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หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะทันตแพทยศาสตร์  

 
หมวดท่ี 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.    รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :       ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
ภาษาอังกฤษ :  Doctor of Dental Surgery Program 

2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :      ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :       ท.บ. 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Dental Surgery   
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  D.D.S.  

3.   วิชาเอก 
ไม่มี       

4.    จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
234   หน่วยกิต        

5.    รูปแบบของหลักสูตร 
5.1    รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
5.2     ภาษาที่ใช้ 

   ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3     การรับเข้าศึกษา 

   รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
5.4     ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

   หลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.5     การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6.    สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
     เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  
     คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมคร้ังที่ 14/2554 วันที ่2 

กันยายน พ.ศ. 2554   
     สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังที่………………วันที่……………………………… 
     เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2555    

7.    ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพร้อมที่จะเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2557  
8.    อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

     ทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานและให้บริการวิชาการใน
สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบวิชาชีพทันตแพทย์อิสระทั้งในและต่างประเทศ  หรือศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท เอก สาขาวิชาทางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
9.    ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 นางเพ็ญศรี  โพธิภักดี 3-4099-00779-05-4 รองศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ (เวชศาสตร์ช่องปาก),  
วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) 

2 นางสาวปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร
   

3-4099-00492-25-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., สค.ม.(สังคมศาสตร์
การแพทย์และสาธารณสุข), 
Ph.D.(Public Health Nutrition 
and Health Education) 

3 นางสาวอุทัยวรรณ  
 อารยะตระกูลลิขิต 

3-6099-00205-56-1 อาจารย์ ท.บ.,  
วท.ม . (วิทยา เ อ็นโดดอนต์ ) , 
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

10.   สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
                   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข    
11.    สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     ปัจจุบันโลกมีการเจริญทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆอย่างรวดเร็ว รวมถึงวิธีการตรวจ วินิจฉัย

และการรักษาทางการแพทย์และทางทันตแพทย์  สังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการด าเนิน
ชีวิตของประชาชนต้องแข่งขัน และเร่งรีบในการใช้ชีวิตและท างานเพื่อรองรับค่าครองชีพสูงขึ้น ท าให้เกิด
ปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น โรคเครียด อุบัติเหตุต่าง ๆ โรคเร้ือรังต่าง ๆ รวมถึงโรค
ฟันผุและโรคปริทันต์ด้วย ขณะเดียวกันการพัฒนาทางเทคโนโลยีก็ช่วยให้การรักษาโรคต่างๆมีประสิทธิภาพขึ้น 
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ประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพดังกล่าว จึงมีอายุยืนยาวมากขึ้นด้วย การจัดหลักสูตรจึงต้องพิจารณาแนวโน้มของ
ปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน              นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมของทันตแพทยสภา   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และนโยบายการเปิดการค้าเสรี  

 11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                  การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ท าให้ประชาชนสามารถ

รับรู้ข่าวสาร และข้อมูลทางวิชาการได้มากขึ้น ตลอดจนรับวัฒนธรรมที่ท าให้การด าเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทั้งในชุมชนเมืองและชนบทไปในทางวัตถุนิยมและบริโภค
นิยม เกิดสังคมที่แข่งขันกันสูง การเลี้ยงดูลูกกลายเป็นบทบาทของปู่ย่าตายายหรือพี่เลี้ยงเด็ก เน่ืองจากทั้งพ่อและ
แม่ต้องช่วยกันท างาน พฤติกรรมการรับประทานอาหาร การพักผ่อนและการดูแลสุขภาพทั่วไปรวมถึงสุขภาพ
ช่องปาก เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท าให้รูปแบบของโรคต่าง ๆ รวมทั้งโรคในช่องปากและการไปรับบริการ
ทางทันตกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย นอกจากนี้นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการเปิดการค้าเสรีและการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบริการสุขภาพยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริการสุขภาพด้วย                   

12.   ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1   การพัฒนาหลักสูตร 
           เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมดังกล่าวในข้อ 
11. การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของ
บัณฑิตทั้งด้านจริยธรรม คุณธรรม ความส านึกต่อสังคม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญาและทักษะวิชาชีพที่
สอดรับกับมาตรฐานวิชาชีพทางทันตกรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการเปิดการค้าเสรี การพัฒนาทางเทคโนโลยี และเพื่อให้มี
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ เพื่อให้ได้ทันตแพทย์ที่สามารถประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรม อันจะเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้น และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
12.2    ความเกี่ยวข้องกบัพันธกิจของสถาบัน 
          ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดในพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิต กระบวนการผลิตบัณฑิตจะบูรณาการพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยการ
ให้บริการรักษาทางทันตกรรมที่ตอบสนองปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
บูรณาการพันธกิจด้านการวิจัย โดยร่วมกับอาจารย์ในการสร้างและเผยแพร่ผลงานวิจัยในนามของมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

13.    ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
         13.1  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีรายวิชาที่เปิดสอนโดยส านักศึกษาท่ัวไป  
                  คณะวิทยาศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้ 
                  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยส านักศึกษาทั่วไป           จ านวน  10 รายวิชา 
                  รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
                                                                       เปิดสอนโดยสถาบันภาษา                   จ านวน   1 รายวิชา 
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                                                                      เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์            จ านวน   7  รายวิชา 
                                                                      เปิดสอนโดยคณะแพทยศาสตร์           จ านวน 16  รายวิชา 
                                                                      เปิดสอนโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์  จ านวน   1  รายวิชา 
                                                               หมวดวิชาชีพ 
                                                                       เปิดสอนโดยคณะทันตแพทยศาสตร์   จ านวน 94  รายวิชา 
                 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ขึ้นกับความสนใจของ 
                 นักศึกษา 

13.2  รายวิชาในหลักสูตรนี้ไม่มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วย          
13.3   การบริหารหลักสูตรนี้   

                  13.3.1   แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา    เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา  
                               ในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชา   การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการด าเนินการ 

13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต   คณะทันตแพทยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ 

                                เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

หมวดท่ี 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554) มุ่งผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านทันตแพทยศาสตร์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 
พร้อมส าหรับการท างาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ/วิชาชีพทันตแพทย์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ เข้าใจในสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) มีวัตถุประสงค์

เพือ่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
       1.2.1   ด ารงตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ และประพฤติตามจรรยาบรรณ 
                       แห่งวิชาชีพทันตกรรม 
       1.2.2    มีความรอบรู้ในสาขาทันตแพทย์ศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ใช้ในการประกอบ 
                      วิชาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
       1.2.3   สามารถด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมแบบองค์รวมทั้ง 
                      รายบุคคล รายกลุ่มและในชุมชนตามมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

1.2.4    ค านึงถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ป่วยเป็นส าคัญ  โดยปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ 
                      เห็นอกเห็นใจ และตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
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       1.2.5    ตระหนักถึงข้อจ ากัดและระดับสมรรถนะของตน รวมทั้งพิจารณาส่งต่อผู้ป่วยอย่างเหมาะสม 
       1.2.6    สื่อสารปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย ผู้ร่วมงานและสาธารณชนด้วยความสุภาพ นุ่มนวลและให้เกียรติ รวมทั้ง 
                      มีภาวะผู้น าและท างานเป็นกลุ่มได้ 
       1.2.7    มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและท างานเป็นกลุ่มได้ 
       1.2.8   สืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ 
                       และน าไปประยุกต์ในการประกอบวิชาชีพ 
            1.2.9   มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งพัฒนาองค์กรวิชาชีพทันตกรรม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 การพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 การพัฒนานักศึกษา  
 

1. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทาง 
    ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน เขียน พูด 
    และฟัง 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้น  
    ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้ในสถานการณ์ 
     จริง 
4. ส่งเสริมทักษะการวิเคราะห์ 
    วิจารณ์และการใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ และการน าเสนอ 

 
 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีการ 
    พัฒนา 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา 
    ศ ักยภาพตนเองด้านการ 
    สร้างเสริมจิตส านึกและความ 
    ภาคภูมิใจในสถาบัน ด้านการ 
     เสริมสร้างจิตสาธารณะและ 
    ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา  
     และประชาคมโลกด้านเสริมสร ้าง 
     คุณธรรมและจริยธรรม และดา้น 
     การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 
     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณธรรม  
      จรรยาบรรณวิชาชีพ 

1. มีรายวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 12  
     หน่วยกิต 
2. มีกิจกรรมการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
3. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 
     ต่างประเทศ 
4.  มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ 
      เปดิโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
5. จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ 
     ปฏิบัติการในชุมชนหรือผู้ป่วยจริง ๆ 
6. มีรายวิชาที่สัมมนาและวิจัยที่นักศึกษา 
     ต้องค้นคว้าหาข้อมูล วิเคราะห์และ 
     น าเสนอ 
1. จ านวนกิจกรรมการเรียนรู้และบูรณาการ 
     ของมหาวิทยาลัยและคณะ 
2. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี 
     คุณธรรม จรรยาบรรณ และจริยธรรม 
3. มีรายวิชากฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพ 
     ทันตแพทย์ 
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 การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นของ
หลักสูตร  

 
 
 
 
 
 การเพิ่มเน้ือหาใหม่ๆ ที่

ส าคัญ 

1.  เพิ่มรายวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเน้น 
     ความเป็นมนุษย์  การใช้ชีวิตและ 
     ความรับผิดชอบต่อสังคม    
    นอกเหนือจากรายวิชากลุ่มวิชาชีพ 
2.  เน้นทันตกรรมส าหรับผู้สูงอายุ 
3.  เน้นวิจัย 
 
1. เพิ่มเน้ือหาความรู้ในกลุ่มวิชาชีพ 
    พื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

1. มีรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  30  
     หน่วย กิต 
2. ปรับรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
    ให้มีการกระชับและลดความซ้ าซ้อนลง 
3. เพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับทันตกรรมส าหรับ 
     ผู้สูงอายุ 
4. เพิ่มหน่วยกิตรายวิชาวิจัย 
1. ปรับปรุงเน้ือหาในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 
     และวิชาชีพให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 

 
หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 1 ข้อ 6 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (ดังเอกสารแนบที่ 4) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการเปิดรายวิชาและการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาต้น            เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
 ภาคการศึกษาปลาย        เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน     เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม   (ถ้ามี) 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 หรือเป็นไป

ตามระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ (ดังเอกสารแนบที่ 4) 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

ปัญหานักศึกษาแรกเข้ามักจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการปรับตัว จากสถานภาพนักเรียนมาเป็นนักศึกษา  ซึ่งต้องมี
ความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่มีกิจกรรมมากมายทั้งในและนอกหลักสูตร  
นอกจากนี้ยังต้องมีการปรับตัวในระหว่างนักศึกษาด้วยกันที่มาจากต่างภูมิภาคด้วย นอกจากนี้นักศึกษาบางคนไม่ได้
เลือกเข้าเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ เน่ืองจากชอบหรือเข้าใจในวิชาชีพ แต่เข้าเรียนเนื่องจากเลือกตามล าดับคะแนน
สอบหรือจากการแนะน าของผู้ปกครอง นักศึกษาบางรายมีปัญหาในการใช้ทักษะมือท างานหัตถการ ขาดความเข้าใจใน
วิชาชีพทางศาสตร์และศิลป์ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1  จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่         เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน   
           การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างศึกษา  บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริม 

                         การเรียนของนักศึกษาและตอบข้อชักถามต่างๆ   
2.4.2  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เพื่อแนะน าหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนใน 

                         มหาวิทยาลัยและการบริหารเวลา 
2.4.3  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสามัคคีในหมู่นักศึกษา 
2.4.4  จัดอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นแก่นักศึกษา  เพื่อให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและการ 
          ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย แนะน าวิชาเลือกเสรี    เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อเตรียม 

                         ความพร้อมก่อนการเรียนวิชาชีพ 
5.4.5  จัดให้มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับงานจัดการศึกษาและงานพัฒนา 
          นักศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 6 ปี           
                                                                                

 ปีการศึกษา จ านวนนักศึกษา (คน) แต่ละปีการศึกษา 
 2555 2556 2557 2558      2559            2560          

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80       80                 80  
ชั้นปีที่ 2  80 80 80       80                 80                 

 ชั้นปีที่ 3   80 80       80                 80                 

 ชั้นปีที่ 4    80       80                 80                 

 ชั้นปีที่ 5           80                 80                  

 ชั้นปีที่ 6                                80               

 รวม 80 160 240 320     400               480            

 คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา                           80              
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2.6 งบประมาณตามแผน 

 ประมาณการรายรับ 
(ล้าน บาท) 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558    2559          2560         2561 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(12,000.- บาท/คน/ภาค) 

1.92 3.84 5.76 7.08    9.60          11.52        11.52 

งบประมาณแผ่นดิน  52.68 57.95 63.74 70.11  77.13          84.84        93.32 
งบประมาณแผ่นดิน(เงินเดือน) 53.24 58.57 64.42 70.87   77.95          85.75       94.32 

รวมรายรับ 107.84  120.36  133.92 148.06 164.68        182.11     199.16 

ประมาณการรายจ่าย 
(ล้าน บาท) 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 2559             2560        2561 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสดุ 0.72 0.92 1.24 1.47   1.79            2.12          1.89 
งบครุภัณฑ์ 15.03    16.53    18.18   20   22             24.20        26 .62 
งบด าเนินการ (พัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนานักศึกษา ทุน
ฯลฯ) 

  11.88    13.07    14.38   15.81   17.40         19.14        21.10 

งบด าเนินการ(เงินเดือน) 53.24 58.57 64.42 70.87   77.95          85.75      94.32 
รวมรายจ่าย 80.87   89.09  98.22 108.15  119.14       131.21     143.93 

               ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร  =  2,633,900 บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
2.8   การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น(ฉบับที่ 766/2549) ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน
ของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 (ดังเอกสารแนบที่ 5 และ 6) 
 
  



 

 9 

มคอ. 2 

3.    หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

               3.1.1    จ านวนหน่วยกิต       รวมตลอดหลักสูตร            234  หน่วยกิต 
  3.1.2   โครงสร้างหลักสูตร 
             จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    234   หน่วยกิต 
              1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                      30   หน่วยกิต 
              2)   หมวดวิชาเฉพาะ                                           198   หน่วยกิต 
                      - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                      60   หน่วยกิต 
                      - วิชาชีพ                                                       138   หน่วยกิต 
              3)   หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                        6   หน่วยกิต 

                           ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์  นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์                   
โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหมวดวิชาต่างๆ ดังนี้ 

            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                     125   หน่วยกิต 
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               30   หน่วยกิต 
     2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                               89   หน่วยกิต 
                                - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                        60   หน่วยกิต 
                                - วิชาชีพ                                                     29   หน่วยกิต 
     3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า               6   หน่วยกิต 
โดยกรณีนี้ผู้ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วไม่สามารถจะขอรับปริญญาใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได้  

3.1.3  รายวิชา 
          3.1.3.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                                                   30                 หน่วยกิต    
                       (1)   กลุ่มวิชาการสื่อสารและการเรียนรู้ด้วยตนเอง                         9                 หน่วยกิต 
                              000 101     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                       3(3-0-6) 
                                                 English for Communication 
                              000 102     ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                                         3(3-0-6) 
                                                 English for Academic Purposes I  
                               000 103    ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                                         3(3-0-6) 
                                                 English for Academic Purposes II     

                                            000 160     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน                          - 
                                                               Basic Computer and Information Technology 
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     รายวิชา 000 160 เป็นรายวิชาที่นักศึกษาจะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบ e-Learning ของ
มหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อต่างๆที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ไม่มีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
ไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

                      (2)    กลุ่มวิชาการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ ์                             6                หน่วยกิต 
                    000 130   ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ                                                        3(3-0-6) 

                                               Information Literacy Skill      
                     000 168   การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                                          3(3-0-6) 

                                               Critical Thinking and Problem Solving 
                      (3)    กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าของชีวิตในสังคม             6                 หน่วยกิต 

                    000 146    ความสุขของชีวิต                                                                       3(3-0-6) 
                                                Happiness of Life 

                    000 155    การมีส่วนร่วมต่อสังคม                                                             3(3-0-6) 
                                               Civic Engagement 

                             (4)    กลุ่มวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา                                           3                หน่วยกิต 
                                             000 132   ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                        3(3-0-6)   

                                                Life and Aesthetics 
                             (5)    กลุ่มวิชาความรอบรู้และการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน์             6                หน่วยกิต 
                                      000 145   ภาวะผู้น าและการบริหาร                                                          3(3-0-6) 

                                      Leadership and Management 
                     000 172   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                   3(3-0-6) 

                                                       Life and Environment 
       3.1.3.2   หมวดวิชาเฉพาะ 

             (1)  วิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                                                60                หน่วยกิต 
                               050 107   ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสาธารณสุข                                   3(3-0-6) 

                                     English for Public Health Profession 
                                             311 105   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                  3(3-0-6) 
                                                              Biological Science 
                                             311 106    ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                    1(0-3-2) 
                                                                Biological Science Laboratory 
                                             312 112    เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                  3(3-0-6) 
                                                                 Basic Organic Chemistry                                       
                                             312 113   ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                  1(0-3-2) 
                                                             Basic Organic Chemistry Laboratory 
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                                             315 115    ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                      1(1-0-2) 
                                                              Basic Physics for Medical Science I 
                                             315 116    ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์  2                      2(2-0-4) 
                                                               Basic Physics for Medical Science II 
                                             315 181    ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                         1(0-3-0) 
                                                              General Physics Laboratory I 
                                             361 215    มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป                                                       5(4-4-0) 
                                                              General Gross Anatomy 
                                             361 225   ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                                         3(2-4-0) 
                                                              Neuroanatomy 
                                             361 235   วิทยาเอ็มบริโอ                                                                         1(1-0-0) 
                                                              Embryology 
                                             361 245   จุลกายวิภาคศาสตร์                                                                   3(2-4-1) 
                                                              Microanatomy 
                                             362 215    จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์    4(3-4-5) 
                                                              Microbiology and Immunology  for Dental Students 
                                             363 215   ชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกุลส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์         5(4-4-1) 
                                                             Biochemistry and Molecular Biology for Dental Students 
                                             364 215   ปรสิตวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                    2(1.5-2-0) 
                                                               Parasitology for Dental Students 
                                             365 330    พยาธิวิทยาทั่วไป                                                                          2(2-0-0) 
                                                              General Pathology 
                                             365 340    พยาธิสรีรวิทยา                                                                              2(2-0-0) 
                                                                 Pathophysiology 
                                             365 350    ปฏิบัติการพยาธิวิทยา                                                                   1(0-2-1) 
                                                               Pathology Laboratory 
                                             366 215    เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1                                   2(2-0-0) 
                                                               Pharmacology for Dental Students I 
                                             366 325    เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2                                   3(3-0-0) 
                                                                 Pharmacology for Dental Students II 
                                             367 215   สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                     5(4-4-0) 
                                                             Physiology for Dental Students 
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                                                370 315   จิตเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                 1(1-0-0)                                             
                                                                Psychiatry for Dental Student 
                                                373 515   วิสัญญีวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                1(1-0-0) 
                                                                Anesthesiology for Dental Students 
                                                379 410    อายุรศาสตร์ทั่วไป                                                                  2(2-0-0) 
                                                                  General Medicine 
                                                516 201    ชีวสถิติ                                                                                    3(3-0-0) 
                                                                Biostatistics 
                                      (2)   วิชาชีพ                                                                                 138              หน่วยกิต 
                                             **551 501   ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรม                                                2(2-0-4) 
                                                                 Dental Research Methodology 
                                             **551  521  โครงการวิจัยทางทันตกรรม 1                                               1(0-3-1) 
                                                                 Dental Research Project I 
                                             **551 622   โครงการวิจัยทางทันตกรรม 2                                                2(0-6-3) 
                                                                 Dental Research Project II 
                                            **552 631    คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1                                                  3(0-9-4) 
                                                                 Comprehensive Dental Clinic I                                                                                               
                                            **552 632    คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2                                                  3(0-9-4) 
                                                                 Comprehensive Dental Clinic II 
                                             **552 633   ทันตกรรมโรงพยาบาล 3                                                       4(0-12-6) 
                                                                 Hospital Dentistry III 
                                            **561 321   ปฏิบัติการปรีคลินิก 2                                                             1(0-3-1) 
                                                 Preclinical Practice II 
                                            **561 401   ทันตกรรมจัดฟันขั้นพื้นฐาน                                                   1(1-0-2) 
                                                                Basic Orthodonitcs 
                                            **561 502  ทันตกรรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก      1(1-0-2) 
                                 Preventive and Interceptive Orthodontics 
                                            **561 531   คลินิกทันตกรรมจัดฟัน                                                           1(0-3-1) 
                                 Orthodontic Clinic 
                                              *561 691   สัมมนาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน                                         1(1-0-2) 
                                                                Seminar Cases in Orthodontics 
                                             **562 301  ทันตกรรมป้องกัน                                                                   1(1-0-2) 
                                                 Preventive Dentistry   
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                                             **562 402   ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นพื้นฐาน                                          1(1-0-2) 
                                                   Basic Pediatric Dentistry 
                                             **562 421   ปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็ก                                           1(0-3-1) 
                                                  Pediatric Dentistry Laboratory 
                                             **562 503   การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก           1(1-0-2) 
                                   Dental Management of Child Patients 
                                             **562 531   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1                         2(0-6-3) 
                                   Pediatric Dentistry Clinic I 
                                             **562 632   คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2                                             2(0-6-3) 
                                                   Pediatric Dentistry Clinic II 
                                              **563 201   ทันตกายวิภาคศาสตร์และการสบฟันพื้นฐาน                      2(1.5-1.5-2) 
                                                                      Dental Anatomy and Basic Occlusion   
                                              **563 202   กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาช่องปาก    2(1.5-1.5-2) 
                                                                  Oral Anatomy and Histology   
                              **563 303    ชีววิทยาช่องปาก                                                                     2(2-0-4) 
                                                                    Oral Biology 
                                             **563 321   ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน                                               1(0-3-1) 
                                                                  Preventive Dentistry Practice 
                                               *563 404   การจัดการความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า           1(1-0-2) 
                                                                 Orofacial  Pain  Management 
                                            **563 531   คลินิกความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า 1(0-3-1) 
                                  Orofacial Pain Clinic 
                                            **564 121   วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะน า                                               1(0-3-1) 
                                                                Introduction to Dental Profession 
                                            **564 201   การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                 2(2-0-4) 
                                                                Oral Health Promotion 
                                           **564 222    ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                         1(0-3-1) 
                                                                 Oral Health Promotion Laboratory 
                                           **564 302    สาธารณสุขส าหรับทันตแพทย์                                               2(2-0-4) 
                                                                   Public Health for Dentists 
                                           **564 323   วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบบูรณาการภาคสนาม                       2(0-6-3) 
                                                                Integrated Health Science Field Work   
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                                            **564 403    วิทยาการระบาดช่องปาก                                                               2(2-0-4) 

                                                                 Oral Epidemiology 
                                            **564 424    คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม                                                           1(0-3-1) 
                                                                Computer in Dentistry    
                                            **564 504   โครงการทันตกรรมโรงเรียน                                                          2(1-3-3) 
                                                                 School Dental Program 
                                            **564 505   จริยธรรมและทันตนิติเวช                                                              1(1-0-2) 
                                                                Ethics Jurisprudence and Forensic Dentistry    
                                            **564 506   ระบบงานทันตสาธารณสุข                                                            1(1-0-2) 
                                                                Dental Public Health System     
                                            **564 625   ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม                                                          4(0-12-6) 
                                                                Community Dentistry Field Work   
                                            **564 691   ทันตกรรมป้องกันแบบบูรณาการ                                                 1(1-0-2) 
                                                                 Integrated Preventive Dentistry 
                                            **565 301   ทันตกรรมหัตถการ 1                                                                       1(1-0-2) 
                                                                 Operative Dentistry  I 
                                            **565 302   ทันตวัสดุในงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์        1(1-0-2) 
                                                                 Dental Materials used in Operative  Dentistry and Endodontics 
                                            **565 303    ทันตกรรมหัตถการ 2                                                                    1(1-0-2) 
                                                                Operative Dentistry  II 
                                            **565 304    โรคของฟันที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมหัตถการและ 
                                                                 วิทยาเอ็นโดดอนต์                                                                        1(1-0-2) 
                                                                 Dental Diseases Associated with Operative Dentistry and  
                                                                Endodontics   
                                            **565 321   ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1                                                     2(0-6-3) 
                                                 Operative Dentistry Laboratory I 
                                            **565 322   ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2                                                   1(0-3-1) 
                                                                Operative Dentistry Laboratory II 
                                            **565 405   วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                                                                      1(1-0-2) 
                                                 Endodontology I 
                                            **565 423  ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์                                                        2(0-6-3) 
                                                 Endodontology  Laboratory 
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                                             *565 431   คลินิกทันตกรรมบูรณะ 1                                                         2(0-6-3) 
                                                 Restorative Dental Clinic I 
                                            **565 506   วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                                                               1(1-0-2) 
                                                                 Endodontology II 
                                            **565 532   คลินิกทันตกรรมบูรณะ 2                                                       3(0-9-4) 
                                                                 Restorative Dental Clinic II 
                                            **566 301    ศัลยศาสตร์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                         2(2-0-4) 
                                                                 General Surgery for Dental Students 
                                            **566 302    ศัลยศาสตร์ช่องปากพื้นฐาน                                                   2(2-0-4) 
                                                                 Basic Oral Surgery 
                                            **566 303    ทันตกรรมโรงพยาบาล 1                                                        2(1-2-2) 
                                                                 Hospital Dentistry I 
                                            **566  321    ปฏิบัติการปรีคลินิก 1                                                             1(0-3-1) 
                                                  Preclinical Practice I 
                                            **566 404     ผ่าตัดเล็กในช่องปาก                                                              1(1-0-2) 
                                                                 Minor Oral Surgery 
                                            **566 405    ทันตกรรมโรงพยาบาล 2                                                        2(2-0-4) 
                                                                 Hospital Dentistry II 
                                           **566 406     ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 1                         1(1-0-2) 
                                                                 Oral and Maxillofacial Surgery I 
                                            **566 431    คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                                                   2(0-6-3) 
                                                                 Oral Surgery Clinic I 
                                            **566 507    ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 2                         1(1-0-2) 
                                                                 Oral and Maxillofacial Surgery II 
                                            **566 532    คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                                                   3(0-9-4) 
                                                                 Oral Surgery Clinic II 
                                            **566 633    คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3                                                   2(0-6-3) 
                                                                 Oral Surgery Clinic III 
                                            **567 201    ทันตวัสดุ                                                                                2(2-0-4) 
                                   Dental Materials 
                                            **567 202    ทันตกรรมบดเคี้ยว                                                                 1(1-0-2) 
                                                                 Occlusion 
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                                            **567 303    ฟันเทียมทั้งปาก 1                                                                       1(1-0-2) 
                                                    Complete Denture I    
                                            **567 304    ฟันเทียมทั้งปาก 2                                                                   1(1-0-2) 
                                                                  Complete Denture II 
                                            **567 321    ปฏิบัติการสบฟันตามหน้าที่                                                     1(0-3-1)  
                                                                 Functional Occlusion  Laboratory   
                                            **567 322    ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1                                                     1(0-3-1) 
                                                            Complete Denture Laboratory I  
                                            **567 323    ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2                                                  1(0-3-1) 
                                                  Complete Denture Laboratory II 
                                            **567 405    ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                                   1(1-0-2) 
                                                  Removable Partial Dentures I   
                                            **567 406    ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1                                                1(1-0-2) 
                                                                  Fixed  Prosthodontics I 
                                            **567 407    ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                                    1(1-0-2) 
                                                  Removable Partial Dentures II 
                                            **567 408    ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                                1(1-0-2) 
                                                      Fixed Prosthodontics II 
                                            **567 424    ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                    1(0-3-1) 
                                                   Removable Partial Denture Laboratory I  
                                            **567 425    ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1                                1(0-3-1) 
                                                       Fixed  Prosthodontic Laboratory I 
                                              *567 426    ปฏิบัตกิารฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                     1(0-3-1) 
                                                  Removable Partial Denture Laboratory II  
                                            **567 427   ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                1(0-3-1) 
                                                      Fixed Prosthodontic Laboratory II 
                                            **567 431    คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                                                  2(0-6-3) 
                                                      Prosthodontic Clinic I 
                                            **567 509    การฟื้นฟูสภาพช่องปาก                                                         1(1-0-2) 
                                                  Oral Rehabilitation   
                                             **567 532   คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2                                                  2(0-6-3) 
                                       Prosthodontic  Clinic II 
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                                            **567 610    ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน                                              1(1-0-2) 
                                                                 Basic Implant Dentistry 
                                              *567 611    ทันตกรรมผู้สูงอายุ                                                                 1(1-0-2) 
                                                                 Geriatric Dentistry 
                                              *567 628    ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม                                               1(0-3-1) 
                                                                 Implant Dentistry Laboratory 
                                            **568 301   โรคปริทันต์                                                                              1(1-0-2) 
                                                                 Periodontal Diseases 
                                           **568 302    ปริทันต์บ าบัดอนุรักษ์                                                            1(1-0-2) 
                                                                Conservative Periodontal Treatment 
                                           **568 403    ศัลยกรรมปริทันต์                                                                  1(1-0-2) 
                                                                 Periodontal Surgery 
                                           **568 431    คลินิกปริทันต์ 1                                                                     2(0-6-3) 
                                                                Periodontic Clinic I 
                                           **568 504    ปริทันต์บ าบัดสัมพันธ์                                                           1(1-0-2) 
                                                 Therapeutic Related Periodontics 
                                           **568 532    คลินิกปริทันต์ 2                                                                      2(0-6-3) 
                                 Periodontic Clinic II 
                                           **569 201    รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1               1(1-0-2) 
                                                                Oral and Maxillofacial  Radiology I            
                                           **569 202    รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า  2               1(1-0-2) 
                                                                   Oral and Maxillofacial  Radiology   II           
                                           **569 303    พื้นฐานการวินิจฉัยโรคช่องปาก                                               1(1-0-2)                                          
                                                                 Basics in Oral Diagnosis    
                                           **569 304   โรคของฟันและกระดูกขากรรไกร                                         3(2-3-5) 
                                                                Diseases of Teeth and Jaw Bones  
                                           **569 405   โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก                                             3(2-3-5)      
                                                                Diseases of Oral soft Tissues 
                                           **569 406    การวินิจฉัยจ าแนกโรคช่องปาก                                             1(1-0-2) 
                                                                Differential Oral Diagnosis  
                                           **569 431   คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 1                                                   1(0-3-1) 
                                                               Oral  Diagnosis Clinic I  
 



 

 18 

มคอ. 2 

                                             **569 432    คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 1                                                      1(0-3-1) 
                                                                Oral Radiology Clinic I 
                                           **569 533    คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 2                                                   1(0-3-1) 
                                                                Oral  Diagnosis Clinic II   
                                           **569 534    คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 2                                                     1(0-3-1) 
                                                                Oral Radiology Clinic II 
                        3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
หมายเหตุ          *  รายวิชาใหม่ 
                       **  รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
                        000 xxx                      แทนส านักวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                        050 xxx                      แทนสถาบันภาษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                        311 xxx                      แทนภาควิชาชีววิทยาช่องปาก คณะวิทยาศาสตร์ 
                        312 xxx                      แทนภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์ 
                        315 xxx                      แทนภาคฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 
                        361 xxx                      แทนภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
                        362 xxx                      แทนภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 
                        363 xxx                      แทนภาควิชาชีวเคมี  คณะแพทยศาสตร์ 
                        364 xxx                      แทนภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 
                        365 xxx                      แทนภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 
                        366 xxx                      แทนภาควิชาเภสัชวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 
                        367 xxx                      แทนภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 
                        370 xxx                      แทนภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
                        373 xxx                      แทนภาควิชาวิสัญญีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ 
                        379 xxx                      แทนภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ 
                        516 xxx                      แทนภาควิชาชีวสถิติและประชากรศาสตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
                        561 xxx                      แทนภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        562 xxx                      แทนภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็ก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        563 xxx                      แทนภาควิชาชีววิทยาช่องปาก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        564 xxx                      แทนภาควิชาทันตกรรมชุมชน  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        565 xxx                      แทนภาควิชาทันตกรรมบูรณะ  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        566 xxx                      แทนภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร คณะทันตแพทยศาสตร์ 
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                        567 xxx                       แทนภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        568 xxx                       แทนภาควิชาปริทันตวิทยา  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        569 xxx                       แทนภาควิชาวินิจฉัยโรคช่องปาก  คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                        ตัวเลขตัวที่ 4               หมายถึง       ระดับชั้นปีในการศึกษา 
                                           เลข 1       หมายถึง        วิชาที่ท าการสอนในชั้นปีที่ 1 
                                           เลข 2       หมายถึง        วิชาที่ท าการสอนในชั้นปีที่ 2 
                                           เลข 3       หมายถึง        วิชาที่ท าการสอนในชั้นปีที่ 3 
                                           เลข 4       หมายถึง        วิชาที่ท าการสอนในชั้นปีที่ 4 
                                           เลข 5       หมายถึง        วิชาที่ท าการสอนในชั้นปีที่ 5 
                                           เลข 6       หมายถึง        วิชาที่ท าการสอนในชั้นปีที่ 6 

ตัวเลขตัวที่ 5              หมายถงึ        หมวดวิชาหรือกลุ่มองค์ความรู้ของรายวิชา 
                   เลข 0,1    หมายถึง        หมวดวิชาบรรยาย 
                   เลข 2       หมายถึง        หมวดวิชาปฏิบัติการ 
                   เลข 3       หมายถึง        หมวดวิชาปฏิบัติการคลินิก  
                   เลข 9       หมายถึง        หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ ฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

                        ตัวเลขตัวที่ 6              หมายถึง         ล าดับที่ของรายวิชา 
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          3.1.4   แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1            ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                          หน่วยกิต 
000 101      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                          3(3-0-6) 
                   English for Communication     
000 168      การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                                                                                3(3-0-6) 
                    Critical Thinking and Problem Solving 
000 130      ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ                                                                                          3(3-0-6) 
                    Information Literacy Skill                                                      
311 105      วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                                                          3(3-0-6) 
                     Biological Science 
311 106      ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                                        1(0-3-2) 
                     Biological Science Laboratory 
312 112       เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                                                       3(3-0-0) 
                    Basic Organic Chemistry   
312 113      ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                                       1(0-3-0) 
                    Basic Organic Chemistry Laboratory 
315 115       ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                                                           1(1-0-2) 
                     Basic Physics for Medical Science I 
315 116       ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์  2                                                           2(2-0-4) 
                     Basic Physics for Medical Science II 
315 181       ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                                              1(0-3-0) 
                    General Physics Laboratory I 
564 121       วิชาชีพทันตแพทย์ขั้นแนะน า                                                                                       1(0-3-1) 
                     Introduction to Dental Profession 
 
                                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน      22  หน่วยกิต 

                                                                      รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                     22  หน่วยกิต 
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มคอ. 2 

ปีท่ี 1          ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                             หน่วยกิต 

000 102        ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                                                                               3(3-0-6)                                          
                      English for Academic Purposes I     
000 132       ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                                                            3(3-0-6) 
                     Life and Aesthetics     
000 145        ภาวะผู้น าและการบริหาร                                                                                              3(3-0-6) 
                     Leadership and Management        
000 146        ความสุขของชีวิต                                                                                                          3(3-0-6) 
                     Happiness of Life                                                                 
000 155        การมีส่วนร่วมต่อสังคม                                                                                                3(3-0-6) 
                     Civic Engagement       
361 215        มหกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป                                                                                             5(4-4-0) 
                     General Gross Anatomy 
361 245        จุลกายวิภาคศาสตร์                                                                                                       3(2-4-1) 
                     Microanatomy 
xxx xxx       วิชาเลือกเสรี                                                                                                                  3 
 
                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิต ลงทะเบียนเรียน                          26  หน่วยกิต 
                                                              รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                           48  หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2           ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                            หน่วยกิต 
000 103      ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                                                                             3(3-0-6) 
                    English for Academic Purposes II          
361 225       ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                                                                              3(2-4-0) 
                    Neuroanatomy 
361 235       วิทยาเอ็มบริโอ                                                                                                               1(1-0-0) 
                    Embryology 
363 215       ชีวเคมแีละชีววิทยาโมเลกุลส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                5(4-4-1) 
                    Biochemistry and Molecular Biology for Dental Students 
367 215       สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                            5(4-4-0) 
                    Physiology for Dental Students 
563 201      ทันตกายวิภาคศาสตร์และการสบฟันพื้นฐาน 2(1.5-1.5-2) 
                     Dental Anatomy and Basic Occlusion   
564 201       การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                                                           2(2-0-4) 
                    Oral Health Promotion 
569 201      รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า 1                                                        1(1-0-2) 
                    Oral and Maxillofacial  Radiology I           
 xxx xxx      วิชาเลือกเสรี                                                                                                                  3 
 
                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                      25    หน่วยกิต 
                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                      73    หน่วยกิต 
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มคอ. 2 

ปีท่ี 2            ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                           หน่วยกิต 
000 172       ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                                                         3(3-0-6) 
                     Life and Environment 
362 215        จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                          4(3-4-5) 
                     Microbiology and Immunology for Dental Students 
364 215       ปรสิตวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                        2(1.5-2-0) 
                     Parasitology for Dental Students 
365 330        พยาธิวิทยาทั่วไป                                                                                                           2(2-0-0) 
                    General Pathology 
365 350       ปฏิบัติการพยาธิวิทยา                                                                                                     1(0-2-1) 
                     Pathology Laboratory 
366 215        เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1                                                                      2(2-0-0) 
                     Pharmacology for Dental Students I 
563 202     กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาช่องปาก 2(1.5-1.5-2) 
                       Oral Anatomy and Histology   
564 222      ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                                                1(0-3-1) 
                    Oral Health Promotion Laboratory 
567 201       ทันตวัสดุ                                                                  2(2-0-4) 
                    Dental Materials 
567 202       ทันตกรรมบดเคี้ยว 1(1-0-2) 
                    Occlusion 
569 202       รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า  2                                                      1(1-0-2) 
                     Oral and Maxillofacial  Radiology   II           
                                                                     รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                     21  หน่วยกิต 
                                                                     รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                     94  หน่วยกิต 
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มคอ. 2 

ปีที่ 3            ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                                  หน่วยกิต 
050 107       ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสาธารณสุข                                                                                3(3-0-6) 
                     English for Public Health Profession 
365 340       พยาธิสรีรวิทยา                                                                                                                       2(2-0-0) 
                     Pathophysiology 
 366 325       เภสัชวิทยาส าหรบันักศึกษาทันตแพทย์ 2                                                                             3(3-0-0) 
                      Pharmacology for Dental Students II 
 370 315      จิตเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                            1(1-0-0) 
                     Psychiatry for Dental Students 
563 303       ชีววิทยาช่องปาก                                                                                                                   2(2-0-2) 
                     Oral Biology 
564 302       สาธารณสุขส าหรบัทันตแพทย์                                                                                             2(2-0-4) 
                     Public Health for Dentists               
565 301       ทันตกรรมหัตถการ 1                                                                                                            1(1-0-2) 
                     Operative Dentistry  I 
565 302       ทันตวัสดุในงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์                                                1(1-0-2) 
                    Dental Materials used in Operative  Dentistry and Endodontics 
565 321       ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1                                                                                           2(0-6-3) 
     Operative Dentistry Laboratory I 
566  301       ศัลยศาสตร์ทั่วไปส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                    2(2-0-4) 
                      General Surgery for Dental Students 
566  321      ปฏิบัติการปรีคลินิก 1                                                                                                          1(0-3-1) 
      Preclinical Practice I 
567 303     ฟันเทียมทั้งปาก 1                                                                                                               1(1-0-2) 
     Complete Denture I    
567 321     ปฏิบัติการสบฟันตามหน้าที่                                                                                               1(0-3-1)       
                      Functional Occlusion  Laboratory   
567 322       ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 1                                                                                                1(0-3-1) 
           Complete Denture Laboratory I 
568 301      โรคปริทันต์                                                                                                                         1(1-0-2) 
                     Periodontal Diseases 
569 303       พื้นฐานการวินิจฉัยโรคช่องปาก                                                                                           1(1-0-2)                                          
                      Basics in Oral Diagnosis    
                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                             25   หน่วยกิต 
                                                              รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                               119   หน่วยกิต 
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มคอ. 2 

ปีท่ี 3           ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                            หน่วยกิต 
 379 410      อายุรศาสตร์ทั่วไป                                                                                                          2(2-0-0) 
                    General Medicine 
561 321      ปฏิบัติการปรีคลินิก  2                                                                                                    1(0-3-1) 
     Preclinical Practice  II 
562 301      ทันตกรรมป้องกัน                                                                                                          1(1-0-2) 
     Preventive Dentistry   
563 321      ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน                                                                                          1(0-3-1) 
                    Preventive Dentistry Practice 
564 323      วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบบูรณาการภาคสนาม                                                                2(0-6-3) 
                    Integrated Health Science Field Work    
565 303       ทันตกรรมหัตถการ 2                                                                                                    1(1-0-2) 
                    Operative Dentistry  II 
565 304       โรคของฟันที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์                      1(1-0-2) 
                    Dental Diseases Associated with Operative Dentistry and Endodontics   
565 322       ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2                                                                                   1(0-3-1) 
                    Operative Dentistry Laboratory II 
566 302       ศัลยศาสตร์ช่องปากพื้นฐาน                                                                                          2(2-0-4) 
                    Basic Oral Surgery 
566 303      ทันตกรรมโรงพยาบาล 1                                                                                               2(1-2-2) 
                    Hospital Dentistry I 
567 304     ฟันเทียมทั้งปาก 2                                                                                                          1(1-0-2) 
                    Complete Denture II 
567 323     ปฏิบัติการฟันเทียมทั้งปาก 2                                                                                         1(0-3-1) 
     Complete Denture Laboratory II 
568  302      ปริทันต์บ าบัดอนุรักษ์                                                                                                   1(1-0-2) 
                    Conservative Periodontal Treatment 
569 304       โรคของฟันและกระดูกขากรรไกร                                                                                3(2-3-5) 
                    Diseases of Teeth and Jaw Bones  
                                                                   รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                     20   หน่วยกิต 
                                                                   รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                   139   หน่วยกิต 
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มคอ. 2 

ปีท่ี 4           ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                            หน่วยกิต 
563 404       การจัดการความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า                                                    1(1-0-2) 
                     Orofacial  Pain  Management 
564 403        วิทยาการระบาดช่องปาก                                                                                              2 (2-0-4) 

                     Oral Epidemiology 
565 405        วิทยาเอ็นโดดอนต์ 1                                                                                                     1(1-0-2) 
                     Endodontology I 
565 423       ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์                                                                                        2(0-6-3) 
                     Endodontology  Laboratory 
565 431        คลินิกทันตกรรมบูรณะ 1                                                                                              2(0-6-3)*** 
                 Restorative Dental Clinic I  
566 404        ผ่าตัดเล็กในช่องปาก                                                                                                     1(1-0-2) 
                     Minor Oral Surgery 
566 405        ทันตกรรมโรงพยาบาล 2                                                                                              2(2-0-4) 
                     Hospital Dentistry II 
566 431        คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                                                                                         2(0-6-3)*** 
                     Oral Surgery Clinic I 
567 405        ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                                                                           1(1-0-2) 
                     Removable Partial Dentures I   
567 406       ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1                                                                                       1(1-0-2) 
                     Fixed  Prosthodontics I 
567 424       ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                                                           1(0-3-1) 
                     Removable Partial Denture Laboratory I  
567 425       ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1                                                                      1(0-3-1) 
                     Fixed  Prosthodontic Laboratory I 
567 431       คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1                                                                                         2(0-6-3)*** 
                     Prosthodontic Clinic I 
568 431       คลินิกปริทันต์ 1                                                                                                            2(0-6-3)*** 
                     Periodontic Clinic I 
569 405       โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก                                                                                   3(2-3-5)      
                     Diseases of Oral soft Tissues 
569 431        คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 1                                                                                        1(0-3-1)*** 
                     Oral  Diagnosis Clinic I     
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569 432        คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 1                                                                                           1(0-3-1)*** 
                     Oral Radiology Clinic I 
                                                              รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                          26    หน่วยกิต 
                                                              รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                        165    หน่วยกิต 

ปีท่ี 4            ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                           หน่วยกิต 
516 201        ชีวสถิติ                                                                                                                          3(3-0-0) 
                     Biostatistics 
561 401       ทันตกรรมจัดฟันขั้นพื้นฐาน                                                                                        1(1-0-2) 
                     Basic Orthodonitcs 
562 402        ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นพื้นฐาน                                                                                 1(1-0-2) 
      Basic  Pediatric Dentistry 
562 421      ปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็ก                                                                                   1(0-3-1) 
      Pediatric Dentistry Laboratory 
564 424        คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม                                                                                          1(0-3-1) 
                     Computer in Dentistry     
566 406        ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 1                                                               1(1-0-2) 
                     Oral and Maxillofacial Surgery I 
 567 407       ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                                                                           1(1-0-2) 
      Removable Partial Dentures II 
567 408       ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                                                                       1(1-0-2) 
          Fixed Prosthodontics II 
567 426     ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                                                          1(0-3-1) 
     Removable Partial Denture Laboratory II  
567 427     ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                                                      1(0-3-1) 
          Fixed Prosthodontic Laboratory II 
568 403       ศัลยกรรมปริทันต์                                                                                                          1(1-0-2) 
                     Periodontal Surgery 
569 406       การวินิจฉัยจ าแนกโรคช่องปาก                                                                                     1(1-0-2) 
                     Differential Oral Diagnosis  
                                                                    รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                   14    หน่วยกิต 
                                                                   รวมจ านวนหน่วยกิต                                            179    หน่วยกิต 
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ปีท่ี 5            ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                               หน่วยกิต 
 373 515       วิสัญญีวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                         1(1-0-0) 
                     Anesthesiology for Dental Students 
551 501        ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรม                                                                                          2(2-0-4) 
                     Dental Research Methodology 
561 502        ทันตกรรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก         1(1-0-2) 
                     Preventive and Interceptive Orthodontics 
561 531        คลินิกทันตกรรมจัดฟัน   1(0-3-1)*** 
                     Orthodontic Clinic 
562 503        การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก     1(1-0-2) 
                      Dental Management of Child Patients 
562 531        คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1     2(0-6-3)*** 
                      Pediatric Dentistry Clinic I 
563 531        คลินิกความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า   1(0-3-1)*** 
                     Orofacial Pain Clinic 
564 504       โครงการทันตกรรมโรงเรียน                                                                                            2(1-3-3)*** 
                     School Dental Program 
564 505       จรรยาบรรณและทันตนิติเวช                                                                                            1(1-0-2) 
                     Code of Conduct and Forensic Dentistry    
565 506       วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                                                                                                         1(1-0-2) 
                     Endodontology II 
565 532        คลินิกทันตกรรมบูรณะ 2                                                                                                3(0-9-4)*** 
                      Restorative Dental Clinic II 
566 507        ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 2                                                                  1(1-0-2) 
                     Oral and Maxillofacial Surgery II 
566 532        คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                                                                                           3(0-9-4)*** 
                     Oral Surgery Clinic II 
567 532        คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2  2(0-6-3)*** 
                      Prosthodontic  Clinic II 
568 532        คลินิกปริทันต์ 2                 2(0-6-3)*** 
                      Periodontic Clinic II 
569 533        คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 2                                                                                          1(0-3-1)*** 
                     Oral  Diagnosis Clinic II    
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 569 534       คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 2                                                                                             1(0-3-1)*** 
                     Oral Radiology Clinic II 
                                                              รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน                          26    หน่วยกิต 
                                                               รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                                       205    หน่วยกิต 

ปีท่ี 5             ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                         หน่วยกิต 
551  521      โครงการวิจัยทางทันตกรรม 1                                                                                       1(0-3-3) 
                     Dental Research Project I 
564 506       ระบบงานทันตสาธารณสุข                                                                                           1(1-0-2) 
                     Dental Public Health System     
567  509       การฟื้นฟูสภาพช่องปาก                                                                                               1(1-0-2) 
      Oral Rehabilitation    
568 504        ปริทันต์บ าบัดสัมพันธ์                                                                                                 1(1-0-2) 
     Therapeutic Related Periodontics 
                                                                            รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน            4   หน่วยกิต 
                                                                            รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                        209   หน่วยกิต 
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ปีท่ี 6            ภาคการศึกษาท่ี 1                                                                                                         หน่วยกิต 
551 622      โครงการวิจัยทางทันตกรรม 2                                                                                       2(0-6-3) 
                    Dental Research Project II 
552 631       คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1                                                                                         3(0-9-4) 
                     Comprehensive Dental Clinic I                                                                                               
561 691       สัมมนาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน                                                                               1(1-0-2) 
                    Seminar Cases in Orthodontics 
562 632       คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2                                                                                      2(0-6-3) 
      Pediatric Dentistry Clinic II 
564 691       ทันตกรรมป้องกันแบบบูรณาการ                                                                                 1(1-0-2) 
                     Integrated Preventive Dentistry 
566 633       คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3                                                                                         2(0-6-3) 
                    Oral Surgery Clinic III 
567 610       ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน                                                                                     1(1-0-2) 
                    Basic Implant Dentistry 
567 611       ทันตกรรมผู้สูงอายุ                                                                                                        1(1-0-2) 
                    Geriatric Dentistry 
567 628       ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม                                                                                     1(0-3-1) 
                    Implant Dentistry Laboratory 
                                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน      14    หน่วยกิต 
                                                                                  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                     223   หน่วยกิต 

ปีท่ี 6            ภาคการศึกษาท่ี 2                                                                                                           หน่วยกิต 
552 632        คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2                                                                                          3(0-9-4) 
                     Comprehensive Dental Clinic II 
552 633        ทันตกรรมโรงพยาบาล 3                                                                                               4(0-12-6) 
                     Hospital Dentistry III 
564 625        ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม                                                                                          4(0-12-6) 
                     Community Dentistry Field Work   
                                                                                รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน               11   หน่วยกิต 
                                                                                รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม                             234    หน่วยกิต 

หมายเหตุ      ***  เป็นรายวิชาคลินิก (เปิดสอนตลอดปี)     
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          3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
000 101      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                                                          3(3-0-6) 
                    English for Communication 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                    การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคม    
                    Development of listening, speaking, reading and writing English language skills, communication in social 
settings 
000 102      ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1                                                                                            3(3-0-6) 
                    English for Academic Purposes I  
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานทั่วไปและทางวิชาการ   
                    Development of basic English language skills, basic language for general and academic English 
000 103      ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2                                                                                            3(3-0-6) 
                    English for Academic Purposes II  
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 000 102 หรือเทียบเท่า 
                    การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูง ภาษาอังกฤษขั้นสูงส าหรับใช้ส่วนตัวและทางวิชาการ   
                    Development of advanced  English language skills, advanced language for general and academic English 
000 130      ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ                                                                                          3(3-0-6) 
                    Information Literacy Skill 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                   แนวคิดและความส าคัญของสารสนเทศ  กระบวนการการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสารสนเทศ  การสืบค้น
สารสนเทศ  การคัดเลือกแหล่งการสารสนเทศ  การประเมินคุณค่าของสารสนเทศการวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ  
การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ 
                   Concept and important of information, processes development of information literacy skill, information 
searching, selecting sources of information, evaluation of information values, information analysis and synthesis, 
information composition and presentation in various formats 
000 132      ชีวิตกับสุนทรียะ                                                                                                            3(3-0-6)                                                                         
                    Life and Aesthetics 
                    เงือ่นไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                   ความหมายและความส าคัญของสุนทรียะกับชีวิต  สุนทรียะในธรรมชาติ  สุนทรียะในบุคคล สุนทรียะใน
ศิลปะและวัฒนธรรม  คุณค่าของสุนทรียะกับชีวิต  สุนทรียะพัฒนา 
                    Meaning and importance of life and aesthetics,  esthetics in the nature, aesthetics in human being, 
aesthetics in arts and cultures, values of aesthetics and life, aesthetics development 
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000 145      ภาวะผู้น าและการบริหาร                                                                                              3(3-0-6) 
                   Leadership and Management 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                   แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า  บุคลิกภาพ  ลักษณะและบทบาทผู้น า  การสร้างทีมงาน และการท างาน
เป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตนเอง  การจัดการกับภาวะวิกฤต  การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง  การ
จัดการกับความขัดแย้ง  การจัดการเชิงกลยุทธ์  แนวทางในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า  และการจัดการ 
                   Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leaderships, team building 
and team working, principle and theories of management, self   management, development of leadership and 
management 
000 146      ความสุขของชีวิต                                                                                                          3(3-0-6) 
                   Happiness of Life 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                   แนวคิดและความส าคัญของความสุขของชีวิต  มิติและระดับความสุขของชีวิต  ศิลปะการด าเนินชีวิตที่มี
ความสุข  คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  การสร้างความสุขของชีวิต 
                   Concepts and importance of happiness of life, dimensions and levels of happiness of  life, the art of happy 
lifestyle, virtue and ethics for happy living, creating happiness of life 
000 155      การมีส่วนร่วมต่อสังคม                                                                                                3(3-0-6) 
                   Civic Engagement 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                   แนวคิดและการมีส่วนร่วมในสังคม  รูปแบบ  บริบทและปัจจัยเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมในสังคมในแต่ละ
ระดับ  บทบาทของตนเองและผู้อ่ืนในการมีส่วนร่วมในสังคม  การพัฒนาตนเองเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
                 Concept of civic engagement, pattern, context, and factors to consider in each level of society, roles of 
individual and others to co-operate in civic engagement, self development for happiness of living in society 
000 168      การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                                                                             3(3-0-6) 
                   Critical Thinking and Problem Solving   
                   เงื่อนไขของรายวิชา :ไม่มี 
                  หลักการและกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การคิดและตัดสินใจ 
แนวทางการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์ และการตอบสนองเมื่อถูกวิพากษ์ หลักการและกระบวนการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์และสังคม แนวทางการพัฒนาการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และสังคม 
                   Concept and process of critical thinking, knowledge and information searching, reasoning, thinking and 
responding to criticism with responsiveness, scientific and social problem solving process 
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000 172      ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                                                                                                       3(3-0-6) 
                   Life and Environment    
                   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี         
                  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต พันธุกรรมและวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของ
โครงสร้างและระบบนิเวศ    วัฏจักรของอาหารและสาระส าคัญต่อชีวิตมนุษย์         สิ่งแวดล้อมกับการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน ภาวะเรือนกระจก แนวทางการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมกับการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
                   Life and environment, basic unit of organism,  genetics ad evolution of organisms, relation of structure and 
ecosystem, food cycle and essential components for human being, environment and daily life, greenhouse effect, 
guidelines for environmental protection, environmental and happy life 
050 107       ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพสาธารณสุข                                                                      3(3-0-6) 
                     English for Public Health Profession 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  000 130  
                    การพัฒนาทักษะการสื่อสาร  น าเสนอ  อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ  เพื่อการสื่อสารในบริบทของวิชาชีพ
สาธารณสุข   
                     Development of communication, presentation, reading, and writing  skills in the context of public health 
profession   
311 105       วิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                                                       3(3-0-6) 
                     Biological Science 
                     เงื่อนไขของรายวิชา :  ไม่มี 
                    หลักการทางชีววิทยา     โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์    พลังงานกับเซลล์     ความต่อเน่ืองของชีวิตและ 
พันธุศาสตร์  การสืบพันธุ์และการเจริญของสัตว์  โครงสร้างและสรีรวิทยาของสัตว์  นิเวศวิทยาเชิงวิวัฒนาการและ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
     Principles of Biology, structure and functions of the cells, life and energy, continuation of life and 
genetics, animal reproduction and development, animal structures and functions, evolutionary ecology and 
environmental science 
311 106        ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                                                                     1(0-3-2) 
                     Biological Science  Laboratory 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชาควบ 311 105 
                การทดลองปฏิบัติการที่สอดคล้องกับวิชา 311 105 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
                     Experimental laboratory associated with 311 105 Biological Science. 
312 112        เคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                                                       3(3-0-6) 
                     Basic Organic Chemistry 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
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                   โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ไฮบริไดเซชัน กรด-เบส ไฮโดรคาร์บอน อัลเคน อัลคีน อัลไคน์ อะโรมาติก 
สเทอริโอเคมี อัลคิลเฮไลด์ อัลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ อีพอกไซด์ อัลดีไฮด์ คีโทน กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอ
มีน 
                    Atomic structure, chemical bone, polarity of bond and molecule, functional groups, structural writing, 
alkanes, cycloalkane, alkenes dienes, alkynes, benzene, aromatic compounds, organic halides, aldehydes and ketones, 
carboxylic acids and their derivatives, amines 
312 113       ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์พื้นฐาน                                                                                       1(0-3-2) 
                    Basic Organic Chemistry Laboratory 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  การเรียนคร้ังแรกจะต้องควบคู่กับวิชา 312 112 
                   การตกผลึก การหาจุดหลอมเหลว จุดเดือดและการกลั่น โครมาโตรกราฟี การสกัด ไฮโดรคาร์บอนอ่ิมตัวและ
ไม่อิ่มตัว สเตอริโอเคมี แอกอฮอล์และฟีนอล อัลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลิก  เอมีน และการสกัดน้ ามันหอม
ระเหยจากพืช 
                    Crystallization, melting point determination, boiling point and distillation, chromatography, extraction, 
saturated and unsaturated hydrocarbons, alcohols and phenols, aldehydes and ketones, carboxylic acids, amine and 
extraction of essential oils from plants   
315 115        ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1                                                                            1(1-0-2) 
                     Basic Physics for Medical Science I 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                ทฤษฏีและการประยุกต์ของแรงและการเคลื่อนที่  การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน วัตถุแข็งเกร็ง  
กลศาสตร์ของของไหล  ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ 
                    Theories and applications of force and motion, conservation of momentum and energy, rigid bodies, fluid 
mechanics, heat and thermodynamics 
315 116        ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับวิทยาศาสตร์การแพทย์  2                                                           2(2-0-4) 
                     Basic Physics for Medical Science II 
                     เงื่อนไขของรายวิชา   :  ไม่มี 
               ทฤษฏีและการประยุกต์ของสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กสถิต  กระแสไฟฟ้า   สนามแม่เหล็กที่ขึ้นต่อ
เวลา  การเคลื่อนที่แบบคลื่น  คลื่นเสียง  คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  โครงสร้างของอะตอม  นิวเคลียส 
                     Theories and applications or electrostatic field and magnetic field, electric current, time dependent  
electromagnetic field, wave motion, sound wave, electromagnetic waves, optics atomic structure, nucleus 
315 181       ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                                                                                               1(0-3-0) 
                     General Physics Laboratory I 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
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                    ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับพื้นฐาน การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูล การรวมแรงย่อย โมดูลัส
แบบของยัง ลูกตุ้มนาฬิกาอย่างง่าย เคร่ืองชั่งความถ่วงจ าเพาะ การวัดความหนืดของของเหลวโดยใช้กฎของสโตกส์ 
พลศาสตร์การหมุน สัมประสิทธิ์ของการขยายตัวตามเส้น การสั่นพ้องในท่ออากาศ การทดลองของเมลด์ 
                   Genaral physics laboratory I related to measurement and data analysis, composition of forces, Young’s 
modulus, simple pendulum, westphal specific gravity balance, measurement of viscosity of liquid by Stoke’s law, 
rotational dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air columns, and Meld’s experiment. 
361 215       มหกายวิภาคศาสตร์ท่ัวไป                                                                                             5(4-4-0) 
                    General Gross Anatomy 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
              การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงสร้างทั่วไปและหน้าที่ของมนุษย์ของระบบปกคลุม
ร่างกาย กล้ามเนื้อกระดูก ระบบไหลเวียนของเลือด ระบบหลอดน้ าเหลือง ระบบประสาท ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ 
ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ และอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ โดยเน้นอวัยวะบริเวณศีรษะ ใบหน้า และคอ  ต าแหน่งและ
ความสัมพันธ์ของอวัยวะใกล้เคียง ตลอดจนหน้าที่ของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในสภาพปกติ    
                   Theories and laboratory associated with normal human gross structures and functions of the  integumentary 
system, musculoskeletal system, circulatory system, lymphatic system, nervous system, digestive system, respiratory 
system, urinary system, reproductive system, and special sense organs, with emphasis in organs constituting the head 
and neck regions and their relations as well as their normal functions  
361 225       ประสาทกายวิภาคศาสตร์                                                                                              3(2-4-0) 
                    Neuroanatomy 
                    เงื่อนไขของรายวิชา   :  361  215  #  361 245 # 
                   การศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการเกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างต าแหน่ง หน้าที่  และความสัมพันธ์
ระหว่างเซลล์ประสาท  วิถีประสาท  และใยประสาทของไขสันหลัง  ก้านสมอง  สมองน้อย  สมองใหญ่  เส้นประสาทไข
สันหลัง   และเส้นประสาทสมอง ระดับต่างๆ  รวมทั้งการเจริญเปลี่ยนแปลงของระบบประสาท   เส้นเลือดของระบบ
ประสาท  และระบบการไหลเวียนของน้ าสมองและไขสันหลัง  ประยุกต์ใช้ความรู้พื้นฐานทางประสาทกายวิภาคศาสตร์ใน
การอธิบายและระบุความผิดปกติทางประสาทที่พบได้บ่อยในคลินิก  
                    Theories and laboratory associated with structures of the central nervous system in  location, functions and 
relations of neurons, tracts, nerve fibers at the level of spinal cord, brainstem, cerebellum, cerebrum. Spinal and cranial 
nerves at different levels, including central nervous system development, blood supply and cerebrospinal fluid 
pathway. Apply basic knowledge of neuroanatomy to describe and localize common neurological lesions in clinic 
361 235       วิทยาเอ็มบริโอ                                                                                                                1(1-0-0) 
                    Embryology 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
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                 พัฒนาการของมนุษย์ตั้งแต่การเจริญของเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ และการเจริญต่อเน่ืองไปจนถึงคลอด   
พัฒนาการต่อมาของระบบต่างๆโดยเน้นพัฒนาการของใบหน้าและบริเวณช่องปาก 
                     Human development from gametogenesis, fertilization to birth. Subsequent development of the individual 
systems with emphasis on the development of the face and oral cavity 
361 245       จุลกายวิภาคศาสตร์                                                                                                        3(2-4-1) 
                    Microanatomy 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :   ไม่มี 
                   โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  เน้ือเยื่อและอวัยวะที่ประกอบเป็นระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ในระดับ
กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและหน้าที่ 
                    Structure and function of cells, tissues and organs of systems in normal human body at light and electron 
microscopic levels, relationship of structural features and functions. 
362 215       จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                          4(3-4-5) 
                    Microbiology and Immunology for Dental Students 
                      เงื่อนไขของรายวิชา  :  นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 
                   การท างานของระบบภูมิคุ้มกัน แอนติเจน แอนติบอดี คอมพลีเมนต์ ปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนและ
แอนติบอดี การปลูกถ่ายอวัยวะ ภูมิคุ้มกันเลือด โรคที่เกิดจากการท างานผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  โรคติดเชื้อส าคัญที่
มีสาเหตุจากจุลินทรีย์ การจ าแนกชนิดแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสที่มีความส าคัญทางการแพทย์ ตลอดจนแหล่งที่พบ รูปร่าง 
โครงสร้าง การเจริญเติบโต เมแทบอลิซึม พันธุกรรม การท าลายเชื้อจุลินทรีย์ การควบคุมและป้องกันจุลิน ทรีย์ ยาต้าน
จุลชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์และจุลินทรีย์ การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล การ
ฝึกทักษะทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องวิชาชีพทันตแพทย์ 
                   Immune response, antigen, antibody, complement, antigen-antibody reaction, transplantation, 
immunohematology, immunological disorder diseases, infectious diseases caused by microbial infection, identification 
of  medical bacteria, fungus, virus, morphology, growth, metabolism, genetics, destruction , removal and inhibitions of 
microorganisms, antimicrobial agents, host-pathogen interaction, collection of specimens for laboratory diagnosis, 
nocosomial infection, microbiological laboratory practice and case study in microbiology related with dentistry 
 363 215      ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                           5(4-4-1) 
                    Biochemistry and Molecular Biology for Dental Students 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 311 105 , 311 106, 312 112,  312 113  
                   องค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ที่มีชีวิต ระบบบัฟเฟอร์ในร่างกาย  โครงสร้างทางเคมี คุณสมบัติและหน้าที่ 
ที่ส าคัญของสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ  เช่น คาร์โบไฮเดรต ลิพิด กรดอะมิโน โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน โคเอนไซม์  ฮอร์โมน 
กรดนิวคลิอิก และฟอร์ไฟริน แมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลดังกล่าว การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมที่เกิดขึ้น      
การถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุกรรม    การควบคุมการแสดงออกของจีน ความรู้เบื้องต้นทางเทคโนโลยีดีเอ็นเอสายผสม 
เลือดและองค์ประกอบต่าง ๆ ของเลือด  เมแทบอลิซึมของบิลิรูบินและภาวะดีซ่าน  ชีวเคมีของเน้ือเยื่อเกี่ยวพัน  ชีวเคมี
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ทางโภชนศาสตร์  วัฏจักรของเซลล์หลักการเฉพาะบางอย่างและเทคนิคที่ใช้ทั่วไปในทางชีวเคมี และการประยุกต์ชีวเคมี
กับวิชาชีพทันตแพทย์ 
                   Chemical compositions of living cells, biological buffer, chemical structures, properties and functions of 
biolomolecules such as carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, enzymes, vitamins, coenzymes, hormones, nucleic 
acids and porphyrins, the metabolism of these biomolecules, regulation of metabolic processes, the flow of genetic 
information and regulation of gene expression, introduction to recombinant DNA technology, blood and blood 
compositions, bilirubin metabolism and jaundice, biochemistry if connective tissues, biochemical nutrition, certain 
principles and techniques commonly used in biochemical laboratory and biochemical applications in dentistry 
364 215       ปรสิตวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                        2(1.5-2-0) 
                    Parasitology for Dental Students 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                   รูปร่างลักษณะ วงจรชีวิต การระบาด พยาธิวิทยาและอาการ การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา การ
ป้องกันและ ควบคุมการติดเชื้อปรสิต แมลง และเห็บ ไร ที่มีความส าคัญทางการแพทย์ รวมทั้งการเก็บและน าส่งสิ่งส่ง
ตรวจ 
                   Morphology, life cycle, epidemiology,   pathology, symptom, diagnosis,   treatment, prevention, and 
control of medical parasitic diseases, insect, tick and mite including the practical techniques on collection and 
transportation of parasitological specimens 
365 330        พยาธิวิทยาท่ัวไป                                                                                                          2(2-0-0) 
                     General Pathology 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                    เซลล์และโรคในระดับเซลล์ การปรับตัวของเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม ความผิดปกติของระบบ 
สมดุลน้ าและการไหลเวียนเลือด เน้ืองอกและมะเร็ง ภูมิคุ้มกันและอันตรายจากระบบภูมิคุ้มกัน โรคติดเชื้อ โรค
พันธุกรรม โภชนาการและโรคจากภาวะผิดปกติของโภชนาการ โรคสืบเนื่องจากสิ่งแวดล้อม 
                    Cell and cell injury, cellular adaptation, inflammation and repair, fluid and hemodynamic disorders, 
neoplasia, disorders of the immune system, infectious disease, genetic diseases, nutritional disorders, environmental 
diseases 
365 340       พยาธิสรีรวิทยา                                                                                                             2(2-0-0) 
                    Pathophysiology 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                   พยาธิสรีรวิทยาของความผิดปกตขิองเน้ือเยื่อ อวัยวะหรือกลุ่มอวัยวะ และการท างานของระบบต่าง ๆ ใน
ร่างกาย โดยใช้พื้นฐานความรู้ทางพยาธิวิทยาทั่วไป กลไกการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่ของโครงสร้าง และหน้าที่ของ
เน้ือเยื่อและอวัยวะ วิธีประเมินความผิดปกติต่างๆ ตลอดจนวิธีที่ใช้ทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 
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                    Pathophysiology of abnormal tissues, organ or group of organs and functions of systems by using basic 
knowledge of general pathology, mechanisms of functional changes of structures and functions of tissues and organs, 
assessment of abnormal changes as well as  laboratory tests 
365 350       ปฏิบัติการพยาธิวิทยา                                                                                                    1(0-2-1) 
                    Pathology Laboratory 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชาควบ  365 330 
                   ปฏิบัติการเซลล์และโรคในระดับเซลล์ การอักเสบและการซ่อมแซม การปรับตัวของเซลล์ เน้ืองอกและ
มะเร็ง ความผิดปกติของสารน้ าและการไหลเวียนเลือด โรคติดเชื้อ เซลล์พยาธิวิทยา โรคพันธุกรรม การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ 
                    Laboratory practices in cell and cell injury, inflammation and repair, neoplasm, fluid and hemodynamic 
disorders, infectious diseases, cytopathology, genetic diseases, laboratory investigation 
366 215       เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 1                                                                      2(2-0-0) 
                    Pharmacology for Dental Students I 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2  
                   ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา ได้แก่ รูปแบบของยาเตรียม  การบริหารยา ระเบียบการใช้ยาเสพติดให้โทษ
และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์: การดูดซึม การกระจายตัว การเปลี่ยนแปลงและการ
ก าจัดยา หลักการทางเภสัชพลศาสตร์: กลไกการออกฤทธิ์ของยาระดับโมเลกุล การส่งสัญญาณภายในเซลล์ ฤทธิ์ไมพ่ึง
ประสงค์และพิษของยา หลักการทางเภสัชวิทยาของการใช้ยาเพื่อรักษาโรคของระบบต่างๆได้แก่ ระบบประสาท
อัตโนมัติ ระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบไตและการขับถ่ายปัสสาวะ และระบบต่อมไร้ท่อ  
                   Basic pharmacology: dosage forms, drug administration, drug regulation of narcotics and psychotropic 
substances, principle of pharmacokinetics: absorption, distribution, metabolism and excretion, principle of 
pharmacodynamics: molecular mechanism of drug action, cellular signaling, adverse drug reactions and drug toxicity; 
pharmacological basis of drugs used in disorders in various systems including autonomic nervous, cardiovascular, 
respiratory, renal and urinary systems including endocrine system 
366 325       เภสัชวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ 2                                                                     3(3-0-0) 
                    Pharmacology for Dental Students II 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 3 
                   คุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในด้านต่างๆ เช่น กลไกการออกฤทธิ์  ฤทธิ์รักษา ประโยชน์ทางคลินิก อาการ
ข้างเคียง ของยาที่ใช้ในระบบต่างๆ ได้แก่ ยาในระบบระบบประสาทส่วนกลาง  ยาชาเฉพาะที่ ยาสลบ ระบบเลือด ระบบ
ทางเดินอาหาร ยาระงับปวดลดไข้ ยาระงับการอักเสบ  และยารักษาโรคติดเชื้อจากจุลินทรีย์ ปรสิต เชื้อรา และไวรัส 
รวมทั้ง ยารักษาโรคมะเร็ง น้ ายาฆ่าเชื้อ น้ ายาท าให้ปราศจากเชื้อ ยารักษารากฟัน เป็นต้น  รวมถึงพิษวิทยาของสารใน
สิ่งแวดล้อม 
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                    Pharmacological properties e.g. mechanism of action, therapeutic effects, clinical uses, side effects etc. of 
drugs acting on various systems i.e. central nervous systems, local and general anesthetic drugs, blood system, 
gastrointestinal system, non-steroidal anti-inflammatory, antimicrobial, anti-parasitic, antivirus including anticancer, 
antiseptic, disinfectant, endodontic medication and environment toxicology 
367 215       สรีรวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                           5(4-4-0) 
                    Physiology for Dental Students 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                    การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสรีรวิทยาของมนุษย์  ซึ่งได้เน้นถึงการท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาท  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  สรีรวิทยาของการหลั่งน้ าลาย  และสรีรวิทยาของกระดูก
และฟัน     นอกจากนี้ยังได้ศึกษาถึงสรีรวิทยาของระบบอ่ืน ๆ  ได้แก่   ระบบกล้ามเนื้อ   รีเฟล็กซ์   สัมผัสพิเศษ  ระบบ
ประสาทส่วนกลาง  ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะและของเหลวในร่างกาย  ระบบต่อมไร้ท่อ  
ระบบสืบพันธุ์  พลังงานและเมตาบอลิสม  รวมทั้งการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
                     A detailed study of human physiology will be emphasized on the function of organ systems in the body, 
particularly in nervous system cardiovascular system, physiology of the salivary secretion and physiology of bone and 
teeth.  The study of the other organ systems such as muscular system, reflexes, special senses, central nervous system, 
respiratory system, digestive system, urinary system and body fluids, endocrine system, reproductive system, energy 
and metabolism as well as temperature regulation are also included 
370 315       จิตเวชศาสตร์ส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                    1(1-0-0) 
                    Psychiatry for Dental Students 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                    อาการวิทยาทางจิตเวชศาสตร์ ความเครียด บุคลิกภาพและการเจ็บป่วย ความผิดปกติทางจิตเวชที่ส าคัญ  
ปฏิกริยาและปัญหาทางจิตใจในผู้ป่วยโรคทางกาย   ความผิดปกติทางเพศ และการรักษาทางจิตเวชศาสตร์   
                    Symptomatology of psychiatry, stress, personality and illnesses, significant psychiatric disorders, 
psychological reaction and problems in the physically ill persons, sexual disorders and treatment in psychiatry 
373 515       วิสัญญีวิทยาส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                                     1(1-0-0) 
                     Anesthesiology for Dental Students 
                    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่มี 
                    การประเมินสภาพและการเตรียมผู้ป่วยก่อนให้ยาระงับความรู้สึก เคร่ืองมือที่ใช้ในการให้ยาระงับความรู้สึก
และเคร่ืองเฝ้าสังเกต ความรู้ทางเภสัชวิทยาของยาดมสลบ ยาสลบชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดด า ยาหย่อนกล้ามเนื้อ ยาชา
เฉพาะที่ เทคนิคการให้ยาระงับความรู้สึกส าหรับผู้ป่วยทางทันตกรรม  ภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกและ
การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด รวมทั้งการฝึกการกู้ชีวิตขั้นพื้นฐาน 
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                    Pre-anesthetic evaluation and preparation, anesthetic and monitoring equipments, pharmacology of 
anesthetic drugs (inhalation anesthetic agents, intravenous anesthetic agents, muscle relaxants, local anesthetic drugs), 
anesthetic techniques for patients receiving dental procedures, anesthesia complications, post-anesthetic care and basic 
cardiovascular life support training 
379 410       อายุรศาสตร์ท่ัวไป                                                                                                         2(2-0-0) 
                    General Medicine 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                    อาการวิทยาและโรคที่พบบ่อยในอายุรศาสตร์         ส าหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข 
ประกอบด้วย  โรคระบบประสาท โรคหัวใจและหลอดเลือด  โรคปอดและทรวงอก  โรคต่อมไร้ท่อ  โรคไต  โรคทางเดิน
อาหาร โรคเลือด โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรคผิวหนังและโรคติดเชื้อ 
                   Symptomatology and common diseases in Internal Medicine for paramedical students including 
symptomatology and diseases in neurology, cardiology, pulmonology, endocrinology, nephrology, gastroenterology, 
hematology, rheumatology, dermatology and infectious diseases 
516 201       ชีวสถิติ                                                                                                                           3(3-0-0) 
                    Biostatistics              
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                   หลักชีวสถิติที่ใช้ในงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และวิทยาศาสตร์สาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
น าเสนอ ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ข้อมูลแจงนับ การถดถอยและสหสัมพันธ์ สถิติศาสตร์ไม่อิง
พารามิเตอร์ และการค านวณขนาดตัวอย่าง 
                    Principles of biostatistics in medical and health sciences, data collection, data presentation. probability and 
probability distribution, sampling distribution, estimation, testing of hypothesis, analysis of variance, correlation and 
regression, categorical data analysis, nonparametric statistics, sample size calculation 
551 501      ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตกรรม 2(2-0-4) 
      Dental  Research  Methodology 
       เงื่อนไขของรายวิชา  :  516 201, 564 403  
      ความหมาย  หลักการ  การออกแบบงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์  จริยธรรมในการวิจัย  กระบวนการ วิจัย
ขั้นพื้นฐาน  การวิเคราะห์วารสาร   การเขียนโครงร่างการวิจัย   การด าเนินการวิจัย  การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  และ
การเขียนรายงานผลการวิจัย 
      Definition, principles, research design in dentistry, ethics in research, basic research process, paper 
criticism, writing a research proposal, research methodology, data interpretation and analysis, and writing a research 
paper 
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551 521      โครงการวิจัยทางทันตกรรม 1                                                                                      1(0-3-1) 
       Dental  Research  Project  I 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 551 501 
       ฝึกปฏิบัติท าโครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ตั้งแต่การค้นคว้าและรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การ
วางแผนการวิจัย และการน าเสนอโครงร่างงานวิจัย 
      Practices in conduction of a research project in dentistry involving literature review, research planning, 
and research proposal presentation 
551 622      โครงการวิจัยทางทันตกรรม 2                                                                                       2(0-6-3) 
                    Dental Research Project II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 551 501 
        ฝึกปฏิบัติท าโครงการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ต่อจากวิชาโครงการวิจัยทางทันตกรรม 1 ด าเนินการวิจัย
อย่างมีจริยธรรม การแปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลงานวิจัย ตลอดจนจัดท ารายงานสรุปผลการวิจัย 
       Practices in conduction of a research project in dentistry following the Dental Research Project I, ethically 
conducting a research, data interpretation and analysis, and research project presentation as well as writing a research 
paper 
552 631      คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 1                                               3(0-9-4) 
                    Comprehensive Dental Clinic I 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :   ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา 
         การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการให้การรักษาอย่างพร้อมมูล  ในผู้ป่วยทันตกรรมที่มี
ปัญหาไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยการตรวจ    วินิจฉัย   การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม  การวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่
เหมาะสมโดยผสมผสานความรู้ของสาขาวิชาต่าง  ๆ     ตามหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์ในปัจจุบันและสอดคล้อง
กับบริบทของผู้ป่วย   การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก    การป้องกันโรค   การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก   
รวมถึงการน าเสนอแผนการรักษาผู้ป่วย 
    Ethically clinical practices in providing comprehensive care to uncomplicated dental patients, including 
examination,  diagnosis, emergency  treatment,  appropriate  treatment  planning  based on the integration  of  
knowledges  according  to current  dentistry and patient’s context, oral health promotion and prevention treatment and 
oral rehabilitation, as well as treatment planning  presentation 
552 632       คลินิกทันตกรรมพร้อมมูล 2                                               3(0-9-4) 
                     Comprehensive Dental Clinic II 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 552 631 

                     การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการให้การรักษาอย่างพร้อมมูล   ในผู้ป่วยทันตกรรมที่มี
ปัญหาไม่ซับซ้อน ประกอบด้วยการตรวจ    วินิจฉัย   การบ าบัดฉุกเฉินทางทันตกรรม  การวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่
เหมาะสมโดยผสมผสานความรู้ของสาขาวิชาต่าง ๆ ตามหลักวิทยาการทันตแพทยศาสตร์ในปัจจุบันและสอดคล้องกับ
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บริบทของผู้ป่วย   การส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก    การป้องกันโรค   การบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก   รวมถึง
การน าเสนอผลการรักษาผู้ป่วยอย่างสมบูรณ์ 
          Ethically clinical practices in providing comprehensive care to uncomplicated dental patients, including 
examination,  diagnosis, emergency  treatment,  appropriate  treatment  planning  based on the integration  of  
knowledge  according  to current  dentistry and patient’s context, oral health promotion and prevention treatment and 
oral rehabilitation, as well as complete case  presentation 
552 633     ทันตกรรมโรงพยาบาล 3                                                                                                                 4(0-12-6) 
                   Hospital Dentistry III 
               เงื่อนไขของรายวิชา  : ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ประจ าวิชา     
               การฝึกปฏิบัติการให้บริการทางทันตกรรมอย่างมีจริยธรรมในโรงพยาบาลจังหวัด โดยอยู่ภายใต้การดูแลของ
ทันตแพทย์ในสถานพยาบาลนั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสคุ้นเคยและสังเกตวิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนฝึกฝนทักษะ
การให้บริการแก่ผู้ป่วยทางทันตกรรมในโรงพยาบาล ทั้งในแง่ของการบริหารและการให้บริการ ฝึกฝนวิธีการรับผู้ป่วย  
วิธีการส่งต่อผู้ป่วยภายในและภายนอกโรงพยาบาล และฝึกฝนวิธีการเตรียมผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบในร่างกายก่อนที่
จะได้รับการรักษาทางทันตกรรม    ตลอดจนการส่งผู้ป่วยตรวจทางห้องปฏิบัติการและการแปลผล 
       Ethically clinical practices in a dental department  of a provincial hospital in a  certain duration under a 
supervision of dentists in that department to gain experiences in  working in the  hospital which include  learning 
structure and  administration of the hospital,  practice  in writing a patient  note, learning referring and consultation 
system, proper preparation for medically compromised  patients  before  operation as well as laboratory investigation 
and interpretation 
561  321      ปฏิบัติการปรีคลินิก 2                                                                                                    1(0-3-1) 

        Preclinical Practice II 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 223 และรายวิชาร่วม  568 302 
        ฝึกปฏิบัติการก่อนปฏิบัติในคลินิกเกี่ยวกับการใช้เก้าอี้ทันตกรรมและเคร่ืองมือทางทันตกรรม  การใช้หลัก
เออร์โกโนมิกส์ในทางทันตกรรม  การใส่แผ่นยางกันน้ าลายในงานเอ็นโดดอนต์ การฉีดยาชาเฉพาะที่ การสร้าง
แบบจ าลองฟันและบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร รวมถึงการฝึกขูดหินน้ าลาย 
      Preclinical practices in using dental units and equipment, ergonomic application in dentistry, rubber dam 
application for endodontic procedures, local anesthesia administration, fabrication of dental models and jaw relation 
record, as well as practice in scaling 
561 401      ทันตกรรมจัดฟันขั้นพื้นฐาน                                                                                          1(1-0-2) 
        Basic Orthodontics 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 202 
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                     ทบทวนการเจริญเติบโตและพัฒนาการของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ การสบฟันปกติในระยะต่างๆ การ
สบฟันแบบอุดมคติในทางทันตกรรมจัดฟัน การสบฟันผิดปกติและการประเมินผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน เพื่อปู
พื้นฐานเข้าสู่การวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน 
        Review of the growth and development of face and skull, normal occlusion in various stages of dentition, 
ideal orthodontic occlusion, various types of malocclusion and orthodontic assessment as a basic knowledge for 
orthodontic treatment planning 
561 502        ทันตกรรมจัดฟันป้องกันและทันตกรรมจัดฟันระยะแรก 1(1-0-2) 
       Preventive and Interceptive Orthodontics 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 561 401 
      วิธีการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระยะต่างๆ และชีววิทยาของการเคลื่อนฟัน โดยเน้นที่การ
รักษาในระยะเร่ิมต้น 
       Orthodontic treatment planning in various stages and biomechanics of tooth movement with emphasizing 
on preventive and interceptive orthodontic tooth movement 
561 531      คลินิกทันตกรรมจัดฟัน 1(0-3-1) 
       Orthodontic Clinic 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 561 401 
       ฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการตรวจ บันทึก วิเคราะห์ วินิจฉัยและวางแผนการรักษาผู้ป่วย
ทันตกรรมจัดฟันในผู้ป่วยจริงหรือแฟ้มประวัติผู้ป่วยทันตกรรมจัดฟัน 
      Ethically clinical practices in examination, recording, analysis, diagnosis and treatment planning in real 
orthodontic patients or previewed treatment records 
561 691        สัมมนาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน                                                                               1(1-0-2) 
       Seminar Cases  in Orthodontics 
        เงื่อนไขของรายวิชา  :  561 532 
      กลไกชีววิทยาของกล้ามเนื้อภายนอกและภายในช่องปากที่มีผลต่อการพัฒนาการของกระดูกขากรรไกร  
การรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน  การใช้เคร่ืองมือจัดฟันแบบง่ายๆ ในการรักษาผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติและการ
รายงานการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเคร่ืองมือทางทันตกรรมจัดฟัน 
       Description and seminar in biological mechanism of external and internal oral muscles which affect to the  
development of jaws growth, orthodontic treatment for clinical patients, application of simple orthodontic appliances 
in malocclusion patients and report of treatment in patients utilizing orthodontics appliances 
562 301       ทันตกรรมป้องกัน                                                                                                           1(1-0-2) 
     Preventive Dentistry   
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  563 303  
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                   หลักการ ความรู้พื้นฐาน และแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันส าหรับโรคในช่องปาก   ได้แก่  โรคฟันผุ 
โรคของอวัยวะปริทันต์ และโรคเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในช่องปาก การเกิดโรค
ฟันผุในเด็กปฐมวัยและการป้องกันโรคฟันผุส าหรับเด็ก การใช้สารประกอบฟลูออไรด์รูปแบบต่างๆ และสารประกอบ
อ่ืนๆ เพื่อป้องกันโรคฟันผุ เช่น แคลเซียม ฟอสเฟต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร หลักการและหลัก
ปฏิบัติในการป้องกันโรคในช่องปากแบบบูรณาการ มาตรการทันตกรรมป้องกันในระดับบุคคล  ครอบครัวและชุมชน  
                    Principle, fundamental and concept of preventive dentistry for caries, periodontal diseases and diseases of 
oral soft tissue, risk assessments for oral diseases, etiology and preventive measures of early childhood caries, clinical 
applications of fluoride and other agents, such as calcium and phosphate, dietary control and counseling, principles and 
holistic practice of oral disease prevention, preventive schemes for individual, familial and community levels  
562 402     ทันตกรรมส าหรับเด็กขั้นพื้นฐาน                                                                                     1(1-0-2) 
    Basic  Pediatric Dentistry 
                  เงื่อนไขของรายวิชา  :  562 301 
                  ความผิดปกติทางด้านพัฒนาการของฟัน การบูรณะฟันโดยสูญเสียเน้ือฟันน้อยที่สุด การบูรณะฟันน้ านมด้วย
วัสดุอมัลกัม คอมโพสิตเรซิน แก้วไอโอโนเมอร์ ครอบฟันโลหะไร้สนิม การรักษาเน้ือเยื่อประสาทฟันในฟันน้ านมและ
ฟันถาวรที่ยังเจริญไม่เต็มที่ พัฒนาการและการเจริญเติบโตทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็ก การจัดการพฤติกรรมเด็ก
ด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยา รวมทั้งการซักประวัติ การตรวจทางคลินิก การถ่ายภาพรังสีและการแปลผล การวินิจฉัย และการ
วางแผนการรักษาพร้อมมูลทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 
                   Dental developmental anomalies, minimal intervention, restoration of primary teeth with amalgam, 
composite resin, glass ionomer and stainless steel crown, pulp treatments in primary and immature permanent teeth, 
physical and psychological growth and development of children, non-pharmacological behavior management for 
children, as well as history taking, clinical examination, radiographic examination and interpretation, making diagnosis 
and comprehensive treatment planning in pediatric dentistry 
562 421     ปฏิบัติการทันตกรรมส าหรับเด็ก                                                                                  1(0-3-1) 
     Pediatric Dentistry Laboratory 
       เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชาร่วม 562 402  
                    ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการฝึกวิธีการใส่แผ่นยางกันน้ าลาย การบูรณะฟันโดยสูญเสียเน้ือฟัน
น้อยที่สุด การบูรณะฟันน้ านมด้วยอลัมกัม แก้วไอโอเมอร์ และครอบฟันโลหะไร้สนิม การรักษาคลองรากฟันในฟัน
น้ านมที่ถูกถอน และการท าเคร่ืองมือกันที่ 
                    Laboratory practices in application of rubber dam, minimal intervention, primary tooth restorations with 
amalgam, glass ionomer and stainless steel crown, pulp canal treatments on extracted primary teeth and manipulation 
of a space maintainer 
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562 503      การจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยเด็ก                                                                            1(1-0-2) 
                    Dental Management of Child Patients 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  :  562 402, 562 421 
                   การใช้ยาควบคุมความเจ็บปวดและยาต้านจุลชีพ เทคนิคการฉีดยาชาเฉพาะที่ การถอนฟันน้ านมและงาน
ศัลยศาสตร์ช่องปากส าหรับผู้ป่วยเด็ก การจัดการฟันน้ านม และอวัยวะรองรับฟันน้ านมที่ได้รับภยันตราย การจัดการ
ช่องว่างของขากรรไกร ในกรณีที่ผู้ป่วยสูญเสียฟันน้ านมไปก่อนก าหนด รอยโรคในช่องปากและโรคปริทันต์ในเด็กและ
วัยรุ่น วิธีการทางเภสัชวิทยาในการจัดการพฤติกรรม พันธุกรรมเบื้องต้นทางทันตแพทยศาสตร์ 
                   Analgesic and antibiotic administration, local anesthesia techniques, dental extraction and minor surgery 
for pediatric patients, management of dental and periodontal trauma in primary and mixed dentitions, space 
management for premature loss of primary teeth, oral soft tissue disease and periodontal disease in children and 
adolescences, pharmacological behavior management techniques, basic genetics in dentistry 
562 531        คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 1                                                                                      2(0-6-3)                           
                     Pediatric Dentistry Clinic I 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  562 402, 562 421 
                     การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการซักประวัติ  การวินิจฉัยพฤติกรรม  การตรวจภายนอก
และภายในช่องปาก การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ การวินิจฉัยโรคช่องปาก การวางแผนการรักษาแบบพร้อมมูล 
ตลอดจนการรักษาแบบพร้อมมูลแก่ผู้ป่วยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีหรือผู้ป่วยเด็กพิเศษโดยครอบคลุมเทคนิคการจัดการ
พฤติกรรมผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน วีธีการทางทันตกรรมป้องกัน การบูรณะฟัน การถอนฟัน การจัดการช่องว่างในขากรรไกร
และการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยเป็นระยะ 
                     Ethically clinical practices in history taking, behavioral assessment, extra- and intra-oral examination, 
caries risk assessment, oral disease diagnosis, comprehensive treatment planning, and comprehensive dental care  for 
children under 15 years old  or special children which include basic behavior management techniques, oral health 
preventive measures, restorative treatment, extraction and periodic follow-up    
562 632        คลินิกทันตกรรมส าหรับเด็ก 2                                                                                       2(0-6-3) 
      Pediatric Dentistry Clinic II 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  562 503, 562 531 
                     การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา 
ตลอดจนการรักษาแบบพร้อมมูลแก่ผู้ป่วยเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปี หรือผู้ป่วยเด็กพิเศษที่ครอบคลุม  เทคนิคการจัดการ
พฤติกรรมผู้ป่วยขั้นพื้นฐาน การแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน วิธีการทางทันตกรรมป้องกัน การบูรณะฟัน การรักษาเนื้อเยื่อใน  
การถอนฟัน  การจัดการช่องว่างในขากรรไกร ในกรณีที่สูญเสียฟันน้ านมไปก่อนก าหนด และการประเมินผลการรักษา
ผู้ป่วยเป็นระยะ 
                     Ethically clinical practices in history taking, clinical examination, making diagnosis, treatment planning, 
and comprehensive dental care  for children under 15 years old  or special children which include basic behavior 
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management techniques, emergency management, oral health preventive measures, restorative treatment; pulp 
treatment, extraction, space management for early loss of primary tooth and periodic follow-up 
563 201       ทันตกายวิภาคศาสตร์และการสบฟันพื้นฐาน 2(1.5-1.5-2)        
                    Dental Anatomy and Basic  Occlusion     
       เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
 การเรียกชื่อและส่วนประกอบของฟันมนุษย์  กายวิภาคของฟันน้ านมและฟันถาวร  การจ าแนกลักษณะของ
ฟัน แนวคิดการสบฟันในปัจจุบัน  การเคลื่อนที่ของขากรรไกร  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบดเคี้ยว กลอุปกรณ์สบฟัน 
และการวิเคราะห์การสบฟัน 
     Nomenclature of human teeth, anatomy of primary and permanent teeth, tooth identification, current 
concepts of occlusion, mandibular movement, basic knowledge of the masticatory system, articulators and occlusal 
analysis 
563 202        กายวิภาคศาสตร์และมิญชวิทยาช่องปาก 2(1.5-1.5-2) 
                     Oral Anatomy and Histology    
            เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 201 
       การพัฒนาของใบหน้าและกะโหลกศีรษะ  การพัฒนาของฟัน กายวิภาคและมิชญวิทยาของเคลือบฟัน ระบบ
เน้ือเยื่อใน-เน้ือฟัน เคลือบรากฟัน อวัยวะปริทันต์ เยื่อเมือกช่องปาก กล้ามเนื้อขากรรไกร ข้อต่อขากรรไกร ต่อมน้ าลาย 
สรีรวิทยาการงอกของฟัน และความสัมพันธ์ในการท าหน้าที่ของเน้ือเยื่อต่างๆในช่องปาก 
       Craniofacial development, tooth development, anatomy and histology of enamel, pulp-dentine complex, 
cementum, periodontium, oral mucosa, jaw muscles, temporomandibular joint, salivary glands, physiology of tooth 
eruption and functional relationships between oral tissues 
563 303     ชีววิทยาช่องปาก                                                                                                           2(2-0-4) 
       Oral Biology 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 201, 563 202 
        วิทยาโรคฟันผุที่ครอบคลุมทฤษฎีโรคฟันผุ  พยาธิสภาพของฟันผุ  การวินิจฉัยโรคฟันผุ  ภูมิคุ้มกันโรคฟันผุ  
ชีวเคมีของน้ าลาย  การสูญเสียและการสะสมแร่ธาตุคืนกลับของฟัน  แนวคิดปัจจุบันของการป้องกันโรคฟันผุ   และ
เภสัชวิทยาของสารควบคุมคราบจุลินทรีย์  รวมทั้งสรีรวิทยาช่องปากที่ครอบคลุมสรีรวิทยาของความรู้สึกในช่องปาก  
การบดเคี้ยวอาหาร  การกลืน  การหลั่งน้ าลาย  การพูด และความเจ็บปวดของช่องปากและใบหน้า 
          Cariology including concepts of dental caries, pathology, diagnosis, immunity of dental caries, 
biochemistry of saliva, current concepts in caries prevention and pharmacological control of dental plaque as well as 
oral physiology including physiology of oral sensation, mastication, swallowing, speech production and orofacial pain 
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563 321        ปฏิบัติการทันตกรรมป้องกัน 1(0-3-1) 
            Preventive Dentistry Practice 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
  การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกเกี่ยวกับการประเมินสุขภาพช่องปาก และพฤติกรรมทันตสุขภาพของผู้ป่วย 
วางแผน และด าเนินการให้การป้องกันปัญหาสุขภาพอย่างเหมาะสม  ครอบคลุมการสื่อสารกับผู้ป่วย  การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของโรคในช่องปาก  ทันตกรรมป้องกันส าหรับผู้ป่วยที่มีฟันผุและรอยโรคที่ไม่ใช่ฟันผุ  ทันตกรรมป้องกันส าหรับ
โรคปริทันต์  และทันตกรรมป้องกันส าหรับรอยโรคอ่ืนๆ ในช่องปาก โดยใช้แนวคิดสุขภาพองค์รวม 
                     Clinical practice in the assessment of oral health and oral health behavior, planning and delivering 
appropriate health prevention program including patient communication, risk analysis of oral diseases, prevention of 
dental caries  and non-carious lesions,  prevention of periodontal diseases and other oral lesions using holistic approach 
563 404       การจัดการความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า                                                    1(1-0-2) 
                    Orofacial  Pain  Management 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 303 
      การตรวจ การวินิจฉัย และการจัดการผู้ป่วยที่มีปัญหาความเจ็บปวดที่บริเวณช่องปากและใบหน้าที่เกิดจาก
กระดูกขากรรไกรและกล้ามเนื้อบดเคี้ยว ความผิดปกติที่ระบบประสาทไทรเจมินัล ภาวะใช้ในงานนอกหน้าที่ของ
ขากรรไกร อาทิเช่น การนอนกัดฟัน การกัดเน้นฟัน  
       Examination, diagnosis and management of patients with orofacial pain problems arising from the 
temporomandibular joints and masticatory muscles origin, neuropathic origin and patients with abnormal 
parafunctional habits such as bruxism and clenching 
563 531     คลินิกความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า                                                           1(0-3-1)  
       Orofacial Pain Clinic 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 301, 563 404 
                การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมและกรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษาและ
การติดตามผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า โดยเฉพาะที่ไม่ได้มีสาเหตุจากฟัน 
          Ethically clinical practices and case study in examination, diagnosis, treatment planning and follow-up of 
patients with pain in the orofacial region, particularly those that are not from dental origin 
564 121       วิชาชีพทันตแพทย์ข้ันแนะน า                                                                                        1(0-3-1) 
                    Introduction to Dental Profession 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                    หลักการ แนวคิด ประวัติของวิชาชีพทันตแพทย์ บทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในการดูแลสุขภาพช่อง
ปากของประชาชน รวมถึงปัญหาสุขภาพช่องปาก และระบบบริการสุขภาพช่องปากในประเทศไทย 
                     Principle, concept, history of dental profession, roles and responsibilities of dentist in oral health care for 
people, including dental health problems and dental health services in Thailand 
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564 201      การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                                                         2(2-0-4) 
                   Oral Health Promotion 
                  เงื่อนไขของรายวิชา  : 564 121 
                   แนวคิดสุขภาพองค์รวม ปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงร่วมที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการและกระบวนการส่งเสริม
สุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพช่องปาก แง่มุมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับทันตแพทยศาสตร์ พฤติกรรมทันตสุขภาพ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ การสื่อสารเพื่อ
สุขภาพช่องปาก วิธีการทางทันตสุขศึกษาต่างๆและการประเมินผล   และการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน
ชุมชน 
                   Concept of holistic health, health risk factors and common risk factors, principle and process of health 
promotion, oral health promotion, social concerns related to dentistry,  oral health behavior, process of behavioral 
change, evaluation of oral health status by  qualitative and quantitative methods, oral health communication and 
education and oral health promotion program in community 
564 222       ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก                                                                               1(0-3-1) 
                    Oral Health Promotion Laboratory 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 564 201 
                    ปฏิบัติการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยการให้ทันตสุข
ศึกษา และการจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
                     Community laboratory in evaluation of oral health status by qualitative and quantitative methods, oral 
health education and promotion programs 
564 302      สาธารณสุขส าหรับทันตแพทย์                                                                                      2(2-0-4) 
                    Public Health for Dentists               
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : 564 121 
                   บทน าสู่สาธารณสุขและการด าเนินงานสาธารณสุขของประเทศไทย  ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาระดับท้องถิ่น   ข้อมูลประชากรศาสตร์  การด าเนินงานทันตสาธารณสุขในชุมชนโรงเรียนและ
โรงพยาบาล  การสาธารณสุขมูลฐาน  เทคนิคการมีส่วนร่วมของชุมชน    เคร่ืองมือการศึกษาชุมชน  หลักการบริหาร
เบื้องต้น การจัดท าแผนและการประเมินผล  การประชุมกลุ่มและหลักการเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข   
                    Introduction to public health and public health administration in Thailand, National Health Security 
System, rural development information, population sciences, dental public health in  community;  school and hospital,  
primary  health care, participation of the community, community education tools, principle of primary management, 
planning and evaluation, group meeting and principle of public health economics 
564 323      วิทยาศาสตร์สุขภาพแบบบูรณาการภาคสนาม                                                                  2(0-6-3) 
                   Integrated Health Science Field Work    
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : 564 222 , 564 302 



 

 49 

มคอ. 2 

                   การฝึกภาคสนามร่วมกันระหว่างสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย การวางแผนและการสร้าง
เคร่ืองมือในการศึกษาข้อมูลด้านสาธารณสุขในชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การค้นหาปัญหาและ
จัดล าดับความส าคัญของปัญหา การวางแผนโครงการและการด าเนินการ การประเมินผล การน าเสนอผลการปฏิบัติงาน
การฝึกทักษะการเป็นผู้น าและผู้ตามและมีจริยธรรมในการท างานกับชุมชน 
                    An integrated field work among students in health sciences which consists of planning and developing 
instrument for studying public health information in community, data collection, data analysis, problem identification 
and priority setting,  project planning and implementation,  evaluation and presentation  of the results, leadership skills 
and ethics in community work 
564 403       วิทยาการระบาดช่องปาก                                                                                               2(2-0-4) 
                    Oral Epidemiology 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 564 302 
                   หลักและวิธีการทางระบาดวิทยาการเกิดโรคและโรคในช่องปาก  ดัชนีอนามัย  ดัชนีสุขภาพปาก  การส ารวจ
สุขภาพช่องปาก วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา ระบาดวิทยาโรคในช่องปาก ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ
ช่องปากกับโรคทางระบบ การประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรค  ตลอดจนการตรวจคัดกรองโรค 
                   Principles and methods of  disease epidemiology and oral disease epidemiology, health indices, oral health 
indices, oral health survey, analysis and presentation of epidemiological data, oral epidemiology, relationship between 
oral health and systemic diseases,  risk assessment, screening test   
564 424      คอมพิวเตอร์ทางทันตกรรม                                                                                          1(0-3-1) 
                   Computer in Dentistry     
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                   ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่ประยุกต์ใช้ในงานสาขาต่างๆทางทันตแพทยศาสตร์ เช่น 
การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานวิจัย การบันทึกข้อมูลผู้ป่วย และการบริหารจัดการทางทันตกรรม 
                    Practices in computer program application in dentistry such as programs of data collection and analysis for 
research work, patient registration and dental administration 
564 504      โครงการทันตกรรมโรงเรียน                                                                                         2(1-3-3) 
                   School Dental Program 
                  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  564 302 
                  ฝึกปฏิบัติการโครงการทันตกรรมในโรงเรียน โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทันตสุขภาพในโรงเรียน ส ารวจ
สภาวะทันตสุขภาพและการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา   วางแผน
โครงการแก้ไขปัญหา และปฎิบัติกิจกรรมตามโครงการ รวมทั้งประเมินผลโครงการ สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน 
                  Practice of school health programs by studying and collecting dental health data in school, surveying dental 
health status and collecting qualitative data, analyzing problem and causes, and project planning and implementing, as 
well as evaluating, summarizing and report the results 
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564 505      จรรยาบรรณและทันตนิติเวช                                                                                          1(1-0-2) 
                   Code of Conduct and Forensic Dentistry    
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : 564 302 
                  หลักการและแนวคิดของจรรยาบรรณแพทย์และทันตแพทย์ หลักกฎหมายพื้นฐาน นิติทันตวิทยาศาสตร์   
บทบาทของทันตแพทย์ในกระบวนการยุติธรรม และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพทันตกรรม และ
กรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้องทางการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
                  Principles and concept  of professional ethics in Medicine and Dentistry, basic laws, forensic dentistry and 
roles of dentists in justice process, and Acts related to dental professional practices, as well as case study related to 
illegal dental practices 
564 506      ระบบงานทันตสาธารณสุข                                                                                            1(1-0-2) 
                   Dental Public Health System     
                   เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                  ระบบงานทันตสาธารณสุขในประเทศไทย บทบาทของทันตแพทย์ในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข  การ
บริหารราชการสาธารณสุข   และการพัฒนาบุคลากรทางทันตสาธารณสุข 
                  Dental public health system in Thailand, roles of dentist in dental public health, public health administration 
and manpower development in dental public health 
564 625      ทันตกรรมชุมชนภาคสนาม                                                                                            4(0-12-6) 
                   Community Dentistry Field Work   
                   เงื่อนไขของรายวิชา  :  564 504 
                   การปฏิบัติงานทันตสาธารณสุขภาคสนามโดยการประยุกต์วิชาการในการด าเนินงานทันตสาธารณสุข ใน
โรงพยาบาลชุมชน  ศึกษาและปฏิบัติงานตามแผนงานในโรงพยาบาลชุมชน และจัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพทางทันต
สาธารณสุข ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เช่น กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน  เด็กวัยเรียน  วัยรุ่น  ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
                     Field work practice by applying dental public health science in community hospital, study and work 
according to community hospital’s work plan. Practice the project of oral health promotion in several target groups 
such as preschooler, children, adolescent, adult and elderly  
564 691       ทันตกรรมป้องกันแบบบูรณาการ                                                                                  1(1-0-2) 
                    Integrated Preventive Dentistry 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  562 301 
                    ภาพรวมของสภาวะของปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยตั้งแต่วัยทารกจนถึงผู้สูงอายุ ขนาดของปัญหาและ
ผลกระทบของปัญหา ปัจจัยที่เป็นสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดปัจจุบันทางทันตกรรมป้องกัน ทั้งใน
ระดับปัจเจก ชุมชน และประเทศ 
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                   Overview of the status of oral health problems in patients; from infant through elderly, magnitude and 
consequences of the problems, etiologic and related risk factors, and current concept of preventive dentistry in 
individual; community; and country levels 
565 301      ทันตกรรมหัตถการ 1                                                                                                      1(1-0-2) 
      Operative Dentistry  I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  :  567 202 
      หลักการของงานทันตกรรมหัตถการ วัสดุอุปกรณ์ วิธีการ  ท่าทางการท างานในการเตรียมโพรงฟันเพื่อการ
บูรณะ ด้วยอมัลกัม คอมโพสิตเรซินที่ใช้ร่วมกับสารยึดเน้ือฟันและวัสดุอุดฟันอ่ืน ๆ ที่มีสีเหมือนฟัน รวมทั้งการตรวจ 
การวินิจฉัย  และการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ      
       Principles of operative dentistry, materials,  procedures,  and operating postures used in cavity preparation 
for amalgam, composite resin (including adhesive systems) and other tooth-colored  restorations, as well as 
examination, diagnosis and treatment planning in operative dentistry 
565 302      ทันตวัสดุในงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์                                          1(1-0-2) 
        Dental Materials used in Operative  Dentistry and Endodontics 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
 ทันตวัสดุต่างๆ ที่ใช้บ่อยในงานทันตกรรมหัตถการและงานรักษาคลองรากฟัน เช่น อมัลกัม  กลาสไอโอโน
เมอร์ซีเมนต์ ระบบยึดติดในงานทันตกรรมหัตถการ เรซินคอมโพสิต วัสดุรองพื้นและบุผนังโพรงฟัน และทันตวัสดุอ่ืนๆ 
ที่ใช้ในงานรักษาคลองรากฟัน นอกจากนี้ยังรวมถึงวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุมความชื้นในช่องปาก
ส าหรับการรักษาทางทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ 
         Dental materials frequently used in operative and endodontic works for examples amalgam, glass ionomer 
cement, bonding systems in operative dentistry, resin composite, base material, and other dental materials used in 
endodontic treatment as well as armamentariums employed in moisture control for both operative dentistry and 
endodontology 
565 303       ทันตกรรมหัตถการ 2 1(1-0-2) 
       Operative Dentistry  II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 565 301, 565 321  
       หลักการของงานทันตกรรมบูรณะ เคร่ืองมืออุปกรณ์ วิธีการและท่าทางการท างานในการเตรียมและบูรณะ
โพรงฟันด้วยอมัลกัม คอมโพสิตเรซินและวัสดุอุดฟันอ่ืน ๆ ที่มีสีเหมือนฟัน การวินิจฉัยและการรักษาความผิดปกติของ
ฟัน รวมทั้งการเตรียมโพรงฟันเพื่อการบูรณะที่ซับซ้อน    
       Principles of operative dentistry, armamentarium, techniques and operating postures used in cavity 
preparation and restoration with amalgam, resin composite and other tooth-colored materials, diagnosis and treatment 
of tooth abnormalities, including preparation and restoration for complex cavity 
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565 304      โรคของฟันท่ีเกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์  1(1-0-2) 
       Dental Diseases Associated with Operative Dentistry and Endodontics  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 569 304 
 ลักษณะทางคลินิก การตรวจและการวินิจฉัย การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา รวม
ไปถึงหลักการรักษาโรคในช่องปากที่เกี่ยวข้องกับงานทางทันตกรรมหัตถการและ/หรือการรักษาคลองรากฟัน   ได้แก่ 
โรคฟันผ ุภาวะฟันไวเกิน พยาธิสภาพบนตัวฟันที่ไม่ใช่รอยผุ กลุ่มอาการฟันร้าวและรากแตก รวมถึงความเจ็บปวดที่มี
สาเหตุมาจากฟันและที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากฟัน  
                    Clinical manifestations, examination and diagnosis, host immune response, histopathological appearance 
and principles of restorative and/or endodontic treatment for oral diseases for examples:  dental caries, tooth 
hypersensitivity, non-carious lesions, cracked-tooth syndrome and root fracture, as well as odontogenic and non-
odontogenic pain 
565 321      ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 1                                                                                    2(0-6-3) 
      Operative Dentistry Laboratory I  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
       ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในงานบูรณะฟันด้วยอมัลกัมและเรซินคอมโพสิตแบบร่วมสมัย ตั้งแต่การเตรียม
โพรงฟันจนถึงการบูรณะในฟันพลาสติก และฟันธรรมชาติ โดยเน้นความส าคัญแก่วิธีการใช้เคร่ืองมือและท่าทางการ
ท างาน 
                Laboratory practices in contemporary amalgam and resin composite restorations from cavity preparation 
to restoration using plastic teeth and natural teeth, emphasizing on the use of instruments and operating postures  
565 322       ปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการ 2    1(0-3-1) 
       Operative Dentistry Laboratory II  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 565 321 
                    ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการบูรณะฟันคลาส  I และ II  ด้วยเรซินคอมโพสิต การก าจัดฟันผุและบูรณะ
ฟันด้วยวัสดุอุดชั่วคราว   การเตรียมโพรงฟันและบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิตในฟันหน้า   การบูรณะฟันด้วยเรซินเพื่อการ
ป้องกัน และการปิดช่องว่างระหว่างฟัน 
                    Laboratory practices in Class I and II restorations with resin composite, caries removal and restoration 
with temporary filling, cavity preparation for anterior teeth with resin composite, preventive resin restoration, and 
diastema closure 
565 405       วิทยาเอน็โดดอนต์ 1                                                                                                      1(1-0-2) 
       Endodontology I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
 
 



 

 53 

มคอ. 2 

       หลักการของงานรักษาคลองรากฟันทั่วไป   การตรวจทางคลินิก การวินิจฉัยพยาธิสภาพของโรคเนื้อเยื่อใน
และเน้ือเยื่อรอบปลายรากฟัน  การวางแผนการรักษาคลองรากฟัน  การเลือกผู้ป่วยในการรักษาคลองรากฟันและวัสดุ
อุปกรณ์และเทคนิคใหม่ ๆ ในงานรักษาคลองรากฟัน 
       Principles of endodontic treatment, clinical examination, diagnosis of pulp and periapical diseases, root 
canal treatment planning, case selection, as well as innovative materials and techniques in endodontics 
565 423       ปฏิบัติการวิทยาเอ็นโดดอนต์                                                                                        2(0-6-3) 
       Endodontology  Laboratory  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 565 405 
       ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการรักษาคลองรากฟันในฟันหน้า   ฟันกรามน้อย และฟันกรามที่เป็น
ธรรมชาติในสภาพเลียนแบบการรักษาผู้ป่วยจริง 
            Laboratory practices in root canal treatment in extracted incisor, premolar and molar teeth in a clinically-
simulated condition 
565 431        คลินิกทันตกรรมบูรณะ 1 2(0-6-3) 
                     Restorative Dental Clinic I 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 565 322  
                    การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการบูรณะฟันด้วยวัสดุอุดฟันชนิดอมัลกัม และเรซินคอมโพ
สิตที่มีลักษณะโพรงฟันไม่ซับซ้อนนัก ตลอดจนการบริหารจัดการผู้ป่วย อันได้แก่ การนัดหมาย การสื่อสาร การจด
บันทึก และการบริหารจัดการการรักษา 
                     Ethically clinical practices in simple direct restorations with amalgam and resin composite as well as 
patient management including appointment making, communication, dental record and administration 
565 506     วิทยาเอ็นโดดอนต์ 2                                                                                                       1(1-0-2) 
                    Endodontology II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 565 405 
       หลักการของงานรักษาคลองรากฟัน การตรวจ การวินิจฉัย การรักษาอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นกับฟันและ
เน้ือเยื่อรอบรากฟัน การแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการรักษาคลองรากฟัน การรักษาบรรเทาอาการในกรณีฉุกเฉิน การ
ประเมินและติดตามผลการรักษาคลองรากฟัน การเลือกผู้ป่วยในการรักษาคลองรากฟันซ้ า หรือการท าศัลยกรรมปลาย
รากฟัน วิธีการบูรณะฟันที่รักษาคลองรากฟันแล้ว  วัสดุอุปกรณ์และเทคนิคใหม่ๆในงานรักษาคลองรากฟัน 
                     Principles of endodontic treatment, clinical examination, diagnosis, treatment of traumatic injuries to 
teeth and periapical tissues, solving of endodontic procedural errors, emergency treatment, evaluation and recall, case 
selection for retreatment or endodontic surgery, restoration in endodontic treated teeth, as well as new materials and 
techniques in endodontics 
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565 532       คลินิกทันตกรรมบูรณะ 2      3(0-9-4) 
                    Restorative Dental  Clinic II 
            เงื่อนไขของรายวิชา  : 565 431 
            การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการบูรณะฟัน การรักษาคลองรากฟันในฟันรากเดียว  การ
ตรวจ การถ่ายภาพรังสี การวางแผนการรักษา บันทึกการรักษา และการประเมินผลการรักษา  
                 Ethically clinical practices in restorative treatment, root canal treatment in single rooted teeth, 
examination, radiographic taken, treatment planning, recording and assessment of treatment outcome 
566  301       ศัลยศาสตร์ท่ัวไปส าหรับนักศึกษาทันตแพทย์                                                              2(2-0-4) 
                     General Surgery for Dental Students 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                     ศัลยศาสตร์เบื้องต้น กระบวนการหายของแผลและการดูแลบาดแผล การตอบสนองของร่างกาย โภชนาการ 
สารน้ า เกลือแร่ในงานศัลยศาสตร์ ภาวะเลือดออก ผลิตภัณฑ์ของโลหิตและกลไกการห้ามเลือด การดูแลผู้ป่วยถูกไฟไหม้ 
น้ าร้อนลวก และเคมีภัณฑ์ ภาวะช็อค  และหัตถการข้างเคียงในหอผูป้่วย 
        Basic general surgery, healing process and wound care, body responses, surgical nutrition and fluid 
electrolytes in oral surgery, hemorrhage, blood product and coagulation, management of burn and shock as well as 
bedside procedures in ward 
566 302     ศัลยศาสตร์ช่องปากพื้นฐาน                                  2(2-0-4) 
         Basic Oral Surgery 
       เงื่อนไขของรายวิชา  :  566 301 
                    การประเมินก่อนการระงับความรู้สึก การจัดการความเครียดและความเจ็บปวดในงานศัลยศาสตร์ช่องปาก 
เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ์ทางศัลยศาสตร์ส าหรับงานศัลยกรรมช่องปากและศัลยปริทันต์ และการถอนฟัน  
                    Preanesthetic evaluation, stress and pain management in oral surgery, surgical instruments and materials 
used in oral surgery and perio-surgery as well as exodontia 
566 303     ทันตกรรมโรงพยาบาล 1                                                                                                 2(1-2-2) 
     Hospital Dentistry I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 566 301 
                    การจัดการผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมเพื่อควบคุมความวิตกกังวลและความเจ็บป่วย การจัดการทางพฤติกรรม
เพื่อลดความกังวลจากการรักษาทางทันตกรรม การประเมินผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือด ตับ 
ไต โรคเลือด ต่อมไร้ท่อ และภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพื่อการวางแผนการรักษาทางทันตกรรม การเตรียมผู้ป่วยทางทันตกรรม
ก่อนการรับการรักษาทางเคมีบ าบัดและรังสีบ าบัด ฝึกปฏิบัติการในหอผู้ป่วยในการสื่อสาร เพื่อให้ได้ประวัติการเจ็บป่วย
ที่ส าคัญ ตรวจพบความผิดปกติทางคลินิก แปลผลทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับโรคและวางแผนการรักษาที่เฉพาะ 
ตลอดจนการสื่อสารกับแพทย์เพื่อการดูแลร่วมและน าเสนอแผนการรักษาที่เหมาะสม 
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                    Management of anxiety and illness, behavioral management for relieving anxiety in dental practice, 
evaluation of dental patients with systemic diseases such as neurological diseases, cardiovascular diseases, liver 
diseases, kidney diseases, endocrine diseases, and immuno-compromised diseases to develop dental treatment plan. 
Patient preparation before chemotherapy and radiotherapy.  Ward clerk practicing in communication to gain important 
clinical history, detect clinical symptoms  and interpret laboratory  data related to underlying diseases and develop 
specific treatment plan as well as communication with physician as a team treatment and presentation of optimized 
treatment plan 
566 321     ปฏิบัติการปรีคลินิก 1                                  1(0-3-1) 
         Preclinical Practice I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
                    การฝึกปฏิบัติก่อนการปฏิบัติในคลินิกเกี่ยวกับการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม การซักประวัติและ
การตรวจร่างกาย การฝึกตรวจบริเวณศีรษะและใบหน้า และการบันทึกบัตรผู้ป่วยในทางทันตกรรม การวัดและบันทึก
สัญญาณชีพ การกู้ชีพ การเขียนใบสั่งยาและส่งปรึกษาแพทย์ เทคนคิการฉีดยาชาในช่องปาก หัตถการข้างเตียงผู้ป่วย และ
การถ่ายภาพรังสีในช่องปาก 
        Preclinical practices in infection control in dental clinic, history taking and physical examination, head 
and neck examination and treatment record, vital signs measurement and record, basic life support,  drug prescription 
and medical consultation, local anesthetic techniques in dentistry, bedside procedures and intraoral radiographic 
techniques 
566 404       ผ่าตัดเล็กในช่องปาก                                                                                                       1(1-0-2) 
                    Minor Oral Surgery 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 566 302 
                   หลักการผ่าตัดเล็กในช่องปาก  ศัลยกรรมช่องปากเพื่อการใส่ฟันปลอม   ศัลยกรรมช่องปากเพื่อการจัดฟัน 
และการจัดการภาวะติดเชื้อบริเวณฟันและฐานกระดูกรอบรากฟัน 
     Principle of minor oral surgery, pre-prosthetic surgery, orthodontic surgery and management of 
dentoalveolar infections   
566 405      ทันตกรรมโรงพยาบาล 2                                                                                                2(2-0-4) 
                   Hospital Dentistry II 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  : 566 303 
                  การประเมินผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด เทคนิคในการผ่าตัด การดูแลหลังผ่าตัด การบันทกึแฟ้มผู้ป่วย การควบคุม
การติดเชื้อในโรงพยาบาล การดูแลผู้ป่วยในซึ่งมีภาวะพิเศษเช่น ผู้ป่วยติดเชื้อ ผู้ป่วยภูมิแพ้ ผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออก
ผิดปกติ และผู้ป่วยที่มีการเปลี่ยนอวัยวะ 
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                  Preoperative patient assessment, operative technique, postoperative care, hospital charting, hospital 
infection control, in-patients care for special conditions; infection, hypersensitivity, abnormal bleeding and organ 
transplanted patients 
566 406        ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 1                                                                 1(1-0-2) 
                     Oral and Maxillofacial Surgery I 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 566 404 
                    การจัดการการติดเชื้อบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า  การจัดการภยันตรายบริเวณช่องปาก
ขากรรไกรและใบหน้า  และการจัดการเน้ืองอกชนิดไม่ร้ายแรงบริเวณช่องปาก  ขากรรไกรและใบหน้า 
                     Management of oral maxillofacial infection, management of oral maxillofacial injuries and management 
of benign tumors in oral maxillofacial region 
566 431        คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1                                                                                          2(0-6-3)  
                        Oral Surgery Clinic I 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  566 301 
                    การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการซักประวัติ การตรวจ การประเมินและวางแผนการรักษา
ทางศัลยศาสตร์ช่องปากขากรรไกรและใบหน้า หัตถการพื้นฐานทางศัลยศาสตร์ช่องปากแมกซิลโลเฟเชียล ได้แก่ การเย็บ
แผล การท าแผลในและนอกช่องปาก การถอนฟันอย่างง่าย การดูแลและจัดการผู้ป่วยนอก ที่มารับการรักษาทาง
ศัลยศาสตร์ช่องปาก และการบันทึกประวัติผู้ป่วย 
       Ethically clinical practices in history taking, examination, evaluation and treatment plan for oral and 
maxillofacial surgery, basic oral and maxillofacial procedures such as suturing, intra- and extra- oral wound care, 
simple extraction, out-patient care and management, and charting 
566 507       ศัลยกรรมช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า 2                                                                 1(1-0-2) 
                    Oral and Maxillofacial Surgery II 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  :  566 406 
                   การจัดการเน้ืองอกร้ายแรงและการท าศัลยกรรมเสริมสร้าง การจัดการความผิดปกติบริเวณใบหน้าและการ
ท าศัลยกรรมกระดูกขากรรไกรและใบหน้าร่วมกับการจัดฟัน  การจัดการผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
และระบบบดเคี้ยว  การผ่าตัดโดยใช้การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ  การจัดการรอยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหลอดเลือด  
และศัลยกรรมความงามบริเวณใบหน้า 
      Management of malignant tumors and constructive surgery, management of facial abnormality and 
orthognathic surgery, management of temporo-mandibular  disorders and occlusion abnormalities, thermal operation, 
abnormal blood vessel management, and  facial plastic surgery 
566 532        คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2                                                                                          3(0-9-4) 
                     Oral Surgery Clinic II 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  566 431 
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                      การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการถอนฟันทั้งทางด้านทักษะและการจัดการผู้ป่วย การ
จัดการและการวางแผนการรักษาผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ การเป็นผู้ช่วยข้างเก้าอี้ในการท าศัลยกรรมย่อยช่องปาก 
                      Ethically clinical practices in tooth extraction; clinical skill and patient management, surgical 
management and treatment plan for patients with systemic diseases, assistant in minor oral surgery 
566 633        คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 3                                                                                         2(0-6-3) 
                     Oral Surgery Clinic III 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  :  566 532 
                    การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการถอนฟันและผ่าตัดฟันคุดรวมทั้งการผ่าตัดเล็กในช่องปาก
อ่ืนๆ   การรับและดูแลผู้ป่วยใน ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในห้องผ่าตัด  และฝึกการยึดกระดูกขากรรไกรในแบบจ าลอง 
                     Ethically clinical practices tooth extraction, surgical removal of impacted tooth and minor oral surgery, 
in- patients management, operative surgical technique and  practicing fixation  skill in  jaw  bone models 
567 201     ทันตวัสดุ                                                                                                                  2(2-0-4) 
       Dental Materials  
        เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
       ค าศัพท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตวัสดุ ส่วนประกอบ ปฏิกิริยา วิธีการใช้และเคร่ืองมือ การเก็บรักษาเพื่อยืด
อายุของวัสดุ หลักและเหตุผลในการเลือกใช้ทันตวัสดุ หน่วยงานที่ตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุ    คุณสมบัติทางวัสดุ
ศาสตร์และการน ามาใช้งานทางทันตกรรมของขี้ผึ้ง  ผลิตภัณฑ์ของยิบซัม  อะคริลิกเรซิน  โลหะเจือ เซรามิกส์ ซีเมนต์ 
วัสดุพิมพ์ อินเวสเมนต์และวัสดุขัดแต่ง  
      Terminology about dental materials, composition, reaction, manipulation and instruments, how to keep in 
an appropriated placed to expand the shelf-life of the materials, criteria in choosing dental materials, dental laboratory 
testing organization, material properties and clinical applications of dental waxes; dental gypsums; acrylic resins; 
dental alloys;  ceramics; cements; impression materials; investment and abrasive materials 
567 202       ทันตกรรมบดเคี้ยว 1(1-0-2) 
                    Occlusion 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 361 215, รายวิชาร่วม 563 202 
                    ค าเฉพาะในระบบบดเคี้ยว การทรงตัวของการสบฟัน การสบฟันหยุดนิ่ง ท่าพักเชิงสรีระและมิติแนวดิ่ง การ
เคลื่อนของขากรรไกรล่างและรูปร่างด้านบดเคี้ยว ความสัมพันธ์ในศูนย์และนัยส าคัญในศูนย์ ชนิดของการบดเคี้ยว การ
สบฟันอุดมคติ การสบฟันตามหน้าที่ และการสบฟันผิดปกติ ชนิดของกลอุปกรณ์ขากรรไกรและการประยุกต์ใช้ใน
คลินิก รวมถึงการตรวจการสบฟัน 
                    Terminology of occlusion, occlusal stability, static cusp placements, physiologic rest position and vertical 
dimension, mandibular movements and occlusal morphology, centric relation and its significance, types of dynamic  
occlusion, ideal; physiologic and malocclusion, types of articulators and clinical applications, as well as examination 
of occlusion 
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567 303     ฟันเทียมท้ังปาก 1 1(1-0-2) 
       Complete Denture I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 201, 567 202 
        การท าฟันเทียมทั้งปาก ซึ่งประกอบด้วยการตรวจผู้ป่วย การพิมพ์ปากขั้นต้น การท าแบบจ าลองศึกษา  การ
ท าถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคล  การพิมพ์ปากขั้นสุดท้ายเพื่อท าแบบจ าลองหลัก ท าแท่นกัดบนแผ่นฐานชั่วคราว การลอง
แท่นกัดในปากผู้ป่วย  การบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร การติดตั้งแบบจ าลองหลักบนกลอุปกรณ์ขากรรไกร
จ าลองชนิดปรับได้บางส่วน การเรียงฟันบนและล่าง  การลองฟันในปากผู้ป่วย ความสวยงามและการออกเสียง 
              Complete denture fabrication including patient  examination, primary impression taking, study  models 
construction, individual trays fabrication, final impression for master casts, occlusion rim construction on temporary 
baseplate, recording of jaw relationship, mounting of master casts on  semi-adjustable articulators,  anterior and  
posterior teeth  arrangement, try in procedure, esthetics and phonetic 
567 304     ฟันเทียมท้ังปาก 2                                                                                                          1(1-0-2) 
      Complete Denture II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 303 
       การท าฟันเทียมทั้งปาก ซึ่งประกอบด้วยการแต่งขี้ผึ้ง  วิธีการเปลี่ยนขี้ผึ้งเป็นเรซินอะคริลิก  การขัดแต่งฟัน
เทียม การใส่ฟันเทียม การตรวจและแก้ไขหลังการใส่ ค าบ่น การซ่อม เสริมหรือเปลี่ยนฐานฟันเทียม รวมทั้งการท าฟัน
เทียมชนิดใส่ทันที ฟันเทียมทั้งปากฐานโลหะ ฟันเทียมเด่ียว ฟันเทียมคร่อมรากและฟันเทียมฐานชนิดนุ่ม 
      Complete denture fabrication consisting of waxing,  processing the denture, finishing, insertion, post-
insertion check-up, complaints, repair, reline  and rebase of denture as well as the fabrication of immediate denture, 
metal-base complete denture, single complete denture, over denture and resilient denture 
567 321     ปฏิบัติการสบฟันตามหน้าท่ี 1(0-3-1) 
      Functional Occlusion Laboratory   
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 202 
                    ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการใช้เคร่ืองมือแต่งขี้ผึ้ง เพื่อแต่งรูปร่างตัวฟันหน้าบนและฟันหลังบน และ
แต่งรูปร่างด้านสบฟันหลังให้สัมพันธ์กับฟันคู่สบ และสมัพันธ์กับการเคลื่อนขากรรไกรทุกทิศทาง 
                       Laboratory practices in using waxing instruments to fabricate anatomic crowns of the upper anterior and 
posterior teeth and to fabricate the occlusal anatomy of posterior teeth related to opposing teeth and various directions 
of mandibular movement 
567 322    ปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 1                                                                                         1(0-3-0) 
       Complete Denture Laboratory I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 567 303 
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        ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการท าฟันเทียมชนิดใส่ทั้งปาก  ซึ่งประกอบด้วยการท าถาดพิมพ์ปากเฉพาะ
บุคคล การท าแบบจ าลองหลัก การท าแผ่นฐานชั่วคราวด้วยอะคริลิกเรซินชนิดบ่มเอง ท าแท่นกัด การติดตั้งแบบจ าลอง
หลักพร้อมแท่นกัดเข้ากลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลองชนิดปรับได้บางส่วน และการเรียงฟันหน้าบนและล่าง 
            Laboratory  practices in complete  denture fabrication which include  individual tray construction, master 
cast construction, fabrication of self-cured acrylic resin temporary baseplates, occlusion rims set-up, mounting of 
master casts with occlusion rims on semi-adjustable articulators and anterior teeth arrangement 
567 323       ปฏิบัติการฟันเทียมท้ังปาก 2        1(0-3-1) 
       Complete Denture Laboratory II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 322,  รายวิชาร่วม  567 304 
         ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการท าฟันเทียมทั้งปาก  ซึ่งประกอบด้วยการเรียงฟันหลัง  แต่งขี้ผึ้งให้เหมือน
ธรรมชาติ  เปลี่ยนขี้ผึ้งเป็นอะคริลิก  ขัดแต่งฟันเทียม ท าฟันเทียมใส่ทันทีอย่างง่าย และซ่อมฟันเทียมด้วยเรซิน อะคริลิก 
ชนิดบ่มเองได้ 
                     Laboratory practices in fabrication of complete denture which include posterior teeth set up, waxing  to 
natural  appearance, processing, finishing  and polishing, simple  immediate  denture  construction  and  denture repair  
using self-curing acrylic  resin 
567 405       ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1                                                                                            1(1-0-2) 
      Removable Partial Dentures I   
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 303, 567 321 
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ซึ่งประกอบด้วยชนิด ชีวกลศาสตร์ ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม เคร่ือง
ส ารวจความขนานและวิธีใช้ ส่วนประกอบต่างๆ การออกแบบตะขอ  หลักการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ และ
การออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิก   
                     Basic knowledge of removable partial dentures (RPDs) including types, biomechanics, indications, 
contraindications, dental surveyor and usage, component parts, clasp design, principle of RPD design and acrylic RPD 
design 
567 406     ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1 1(1-0-2) 
           Fixed  Prosthodontics I  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 304, 567 322  
        พื้นฐานการท าฟันเทียมติดแน่นชนิดต่างๆ โดยกล่าวถึงหลักในการท า ชนิด ข้อบ่งใช้ ข้อห้าม การวินิจฉัย 
การวางแผนการรักษา แบบการสบฟัน หลักในการกรอเตรียมฟัน วิธีการพิมพ์ วิธีการผลิตในห้องปฏิบัติการ การยึดด้วย
ซีเมนต์ รวมถึงการท าครอบและสะพานฟันชั่วคราว 
       Basic in fabrication of various fixed prostheses which includes principle, types, indications, contra-
indications, diagnosis, treatment planning, occlusion types,  principle in tooth preparation, impression techniques, 
laboratory fabrication procedure, cementation  as well as temporary crown  and bridge construction 
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567 407     ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2 1(1-0-2) 
       Removable Partial Dentures II  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 406 
       การท าฟันเทียมบางส่วนถอด: ขั้นตอนทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ  การวางแผนการรักษา   การประเมิน
ผู้ป่วยก่อนการรักษา การเตรียมช่องปากผู้ป่วย การลองโครงโลหะ วิธีการพิมพ์แบบต่างๆ การสบฟัน การบันทึก
ความสัมพันธ์ระหว่างขากรรไกร การเลือกและเรียงฟัน การผลิตจนได้ฟันเทียมเสร็จสมบูรณ์  การใส่ฟันเทียมและการ
ตรวจแก้ไขปัญหาหลังใส่ฟันเทียม การท าฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิก การซ่อม การเสริมฐานและการเปลี่ยน
ฐานฟันเทียม 
           Fabrication of  removable partial dentures (RPDs): clinical and laboratory procedures, treatment planning, 
patient assessment, mouth preparation, RPD skeleton try-in, various impression techniques, occlusion, jaw relation 
record, tooth selection and arrangement; processing, delivery and recheck, acrylic RPD construction, repair, reline and 
rebase 
567 408     ทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2 1(1-0-2) 
           Fixed Prosthodontics II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 406 
        การท าครอบและสะพานฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน ฟันเดือย การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ์ร่วมกับการ
รักษาทางปริทันต์ และสาเหตุความล้มเหลวในงานฟันเทียมติดแน่น 
       Fabrication of porcelain fused to metal crown and bridge, pin tooth, perio-prosthetic treatment and causes 
of failure in fixed prosthesis 
567 424     ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 1 1(0-3-1) 
        Removable Partial Denture Laboratory I  
        เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 567 406 
        ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการออกแบบฟันเทียมบางส่วนถอดได้ ซึ่งประกอบด้วยการส ารวจ
แบบจ าลองศึกษา วาดแบบทั้งชนิดโครงโลหะ และฐานอะคริลิก และการสัมมนาแผนการรักษาและการออกแบบฟัน
เทียมบางส่วนถอดได้ในกรณีต่างๆ   
                Laboratory practices in removable partial  denture (RPD)  design  including surveying study models, 
drawing designs for metal skeleton and acrylic denture base as well as seminar on treatment planning and RPD designs 
for different cases 
567 425     ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 1 1(0-3-1) 
           Fixed Prosthodontic Laboratory I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  :รายวิชาร่วม 567 406 
        ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการกรอเตรียมฟันส าหรับท าครอบฟันโลหะทั้งซี่ วีเนียร์แผ่นฉาบ ครอบฟัน
โลหะเคลือบพอร์ซเลนฟันหน้าและฟันหลัง  สะพานฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน 
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            Laboratory practices in tooth preparation for full metal crown, veneer, anterior and posterior porcelain 
fused to metal crowns and porcelain fused to metal bridge  
567 426     ปฏิบัติการฟันเทียมบางส่วนถอดได้ 2                                                                           1(0-3-1) 
        Removable Partial Denture Laboratory II  
         เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 424 
         ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการเตรียมฟันหลัก การพิมพ์เพื่อท าแบบจ าลองหลัก การส ารวจและการ
ออกแบบบนแบบหลักรวมถึงการพิมพ์สันเหงือกที่ไม่มีฟันหลักหลัง การท าฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกบน
แบบจ าลองหลักที่ติดตั้งบนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจ าลอง ดัดลวดเพื่อเป็นตะขอและส่วนพัก เรียงฟัน แต่งขี้ผึ้ง การท าเบ้า
หล่อแบบ อัดอะคริลิกเข้าเบ้าหล่อแบบ การขัดแต่ง  การใส่ฟันเทียมและ การซ่อมฟันเทียม  
        Laboratory practices in abutment tooth preparation, impression taking for master model, survey and 
design on master model as well as functional impression technique, acrylic removable  partial  denture  construction on  
articulator, wire  bending  for  clasps and rests, tooth arrangement, waxing, flasking, packing, finishing, insertion and 
repair 
567 427     ปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์ติดแน่น 2                                                                       1(0-3-1) 
            Fixed Prosthodontic Laboratory II 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 425 
        ฝึกปฏิบัตใินห้องปฏิบัติการในการท าส่วนเดือยส าหรับฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาแล้ว การท าสะพาน
ฟันในฟันหลัง การท าครอบฟันชั่วคราว การท าถาดพิมพ์เฉพาะบุคคล การพิมพ์ฟันหลัก การท าแบบจ าลองหลักและได้ดู
การสาธิตการหล่อโลหะ และการพอกพอร์ซิเลน 
           Laboratory practices in post and core construction for endodontically treated tooth, bridge construction 
for posterior teeth, provisional crown, individual tray, impression taking, and master cast construction as well as 
demonstration of casting and baking porcelain techniques 
567 431      คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1 2(0-6-3) 
            Prosthodontic Clinic I 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 322, 567 323 
         การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการท าฟันเทียมถอดได้ให้ผู้ป่วย การซ่อมฟันเทียม การเสริม
หรือเปลี่ยนฐานฟันเทียม  การติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย   การให้ค าแนะน าในการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้ป่วยและการ
กระตุ้นเตือนให้ผู้ป่วยเห็นความส าคัญของการใส่ฟันเทียม       
       Ethically clinical practices in construction of removable dentures for patients, denture repair, reline or 
rebase, communication with patients, oral hygiene instruction and motivation emphasized on the importance of 
prosthesis 
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567 509        การฟื้นฟูสภาพช่องปาก                                                                                                1(1-0-2) 
 Oral Rehabilitation    
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 407, 567 408 
                     แนวคิดการดูแลทันตสุขภาพแบบพร้อมมูล การวางแผนการรักษา การบูรณะด้วยสิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและ
ขากรรไกร ตลอดจนปัจจัยที่มีผลต่อความสวยงาม 
 Concept of comprehensive dental care, treatment planning, restoration of maxillofacial prosthesis and 
factors concerning esthetics 
567 532      คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 2 2(0-6-3) 
            Prosthodontic  Clinic II 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 431 
         การฝึกปฏิบัติงานคลินิกอย่างมีจริยธรรมต่อเนื่องจากวิชา 567 431 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1  โดยฝึกท า
ฟันเทียมทั้งชนิดติดแน่นและบางส่วนถอดได้ ฝึกการติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วย และแนะน าการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก
และฟันเทียมด้วย 
        Ethically clinical practices, following 567 431 Prosthodontic Clinic I, which include fabricating fixed 
prosthesis and removable partial denture, communicating with patients and instructing how to care oral hygiene and 
prosthesis 
567 610      ทันตกรรมรากเทียมขั้นพื้นฐาน 1(1-0-2) 
        Basic Implant Dentistry  
        เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 509 
         ปรัชญา ทฤษฎี เทคนิคของทันตกรรมรากเทียมระบบต่างๆ การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา 
ข้อพิจารณาในทางศัลยศาสตร์ ทางทันตกรรมประดิษฐ์และทางปริทันตวิทยา  
        Philosophy, theories, techniques of dental implant in various systems, diagnosis, and treatment planning, 
surgical; prosthodontic and periodontal considerations 
567 611       ทันตกรรมผู้สูงอายุ 1(1-0-2) 
                    Geriatric Dentistry 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 567 509 
        ความหมายของผู้สูงอายุ ปัญหาทางการแพทย์และการเปลี่ยนแปลงช่องปาก-ใบหน้าในผู้สูงอายุ การวางแผน
การรักษาแบบพร้อมมูลและการฟื้นฟูสภาพช่องปากส าหรับผู้สูงอายุ  
       Meaning of the elderly, medical problem and orofacial changes in the elderly, comprehensive treatment 
plan and oral rehabilitation for the elderly 
567 628      ปฏิบัติการทันตกรรมรากเทียม 1(0-3-1) 
        Implant Dentistry Laboratory 
        เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชาร่วม 567 611 
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         ฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในการท าแผ่นแบบสิ่งปลูกฝัง ส าหรับรากฟันเทียมรองรับครอบฟันซี่เดียว การ
ปลูกฝังรากฟันเทียมในแบบจ าลอง การบูรณะเฉพาะกาล และการยึดหลักยึดบนรากเทียม 
           Laboratory practices in implant template construction for implant supported crown, implantation on 
model, provisional restoration and connection an abutment to fixture 
568 301     โรคปริทันต์                                                                                                                   1(1-0-2) 
                     Periodontal Diseases 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 362 215, 563 202  
                     ลักษณะทางคลนิิก จุลกายวิภาคศาสตร์ ภาพรังสีและ การจ าแนกโรคปริทันต์   การตอบสนองของ
ระบบภูมิคุ้มกันในร่องเหงือก การตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในการเกิดโรคปริทันต์ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรค
ปริทันต์ ความสัมพันธ์ระหว่างโรคปริทันต์อักเสบกับโรคทางระบบ การตรวจและบันทึกประวัติ การวางแผนรักษา และ
พยากรณ์โรค 
 Clinical appearance, histopathology, radiographs and classification of periodontal disease, defense 
mechanism in gingival sulcus, host response in periodontal diseases, etiologic and risk factors of periodontal diseases, 
association between periodontal diseases and systemic diseases, periodontal examination, chart record, treatment 
planning and prognosis 
568  302       ปริทันต์บ าบัดอนุรักษ์                                                                                                    1(1-0-2) 
                    Conservative Periodontal Treatment 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 568 301 
                    เหตุผลในการรักษาโรคปริทันต์  การบ าบัดฉุกเฉินทางปริทันต์  เคร่ืองมือ และวิธีการใช้เคร่ืองมือในงานปริ
ทันต์ หลักการขูดหินน้ าลายและเกลารากฟัน การให้ทันตสุขศึกษาและการจูงใจผู้ป่วย การควบคุมคราบจุลินทรีย์โดยวิธี
กล และการควบคุมคราบจุลินทรีย์โดยสารเคมี  สารเคมี และยาต้านจุลชีพในการรักษาโรคปริทันต์   
                  Rationale for periodontal therapy, emergency periodontal treatment, periodontal instrument and 
instrumentation technique, principle of scaling and root planning, patient education and motivation, mechanical and 
chemical plaque control, chemical agents and antibiotics in periodontal treatment 
568 403        ศัลยกรรมปริทันต์                                                                                                         1(1-0-2) 
                     Periodontal Surgery 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 568 302 
                     เหตุผลในการรักษาโรคปริทันต์การจ าแนกศัลยกรรมปริทันต์ แผ่นพับปริทันต์และหลักการออกแบบแผ่น
พับปริทนัต์    เคร่ืองมือศัลยกรรมปริทันต์และการเย็บแผ่นพับปริทันต์     เทคนิค   ข้อบ่งชี้       ข้อห้ามของการท า 
ศัลยกรรมชนิดต่างๆได้แก่ศัลยกรรมเพื่อการยึดเกาะของเน้ือเยื่อ ศัลยกรรมตัดแต่งเหงือก ศัลยกรรมตัดแต่งกระดูกและ
ศัลยกรรมเพิ่มความยาวตัวฟัน  ศัลยกรรมเพื่อให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อเกิดใหม่ ศัลยกรรมตกแต่งปริทันต์ และเยื่อเมือก 
           Rationale for periodontal surgery, classification of periodontal surgery, periodontal flap  and  principle of  
flap design, surgical  instrument and  suture,  techniques;  indications; and  contraindications  of  various surgical 



 

 64 

มคอ. 2 

techniques including tissue attachment  procedures, respective procedure, osseous surgery and crown lengthening, 
regeneration procedure, periodontal plastic surgery and mucogingival surgery 
568 431        คลินิกปริทันต์ 1                                                                                                            2(0-6-3) 
                     Periodontic Clinic I 
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 568 301 
                        การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการรักษาปริทันต์อย่างสมบูรณ์โดยขูดหินน้ าลายและเกลา
รากฟัน  การให้ทันตสุขศึกษา  และจูงใจผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพช่องปาก  การประเมินผลการรักษา และการคงสภาพ
การรักษาในผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ 
          Ethically clinical practices in complete periodontal treatment by scaling and root planning, patient oral 
hygiene education and motivation, reassessment and maintenance in gingivitis patients 
568 504        ปริทันต์บ าบัดสัมพันธ์                                                                                                   1(1-0-2) 
      Therapeutic Related Periodontics 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 568 403 
                     การหายของแผลภายหลังศัลยกรรมปริทันต์แบบต่างๆ เฝือกปริทันต์ การคงสภาพการรักษาโรคปริทันต์
ความสัมพันธ์ของโรคปริทันต์กับสาขาวิชาอ่ืนๆ ได้แก่  การจัดฟัน วิทยาเอ็นโดดอนต์  การใส่ฟันและระบบบดเคี้ยว การ
รักษาโรคปริทันต์ในผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางระบบ 
                    Wound healing after various techniques of periodontal surgery, periodontal splints, maintenance 
procedures, interrelationship of periodontal diseases to other fields in dentistry such as orthodontics, endodontics, 
prosthodontic and occlusion, periodontal treatment in the eldery and patients with systemic diseases  
568 532        คลินิกปริทันต์ 2                2(0-6-3) 
                     Periodontic Clinic II 
                     เงื่อนไขของรายวิชา  : 568 431 
                    การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคปริทันต์อักเสบโดยวิธีไม่ท าศัลยกรรม ตั้งแต่ 
การตรวจวินิจฉัย การพยากรณ์โรค   การวางแผนรักษา การขูดหินน้ าลาย และเกลารากฟัน  การให้ทันตสุขศึกษาและการ
ควบคุมคราบจุลินทรีย์ ประเมินผลการรักษาและวางแผนการรักษาเพื่อส่งผู้ป่วยรักษาทางศัลยกรรมปริทันต์ และการคง
สภาพการรักษาโรคปริทันต์  
       Ethically clinical practices in nonsurgical periodontal treatment including diagnosis, prognosis, treatment 
planning, scaling and root planing, oral hygiene instruction and plaque control,  reassessment and treatment planning 
for surgical periodontal treatment and maintenance 
569 201       รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า  1                                                        1(1-0-2) 
                    Oral and Maxillofacial  Radiology   I            
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 361 215 
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               ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับรังสีเอกซ์อันตราย ส่วนประกอบของเคร่ืองเอกซเรย์ทางทันตกรรม ฟิล์มองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาพรังสี ห้องมืด การล้างฟิล์ม เทคนิคการถ่ายภาพรังสีในช่องปาก ลักษณะกายวิภาคปกติของ
ภาพรังสีในช่องปาก การตรวจดูภาพและเรียงภาพเพื่อการแปลผล ข้อบกพร่องและสิ่งแปลกปลอมที่อาจเกิดบนภาพรังสี 
                   Basic radiology, hazard, component of dental x-ray machine, films, factors related to radiographic 
projection, darkroom, film processing, intraoral radiographic  techniques, normal  anatomy  in  intraoral radiograph, 
film viewing and mounting for interpretation, film errors and artifacts 
569 202       รังสีวิทยาช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า  2                                                       1(1-0-2) 
                    Oral and Maxillofacial  Radiology   II           
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 201  
                    เทคนิคการถ่ายภาพรังสีนอกช่องปาก  ลักษณะกายวิภาคของภาพรังสีนอกช่องปาก  การหาต าแหน่งและการ
ถ่ายภาพรังสีส าหรับผู้ป่วยพิเศษ  การถ่ายภาพรังสีในเด็กและงานทันตกรรมรากเทียม อุปกรณ์ส าหรับดูภาพรังสี หลักการ
แปลภาพรังสี การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิตอลและเทคนิคพิเศษอ่ืน ๆ รวมถึงการควบคุมการติดเชื้อในการถ่ายภาพรังสีทาง
ทันตกรรม 
            Extra-oral radiographic techniques, anatomical landmarks in extra-oral radiographs, localization and 
radiographic techniques for special patients, radiographic for children and dental implant, instruments for radiographic 
interpretation, principle for radiographic interpretation, digital imaging and specialized techniques for imaging and 
infection control 
569 303       พื้นฐานการวินิจฉัยโรคช่องปาก                                                                                     1(1-0-2)                                          
                    Basics in Oral Diagnosis    
                    เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 202 
        การตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก ประกอบด้วยการซักประวัติผู้ป่วย การตรวจภายนอกและในช่องปาก 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อช่วยตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก การวินิจฉัยโรค การวางแผนรักษาผู้ป่วยทาง
ทันตกรรม และการบันทึกการตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก 
       Oral examination and diagnosis which include history taking, patient’s intra- and extra-oral  examination, 
medical laboratory devices for diagnosis, diagnosis,  treatment planning for dental patients, and charting 
569 304       โรคของฟันและกระดูกขากรรไกร                                                                                 3(2-3-5) 
                    Diseases of Teeth and Jaw Bones  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 201, 563 202 
                   โรคต่างๆ ที่เกิดกับฟันและกระดูกขากรรไกร ได้แก่ ความผิดปกติทางพัฒนาการของกะโหลกศีรษะและ
ใบหน้า ความผิดปกติทางพัฒนาการของฟันและการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยของฟัน  การอักเสบและติดเชื้อของฟัน
และกระดูกขากรรไกร     ถุงน้ าในช่องปากและกระดูกขากรรไกร            เน้ืองอกที่มีจุดก าเนิดเกี่ยวกับการเกิดฟัน  
 เน้ืองอกที่มีจุดก าเนิดไม่เกี่ยวกับการเกิดฟัน  รอยโรคของกระดูกขากรรไกรที่เกี่ยวข้องกับโรคเลือด โรคเมแทบอลิกและ
โรคทางระบบที่พบบ่อยทางทันตกรรม  รอยโรคไฟโบรออสเซียสและรอยโรคที่คล้ายกับเน้ืองอกของกระดูกขากรรไกร  
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โดยเน้นที่สาเหตุ  พยาธิก าเนิด  ลักษณะทางคลินิก  ลักษณะทางภาพถ่ายรังสี  และลักษณะทางพยาธิวิทยา ตลอดจน
หลักการรักษา 
     Diseases of teeth and jaw bones including craniofacial anomalies, developmental anomalies and regressive 
alterations of teeth, inflammatory and infectious diseases of teeth and jaw bones, cysts in oral cavity and jaws, 
odontogenic tumours, non-odontogenic tumors, hematologic metabolic diseases and common systemic diseases in 
Dentistry, fibro-osseous and tumor-like lesions of jaw bones, emphasizing on the etiology, pathogenesis, clinical, 
radiographic and histopathologic features as well as principles of treatment 
569 405       โรคของเน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก                                                                                     3(2-3-5)      
                    Diseases of Oral soft Tissues 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 563 201, 563 202 
       โรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก สภาวะและรอยโรคก่อนเกิดมะเร็ง เน้ืองอกชนิดไม่ร้ายแรง มะเร็งของ
เน้ือเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคทางระบบที่พบบ่อยทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก โรคของต่อม
น้ าลาย การแปลผลภาพรังสีของต่อมน้ าลายและไซนัสของกระดูกขากรรไกรบนรวมทั้งหลักการรักษา 
       Diseases of oral soft tissues, precancerous lesions and conditions, benign and malignant tumors of oral 
soft tissue, common systemic diseases in Dentistry related to disease of oral soft tissue, diseases of salivary glands, oral 
radiographic interpretation of salivary glands and maxillary sinuses as well as principles of treatment 
569 406       การวินิจฉัยจ าแนกโรคช่องปาก                                                                                     1(1-0-2) 
                    Differential Oral Diagnosis  
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 303, 569 405 
       หลักการวินิจฉัยจ าแนกโรค โดยเน้นความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางกายวิภาค จุลกายวิภาค และ
ลักษณะทางคลินิก ขั้นตอนการวินิจฉัยจ าแนกโรค การจ าแนกรอยโรคสีต่างๆในช่องปาก รอยโรคที่เป็นแผล เป็นแอ่ง
หลุม หรือรูเปิด การจ าแนกรอยโรคตามต าแหน่งทางกายวิภาคและรอยโรคในกระดูกขากรรไกร 
        Principle of differential diagnosis emphasizing on relationship between structure of anatomy, 
microanatomy and clinical manifestations, steps in diagnosis, classification of oral lesions by color lesions, ulcerative 
lesions, crater lesions or fistulous lesions, and classification of oral lesions by the locations of diseases and lesions in 
jaw bones 
569 431      คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 1                                                                                           1(0-3-0) 
                   Oral  Diagnosis Clinic I                    
      เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 304 
       การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการตรวจผู้ป่วยแบบเร่งด่วนตามอาการเจ็บป่วย การตรวจ
แบบสมบูรณ์ การส่งต่อผู้ป่วยเพื่อการตรวจเพิ่มเติม เช่น  การถ่ายภาพรังสี  การส่งตรวจทางพยาธิวิทยาและการส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัตกิารการวินิจฉัยโรคขั้นต้นและขั้นสุดท้าย วางแผนการรักษา บันทึกรายงานอย่างสมบูรณ์และการส่งต่อ
เพื่อการรักษา 
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         Ethically clinical practices in urgent  examination based on the symptoms of patients, complete 
examination, referral system for further examinations such as x-ray,  biopsy, laboratory investigation,  making initial 
and final diagnosis,  treatment  planning, complete  recording  examination and referral for treatment 
569 432       คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 1                                                                                             1(0-3-0) 
                    Oral Radiology Clinic I 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 202 
       การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมเกี่ยวกับการฝึกถ่ายภาพรังสีในช่องปาก  ล้างฟิล์มในห้องมืด   แปล
ภาพรังสีและแก้ไขข้อบกพร่อง 
      Ethically clinical practices in taking intra-oral radiographs, film processing in dark room, interpretating 
radiographs, and correcting artifacts 
569 533      คลินิกวินิจฉัยโรคช่องปาก 2                                                                                           1(0-3-0) 
                   Oral  Diagnosis Clinic II     
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 431 
       การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมต่อเน่ืองจากวิชา 569 431 คลินิกตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก 1 รวมทั้ง
ให้การตรวจทางคลินิก การวินิจฉัยและการรักษาโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก 
          Ethically clinical  practices following 569 431 Oral Diagnosis Clinic I  including clinical examination, 
diagnosis and treatment of soft tissue lesions 
569 534       คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 2                                                                                             1(0-3-0) 
                    Oral Radiology Clinic II 
       เงื่อนไขของรายวิชา  : 569 432 
       การฝึกปฏิบัติในคลินิกอย่างมีจริยธรรมต่อเน่ืองจากวิชา 569 432 คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 1 เกี่ยวกับการ
เลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสี เพื่อส ารวจบริเวณใบหน้า ขากรรไกร และกะโหลกศีรษะ  ฝึกถ่ายภาพรังสีในและนอก
ช่องปากและฝึกแปลภาพรังสี          
                    Ethically clinical practices following 569 432 Oral Radiology Clinic I in selecting radiographic techniques 
for face, jaw and skull survey, taking intra- and extra-oral radiographs and interpretation 
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     3.2     ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
                3.2.1   อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางเพ็ญศรี  โพธิภักดี 3-4099-00779-05-4 รองศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต
วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
คลินิก(เวชศาสตร์ช่อง
ปาก), วท.ม.(เวชศาสตร์
ช่องปาก) 

2 นางสาวปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร
   

3-4099-00492-25-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., สค.ม.(สังคมศาสตร์
การแพทย์และ
สาธารณสุข), 
Ph.D.(Public Health 
Nutrition and Health 
Education) 

3 นางสาวเหมือนฝัน วงศ์การดี 3-4099-01040-17-6 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.  
(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 

4 นายอเนก  ชยสดมภ์ 3-1199-00030-42-1 อาจารย์ ท.บ.,  
ปร.ด.(ชีววิทยาช่องปาก) 

5 นางสาวอุทัยวรรณ  
 อารยะตระกูลลิขิต 

3-6099-00205-56-1 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.  
(วิทยาเอ็นโดดอนต์),  
วท.ด. (ชีววิทยาช่องปาก) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในเอกสารแนบที่ 2 
                 
                3.2.2   อาจารย์ประจ า  

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางทัศนีย์   วังศรีมงคล 3-1009-02085-51-8 รองศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรม 
จัดฟัน), Cert. in Advanced 
Orthodontics,  
 ปร.ด. (เภสัชวิทยา) 

2 นายธีระศักดิ์  ด ารงรุ่งเรือง 3-3020-00038-17-6 รองศาสตราจารย์ ท.บ., Ph.D. (Dental Pharmacology) 
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3 นางนวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ 3-4499-00158-66-1 รองศาสตราจารย์ ท.บ., Cert.in Periodontology, 
D.M.Sc.(Oral Biology), 
อ.ท. (ปริทันตวิทยา), 
Diplomate of  the American Board 
of Periodontology 

4 นายนิวัตร  จันทร์เทวี 3-2603-00002-57-5 รองศาสตราจารย์ ท.บ., C.A.G.S.(Prosthodontics),  
M.S.D.(Prosthodontics),  
Sc.D.(Biomaterials),  
อ.ท.(ทันตกรรมประดิษฐ์) 

5 นางสาวปัทมา  ชัยเลิศวณิชกุล 3-1015-02017-55-9 รองศาสตราจารย์ ท.บ., Ph.D.(Endodontology), 
อ.ท. (วิทยาเอนโดดอนต์) 

6 นางเพ็ญศรี  โพธิภักดี 3-4099-00779-05-4 รองศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิตวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก(เวชศาสตร์ช่อง
ปาก), วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) 

7 นายพลธรรม ไชยฤทธิ์ 
 

3-1201-00611-51-0 รองศาสตราจารย์ ท.บ., M.Sc.,  Ph.D.(Dental 
Science) 

9 นางสาวมุขดา ศิริเทพทวี 3-4199-00483-05-8 รองศาสตราจารย์ ท.บ., M.Sc.(Oral Medicine)  
10 นายมนเทียร   มโนสุดประสิทธิ์ 3-4099-00800-95-9 รองศาสตราจารย์ ท.บ.,วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล, 
M.D.S.(Orthodontics),  F.I.C.D.,  
อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟัน) 

11 นางวิลาวัลย์  วีระอาชากุล 3-4099-00651-92-9 รองศาสตราจารย์ ท.บ., ส.ม.,  
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 

12 นางสาวศจี  สัตยุตม์ 3-1006-00897-14-5 รองศาสตราจารย์ ท.บ., Ph.D.(Oral and Maxillofacial 
Surgery)  

13 นางสาวสุวด ี โฆษิตบวรชัย 3-1013-00010-92-8 รองศาสตราจารย์ ท.บ.,  Dr. med. dent., 
อ.ท.(วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก) 

14 นางสาวสุวิมล ทวีชัยศุภพงษ์ 3-1014-00545-89-1 รองศาสตราจารย์ ท.บ., ปร.ด.(พยาธิวิทยา) 
15 นายอรุณ  ฑีรฆพงศ์ 3-4099-00020-19-8 รองศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., 

Cert. in Periodontology, 
 M.S., อ.ท.(ปริทันตวิทยา) 

16 นางอาภา  จันทร์เทวี 2-5699-90000-01-0 รองศาสตราจารย์ ท.บ., C.A.G.S., M.D.H.,  
ปร.ด.(ชีวเคมีทางการแพทย์) 
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17 นางอาริยา  รัตนทองค า 3-1006-02842-68-2 รองศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.,(จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์), ปร.ด.(วิจัยและพัฒนา
เภสัชภัณฑ์) 

18 นายอินทรพล  หอวิจิตร 3-4099-00542-20-8 รองศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูงคลินิกทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 
(ทันตกรรมประดิษฐ์) 

19 นางกรกมล   สุขจิตร 
 

3-4599-00004-77-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., M.Sc.(Operative Dentistry), 
Diplomate American Board 
of Operative Dentistry 

20 นายจรินทร์  ปภังกรกิจ 3-1024-00600-04-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., Ph.D.(Oral Biology) 
21 นางจินดา   เลิศศิริวรกุล 3-1021-01592-69-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., ป.บัณฑิต (ทันตกรรม

ส าหรับเด็ก), M.D.Sc.(Paediatric 
Dentistry), 
อ.ท.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 

23 นายดนัย   ยอดสุวรรณ 3-1001-01128-27-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., ป.ชั้นสูงทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  
(ทันตกรรมประดิษฐ์) 

24 นางสาวดาราพร  แซ่ลี้ 
 

3-4239-00086-48-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.,(ทันตกรรมประดิษฐ์), 
Ph.D.(Occlusion) 

25 นางดวงพร  จิรวิบูลย์ 3-4699-00069-13-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., 
ป.บัณฑิต(ปริทันตวิทยา) 

27 นางนุสรา   ภูมาศ 
 

3-3499-00881-67-4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตสาธารณสุข), 
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 

28 นายนพดล  เจือเจริญวสุชัย 
 

3-4097-00004-08-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต(ปริทันตวิทยา), 
วท.ม.(ปริทันตวิทยา), 

29 นางสาวปรมาภรณ์ กลั่นฤทธิ์ 
 

3-4199-00432-35-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก), 
Ph.D.(Molecular Oncology) 

30 นางสาวปิยะฉัตร  พัชรานุฉัตร
   

3-4099-00492-25-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., สค.ม.(สังคมศาสตร์การแพทย์
และสาธารณสุข), Ph.D.(Public 
Health Nutrition and Health 
Education) 

31 นางสาวพิศเพลิน  ชนาเทพาพร 3-4099-00970-86-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์) 



 

 71 

มคอ. 2 

32 นางภัทรมน  รัตนาพันธุ์ 
 

3-9599-00080-51-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), 
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล) 

33 นายวรัญญู  คงกันกง 
 

5-4099-99027-66-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(กายวิภาคศาสตร์), 
ว.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล), 
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล) 

34 นางสาววรานุช  ปิติพัฒน์ 3-1014-00918-19-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ส.ม.ม., 
M.Sc.(Epidemiology),  
Sc.D.(Epidemiology),  
Cert. in Dental Public Health and 
Epidemiology, 
อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 

35 นางสาววราภรณ์   สุวรรณรงค์ 3-4099-00530-73-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ปริทันตวิทยา), 
อ.ท.(ปริทันตวิทยา) 

36 นายวราวัชร์  ขจรรัตนวณิชย์ 3-6012-00326-54-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., รป.บ.(บริหารทั่วไป), น.บ., 
รป.ม.(การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน) 

37 นายวิสิทธิ์  สาครตานันท์ 
 

3-4099-00359-36-1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., M.Sc.(Stomatognathic 
Physiology) 

38 นายศิริพงศ์  สิทธิสมวงศ ์ 3-1005-00616-37-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), 
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล) 

39 นายสัญญา  เรืองสิทธิ์ 
 

3-1014-00100-39-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์), 
ท.บ., Certificate of training            
(Oral and Maxillofacial Surgery)      

40 นายสุบิน     พัวศิริ 3-5299-00046-53-6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ส.ม., อ.ท.(ทันตสาธารณสุข) 

41 นางสาวสุวด ี   เอ้ืออรัญโชติ               3-4099-00885-79-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 
ศษ.ด.(หลักสูตรและการสอน) 
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42 นายสมเกียรติ   เหลืองไพรินทร์ 3-1022-00990-39-5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ชีวเคมีทางการแพทย์), 
M.Sc.(Oral biology), Ph.D. 
(Microbiology and Immunology) 

43 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ 
อาวัชนาการ 

3-4099-00154-42-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ.,  Ph.D.(Prosthodontics)  

44 นางสุภาพร  คงสมบูรณ์ 
 

3-4199-00715-30-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล), 
ว.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล) 

45 นางสาวเสาวลักษณ์  ลิ้มมณฑล 
 

3-1008-00683-68-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล), 
อ.ท. (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล) 

46 นางสาวอโนมา  
รัตนะเจริญธรรม 

3-4099-00719-46-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
อ.ท.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 

47 นางอังคณา คลังทอง 
 

3-1021-01483-25-8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ส.บ., ป.บัณฑิต (ศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล),  
อ.ท.(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล) 

48 นางสาวอังสนา  ใจแน่น 3-4017-00110-88-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., ป. บัณฑิต(วิทยาเอ็นโด
ดอนต์),  Ph.D.(Dental Sciences) 

49 นางสาวอาภาภรณ์  ภาษาสุข 
 

3-3099-01369-51-9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมหัตถการ) 
 

50 นายเอกสิทธิ์  อุตรวิเชียร 3-4099-00648-50-2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., พ.บ., ว.ว.(ศัลยศาสตร์ทั่วไป),  
ว.ว.(ศัลยกรรมตกแต่ง) 

51 นางสาวอรอุมา อังวราวงศ์ 
 

3-4099-00445-61-0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก), 
อ.ท.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 

52 นางสาวจุติพร   พนมบัวเลิศ 3-4099-00007-71-0 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป) 
53 นายไชยวุฒ ิ พฤกษ์งามพันธ ์

 
3-1005-02235-03-2 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมประดิษฐ์), 

Ph.D.(Maxillofacial Prosthetics) 
54 นายฑีฆายุ  พลางกูร จอร์นส 3-3099-01336-89-1 อาจารย์ ท.บ., M.D.Sc.(Oral Biology), 

 Ph.D.(Orofacial Pain) 
55 นางสาวดุษฎี   หอมดี 3-4099-00526-31-8 อาจารย์ ท.บ.,  Ph.D.(Dental Science)     
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56 นายเถลิงศักดิ์  สมัครสมาน 
 

3-3205-00481-91-3 อาจารย์ ท.บ.,ป.บัณฑิต(วิทยาเอ็นโดดอนต์), 
วท.ม.(วิทยาเอ็นโดดอนต์) 

57 นางสาวปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล   
 

3-1013-00138-92-4 อาจารย์ ท.บ., M.Clin. Dent.(Pediatric 
Dentistry), Ph.D.(Developmental 
Biology) 

58 นายพีรพงศ์    กุประดิษฐ์ 
 

3-4199-00594-06-2 อาจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต(ทันตกรรม
หัตถการ), วท.ม.(ทันตกรรม
หัตถการ) 

59 นายพูนศักดิ์ ภิเศก 
 

3-4199-00102-96-8 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมจัดฟัน), 
อ.ท.(ทันตกรรมจัดฟัน) 

60 นางวิไลพร  สุตันไชยนนท์ 3-4599-00001-95-9 อาจารย์ ท.บ., ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา), ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา) 

61 นางวิไลรัตน์  สฤษฎีชัยกุล 3-4097-00242-35-9 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(เวชศาสตร์ช่องปาก) 
62 นายภิภพ  สุทธิประภาภรณ์ 3-2001-00897-24-2 อาจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิตชั้นสูง(รังสีวิทยา

ช่องปาก),  Ph.D.(Oral and 
Maxillofacial Radiology) 

63 นายสุชาติ   วงศ์ขันต ี
 

3-4099-00715-29-3 อาจารย์ ท.บ., ป.บัณฑิต(ทันตกรรม
หัตถการ), วท.ม.(ทันตกรรม
หัตถการ), วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก) 

64 นายสุทิน  จินาพรธรรม 3-1022-00269-23-8 อาจารย์ ท.บ., พ.บ.,  Dr.med.(Germany), 
Diplomate German Board of Oral 
and Maxillofacial Surgery 

65 นางสุพรรณิการ์   เรืองศรี 
 

3-4099-00532-73-3 อาจารย์ ท.บ., M.Sc.Dent (Occlusion),  
Ph.D.(Oral Biology)  

66 นางสาวเหมือนฝัน  วงศ์การดี 3-4099-01040-17-6 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 
67 นายอเนก  ชยสดมภ์ 3-1199-00030-42-1 อาจารย์ ท.บ., ปร.ด.(ชีววิทยาช่องปาก) 
68 นางอังคณา  แสงปัญญา 3-1990-00165-89-3 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมทั่วไป) 
69 นางสาวอุทัยวรรณ   

อารยะตระกูลลิขิต 
3-6099-00205-56-1 อาจารย์ ท.บ., วท.ม.(วิทยาเอ็นโดดอนต์),  

วท.ด.(ชีววิทยาช่องปาก) 
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               3.2.3    อาจารย์พิเศษ  

ท่ี ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ หน่วยงานท่ีสังกัด 
1 ศาสตราจารย์(พิเศษ) พลโท 

ทันตแพทย์พิศาล  เทพสิทธา 
ศาสตราจารย์
(พิเศษ) 

ท.บ. , 

-Certificate in Oral Surgery, 
Academy of Health Science  
-Fellow Academy of Dentistry 
International 
-Diploma Army Medical 
Officer Career Course, 
Medical Service School, 
United Station Army 

ข้าราชการบ านาญ 

2 นายสิทธิชัย  ขุนทองแก้ว ศาสตราจารย์ ท.บ., 
วท.ม.(ชีววิทยาช่องปาก), 
ปร.ด.(อายุรศาสตร์เขตร้อน), 
อท.(ทันตสาธารณสุข) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 นายน าชัย สุขสันติสกุลชัย รองศาสตราจารย์ ท.บ., Grad. Dip. in Clin. Sc. 
(Prosthodontics), 
M.P.H.( Biostatistics) 

ทันตแพทย์อิสระ 
 

4 นายเรดา  เกษตรสุวรรณ รองศาสตราจารย์ วท.บ., ท.บ., ส.ม. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 นายสุวิทย์  อุดมพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ วท.บ.,  ท.บ.,  ส.ม.,  ส.ด.,   
อท.(ทันตสาธารณสุข) 

ข้าราชการบ านาญ 
 

6 นายสมศักดิ์  กิจสหวงศ์ รองศาสตราจารย์ ท.บ., วท.ม.(ทันตกรรมจัดฟัน) ทันตแพทย์อิสระ 
7 พล.ต.ต. ท.พ.สุรศักดิ์  

จ้อยจ ารูญ 
พลต ารวจตรี 
ทันตแพทย์ 

 วท.บ., ท.บ.,  
 ป.ชั้นสูงการแพทย์คลินิก,   
หลักสูตรบริหารต ารวจชั้นสูง 
(บตส)  

ข้าราชการบ านาญ 
 

8 นางสาวอุไรวรรณ  อมรไชย ทันตแพทย์ช านาญ
การพิเศษ 

 ท.บ.,  
วท.ม.(ทันตสาธารณสุข) 

ฝ่ายทันตสาธารณสุข  
โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชเดชอุดม 
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9 นางสาวปิยวัฒน์  ทาบุราณ ทันตแพทย์ ท.บ., 
วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 

งานทันตกรรมสาธารณสุข 
โรงพยาบาลน้ าพอง 
อ าเภอน้ าพอง  
จังหวัดขอนแก่น 

10 นายวุฒิกุล  ธนากาญจนภักดี ทันตแพทย์ ท.บ., 
วท.ม.(ทันตกรรมส าหรับเด็ก) 

กลุ่มงานทันตกรรม 
โรงพยาบาลสิรินธร 
อ าเภอเมือง  
จังหวัดขอนแก่น 

3. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
ฝึกปฏิบัติงานด้านทันตกรรมในโรงพยาบาลต่างๆของรัฐทั้งระดับจังหวัดและระดับชุมชน  เช่น โรงพยาบาล

มหาราช จ.นครราชสีมา โรงพยาบาลสระบุรีโรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาล
หนองคาย โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  โรงพยาบาลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลหนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาล
คอนสาร  จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลคอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลบ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลบ้านเขว้า  จ.ชัยภูม ิ
โรงพยาบาลเดชอุดม จ.อุบลราชธานี  โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลตระการ
พืชผล จ.อุบลราชธานี  โรงพยาบาลเขื่องใน จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โรงพยาบาลศิรินธร 
จ.อุบลราชธานี   

3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
3.1.1 มีความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานในแผนกทันตกรรมของโรงพยาบาล  ทางด้านตรวจ วินิจฉัย     วาง                 
           แผนการรักษาและให้การรักษาผู้ป่วยในหัตถการสาขาวิชาต่างๆทางทันตแพทย์ 
3.1.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผน  การบริหารจัดการ  และการติดต่อสื่อสารในการปฏิบัติงานใน  
          โรงพยาบาลและการด าเนินงานทันตสาธารณสุข 
3.1.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์  คุณธรรม  จรรยาบรรณ  จริยธรรมและการท างานเป็นทีม 

3.2 ช่วงเวลา 
การฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลประจ าจังหวัด   
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 6  ระยะเวลาประมาณ  180  ชั่วโมง  ดังนี้   
ฝึกปฏิบัติ  5 สัปดาห์  หรือ 25 วันๆละ 7.5 ชั่วโมง = 187.5  ชั่วโมง 
ฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลชุมชน  
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่ 6  ระยะเวลาประมาณ  180  ชั่วโมง  ดังนี้ 
ฝึกปฏิบัติ  5  สัปดาห์  หรือ 25 วันๆละ  7.5 ชั่วโมง = 187.5  ชั่วโมง 

3.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00-16.30 น. (หรือเป็นไปตามที่หน่วยงานที่นักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด) 

4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าโครงงานวิจัยเกี่ยวกับทันตแพทยศาสตร์  โดยให้มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
4.1.1  นักศึกษาเลือกเร่ืองที่สนใจเพื่อท าโครงงานวิจัย   
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4.1.2  สืบค้นข้อมูลและจัดท าโครงร่างงานวิจัย 
4.1.3  น าเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
4.1.4  ด าเนินการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หรือขอรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณ 
          และมาตรฐานในการใช้สัตว์ทดลอง (หากมี) 
4.1.5  ด าเนินการท าวิจัย 
4.1.6  วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 
4.1.7  จัดท ารายงานการวิจัยหรือเตรียมบทความต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ 
4.1.8  น าเสนอผลงานวิจัยและตอบข้อซักถาม ต่อคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
4.1.9  ส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์หรือบทความต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์ต่อคณะฯ 
4.1.10 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสารวิชาการและหรือน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ(หากมี) 

4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย  ได้แก่  การสืบค้นข้อมูล  การจัดท าโครงร่างงานวิจัย การน าเสนอโครง 
          ร่างงานวิจัย  การด าเนินการวิจัย  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การน าเสนอผลงานวิจัย การเขียน  
          รายงานวิจัยหรือเตรียมบทความต้นฉบับส าหรับตีพิมพ์  และการตีพิมพ์เผยแพร่วิจัยในวารสารวิชาการและ  

                        หรือการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ  
4.2.2 มีทักษะการท างานด้านการวางแผน  การบริหารจัดการ  การติดต่อสื่อสาร  การจัดเตรียมสื่อ เพื่อการ 
          น าเสนอและเทคนิคการน าเสนอ  ตลอดจนทักษะในการตอบค าถามเกี่ยวกับงานวิจัย 
4.2.3 มีการพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์  คุณธรรม  จรรยาบรรณ  จริยธรรมในการวิจัย  และการท างานเป็นทีม  
          (นักศึกษา  2  คน ขึ้นไปร่วมกันท าโครงงานวิจัย  1  เร่ือง) 

4.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่  2  ชั้นปีที่  5 และภาคการศึกษาที่  1  ชั้นปีที่  6 

4.4 จ านวนหน่วยกิต 
3  หน่วยกิต  

4.5 การเตรียมการ 
              4.5.1   คณะฯแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานรายวิชา 
              4.5.2   ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมรายละเอียดและขั้นตอนต่าง ๆ ของรายวิชา  พร้อมจัดท าคู่มือ 
                         รายวิชา 
              4.5.3   ชี้แจงรายละเอียดวิชาแก่นักศึกษาพร้อมตอบข้อซักถาม 
              4.5.4    แนะน าวิธีการสืบค้นข้อมูล  วิธีการจัดเตรียมโครงร่างงานวิจัย  วิธีการเขียนรายงานผลการวิจัยการ 
                          จัดเตรียมสื่อเพื่อการน าเสนอ  และวิธีการน าเสนอ 
               4.5.5   คณะฯแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย 
               4.5.6   คณะฯหรืออาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางนัดพบนักศึกษาเพื่อเลือกเร่ืองที่จะศึกษา  และให้ค าปรึกษาต่าง ๆ  
                          เตรียมขอจริยธรรมการวิจัยหากท าการศึกษาในสัตว์ทดลองหรือในมนุษย์  สั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้      
                         ในการท าวิจัยติดต่อสถานที่ต่าง ๆ เป็นต้น 
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4.6 กระบวนการประเมินผล 
             4.6.1   มีคณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัย  ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  
                         และกรรมการ  (รวม 3-4 คน)  ท าหน้าที่ประเมินโครงร่างงานวิจัยว่ามีความเหมาะสมหรือไม่  

           พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่จะท าให้ได้ผลงานการวิจัยที่ดีและรัดกุม  มีความเหมาะสมกับเวลา 
           ของนักศึกษา  เป็นต้น  

             4.6.2    คณะกรรมการประเมินผลโครงงานวิจัยดังกล่าวท าหน้าที่ประเมินความก้าวหน้าของโครงงานวิจัย   
                         พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  (หากมี) 
             4.6.3    เมื่อนักศึกษาได้เสร็จสิ้นการด าเนินวิจัยและเตรียมรายงานผลการวิจัยแล้ว  คณะกรรมการประเมินผล 
                         โครงงานวิจัยท าหน้าที่ตรวจรายงานฯ/บทความวิจัย  สอบโครงงานวิจัยและประเมินผล 
 

หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่เป็นความคาดหวังหรือเป้าหมายเฉพาะของหลักสูตรนี้ พร้อมทั้งกลยุทธ์หรือ

กิจกรรมการด าเนินการที่จะส่งผลให้เกิดคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1.1 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
1.2  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
       สารสนเทศ 
 
 
 
 
1.3 ความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 

- รายวิชาภาษาอังกฤษในวิชาศึกษาทั่วไป 
- ฝึกให้นักศึกษาอ่านวารสารวิชาการภาษาอังกฤษ โดยสอดแทรก   
  ในรายวิชาต่าง ๆของคณะ 
- จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
- จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องสมุด 
   ส าหรับให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ 
- จัดบริการ wireless internet ตามจุดต่าง ๆ ของคณะฯ 
- มีรายวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
   ส านกัวัตกรรม ฝึกฝนให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลการใช้โปรแกรม 
   คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้ 
- ฝึกฝนนักศึกษาให้สืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลในการเรียนการ 
   สอนและการท าวิจัย 
- จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
   อย่างต่อเนื่อง 
- รายวิชาโครงงานวิจัย ฝึกฝนให้นักศึกษาได้ค้นคว้า วิเคราะห์  
   วิจารณ์และสร้างสรรค์ในการวิจัย 
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1.4 การวางแผนการท างาน การติดต่อสื่อสาร การ 
      ท างานร่วมกัน มีมนุษยสัมพันธ์ คุณธรรม  
      จรรยาบรรณและจริยธรรม 

- รายวิชาปฏิบัติการต่าง ๆ ของคณะฯ ได้มีการฝึกฝนทักษะต่างๆ 
  ในวิชาชีพทันตแพทย์ เพื่อเตรียมนักศึกษาส าหรับการรักษา 
   ผู้ป่วยในคลินิก 
- รายวิชาคลินิก ฝึกให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์บูรณาการ 
   ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติการในผู้ป่วย 
- จัดการเรียนการสอนโดยแบ่งนักศึกษาท างานกันเป็นกลุ่ม หรือ 
   ส่งนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ 
   การวางแผนการท างาน ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมี 
   มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
- มีรายวิชากฎหมายและจริยธรรม และมีการสอดแทรกคุณธรรม  
   จรรยาบรรณและจริยธรรมตามรายวิชาต่าง ๆ 
- จัดบอร์ดและจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการวาง 
   แผนการท างาน ท างานร่วมกัน การท างานเป็นทีม การมี 
   มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณ จริยธรรม 
- มีอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นคอยดูแล เอาใจใส่ ให้ 
    ค าแนะน าและค าปรึกษาต่าง ๆ 
- นักศึกษามีโอกาสร่วมท างานบริการให้กับชุมชนในโครงการ  
   ต่าง ๆ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีจิตส านึกและประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจน 

ผดุงเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ    
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ รู้รักสามัคคีและรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
(3) มีจิตสาธารณะ มีความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   
(4) รักและภาคภูมิใจในสถาบัน ท้องถิ่นและประเทศชาติ  
(5) ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเมตตา กรุณา และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
(6) ปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 
(3) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู ้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญของศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานชีวิต ความรู้พื้นฐานทางมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง 

(2) มีความรู้และความเข้าใจในพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และทันตแพทย์ 
ตลอดจนระบบสุขภาพของประเทศ 

(3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระส าคัญของการรักษาทางทันตกรรม  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบ าบัดโรค พื้นฟู คงสภาพในช่องปากโดยใช้
หลักสุขภาพองค์รวม 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การเขียนรายงาน การท าโครงงาน 
(2) การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างานเด่ียวและเป็นกลุ่ม 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่าง ๆ ที่คณะฯจัดขึ้น 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 

การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีแหตุผล ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์  
(2) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างมีวิจารณญาณ โดยอาจใช้ร่วมกับ

ประสบการณ์และน าไปประยุกต์ในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  
(3) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการให้

การรักษาทางทันตกรรม 
(4) สามารถวิเคราะห์ปัญหา และน าไปแก้ปัญหา อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที่

เปลี่ยนไป   
(5) มีทักษะทางปัญญาในการประกอบวิชาชีพและด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงานวิจัย  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงานวิจัย 
(3) ประเมินผลจากความสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(4)   ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งน าไปสูค่วามสามารถในการบริหารจัดการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และดูแล
ผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) รู้จักบทบาทและการปฏิบัติตนในการเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน มีวินัยและปฏิบัติตามกติกาของสังคม 
(4) มีความเข้าใจและแสดงบทบาทผู้น าสุขภาพช่องปากของชุมชนได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพใน

สังคม วัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ  
2.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(3) การจัดให้มีรายวิชาฝึกงาน ฝึกภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและรายวิชาปฏิบัติการในคลินิก  
(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิติในการวิชาชีพทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม  
(2) มีทักษะในการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ป่วยและบุคคลอ่ืนอย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามความจ าเป็นของวิชาชีพ 
(4) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การศึกษาค้นคว้าและประมวล

ข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ ในการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 
 



 

 81 

มคอ. 2 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ส านักนวัตกรรมมีวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาแนวคิดพื้นฐาน

ของระเบียบวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และรายวิชาชีวสถิติขั้นพื้นฐาน และสอดแทรกตาม
รายวิชาต่าง ๆ 

(2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท าแบบฝึกหัด 

การท ารายงาน การน าเสนอผลงาน 
(2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.6 ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยทางวิชาชีพ 

(1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์และ
ทางทันตกรรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เป็นระบบตามมาตรฐานสากล 

(2) สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นและวินิจฉัยแยกโรคของฟัน ช่องปากและกระดูกขากรรไกรได้ โดยการแปล
ผลจากข้อมูลต่างๆที่ได้จากการซักประวัติ และการตรวจผู้ป่วย 

(3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมและการมีส่วนร่วม
ของผู้ป่วย  ท าการปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ในกรณีจ าเป็น และ/หรือส่งต่อผู้ป่วยไปรับ
การรักษาต่อได้ 

(4) สามารถจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรม ฟื้นฟูสภาพช่องปาก และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อใน
กรณีซับซ้อน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการรักษา 

(5) สามารถป้องกันและจัดการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม และจัดการภาวะแทรกซ้อน
ทางการแพทย์ของผู้ป่วยทันตกรรม   

(6) สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยใช้
แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
(1)  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2)  จัดให้ฝึกปฏิบัติกับผู้ป่วยจริงด้วยตนเองในคลินิกทันตกรรมทั้งในและนอกคณะ 
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(3) การสัมมนา การท าโครงงาน การท าวิจัย 
(4) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาต่าง ๆ ที่คณะฯจัดขึ้น 

2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางวิชาชีพ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การท าวิจัย 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
(เอกสารแนบที่ 1) 

 
หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 ข้อ 23 และ 24 
 (เอกสารแนบที่ 4) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
  อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย 

2.1  เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเป็น ต่างกลุ่ม ต่างชั้นปี ต่างคณะ แล้วแต่กรณี เพื่อ 
        น าผลมาใช้ในการปรับปรุงรายวิชา 
2.2  ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปีการศึกษา โดยอาจพิจารณาร่วมกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน  
        เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน หรือให้เกิดความสัมพันธ์และต่อเน่ือง แล้วแต่กรณี และทบทวนเนื้อหาโดย  

               เทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอื่น หรือเทียบเคียงกับต าราหรือบทความทางวิชาการหรือผลการวิจัย เพื่อให้ 
               เกิดการพัฒนาเนื้อหาให้ทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3  เทียบเคียงกับข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะห์ผลการสอบวัดความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ข้อ 29 
        หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบที่ 4 ) 
3.2  สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ส าหรับ 
       นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.3  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
3.4  เป็นไปตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 12/2550 เร่ือง การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร  

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เอกสารแนบที่ 11) 
3.5 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทย 

ศาสตร์  นักศึกษามีสิทธิ์ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยนักศึกษาจะต้อง
สอบผ่านหมวดวิชาต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้าง
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ของหลักสูตร โดยกรณีนี้ผู้ที่ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว จะไม่สามารถ
ขอรับปริญญาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตได้ 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1  การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ 
       ใหม่ทุกคนต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ 

               มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการ 
               เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและ 
               เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2  การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3  การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4  การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อ 
       ที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธาน 

              หลักสูตร 
1.5  การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ  
                        ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมี 
                        การเปิดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย  
                        การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2   การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคน 
                         อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

2.1.3   การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอน 
           ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ 

                         ที่มีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1   การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัดทั้งภายใน 
                         และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

2.2.2   การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม 
          วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 
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หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 

การจัดการหลักสูตร ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งต้องท าหน้าที่ดังนี้ 
1.1  พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2  จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตาม         

               รายวิชาที่สอน 
1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัตกิารและคลินิก ฝึกภาคสนาม และตารางสอบ 
         ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4  ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม 
       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การ 
       ส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.7  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1  การบริหารงบประมาณ 

               คณะฯจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย โดย 
มีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้  ค่าใช้สอย  ตอบแทน  ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์  

              ค่าใช้จ่ายการพัฒนาอาจารย์  ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาและทุนการศึกษา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

2.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีในส านักวิทยบริการ 
                        2.2.1.1  หนังสือ  

      ภาษาไทย                 จ านวน         2982    รายการ 
      ภาษาต่างประเทศ    จ านวน         2765      รายการ 

                       2.2.1.2  วารสาร  
      ภาษาไทย                จ านวน               5     รายการ 
      ภาษาอังกฤษ           จ านวน               9     รายการ      

                        2.2.1.3  โสตทัศนวัสดุ 
     วิดิทัศน์                   จ านวน              28     รายการ 
     ซีดีรอม                   จ านวน             127     รายการ                                        
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                      2.2.1.4  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
                                    ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขป 
                                     ของบทความหรือเอกสาร 
                                    1) ซีดีรอม ได้แก่ 
                                         - Health STAR 
                                         - MEDLINE 
                                         - Nursing & Allied Health  
                                     2) ระบบออนไลน์ ได้แก่ 
                                         - MEDLINE 
                                         - Sci Finder 
                                         - Scopus 
                                     ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database)คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสาร 
                                     ฉบับเต็ม* 
                                     1)  วารสาร ได้แก่ 
                                         - Springer 
                                         - ProQuest Health 
                                         - Up toDate 
                                         - Journal@OVID 
                                         - Science Direct 
                                         - BMJ Journal 
                                         - Access Medicine 
                                         - Dynamed 
                                         - Psychiaty Online 
                                         - Cinahl 
             * หมายเหตุ   ในฐานข้อมูลมีข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เป็นบางชื่อเท่านั้น เพราะทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                                   บอกรับฉบับเต็มทุกชื่อที่มีในฐานข้อมูล 
                             ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฐานข้อมูลที่ห้องสมุดสร้างขึ้นเอง และสืบค้น 
                             ด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์ 
                                  1) ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
                                  2) ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ (Thesis Abstracts Database) 
                                  3) ฐานข้อมูลหน้าสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 
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             2.2.2         ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีในห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
2.2.2.1   หนังสือ  

       ภาษาไทย       จ านวน        4,103        รายการ 
       ภาษาอังกฤษ   จ านวน       3,533        รายการ 

2.2.2.2   วารสาร  
                     ภาษาไทย        จ านวน            16       รายการ 
                     ภาษาอังกฤษ   จ านวน            72       รายการ 

2.2.1.3   โสตทัศนวัสดุ 
              ซีดีรอม           จ านวน          254       รายการ 
2.2.2.4   ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.)  

       E-books:  Ebrary 
       E-journals:  Quintessence Pub.  

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
คณะฯได้จัดสรรงบประมาณการด าเนินการต่างๆ ดังนี้ 
2.3.1  งบประมาณในการจัดซื้อวารสาร  หนังสือ ต ารา  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ทั้งในและต่างประ          
           เทศเข้าห้องสมุดคณะฯ  และส านักวิทยบริการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 
2.3.2  งบประมาณให้นักศึกษาทุกคนได้จัดซื้อหนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอนหรือเอกสาร 
           ค าสอน ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 
2.3.3  งบประมาณเพื่อให้คณาจารย์ด าเนินการทบทวนความรู้ในหัวข้อของรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาไม่เข้าใจ 
          ในชั้นเรียน 
2.3.4  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้บริการนักศึกษาจ านวน  50  เคร่ืองในห้องคอมพิวเตอร์ของคณะฯ  นอกจากนี้ 
          ยังมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน  20  เคร่ืองประจ าที่ห้องสมุดสมนึก พูนทรัพย์  ซึ่งเปิดท าการทั้งใน 
          และนอกเวลาราชการ 
2.3.5  งบประมาณการจัดซื้อวัสดุ  วัสดุวิทยาศาสตร์  และครุภัณฑ์เพื่อการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี 
2.3.6  งบประมาณเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการท าโครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ 
2.3.7  งบประมาณในการเดินทางและที่พักของนักศึกษา  และค่าตอบแทนโรงพยาบาลต่างๆทั้งที่ให้การ 
          ฝึกปฏิบัติงานแก่นักศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
2.3.8  งบประมาณในการด าเนินงานรายวิชาทันตกรรมชุมชนที่นักศึกษาได้มีโอกาสออกไปสัมผัสกับการ 
          ปฏิบัติงานจริงในชุมชน 
2.3.9  จัดหาบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องบรรยายต่างๆ   
          รวมทั้ง สิ้น 6 ห้องบรรยาย  เป็นประจ าทุกปี 
2.3.10 จัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือบางส่วนส าหรับเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ในงานปฏิบัติการต่างๆที่ 
              หอพักของคณะฯ 
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2.3.11 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์และเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนสาขา วิชา
ทันตแพทยศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี  เป็นต้น 

2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                           กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้ 
              นักศึกษาแจ้งผ่านอาจารย์ประจ าชั้น คณาจารย์แจ้งผ่านหัวหน้ากลุ่มวิชาต่างๆและพิจารณาในคณะ 
              กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1   การรับอาจารย์ใหม่ 
                   การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยคณะและภาควิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิ 

                และคุณสมบัติที่ต้องการ  มีการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ  และคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจากอาจารย์ 
               ประกอบการพิจารณา 

3.2   การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                  อาจารย์ทุกคนร่วมเป็นกรรมการภาควิชา  มีการประชุมคณะกรรมการภาควิชาอย่างน้อยปีละ  6 คร้ัง  ซึ่ง 

               รวมถึงการประชุมก่อนและหลังภาคการศึกษา  ในกรณีที่ท าการปรับปรุงหลักสูตร  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 
               ปรับปรุงหลักสูตร  แต่อาจารย์ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมในรายวิชาที่สอน 

3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
-  มีนโยบายเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมสอนในบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือ   

                  ประสบการณ์จริง 
-  มอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาเลือกสรร  โดยผ่านการเห็นชอบจากภาควิชา แล้วก าหนดในแผนการสอน 
-  ก าหนดแผนงบประมาณของภาควิชาให้สอดคล้องกับแผนการสอน 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

             การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลและส าหรับหลักสูตรนี้ มีความจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท า 

               หน้าทีรั่บผิดชอบห้องปฏิบัติการเช่น พนักงานวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ 
4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

             การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตรนี้ ด าเนินการโดยการให้เข้ารับการฝึกอบรม การ 
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การดูงาน  การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์และตีพิมพ์ผลงานวิจัยและหรือน าเสนอ 
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการการผลิตผลงานทางวิชาการ  เช่น ท าหนังสือคู่มือห้องปฏิบัติการ คู่มือการ 
ใช้เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่างๆ คู่มือการปรับคุณภาพและการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ แนว 
ปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ คู่มือด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  คู่มือการเก็บรักษาน้ ายา  สารเคมี   
คู่มือการเตรียมปฏิบัติการ เป็นต้น   
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5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 

              คณะฯมีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าชั้นให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าที่ให้ 
 ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียนและอื่นๆ โดยจัดอาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนต่อนักศึกษา 7 คนโดยประมาณ 
และอาจารย์ประจ าชั้น ชั้นปีละ 1 คน คณะฯจัดให้มีการนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาอย่างเป็นทางการ 
ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง นอกจากนี้ยังมีการพบปะระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าชั้นกับนักศึกษา 
ตลอดปีด้วย  

5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
             การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  

               พ.ศ. 2548 หมวดที่ 12 ข้อ 43 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ (เอกสารแนบที่ 7 ) 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

          การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 
6.1  การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
6.2   การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
                ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัดตามที่ สกอ.
ก าหนด และเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th    ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย  8 องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด  
 (เอกสารแนบที่ 8 ) 

 
หมวดท่ี  8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.    การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1   การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า  
                         ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

1.1.2   การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา หรือแบบสอบถาม เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการ 
                         สอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3   การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ   
                         เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4   การประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
1.1.5   การประเมินรายวิชาออนไลน์ของส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

  

http://pe.kku.ac.th/
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1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ 

                        มหาวิทยาลัย 
1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน  

                        ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 
2.    การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1   การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและคณาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ 
               จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ล้าสมัย ยากหรือง่าย 
               เกินไป เป็นต้น 

2.2   การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาใน 
               หลักสูตรไปใช้ในการปฏิบัตงิาน 
       2.3   การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ 
               บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3.    การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตร 
ฐานคุณวุฒิเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี 12 ตัวชี้วัด
ตามที่สกอ. ก าหนดและเป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ http://pe.kku.ac.th ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ 25 ตัวชี้วัด (ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7)  
4.    การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1   อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  
               ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
               รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง 
               ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี 
               ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ 
       อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร  

               ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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