9กําหนด 

1.2.2 ผลการประเมนิ (Feedback) ส่งตรงต่ออาจารยแ์ละประธานรายวชิาเพื9อปรบัปรุง

ต่อไป 

1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมนิที9เป็นความต้องการในการปรบัปรุงทกัษะการสอนและ

วางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธิก̂ารสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา และ

สถานการณ์ของคณะ 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

2.1 โดยนกัศกึษาและบณัฑติ 

2.1.1 แต่งตั Uงคณะกรรมการประเมนิหลกัสูตรที9ประกอบด้วยตวัแทนทุกสาขาวชิา ตวัแทน

ผูเ้รยีนปจัจบุนั และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝา่ย 

2.1.2 คณะกรรมการประเมนิหลกัสตูรวางแผนการประเมนิหลกัสตูรอยา่งเป็นระบบ 

2.1.3 ดาํเนินการสาํรวจขอ้มลูเพื9อประกอบการประเมนิหลกัสูตรจากผูเ้รยีนปจัจุบนัทุกชั Uนปี 

และจากผูส้าํเรจ็การศกึษาที9ผ่านการศกึษาในหลกัสตูรทุกรุน่ 

2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืจากผูป้ระเมนิภายนอก 

  คณะกรรมการประเมนิหลกัสูตร วเิคราะห์และประเมนิหลกัสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล

ยอ้นกลบัของผูเ้รยีน ผูส้าํเรจ็การศกึษา ผูใ้ชบ้ณัฑติ เพื9อประกอบการประเมนิ 

2.3 โดยผูใ้ชบ้ณัฑติ และ/หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีอื9นๆ 

2.3.1 ตดิตามบณัฑติใหม่โดยการสํารวจข้อมูลจากนายจา้ง และ/หรอืผู้บงัคบับญัชาโดย

แบบสอบถาม และการสมัภาษณ์ 

2.3.2 ตดิตามกบัผูใ้ชอ้ื9น เช่น ผูใ้ชบ้รกิารในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบรกิาร 
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3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

 ใหก้ารประเมนิตามตวับ่งชีUผลการดําเนินงานที9ระบุไวใ้นหมวด 7 ขอ้ 7 โดยคณะกรรมการประเมนิ

อยา่งน้อย 3 คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขาอยา่งน้อย 1 คน  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

4.1 คณะกรรมการประเมนิหลกัสูตรของคณะ รวบรวมข้อมูลการประเมนิการเรยีนการสอน 

จดัทาํรายงานการประเมนิผล และเสนอประเดน็ที9จาํเป็นในการปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

4.2 จดัประชุมสมัมนาเพื9อปรบัปรงุหลกัสตูร 

4.3 เชญิผูท้รงคุณวุฒใิหข้อ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลงั 5 ปี) ของอาจารย์ประจาํหลกัสูตรและอาจารย์

ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทิพวลัย ์เตชะนิธิสวสัดิY  

ผลงานตพีมิพ ์

 1. Techanitiswad T, Jariyamana N, Phetnin K, Pongmattasaya P and Pugdeethankul C. 

Content validity of the inclusion criteria of the Royal Dental Implant Project. Thai J oral 

Maxillofac Surg. 2014; 28(1): 33-39. 

 

2. ศาสตราจารย ์ดร. ศิริวรรณ สืบนุการณ์ 

ตํารา 

1. Suebnukarn S. (2013) Dental Informatics. Thammasat University Press,       
ISBN 978-616-314-023-4 
  
ผลงานตพีมิพ ์

1. Suebnukarn S, Chaisombat M, Kongpunwijit T, Rhienmora P, Construct validity and 

expert benchmarking of the haptic virtual reality dental simulator. Journal of Dental Education 

2014;78(10):1442-50.  

2. Wongsapai M, Suebnukarn S, Rajchagool S. Health-oriented electronic oral health 

record: development and evaluation. Health Informatics Journal 2014;20(2):104-17. 

3. Thanathornwong B, Suebnukarn S, Ouivirach K. The system for predicting and  

preventing musculoskeletal disorders among dental students. The International Journal of 

Occupational Safety and Ergonomics 2014;20(3):463-75. 

4. Thanathornwong B, Suebnukarn S, Songpaisan Y, Ouivirach K. A system for  

predicting and preventing work related musculoskeletal disorders among dentists. Computer 

Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2014;17(2):177-85. 

5. Rasheed A, Khawchareonporn T, Muengtaweepongsa S, Suebnukarn S. An unusual 

presentation of subdural empyema caused by Porphyromonas gingivalis. Ann Indian Acad 

Neurol. 2013;16(4):723-5. 

6. Wongsapai M, Suebnukarn S,Rajchagool S, Kijsanayotin B. Health-oriented  
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Electronic Oral Health Record for Health Surveillance. Studies in health technology and 

informatics2013;192:763-7. 

7. Kazi H, Haddawy P, Suebnukarn S. Clinical reasoning gains in medical PBL: an 

UMLS based tutoring system. Journal of Intelligent Information Systems 2013;41(2): 269-284. 

8. Suebnukarn S, Rittipakorn P, Thongyoi B, Boonpitak K, Wongsapai M, Usability 

assessment of an electronic health record in a comprehensive dental clinic. Pakdeesan 

P. Springerplus. 2013, 12;2(1):220-7. 

9. Inglam S, Chantarapanich N, Suebnukarn S, Vatanapatimakul N, Sucharitpwatskul S, 

Sitthiseripratip K. Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element 

study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(2):e48-56. 

10. Kazi H, Haddawy P, Suebnukarn S. Employing UMLS for Generating Hints in a 

Tutoring System for Medical Problem-Based Learning. Journal of Biomedical Informatics 

2012;45(3):557-65.  

11. Suebnukarn S, Rhienmora P, Haddawy P. The use of cone-beam computed  

tomography and virtual reality simulation for pre-surgical practice in endodontic  

microsurgery. International Endodontic Journal 2012 Jul;45(7):627-32. 

12. Suebnukarn S, Hataidechadusadee R, Suwannasri N, Suprasert N, Rhienmora P, 

Haddawy P. Access cavity preparation training using haptic virtual reality and micro-CT tooth 

models. International Endodontic Journal 2011;44(11):983-9. 

13. Rhienmora, P., Haddawy, P., Suebnukarn, S., & Dailey, M. N. Intelligent Dental 

Training Simulator with Objective Skill Assessment and Feedback. Artificial Intelligence in 

Medicine 2011;52(2):115-21.  
 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กมลพรรณ ภกัดี  

บทความวชิาการ 
1. Kamolparn Pugdee,Kusumawadee Utispan :The Linkage between period on titis and 

Cancer. Thai J Oral Maxillofac Surg 2014; 57: 40-48. 
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4.  อาจารย ์นันทวรรณ กระจ่างตา 

ผลงานตพีมิพ ์

1. Nantawan Kragangta, Awiruth Klaisiri. Vickers Microhardness Comparison of Bulk Fill  

Resin Composites in Various Depth.J DENT ASSOC THAI. 2014; 64(2): 59-70. 

2. Self Adhesive Resin Cement. J DENT ASSOC THAI. 2015; 65(1): 11-20. 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย ์อวิรทุธ ์คล้ายศิริ 

ผลงานตพีมิพ ์

 1. Nantawan Kragangta, Awiruth Klaisiri. Vickers Microhardness Comparison of Bulk Fill 
Resin Composites in Various Depth.J DENT ASSOC THAI. 2014 Apr-Jun;64(2):59-70. 

2. Awiruth Klaisiri, Nantawan Kragangta. Review literature : Self adhesive resin cement.            
J DENT ASSOC THAI. 2015; 65(1):1-10. 
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ภาคผนวก 2 อตัราส่วนของอาจารยต่์อนักศึกษา 

อตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนที+เป็นอาจารยป์ระจาํเตม็เวลาหรืออาจารยป์ระจาํบางเวลา 

หรืออาจารยพิ์เศษต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต(หลกัสตูรทวิภาษา) พ.ศ. 2558 

ตามประกาศทนัตแพทยสภา ที9 23/2555 ลงวนัที9 21 ธนัวาคม 2555 เรื9องหลกัเกณฑ ์ การ

พจิารณาเหน็ชอบหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติและการรบัรองสถาบนัการศกึษาทนัตแพทยศาสตร ์

ขอ้ 8. อาจารย ์ขอ้ (2) อตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนที9เป็นอาจารยป์ระจาํเตม็เวลาหรอือาจารยป์ระจาํบาง

เวลา หรอือาจารยพ์เิศษ ต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าโดยภาพรวมต้องไม่ตํ9ากว่า 1:6 และมอีตัราส่วน

อาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าในวชิาประเภทอื9นๆ ดงัต่อไปนีU 

- รายวชิาภาคปฏบิตัใินคลนิิกมอีตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่า 

ไมน้่อยกว่า  1 : 4 

- รายวชิาภาคปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารมอีตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลา

เทยีบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10 

ทั UงนีUอาจารยป์ระจาํเตม็เวลา หมายถงึ อาจารยท์ี9มขีอ้ผกูพนัหรอืสญัญาจา้งแบบเตม็เวลากบั

สถาบนัการศกึษาทั Uงปีการศกึษา โดยมรีะยะเวลาการทํางานไมต่ํ9ากว่า 5 วนัต่อสปัดาห ์หรอื 35 ภาระ

งานต่อสปัดาห ์โดยกําหนดให ้1 ภาระงานเทยีบเท่ากบัการทํางานระยะเวลา 1 ชั 9วโมง 

 

การคาํนวณค่า FTES  (Full Time Equivalent Student) 
อตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าประจาํปีการศึกษา 2558 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
วธิกีารศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลู 
1. ขอ้มลูรายวชิาและหน่วยกติตามแผนการศกึษาของหลกัสตูรฯ 
2. ขอ้มลูจาํนวนนกัศกึษาตามแผนการรบันกัศกึษาของหลกัสตูรฯ 
3. นําจาํนวนนกัศกึษาจาก ขอ้ 2. ของแต่ละรายวชิา คณู ดว้ยจาํนวนหน่วยกติของรายวชิานั Uน 
ค่าผลคณูที9ไดเ้รยีกว่า ค่า SCH และ หารดว้ย 36 (ต่อปีการศกึษา) ผลหารที9ได ้เรยีกว่า ค่า FTES 
4. นําค่า FTES ของแต่ละรายวชิา ทุกรายวชิา มารวมกนัผลรวมที9ได ้เป็นค่า FTES ของคณะ 
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ลาํดบั รายวิชาที+
เปิดสอน 

จาํนวน
หน่วยกิต 

จาํนวนนักศึกษา
ที+ลงทะเบียน 

SCH 
(Student Credit Hours) 

หมายเหตุ 

ชั ]นปีที+ 1 (18คน)        

      
      

ชั ]นปีที+ 2 (18คน)      

ชั ]นปีที+ 3 (18คน)        

1 DS 311 3 18 54   
2 DS 312 1 18 18   
3 DS 313 3 18 54  มภีาคปฏบิตัใิน

หอ้งปฏบิตักิาร 
4 DS 351 1 18 18   
5 DS 352 2 18 36   
6 DS 314 3 18 54  มภีาคปฏบิตัใิน

หอ้งปฏบิตักิาร 
7 DS 322 3 18 54   
8 DS 323 2 18 36   

9 DS 324 3 18 54   

10 DS 341 4 18 72  
11 DS 342 3 18 54   
12 DS 343 2 18 36 มภีาคปฏบิตัใิน

หอ้งปฏบิตักิาร 
13 DS 371 2 18 36  
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ลาํดบั รายวิชาที+
เปิดสอน 

จาํนวน
หน่วยกิต 

จาํนวนนักศึกษา
ที+ลงทะเบียน 

SCH 
(Student Credit Hours) 

หมายเหตุ 

ชั ]นปีที+ 4 (18คน)       
1 DS 421 4 18 72  

2 DS 431 1 18 18  
3 DS 432 1 18 18  

4 DS 433 4 18 72 มกีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

5 DS 441 3 18 54  

6 DS 442 1 18 18 มภีาคปฏบิตัใิน
หอ้งปฏบิตักิาร 

7 DS 451 2 18 36  

8 DS 452 2 18 36 มภีาคปฏบิตัใิน
หอ้งปฏบิตักิาร 

9 DS 453 3 18 54  

10 DS 454 1 18 18 มภีาคปฏบิตัใิน
หอ้งปฏบิตักิาร 

11 DS 422 3 18 54  

12 DS 423 1 18 18  

13 DS 424 1 18 18  

14 DS 434 4 18 72  

15 DS 435 4 18 72  

16 DS 436 2 18 36  

17 DS 455 3 18 54  

18 DS 456 2 18 36 มภีาคปฏบิตัใิน
หอ้งปฏบิตักิาร 

19 DS 457 2 18 36  
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ลาํดบั รายวิชาที+
เปิดสอน 

จาํนวน
หน่วยกิต 

จาํนวนนักศึกษา
ที+ลงทะเบียน 

SCH 
(Student Credit Hours) 

หมายเหตุ 

ชั ]นปีที+ 5 (18คน)     

1 DS 521 4 18 72  

2 DS 561 2 18 36 รายวชิาคลนิิก 

3 DS 562 4 18 72 รายวชิาคลนิิก 

4 DS 563 4 18 72 รายวชิาคลนิิก 

5 DS 571 1 18 18  

6 DS 572 1 18 18  

7 DS 581 3 18 54  

8 DS 564 3 18 54 รายวชิาคลนิิก 

9 DS 565 3 18 54 รายวชิาคลนิิก 

10 DS 566 2 18 36 รายวชิาคลนิิก 

11 DS 567 3 18 54 รายวชิาคลนิิก 

12 DS 568 4 18 72 รายวชิาคลนิิก 

ชั ]นปีที+ 6 (18คน)     

1 DS 641 1 18 18  

1 DS 661 5 18 90 รายวชิาคลนิิก 

2 DS 662 2 18 36 รายวชิาคลนิิก 

3 DS 663 1 18 18 รายวชิาคลนิิก 

4 DS 664 2 18 36 รายวชิาคลนิิก 

5 DS 671 1 18 18  

6 DS 681 4 18 72  

7 DS 631 4 18 72 มกีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

8 DS 665 4 18 72 มกีารฝึกปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

9 DS  
691-698 

2 18 36  

รวมทั ]งหมด 2,448  
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ค่า FTES  

= ผลรวม SCH  

36 

= 2,448 

36 

= 68 

 

(2.1)  อตัราส่วนอาจารยผ์ู้สอน** ต่อ นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

โดยภาพรวมต้องไม่น้อยกว่า 1:6 

จาํนวนอาจารยผ์ูส้อนที9ควรม ี = 68 

6 

= 11 คน 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์มจีาํนวนอาจารยผ์ูส้อน ดงันีU 

- อาจารยป์ระจาํเตม็เวลา = 21 คน 

- อาจารยพ์เิศษ = 16 คน 

รวมจาํนวนอาจารยผ์ูส้อนคณะฯ = 37 คน 

 

ดงันั]นคณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีอตัราส่วนอาจารยผูส้อนโดยภาพรวม ต่อ นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า 

ไม่น้อยกว่า 1 : 6  ตามเกณฑ ์
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(2.2) อตัราส่วนอาจารยผ์ู้สอน**ต่อนักศึกษาเตม็เวลาในวิชาประเภทอื+นๆ 

 

2.2.1  รายวิชาภาคปฏิบติัในคลินิก 

มอีตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 4 

ค่า FTES  = ผลรวม SCH รายวชิาคลนิิก 

รายวชิาภาคปฏบิตัใินคลนิิก 36 

= 630  

36 

= 18 

 

อตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าไมน้่อยกว่า 1 : 4 

จาํนวนอาจารยผ์ูส้อนที9ควรม ี = 18   

4   

= 4 คน  

 

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

มจีาํนวนอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาคลนิิก ดงันีU 

- อาจารยป์ระจาํเตม็เวลา = 21 คน 

- อาจารยพ์เิศษ = 16 คน 

รวม จาํนวนอาจารยผ์ูส้อน = 37 คน 

 

ดงันั]น คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีอตัราส่วนอาจารยผูส้อนในรายวิชาภาคปฏิบติัในคลินิก 

ต่อ นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 4  ตามเกณฑ ์
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2.2.2  รายวิชาที+ฝึกปฏิบติัในห้องปฏิบติัการ (รวมรายวิชาที+มีการฝึกปฏิบติัภาคสนาม) 

มอีตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10 

 

ค่า FTES  = ผลรวม SCH รายวชิาที9ฝึกปฏบิตั ิ

รายวชิาภาคปฏบิตั ิ 36 

= 468 

36 

= 13.00 

 

อตัราส่วนอาจารยผ์ูส้อนต่อนกัศกึษาเตม็เวลาเทยีบเท่าไมน้่อยกว่า 1 : 10 

จาํนวนอาจารยผ์ูส้อนที9ควรม ี = 13   

10   

= 1 คน  

คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

มจีาํนวนอาจารยผ์ูส้อนรายวชิาที9ฝึกปฏบิตัใินหอ้งปฏบิตักิารดงันีU 

- อาจารยป์ระจาํเตม็เวลา = 21 คน 

 

รวม จาํนวนอาจารยผ์ูส้อน = 21 คน 

 

ดงันั]น คณะทนัตแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

มีอตัราส่วนอาจารยผูส้อนในรายวิชาภาคปฏิบติัในคลินิก 

ต่อ นักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10  ตามเกณฑ ์

  



  มคอ.2 

161 

 

ภาคผนวก 3 รายชื+อสถานพยาบาลส่งนักศึกษาฝึกปฏิบติังาน(ทั ]งภาครฐัและเอกชน) 

1. โรงพยาบาลบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี

2. โรงพยาบาลบา้นโปง่ จงัหวดัราชบุร ี

3. โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดัราชบุร ี

4. โรงพยาบาลดาํเนินสะดวก จงัหวดัราชบุร ี

5. โรงพยาบาลจอมบงึ จงัหวดัราชบุร ี

6. โรงพยาบาลวดัเพลง จงัหวดัราชบุร ี

7. โรงพยาบาลราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี

8. สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุร ี

9. สถาบนัประสาทวทิยา กรงุเทพมหานคร 

10. สถาบนัสุขภาพเดก็แห่งชาตมิหาราชนีิ กรงุเทพมหานคร 

11. โรงพยาบาลปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี 

12. โรงพยาบาลบางกรวย จงัหวดันนทบุร ี

13. สถาบนัโรคทรวงอก จงัหวดันนทบุร ี

14. โรงพยาบาลพระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 

15. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จงัหวดัลพบุร ี

16. โรงพยาบาลสระบุร ีจงัหวดัสระบุร ี

17. โรงพยาบาลเจา้พระยายมราชจงัหวดัสุพรรณบุร ี

18. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 

19. โรงพยาบาลนครนายก จงัหวดันครนายก 

20. โรงพยาบาลศูนยข์อนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

21. โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชาจงัหวดัชลบุร ี

22. โรงพยาบาลระยอง จงัหวดัระยอง 
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ภาคผนวก  4 

ตารางสอนหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต (หลกัสตูรทวิภาษา) พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก  5 

คาํสั +งแต่งตั ]งคณะกรรมการจดัทาํหลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต 

(หลกัสตูรทวิภาษา) พ.ศ. 2558 


