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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสูตรทวิ ภาษา/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558)

ชื+อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รงั สิต

วิ ทยาเขต/คณะ/ภาควิ ชา

ศูนย์รงั สิต/คณะทันตแพทยศาสตร์

หมวดที+ 1 ข้อมูลทัวไป
+
1. รหัสและชื+อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
Doctor of Dental Surgery Program (Bilingual Program)

2. ชื+อปริ ญญาและสาขาวิ ชา
ภาษาไทย
ชื9อเต็ม
ชื9อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื9อเต็ม
ชื9อย่อ

:
:
:
:

3. วิ ชาเอก

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ท.บ.
Doctor of Dental Surgery
D.D.S.

ไม่ม ี

4. จํานวนหน่ วยกิ ตที+เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสูตร 238 หน่ วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ภาษาทีใ9 ช้
ทวิภาษา (สอนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
5.3 การรับเข้าศึกษา
1
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รับเฉพาะนักศึกษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื9น
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าํ เร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิ จารณาอนุมตั ิ /เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558
กําหนดการเปิดสอนภาคการศึกษาที9 1 ปีการศึกษา 2558
• ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะกรรมการบริ
9
หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครังU ที9
…6../2558 เมือ9 วันที19 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
• ได้พจิ ารณากลันกรองโดยคณะอนุ
9
กรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสูตรและการจัด
การศึกษา ในการประชุมครังU ที9 4/2558 เมือ9 วันที9 2 เมษายน พ.ศ. 2558
• ได้รบั อนุ มตั /ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครังU ที9 4/2558
เมือ9 วันที9 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
• ได้รบั ความเห็นชอบจากทันตแพทยสภาในการประชุมครังU ที9 7/2558 วันที9 9 กรกฎาคม
2558 และการประชุมครังU ที9 8/2558 วันที9 13 สิงหาคม 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที+ มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพที+สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ทันตแพทย์ ในหน่ วยงานของรัฐบาลและเอกชน
8.2 อาจารย์ทนั ตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
8.3 นักวิจยั
8.4 ประกอบธุรกิจส่วนตัวในฐานะทันตแพทย์
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9. ชื+อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางวิ ชาการ
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผร้ ู บั ผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ

ชื+อ – สกุล

1

3 7499 0029 XX X ผูช้ ่วย
ทิพวัลย์ เตชะนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร. สวัสดิ ^

2

3 8699 00053 XX X ศาสตราจารย์
ดร.

3

3 2096 00013 XX X ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

4

3 1022 01073 XX X อาจารย์

5.

3 1199 00122 XX X ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษาที+จบ

- อนุมตั บิ ตั รฯ (ทันตกรรมสําหรับเด็ก), ทันต
แพทยสภา, 2540
- Ph.D., University of Otago, New Zealand,
2537
- M.S. & Certificate of Residency Training in
Pediatric Dentistry, University of Alabama at
Birmingham, USA, 2532
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันU สูงสาขาทันตกรรม
สําหรับเด็ก, ม.มหิดล, 2526
- ท.บ., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
- วทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522
ศิรวิ รรณ สืบนุการณ์ -Ph.D., (Information Management),
Asian Institute of Technology,2548
-M.S., (Information Management),
Asian Institute of Technology,2544
-ป.บัณฑิต, (วิทยาเอ็นโดดอนต์),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
-ทบ., มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2535
กมลพรรณ ภักดี
Ph.D.Dentistry (Molecular Biology)
Nihon University School of Dentistry at
Matsudo, Japan,2552
ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ,
มหาวิทยาลัยมหิดล,2546
นันทวรรณ กระจ่าง -วท.บ., ทันตกรรมหัตถการ, จุฬาลงกรณ์
ตา
มหาวิทยาลัย, 2552
-ท.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
อวิรุทธ์ คล้ายศิริ - วุฒบิ ตั รฯ,ทันตแพทยสภา, 2557
- ป.บัณฑิตชันU สูง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2555
- ท.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2548
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10. สถานที+จดั การเรียนการสอน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รงั สิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาที+ จาํ เป็ นต้ องนํามาพิ จารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ.
2558 ทําให้อาเซียนเป็ นศูนย์กลางการบริโภคขนาดใหญ่ การเปลีย9 นแปลงทีก9 ําลังจะเกิดขึนU จะมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางต่อระบบเศรษฐกิจสังคม และสาธารณสุข
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทําให้ประเทศไทยต้องเข้าร่วมในข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA)
ซึ9งในเบืUองต้นได้มกี ารกําหนดคุณสมบัตินักวิชาชีพให้มมี าตรฐานเดียวกัน 8 สาขาวิชาชีพ และวิชาชีพ
ทันตแพทย์เป็ นหนึ9งในแปดสาขาวิชาชีพนันU ซึง9 การเกิดข้อตกลงร่วมดังกล่าวจะเป็ นตัวผลักดันให้ประเทศ
ทีย9 งั มีมาตรฐานการศึกษาไม่ทดั เทียม เกิดความพยายามในการพัฒนาคุณภาพทันตแพทย์ให้มมี าตรฐาน
วิชาชีพในระดับเดียวกับของประเทศไทย ผลทีเ9 กิดตามมาก็คอื การสกัดกันU การหลังไหลของทั
9
นตแพทย์
จากประเทศต่ างๆ เข้ามาปฏิบตั ิง านในประเทศไทยในอนาคตคงเป็ นไปได้ยาก ด้วยเหตุ นUี การพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทยจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง9 ทีจ9 ะต้องมีการพัฒนา
คุณภาพไม่เพียงแต่มคี ุณภาพเพียงพอในการบริการรักษาสําหรับประชากรในประเทศเท่านันU หลักสูตรฯ
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาให้ได้มาตรฐานเหนือกว่าประเทศอื9นๆ ทังU ทางด้านวิชาการและทักษะการรักษา
และสามารถปรับการรักษาให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมทีม9 แี นวโน้มจะมีความหลากหลายของวัฒนธรรม
และเชือU ชาติมากยิง9 ขึนU ในอนาคต
การจัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ทนั สมัยและมีความเป็ น
นานาชาติมากขึนU ดังนันU การมีหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) ทีม9 กี ารเรียนการ
สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษจะทําให้นกั ศึกษามีความรูแ้ ละทักษะในด้านภาษาอังกฤษพร้อมๆ กับการเรียนรู้
เรือ9 งทันตแพทยศาสตร์ทม9ี คี วามเป็ นนานาชาติมากขึนU
การเกิ ด ขึUน ของโรคติ ด ต่ อ อุ บ ัติ ใ หม่ ห รือ อุ บ ัติ ซUํ า โรคไม่ ติ ด ต่ อ ซึ9ง มีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการบริโภคอาหารทีม9 คี วามเสีย9 งต่อสุขภาพกําลังมีจาํ นวนเพิม9 มากขีนU เช่น
เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสูง โรคที9เกิดจากอุบตั เิ หตุมคี วามชุกทีเ9 พิม9 ขึนU เช่นกัน นอกจากนีU การเกิด
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติในภูมภิ าคนีUก็มแี นวโน้ มที9จะทวีความรุนแรงมากขึนU ปญั หาสุขภาพที9เกิดจากการ
ประกอบอาชีพและสิง9 แวดล้อมกําลังมีเพิม9 มากขึนU สัดส่วนและจํานวนผูส้ ูงอายุทส9ี ูงขึนU อย่างรวดเร็ว เป็ นที9
คาดการณ์กนั ว่า ในอีก 20 ปี ขา้ งหน้ า คือ ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรผูส้ ูงอายุถงึ
18 ล้านคน หรือ เป็ น 1 ใน 4 ของประชากรทังU หมดของประเทศ ผูส้ ูงอายุส่วนใหญ่มโี รคทางระบบร่วมกับ
ความเสื9อมของสภาพร่างกาย ทําให้การดูแลทันตสุขภาพของผูป้ ่วยกลุ่มนีUจะมีความซับซ้อนมากกว่ากลุ่ม
อื9น โครงสร้างงบประมาณทางด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุมแี นวโน้มทีจ9 ะเพิม9 สูงขึนU
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รวมไปถึงการเปลี9ยนแปลงของระบบสุขภาพและสังคม การเกิดระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การ
ปฏิรูประบบการเงินการคลังเพื9อสุขภาพ การเปลี9ยนแปลงของระบบการบริหารจัดการของหน่ วยบริการ
สุขภาพ การเกิดขึUนของยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ท9ีมรี าคาสูง มาก การมุ่งเน้ นสร้างเสริมสุ ขภาพและ
ป้ อ งกัน โรค การเข้า ถึง สุ ข ภาพของประชาชนผ่ า นระบบสื9อ สารไร้พ รมแดน อีก ทังU นโยบายการเป็ น
ศูนย์กลางด้านสุขภาพของภูมภิ าค มีการใช้จ่ายยาและเทคโนโลยีราคาแพงอย่างไม่เหมาะสมจนเกิดภาระ
ค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ ระบบสุ ข ภาพอย่ า งมาก เกิด ช่ อ งว่ า งระหว่ า งบุ ค คลด้า นสุ ข ภาพและความต้ อ งการของ
ประชาชนทีน9 ําไปสู่ความขัดแย้งและการฟ้องร้องต่างๆ
แนวโน้ มความสามารถทางภาษาก็มกี ารเปลี9ยนแปลงไป ประชาชนในประชาคมอาเซียน
ต้องมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศเพิม9 ขึนU ในขณะนีU ประชากรในประเทศเพื9อนบ้านของไทย เช่น
ประเทศมาเลเซีย สิงค์โปร์ กัมพูชา ต่างมีความสามารถทางภาษามากกว่า 2 ภาษา ในขณะที9ประชากร
ไทยมีความสามารถทางภาษาต่างประเทศเพียงภาษาอังกฤษภาษาเดียวเท่านันU ในอนาคตทันตแพทย์ไทย
ไม่เพียงแต่จะต้องมีความสามารถแข่งขันกับทันตแพทย์จากประเทศอื9นแล้ว ความสามารถทางภาษายังมี
ความจําเป็ นต้องมีการรองรับผูใ้ ช้บริการทีม9 าจากประเทศอื9นได้อกี ด้วย ความต้องการทีเ9 กิดขึนU ในปจั จุบนั
และอนาคตล้ ว นเป็ น สิ9ง ที9ผ ลัก ดัน ให้ รู ป แบบการเรีย นการสอนและเนืU อ หาหลัก สู ต รในศตวรรษใหม่
จําเป็ นต้องมีการพัฒนาและเปลีย9 นแปลงเพื9อเพิม9 ศักยภาพของบัณฑิตไทยทีอ9 อกไปสู่สงั คมโลกทีก9 ว้างไกล
ในอนาคต
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12. ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม ต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี+ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ดังทีก9 ล่าวมาข้างต้น การจัดหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) จึงจําเป็ นต้อง
มีการพัฒนาและปลูกฝงั การเรียนรูข้ องนักศึกษาทันตแพทย์ การเรียนรูผ้ ่านห้องเรียนเพียงอย่างเดียวดังที9
เคยทํามาไม่สามารถตอบโจทย์การเปลี9ยนแปลงของสภาพปญั หาและความท้าทายของปญั หาในรูปแบบ
ใหม่ๆ การจัดการเรียนรูส้ ําหรับนักศึกษาทันตแพทย์ในปจั จุบนั จึงมีความจําเป็ นที9จะต้องปรับเปลี9ยนทังU
รูปแบบ วิธกี ารและเนืUอ หา ทังU นีU เพื9อ ให้เ ท่ าทันกับพลวัตดัง กล่ าว ตลอดจนการพัฒนาด้านการสื9อ สาร
ภาษาอังกฤษรองรับ AEC อีกทังU เพื9อทีจ9 ะสามารถผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจถึง
สภาวะทีแ9 ท้จริงของสังคมและวัฒนธรรมไทย ส่งผลให้บณ
ั ฑิตสามารถพัฒนาตนเอง ให้เหมาะสมกับบริบท
ของประเทศ เป็ นทันตแพทย์ท9มี คี ุณภาพ มีจติ สาธารณะและหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์ มีสมรรถนะที9พงึ
ประสงค์ตรงตามความต้องการของสภาวิชาชีพและสังคม ทังU ยังสามารถตอบสนองต่อความจําเป็ นของ
ระบบสุขภาพของประเทศได้
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) พ.ศ.2558 จึงมุ่งเน้นการ
จัดการศึกษา ดังนีU
(1) หมวดวิชาศึกษาทัวไป
9 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ทําการปรับปรุงเนืUอหาวิชาศึกษา
ทัวไปจํ
9 านวน 21 หน่ วยกิต ภายใต้สามแนวคิดหลัก คือ
• Global mindsetsมีรายวิชาที9ครอบคลุมเกี9ยวกับโลกทัศน์ บริบทที9เป็ นพลเมือง
ของสังคมไทย สังคมอาเซียน และสัง คมโลกในด้านกฏหมาย วัฒนธรรม และ
อารยธรรม
• Soft skill มีเนืUอหาคลอบคลุมเกี9ยวกับการเตรียมพร้อมด้านทักษะ การติดต่อ
ระหว่างบุคคล การสื9อสารระหว่างบุคคล มารยาททางสังคม การนํ าเสนอรายงาน
การพูดต่อชุมชน ธรรมเนียมการปฏิบตั ติ วั ขององค์กรคุณสมบัตดิ ้านพฤติกรรม
ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการออกกําลังกาย
• Spirit of Thammasatมีรายวิชาทีค9 รอบคลุมการทําประโยชน์ให้สงั คม ลักษณะ
project-based
รายวิชาศึกษาทัวไปมุ
9 ง่ สร้างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ9 งึ ประสงค์ในด้านต่างๆ ดังนีU
1. รูเ้ ท่าทันการเปลีย9 นแปลงของโลกด้านต่างๆ ทังU ในและต่างประเทศ
2. มีทกั ษะในการศึกษาค้นคว้าเพิม9 เติมได้ด้วยตนเองซึ9งจะเป็ นรากฐานของการเรียนรู้
ตลอดชีวติ
3. มีองค์ความรูแ้ บบบูรณาการในศาสตร์ต่างๆ
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4. ได้รบั การพัฒนาบุคคลิกภาพให้สามารถเข้าสังคม ตลอดจนการดูแลสุขภาพในองค์รวม
เพื9อเตรียมความพร้อมให้สามารถศึกษาในระดับสูงและดําเนินชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
5. ได้รบั การปลูกฝงั จิตวิญญานธรรมศาสตร์ในด้านต่างๆ ตังU แต่เป็ นนักศึกษา เช่น การ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ 9นื และการช่วยเหลือสังคม
หลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัวไปจะมุ
9
่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดย
เน้นการปฏิบตั ิ โดยเปลีย9 นรูปแบบการสอนจากการป้อนความรูเ้ ป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นให้
ผูเ้ รียนคิด วิเคราะห์ ค้นคว้าด้วยตนเอง ผสมผสานการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนหลายรูปแบบ จัดชันU เรียนซึง9 เปิ ด
โอกาสให้นักศึกษาเรียนร่วมกับนักศึกษาในศาสตร์เดียวกันและนักศึกษาข้ามศาสตร์ การจัดการเรียนการ
สอนจะเน้ นการศึกษาภาคปฏิบตั แิ บบ active learning โดยให้มสี ดั ส่วนการบรรยายภาคทฤษฎีไม่เกิน
50% ส่งเสริมการใช้ส9อื electronic และ social media โดยมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า จัดทํารายงาน/
โครงงาน มีการวัดผลทีใ9 ช้กระบวนการทีห9 ลากหลาย
(2) หมวดวิชาพืนU ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชานีU คณะฯ
จะพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการใช้ปญั หาเป็ นหลักซึง9 ใช้อยู่เดิมให้มคี วามเข้มแข็งด้วย
การใช้ส9 ือ การสอนและการจัด สภาพแวดล้อมห้อ งเรียนที9มอี ุ ปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนทันสมัย
(smart classroom) ตลอดจนปรับปรุงเนืUอหาและเพิม9 รายวิชาใหม่ๆ ทีเ9 ป็ นวิทยาการใหม่และเหมาะสมกับ
ความต้องการใหม่ๆ ของประชาชนในสังคมดิจติ อลทีส9 ามารถหาความรูไ้ ด้อย่างกว้างขวางและไร้พรมแดน
เช่น ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื9อความสวยงาม การบริหารคลินิกทันตกรรม เน้นเนืUอหาในรายวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์ ชีวจริยศาสตร์ เพื9อให้บณ
ั ฑิตได้ตระหนักถึงความสําคัญการให้บริการด้วย
หัวใจทีเ9 ป็ นมนุ ษย์และมีคุณภาพสามารถตอบสนองและรับมือกับปญั หาสุขภาพช่องปากของประชากรใน
ปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม และปลูกฝงั ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะทางภาษา เปิ ดโอกาสให้นักศึกษา
รูจ้ กั โลกทัศน์ภายนอกให้มากขึนU เน้นให้นักศึกษารูจ้ กั การคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ มีโอกาสเรียนรูแ้ ละฝึ ก
ั หาจากตัว อย่ า งที9เ กิ ด ขึUน จริง ในชีว ิต ประจํ า วัน รู้จ ัก การสืบ ค้ น คว้ า ด้ ว ยการใช้ ส9 ือ
ปฏิบ ัติก ารแก้ ป ญ
อิเลคทรอนิกส์และมีวจิ ารณญาณในการเลือกสื9อหรือข้อมูลบนพืนU ฐานของความถูกต้อง การเสนอผลงาน
และการทํางานร่วมกันเป็ นทีม
(3) เน้ นการผลิตบัณฑิตที9มคี ุณลักษณะที9พงึ ประสงค์ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภาทังU
ยังมีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะวิชาชีพ (professional competencies) มีทกั ษะการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การดูแลรักษาและฟืU นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วย สามารถแลกเปลีย9 นเรียนรูอ้ งค์ความรูจ้ าก
ปราชญ์/ผู้รู้ใ นชุมชน การเรียนรู้จากปญั หาภายในชุมชนและประชาชน สร้างประสบการณ์ และฝึ ก การ
ทํางานเป็ นทีมร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ (inter-professional) มีความรับผิดชอบต่ อสังคมและมี
คุณธรรม จริยธรรมของการเป็ นทันตแพทย์ทด9ี ี
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(4) เน้ นการผลิตทันตแพทย์ท9มี คี วามรู้ความสามารถ พัฒนาองค์ความรู้ ส่ งเสริมให้
นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลีย9 นเรียนรูก้ บั วัฒนธรรมทีห9 ลากหลาย
(5) สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ชนั U นํ าในต่างประเทศ ทังU ในภูมภิ าคอาเซียนหรือ
ระดับนานาชาติ ให้มคี วามพร้อมในทักษะภาษา เพื9อสร้างศักยภาพรองรับการทํางานในอนาคต มีความรู้
ในการสืบค้นข้อมูลทีท9 นั สมัย การประยุกต์ใช้ความรูจ้ ากงานวิจยั กับการทํางานในชีวติ ประจําวัน เท่าทันต่อ
ความก้า วหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางทัน ตแพทยศาสตร์ท9ีมกี ารเปลี9ยนแปลงไปตลอดเวลา
ส่ ง เสริมการเรียนรู้ต ลอดชีว ิต สามารถรับมือ แนวโน้ มในอนาคตตามการเปลี9ยนแปลงด้านประชากร
สิง9 แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมทังU ในประเทศ ภูมภิ าคอาเชียน และระดับนานาชาติได้อย่างต่อเนื9อง
12.2. ความเกี+ยวข้องกับพันธกิ จของสถาบัน
ความคาดหวังในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ทส9ี าํ เร็จหลักสูตรนีU จะมีภาพลักษณ์ ดังนีU
“เป็ นบัณฑิ ตทันตแพทย์ที+มีความรู้ความสามารถเพียงพอ มีความคิ ดเชิ งวิ พากษ์และใฝ่ ร้ตู ลอด
ชีวิตมีทกั ษะในการทํางานเป็ นที มสุขภาพ และ ต้องเป็ นผูท้ ี+มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม เคารพศักดิY ศรี
ของความเป็ นมนุษย์และมีจิตอาสา”
ซึง9 มีความสอดคล้องกับพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
ทิศทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที9ต้องการเป็ นสถาบันการศึกษาที9มุ่งเน้ นผลิตทันต
แพทย์ทม9ี ศี กั ยภาพและโลกทัศน์ทก9ี ว้างไกลพร้อมต่อการเป็ น global citizen ทีส9 ามารถทํางานในทุกทีท9 วั 9
โลก มีความคิดเชิงวิพากษ์ และใฝ่รู้ตลอดชีวติ คิดและทําอย่างผู้นํา รู้จกั ตัด สินใจ รู้จกั การแสดงออกที9
ถูกต้องเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และยึดมันจิ
9 ตวิญญาณธรรมศาสตร์ คือ มีความเป็ นธรรม ตระหนักใน
สิท ธิห น้ า ที9ข องพลเมือ งที9ดี การยื9นมือ ให้แ ก่ ส ัง คมทุ ก เมื9อ ที9ม ีโ อกาส มีค วามรับ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและ
สิง9 แวดล้อม และมีความภาคภูมใิ จทีเ9 ป็ นส่วนหนึ9งของประชาคมและสังคมไทย”
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื+นที+เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิ ชาอื+นของมหาวิ ทยาลัย
13.1 รายวิ ชาในหลักสูตรที+เปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิ ชาอื+น
13.1.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
+
เป็ น รายวิช าที9มุ่ ง พัฒ นาผู้ เ รีย นให้ ม ีค วามรอบรู้อ ย่ า งกว้า งขวางมีโ ลกทัศ น์ ท9ี
กว้างไกลมีความเข้าใจธรรมชาติตนเองผูอ้ 9นื และสังคมเป็ นผูใ้ ฝ่รสู้ ามารถคิดอย่างมีเหตุผลสามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อสื9อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทังU ของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติสามารถนําความรูไ้ ปใช้ในการดําเนินชีวติ และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็ นอย่างดี มี
จํานวน 11 วิชา 30 หน่ วยกิตดังนีU
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(1) มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
TU 100 Civic Education
(2) มธ.101มธ.101โลก อาเซียน และไทย
TU101Thailand, ASEAN, and the World
(3) มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
TU 102Social Life Skills
(4) มธ.103บูรณาการศาสตร์แห่งความยังยื
9 น
TU 103 Integrated Science of Sustainability
(5) มธ.104การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
TU 104Critical Thinking,Reading,and Writing
(6) มธ.105ทักษะการสื9อสารด้วยภาษาอังกฤษ
TU 105Communication Skills in English
(7) มธ.106ความคิดสร้างสรรค์และการสื9อสาร
TU 106 Creativity and Communication
(8) มธ.155 สถิตพิ นUื ฐาน
TU 155 Elementary Statistics
(9) พจพ.200การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1
(10)พจพ.201ประเด็นทางกาย จิต และสังคมในวิชาชีพแพทย์ 1
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1
(11)พจพ.203แพทยศาสตรศึกษาทันยุคการเปลีย9 นแปลง
CMM 203 Transformative Medical Education

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
4(3-2-7)

13.1.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ
เป็ นรายวิชาเฉพาะด้านวิชาพืUนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที9มุ่งหมายให้ผู้เรียนมี
ความรูค้ วามเข้าใจและปฏิบตั งิ านทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ มีจาํ นวน 20 วิชา ดังนีU
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จํานวน 5 วิชา(10หน่ วยกิต)
(1) วท.124เคมีพนUื ฐานสําหรับแพทย์
2 (2-0-4)
SC 124Fundamental Chemistry for Medicine
(2) วท.136 ฟิสกิ ส์
3(3-0-6)
SC 136 Physics
(3) วท.142 คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
SC 142 Mathematics for Science
9
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(4) วท.174ปฏิบตั กิ ารเคมีพนUื ฐานสําหรับแพทย์
1(0-2-2)
SC 174 Fundamental Chemistry Laboratory
(5) วท.186 ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
1(0-3-0)
SC 186 Physics Laboratory
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์ จํานวน 15วิชา(50หน่ วยกิต)
(1) พจพ.110 ชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-2-5)
CMM 110 Medical Biology
(2) พจพ.111 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทางการแพทย์
1(0-2-2)
CMM 111 Laboratory Medical Biology
(3) พจพ.204จริยธรรมและระเบียบวิธวี จิ ยั
2(2-0-4)
CMM 204 Research Ethic and Methodology
(4) พจพ.205ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา
2(2-0-4)
CMM 205 Biostatistics and Epidemiology
(5) พจพ.206 องค์ความรูพ้ นUื ฐานสําหรับวิชาแพทย์
4(3-2-8)
CMM 206 Fundamentals of Medicine
(6) พจพ.207 บทนําคลินิกและอาการวิทยา
4(3-2-7)
CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology
(7) พจพ.211จากศาสตร์แห่งจีโนมและเวชศาสตร์ ปจั เจกบุคคลสู่ชุมชน 3(2-2-5)
CMM211 From Genomics &Personalise Medicine to Community
(8) พจพ.212 ระบบโลหิตและต่อมนํUาเหลือง
3(3-2-7)
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular Systems
(9) พจพ.213 ระบบภูมคิ ุม้ กันและจุลชีพ 1
4(3-2-7)
CMM 213 Immune System and Microbes 1
(10)พจพ.214ระบบภูมคิ ุม้ กันและจุลชีพ 2
4(3-2-7)
CMM 214 Immune System and Microbes 2
(11) พจพ.215 ระบบประสาทวิทยา 1
4(3-2-7)
CMM 215 Neurosciences 1
(12) พจพ.216 ระบบประสาทวิทยา 2
4(3-2-7)
CMM 216 Neurosciences 2
(13) พจพ.031หลักการทางเวชกรรม 1
4(3-2-7)
CMM 031 Fundamental Medicine 1
(14) พจพ.032หลักการทางเวชกรรม 2
4(3-2-7)
CMM 032 Fundamental Medicine 2
(15) พจพ.033พยาธิวทิ ยา
4(3-2-7)
CMM 033 Pathology
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13.2 รายวิ ชาในหลักสูตรที+เปิ ดสอนให้วิทยาลัย/คณะ/ภาควิ ชา/หลักสูตรอื+นต้องมาเรียน
- ไม่ม ี –
13.3 การบริ หารจัดการ
อาจารย์ผู้รบั ผิด ชอบหลัก สูต ร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แ ทนจากภาควิชาอื9นในคณะที9
เกี9ยวข้อง ด้านเนืUอหาการจัดตารางเรียนและสอบ เพื9อให้ได้เนืUอหาความรูต้ ามความต้องการของหลักสูตร
และทบทวนความต้องการหรือเงือ9 นไขการเรียนรูเ้ ป็ นระยะเพื9อปรับปรุงรายวิชาร่วมกัน
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หมวดที+ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ให้มคี วามรูค้ วามสามารถมีศกั ยภาพในการบูรณาการ
องค์ความรู้และมีทกั ษะการปฏิบตั ิงานอย่างรอบด้านที9ไ ด้ม าตรฐานสากลและตามหลักจรรยาบรรณแห่ ง
วิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี สามารถติดต่ อสื9อสารและปฏิบตั งิ านร่วมกับ
บุคลากรอื9นในทีมสุขภาพในการแก้ไขปญั หาและสร้างสรรค์สุขภาพช่องปากที9ดใี ห้แก่ประชาชน สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ในโรงพยาบาลทุกระดับและดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนตามขอบเขตที9รบั ผิดชอบ มี
โลกทัศน์ท9กี ว้างไกลพร้อมต่อการเป็ น global citizen ทีพ9 ร้อมทํางานในทุกทีท9 วโลก
ั9
ในขณะเดียวกัน ก็
จะต้องเป็ นผูส้ นใจใฝร่ ู้ ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื9อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และสามารถบูรณาการความรูร้ ่วมกับนักวิชาการแขนงต่างๆ ตลอดจนตระหนักรูถ้ งึ สิทธิหน้ าทีแ9 ละความ
รับผิดชอบของการเป็ นพลเมืองทีด9 ี และมีความภาคภูมใิ จทีเ9 ป็ นส่วนหนึ9งของสังคมและประชาคมไทย
1.2 ความสําคัญ
ด้วยวิสยั ทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์พฒ
ั นาการศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพในศตวรรษ
ที9 21 (พ.ศ. 2557-2561) ต้องการทําให้การศึกษาสําหรับบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยตังU อยู่บน
ฐานของความร่วมมือระหว่างระบบการจัดการศึกษาและระบบสุขภาพของประเทศ บุคลากรทีผ9 ลิตจะต้องมี
คุณลักษณะ ทัก ษะ และความรู้ค วามสามารถด้านวิชาการ และการใช้ภาษาอังกฤษ เพื9อรองรับความ
ต้องการการรับบริการทางสุขภาพในอนาคต และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาและ
สภาวิชาชีพ มีการใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาเพื9อการเรียนรูใ้ หม่ (Transformative learning) เพื9อให้
บุคลากรด้านสุขภาพเกิดการเรียนรูท้ 9นี ํ าไปสู่การเปลีย9 นแปลงตนเอง มีการสร้างสํานึกใหม่ เปลีย9 นแปลง
วิธกี ารคิด ทัศนคติ และโลกทัศน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก และความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความตื9น รู้ มีท ัก ษะในการค้ น คว้ า วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ สะท้ อ นย้อ นคิด มีค วามคิด สร้า งสรรค์แ ละ
จินตนาการ เป็ นผูน้ ําการเปลีย9 นแปลงและสามารถให้บริการเป็ นทีมด้วยหัวใจของความเป็ นมนุ ษย์และเท่า
เทียมกัน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื9อให้
บัณฑิตทีส9 าํ เร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลกั ษณะดังนีU
1.3.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เจตคติอนั ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
1.3.2 มีความซื9อสัตย์ มีระเบียบวินยั
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1.3.3 มีจติ สํานึกดูแลผูป้ ว่ ยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ ^ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
1.3.4 ปฏิบตั ติ นตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของสภาวิชาชีพและกฎหมายที9
เกีย9 วข้อง
1.3.5 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ท9เี ป็ นพืUนฐานชีวติ ความรูพ้ Uนื ฐานทาง
มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
1.3.6 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และ
ทันตแพทย์ รวมถึงมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
1.3.7 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสําคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนํ าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบําบัดโรค ฟืU นฟู คงสภาพในช่อง
ปาก โดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
1.3.8 มีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในการเปลี9ย นแปลงของเทคโนโลยี สัง คม วัฒ นธรรมและ
สิง9 แวดล้อมทีม9 ผี ลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ
1.3.9 มีทกั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบมีเหตุผล รวมถึงการมี
ความคิดสร้างสรรค์
1.3.10 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ โดย
อาจใช้รว่ มกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
1.3.11 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ9 หมาะสม
ในการให้การรักษาทางทันตกรรม
1.3.12 สามารถวิเ คราะห์ปญั หาเพื9อ ไปแก้ไ ขให้ส อดคล้อ งกับสถานการณ์ แ ละบริบททาง
สุขภาพทีเ9 ปลีย9 นไป
1.3.13 มีมนุ ษยสัมพันธ์ท9ดี ี นํ าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับ
ผูอ้ 9นื และดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.14 รูจ้ กั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
1.3.15 มีความรับผิดชอบบทบาทหน้าทีก9 ารงาน มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ ามกติกาของสังคม
1.3.16 มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนเองในสังคมและวัฒนธรรม และภาวะเศรษฐกิจ
ได้อย่างเหมาะสม
1.3.17 มีทกั ษะในการสื9อสารและสร้างสัมพันธภาพทีด9 กี บั ผูป้ ว่ ยและบุคคลอื9นอย่างเหมาะสม
1.3.18 มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็ นของวิชาชีพ
1.3.19 สามารถประยุ ก ต์ใ ช้ต รรกะ คณิต ศาสตร์แ ละสถิติใ นการแนะนํ าและประกอบการ
ตัดสินใจให้การรักษาทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม
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1.3.20 มีท ักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร การปฏิบ ัติงาน การศึกษา
ค้นคว้าและประมวลข้อมูล
1.3.21 สามารถรวบรวมข้อมูล โดยซัก ประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่ว ยทังU ทาง
การแพทย์และทางทันตกรรม รวมทังU การบันทึก เวชระเบียนของผู้ป่วยได้อ ย่างถู กต้อ ง เป็ นระบบตาม
มาตรฐานสากล
1.3.22 สามารถวินิจฉัยเบือU งต้น และวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปรผลที9ได้จาก
ข้อมูลต่าง ๆ จากการตรวจผูป้ ว่ ย
1.3.23 สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ทําการปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์กรณีจําเป็ น และ/หรือส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยไปรับการรักษาต่อได้
1.3.24 สามารถจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรม ฟืU นฟูสภาพช่องปาก และส่งต่อผูป้ ่วยไปรับ
การรักษาต่อในกรณีซบั ซ้อน รวมทังU การติดตาม และประเมินผลการรักษา
1.3.25 สามารถป้อ งกันและจัดการภาวะฉุ ก เฉิ น ภาวะแทรกซ้อ นทางทันตกรรม และทาง
การแพทย์
1.3.26 สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทังU ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยผ่านแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. แผนพัฒนาปรับปรุงคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน ภายใน 5 ปี
การพัฒนา/เปลี+ยนแปลง

กลยุทธ์

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรให้ม ี
มาตรฐานไม่ต9 ํากว่าที9 สกอ.
กําหนด

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพนUื ฐานจาก
มาตรฐานวิชาชีพ และหลักสูตรใน
ระดับสากล
- ติ ด ตามประเมิน หลัก สู ต รอย่ า ง
สมํ9าเสมอ
2.2 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด
- ติดตามความเปลีย9 นแปลงในความ
คล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้ ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและการ
บัณฑิตและการเปลีย9 นแปลงของ เปลีย9 นแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
- ดําเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตและการ
เปลีย9 นแปลงของเทคโนโลยี
14

หลักฐาน/ตัวบ่งชี]
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร

- รายงานการประเมินความพึง
พอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
- ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ในการทํางาน โดยเฉลีย9 ในระดับดี

มคอ.2

การพัฒนา/เปลี+ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี]

2.3 ปรับปรุงปจั จัยสนับสนุ นการ
เรียนการสอน

- สํารวจความต้องการของอาจารย์
และนักศึกษา
- จัดหาและจัดสรรทุนเพื9อปรับปรุง
ปจั จัยสนับสนุ นการเรียนการสอน
ให้มคี วามทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพยิง9 ขึนU

- จํานวนครังU ในการสํารวจมีจาํ นวน
ไม่น้อยกว่า 1 ครังU /ปีการศึกษา
- รายงานการสํารวจความต้องการ
- จํานวนเงินทุนทีเ9 พิม9 ขึนU จากปีท9ี
ผ่านมาไม่น้อยกว่า 10%
-จํานวนอุปกรณ์ กิจกรรม
โครงการทีป9 รับปรุงปจั จัยสนับสนุ น
การเรียนการสอนมีไม่น้อยกว่า 2
ครังU /ปีการศึกษา
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หมวดที+ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนิ นการ และ
โครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ปี ก ารศึ ก ษาจัด ระบบภาคการศึ ก ษาแบบทวิภ าค แต่ ล ะภาคการศึ ก ษาใช้ จํ า นวน
ระยะเวลาการเรียนการสอนขึนU อยู่กบั กําหนดการเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาตามทีค9 ณะทันตแพทยศาสตร์
กําหนดในแต่ละปีการศึกษา
1.1.2 ระยะเวลาการศึกษา แบ่งเป็ น 3 ระยะ คือ
1.1.2.1 ระยะที9 1 ศึกษาทางด้านวิชาศึกษาทัวไปกลุ
9
่มวิชาพืUนฐานวิชาชีพ หมวดวิชา
พืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสาตร์ และวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
1.1.2.2 ระยะที9 2 ศึกษาทางด้านวิชาศึกษาทัวไป
9 ส่วนที9 2 และกลุ่มวิชาพืนU ฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาพืนU ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
1.1.2.3 ระยะที9 3 ศึกษาทางด้านคลินิก
1.1.3 จํานวนเวลาทีใ9 ช้ในการศึกษา
ใช้เวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรสิบสองภาคการศึกษาโดยแบ่งเป็ น 3 ระยะ ดังนีU
1.1.3.1 ระยะที9 1 ใช้ระยะเวลาการศึกษาสองภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษาวิชาศึกษาทัวไป
9
กลุ่มวิชาพืUนฐานวิชาชีพ หมวดวิชาพืUนฐานทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสาตร์ รายวิชา พจพ.110 ชีววิทยา
ทางการแพทย์วชิ า (Medical Biology)และพจพ.111ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทางการแพทย์(Laboratory
Medical Biology) และวิชาเลือกเสรี
1.1.3.2 ระยะที9 2 ใช้ระยะเวลาการศึกษาหกภาคการศึกษาปกติโดยศึกษาด้านวิชาศึกษา
ทัวไป
9 ส่วนที9 2 และกลุ่มวิชาพืนU ฐานวิชาชีพหมวดวิชาพืนU ฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยศึกษาด้านพืนU ฐานวิชาชีพและวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ในรายวิชา ระดับ 200-400 ทุกวิชา
1.1.3.3 ระยะที9 3 ระยะเวลาการศึกษาสีภ9 าคการศึกษาปกติ โดยศึกษารายวิชาทาง
ด้านคลินิก
สําหรับผู้ท9ไี ด้รบั การยกเว้นไม่ต้องศึก ษาในวิชาศึกษาทัวไปและวิ
9
ชาเลือ กเสรี จะต้อ ง
ศึกษาให้ครบสิบภาคการศึกษาปกติในระยะที9 2 และ 3
รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1.3.4 จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture type) ในกลุ่มวิชาศึกษาทัวไป
9
1.1.3.5 จัดการศึกษาทีบ9 รู ณาการเนืUอหาหลายวิชาเข้าด้วยกัน และใช้กระบวนการเรียนรู้
โดยใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem–Based Learning, PBL) ระบบการศึกษาเป็ นหน่ วยการเรียน (Block)
ตลอดระยะเวลาจนจบการศึกษา
16
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1.1.4 การเปิ ด และการปิ ด ภาคการศึก ษา ให้เ ป็ น ไปตามที9ค ณะทัน ตแพทยศาสตร์ และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจฬุ าภรณ์กําหนด
1.1.5 การเรียนการสอนในวิชาศึกษาทัวไป
9 วิชาเลือกเสรี ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชันU ปริญญาตรี พ.ศ.2540 และฉบับแก้ไขเพิม9 เติมถึงปจั จุบนั
(ฉบับที9 3) พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิ ตในระบบทวิ ภาค
ไม่ม ี
2. การดําเนิ นการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนิ นการเรียนการสอน
2.1.1 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที9 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที9 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
 วัน– เวลาราชการปกติ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............
2.1.2 ระบบการศึกษาเป็ นหน่ วยการเรียน (Block) (เดือนกรกฎาคม ถึง มิถุนายน)
 วัน– เวลาราชการปกติ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............
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2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนการรับนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม ดังนีU
2.2.1 กลุ่มที9 1 รับผูส้ าํ เร็จการศึกษาชันU มัธยมศึกษาปีท9ี 6
- ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั นU มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท9ี 6 หรื อ เที ย บเท่ า ตามหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ
- ผู้ ท9ีสํ า เร็จ การศึก ษาจากโรงเรีย นนานาชาติใ นประเทศไทย เทีย บเท่ า ระดับ ชันU
มัธยมศึกษาปี ท9ี 6 ที9ได้รบั การเทียบความรูจ้ ากกลุ่มทะเบียนและสารสนเทศทางการ
ศึกษา สํานักทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันU
พืนU ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ หรือ
- สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่างประเทศ หรือกําลังศึกษาในโรงเรียน
มัธ ยมศึ ก ษาในต่ า งประเทศ เที ย บเท่ า ระดั บ ชั นU มัธ ยมศึ ก ษาปี ท9ี 6 ในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยนักเรียนจะต้องมีใบรับรองเทียบความรูจ้ ากกลุ่ม
ทะเบีย นและสารสนเทศทางการศึ ก ษา สํ า นั ก ทดสอบทางการศึ ก ษา (สทศ.)
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันU พืนU ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 กลุ่มที9 2 รับผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื9นๆ (นักศึกษากลุ่มนีUจะได้รบั การ
ยกเว้นไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาศึกษาทัวไป
9 และวิชาเลือกเสรี) ต้องมีคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนีU
(1) อายุไม่เกิน 28 ปีบริบรู ณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาของปีการศึกษาทีส9 มัคร
(2) เป็ นผู้กําลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(3) มีระดับคะแนนเฉลี9ยสะสมไม่ต9 ํ ากว่ า 3.00 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) โดยมีระดับ
คะแนนทุกรายวิชาทีศ9 กึ ษามาไม่ต9 ํากว่าระดับ C
2.2.3 แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ทก9ี ําหนด
2.2.4 แสดงผลการทดสอบความรู้มาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามเกณฑ์ท9ี
กําหนด
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
กลุ่มที9 1 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาชันU มัธยมศึกษาปีท9ี 6 ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนีU
(1) ผ่านเกณฑ์การทดสอบพืนU ฐานความรูต้ ามทีค9 ณะทันตแพทยศาสตร์กําหนด
(2) ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
(3) ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
กลุ่มที9 2 ผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนีU
(1) ผ่านเกณฑ์การทดสอบพืนU ฐานความรูต้ ามทีค9 ณะทันตแพทยศาสตร์กําหนด
(2) ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
(3) ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์
18
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็ นระดับมหาวิทยาลัยนักศึกษาทีเ9 ข้าศึกษา
รวมทังU นักศึกษาต้องอยูห่ อพักจึงต้องฝึกเรือ9 งการมีวนิ ยั การบริหารเวลา และวิธกี ารเรียนในมหาวิทยาลัย
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนิ นการเพื+อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดทําคู่มอื นักศึกษา จัดโครงการพบอาจารย์ทป9ี รึกษา เพื9อ
แนะนํ าการวางเป้าหมายชีว ิต เทคนิค การเรียนในมหาวิทยาลัย การแบ่งเวลา การรู้หน้ าที9แ ละมีความ
รับผิดชอบต่อตัวเอง รวมถึงการแบ่งเวลาให้เหมาะสมทังU ส่วนการเรียนและกิจกรรม
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ าํ เร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (2558-2563)
ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษากลุ่มที9 1 ปีละ 18 คน และกลุ่มที9 2 เมือ9 กุล่มที9 1 ไม่ครบตามจํานวน
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
ชันU ปี ท9ี 1
ชันU ปี ท9ี 2
ชันU ปี ท9ี 3
ชันU ปี ท9ี 4
ชันU ปี ท9ี 5
ชันU ปี ท9ี 6
รวม
บัณฑิตทีค9 าดว่าจะ
สําเร็จการศึกษา

15
8

18
15
8

18
18
15
8

18
18
18
15
8

23
-

41
-

59
-

77
-

19

18
18
18
18
15
8
95
-

18
18
18
18
18
15
105
8

15
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2.6 งบประมาณตามแผน
รายการ

งบประมาณ
ปี 2558

งบประมาณ
ปี 2559

งบประมาณ
ปี 2560

งบประมาณ
ปี 2561

งบประมาณ
ปี 2562

งบประมาณปี
2563

งบประมาณ
ปี 2564

รายรับ
1. ส่วนแบ่งค่าสมัครสอบ
จากมหาวิทยาลัย
2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
เหมาจ่าย
3. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

158,400

160,000

160,000

200,000

240,000

240,000

240,000

10,546,470

31,665,690

52,779,510

73,894,530

95,017,950

116,165,370

126,784,380

253,530

734,310

1,220,490

1,705,470

2,182,050

2,634,630

2,815,620

รวมรายรับทัง] สิ] น

10,958,400

32,560,000

54,160,000

75,800,000

97,440,000

119,040,000

129,840,000

1,497,600

2,632,800

2,800,000

3,220,000

3,864,000

4,443600

5,110,200

1,086,000
164,900
170,000
40,000
150,000
20,000

1,396,000
900,000
300,000
80,000
300,000
500,000

1,535,600
1,000,000
3,000,000
150,000
300,000
1,000,000

1,690,000
1,100,000
3,000,000
150,000
300,000
1,000,000

1,859,000
1,210,000
3,000,000
200,000
300,000
1,000,000

2,045,000
1,331,000
3,000,000
200,000
300,000
1,000,000

2,249,500
1,464,100
3,000,000
200,000
300,000
1,000,000

10,000

500,000

500,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

2,000,000

500,000
1,800,000

1,500,000
500,000
5,400,000

1,500,000
500,000
10,800,000

1,500,000
500,000
10,800,000

1,500,000
500,000
10,800,000

ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าใช้จ่ายคงที+
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
งบดําเนิ นการ
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค
หมวดสวัสดิการ
หมวดค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
งบเงิ นอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
(2) ค่าใช้จ่ายผันแปร
งบดําเนิ นการ
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดค่าวัสดุ
งบเงิ นอุดหนุน
หมวดเงินอุดหนุน
รวมค่าใช้จ่ายทัง] สิ] น

7,689,551

23,046,314

38,407,667

53,768,000

69,121,193

84,453,986

92,081,877

10,828,051

29,655,114

48,693,267

65,228,000

81,554,193

98,773,586

107,405,677

จํานวนนักศึกษา

18

36

54

72

90

108

108

จุดคุ้มทุน (คน)

17

25

35

37

40

45

44

หมายเหตุ: การบริหารจัดการเป็ น โครงการบริการการศึกษา (เพื9อรับปริญญา)
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชันU เรียน
แบบทางไกลผ่านสื9อสิง9 พิมพ์เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื9อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื9อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื9อหลัก (E – learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื9น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิ ต รายวิ ชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิ ทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย ให้เป็ นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชันU ปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไข
เพิม9 เติม) ข้อ 10.10 และ ข้อ 15
2) หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็ นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรือ9 ง หลักเกณฑ์ และเงือ9 นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามโครงการและ
การจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้สู อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิ ต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
+
ส่วนที+ 1
(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(2) กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(4) กลุ่มวิชาภาษา
ส่วนที+ 2
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพืนU ฐานวิชาชีพ
(1.1) หมวดวิชาพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(1.2) หมวดวิชาพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
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238 หน่ วยกิ ต

21
6
3
3
9
9
61
11
50

30 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิ ต
202 หน่ วยกิ ต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
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(2) กลุ่มวิชาชีพ
(2.1) หมวดวิชาชีพบังคับ
(2.2) หมวดวิชาชีพบังคับเลือก
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี

141
139
2

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
6 หน่ วยกิ ต

3.1.3 รายวิ ชาในหลักสูตร
3.1.3.1 รายวิชาทีจ9 ะเปิดสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) มี
หลักเกณฑ์ การกําหนดรหัสวิชาดังนีU
(1) กําหนดรหัสไว้ 5 ตัว โดยที9 2 ตัวแรกเป็ นตัวอักษร 3 ตัวหลังเป็ นตัวเลข
(2) ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชาใช้รหัส “ทพ” (DS)และ “พจพ” (CMM)
(3) ตัวเลข 3 ตัวหลังมีหลักเกณฑ์ ดังนีU
หลักร้อย หมายถึง ชันU ปีทศ9ี กึ ษา
หลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา ดังนีU
0 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัวไป
9
1 หมายถึง หมวดวิชาชีววิทยาช่องปาก
2 หมายถึง หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก
3 หมายถึง หมวดวิชาสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
4 หมายถึง หมวดวิชาทันตกรรมอนุ รกั ษ์
5 หมายถึง หมวดวิชาทันตกรรมฟืU นฟู
6 หมายถึง หมวดวิชาคลินิกทันตกรรม
7 หมายถึง หมวดวิชาจริยศาสตร์และพัฒนาทักษะพืนU ฐานความเป็ น
วิชาชีพทันตแพทย์
8 หมายถึง หมวดวิชาวิจยั
9 หมายถึง หมวดวิชาชีพบังคับเลือก
หลักหน่ วย หมายถึงลําดับวิชาทีด9 ําเนินการสอนของหมวดวิชาในแต่ละชันU ปีทศ9ี กึ ษา(ยกเว้น 0)
3.1.3.2 รายวิ ชาและข้อกําหนดของหลักสูตร
ก) หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป
+
30 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป
9 รวมไม่น้อยกว่า 30 หน่ วยกิต
ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไป
9 ซึง9 แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที19 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาศึกษาทัวไปในกลุ
9
่มวิชามนุ ษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา ตามทีม9 หาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 7วิชา
21 หน่ วยกิต ดังนีU
22
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(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(3-0-6)
TU 100 Civic Education
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย
3(3-0-6)
TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
(2) กลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์
มธ.102ทักษะชีวติ ทางสังคม
3(3-0-6)
TU 102Social Life Skills
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
มธ.103บูรณาการศาสตร์แห่งความยังยื
9 น
3(3-0-6)
TU 103 Integrated Science of Sustainability
(4) กลุ่มวิชาภาษา*(เป็ นไปตามข้อปฏิบตั กิ ารศึกษากลุ่มวิชาภาษาในหลักสูตรฯ 2558 วิชาศึกษาทั 9วไป)
มธ.104การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวจิ ารณญาณ
3(3-0-6)
TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื9อสารด้วยภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
TU 105 Communication Skills in English
มธ.106ความคิดสร้างสรรค์และการสื9อสาร
3(3-0-6)
TU 106Creativity and Communication
ส่วนที9 2 นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัวไป
9 ส่วนที9 2 จํานวน 4 วิชา 9 หน่ วยกิต
ดังนีU
มธ. 155 สถิตพิ นUื ฐาน
3(3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
พจพ.200การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
1(1-0-2)
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1
พจพ.201ประเด็นทางกาย จิต และสังคมในวิชาชีพแพทย์ 1
1(1-0-2)
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1
พจพ.203แพทยศาสตรศึกษาทันยุคการเปลีย9 นแปลง
4(3-2-7)
CMM 203 Transformative Medical Education
ข. หมวดวิ ชาเฉพาะ นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาเฉพาะ80วิชา จํานวน
204 หน่ วยกิต ดังนีU
(1) กลุ่มวิชาพืนU ฐานวิชาชีพ21วิชา จํานวน 61 หน่ วยกิต
(1.1) หมวดวิชาพืนU ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 วิชา จํานวน 11หน่ วยกิต
23

มคอ.2

วท.124เคมีพนUื ฐานสําหรับแพทย์
2(2-0-4)
SC 124Fundamental Chemistry for Medicine
วท.136ฟิสกิ ส์
3(3-0-6)
SC 136 Physics
วท.142คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
SC 142 Mathematics for Science
วท.174ปฏิบตั กิ ารเคมีพนUื ฐานสําหรับแพทย์
1(0-2-2)
SC 174 Fundamental Chemistry Laboratory
วท.186ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์
1(0-2-1)
SC 186 Physics Laboratory
ทพ.211 วัสดุศาสตร์พนUื ฐานสําหรับทันตแพทย์
1(1-0-2)
DS 211Introduction to Material Science
(1.2) หมวดวิชาพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 15วิชา จํานวน50 หน่ วยกิต
พจพ.110 ชีววิทยาทางการแพทย์
3(2-2-5)
CMM 110 Medical Biology
พจพ.111 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทางการแพทย์
1(0-2-2)
CMM 111Laboratory Medical Biology
พจพ.204จริยธรรมและระเบียบวิธวี จิ ยั
2(2-0-4)
CMM 204 Research Ethic and Methodology
พจพ.205ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา
2(2-0-4)
CMM 205 Biostatistics and Epidemiology
พจพ.206 องค์ความรูพ้ นUื ฐานสําหรับวิชาแพทย์
4(3-2-8)
CMM 206 Fundamentals of Medicine
พจพ.207 บทนําคลินิกและอาการวิทยา
4(3-2-7)
CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology
พจพ.211จากศาสตร์แห่งจีโนมและเวชศาสตร์ ปจั เจกบุคคลสู่ชุมชน
3(2-2-5)
CMM211 From Genomics &Personalise Medicine to Community
พจพ.212 ระบบโลหิตและต่อมนํUาเหลือง
3(3-2-7)
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular Systems
พจพ.213 ระบบภูมคิ ุม้ กันและจุลชีพ 1
4(3-2-7)
CMM 213 Immune System and Microbes 1
พจพ.214ระบบภูมคิ ุม้ กันและจุลชีพ 2
4(3-2-7)
CMM 214 Immune System and Microbes 2
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พจพ.215ระบบประสาทวิทยา 1
CMM 215 Neurosciences 1
พจพ.216ระบบประสาทวิทยา 2
CMM 216 Neurosciences 2
พจพ.031หลักการทางเวชกรรม 1
CMM.031Fundamental Medicine 1
พจพ. 032หลักการทางเวชกรรม 2
CMM.032Fundamental Medicine 2
พจพ. 033พยาธิวทิ ยา
CMM.033Pathology
(2) กลุ่มวิชาชีพ จํานวน 59 วิชา 141 หน่ วยกิต
(2.1) หมวดวิชาชีพบังคับจํานวน 139 หน่ วยกิต
(2.1.1) หมวดวิชาชีววิทยาช่องปากจํานวน 4 วิชา 10 หน่ วยกิต
ทพ.311กายวิภาค และการพัฒนาของอวัยวะช่องปาก
DS 311Anatomy and Development of Oral Tissue
ทพ.312 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้า
DS 312 Craniofacial Development
ทพ.313 สิง9 แวดล้อมในช่องปาก
DS 313Oral Environment
ทพ.314วิทยาการโรคฟนั ผุ
DS 314Cariology
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4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)
4(3-2-7)

3(2-2-5)
1(1-0-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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(2.1.2) หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก จํานวน 8วิชา 21 หน่ วยกิต
ทพ.322พืนU ฐานทางภาพถ่ายวินิจฉัยของช่องปาก
3(2-2-5)
กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
DS 322 Introduction to Oral and Maxillofacial Imaging
ทพ.323เวชศาสตร์ช่องปาก
2(2-0-4)
DS 323 Oral Medicine
ทพ.324พยาธิวทิ ยาช่องปาก
3(2-2-5)
DS 324Oral Pathology
ทพ.421ศัลยศาสตร์ช่องปาก
4(3-2-7)
DS 421Oral Surgery
ทพ.422 ศัลยศาสตร์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า
3(3-0-6)
DS 422Oral and Maxillofacial Surgery
ทพ.423การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม
1(1-0-2)
DS 423 Treatment Planning in Dentistry
ทพ.424เภสัชวิทยาคลินิกทางทันตกรรม
1(1-0-2)
DS.424 Clinical Pharmacology in Dentistry
ทพ.425ทันตกรรมโรงพยาบาล
4(3-2-7)
DS 425 Hospital Dentistry
(2.1.3) หมวดวิชาสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก จํานวน 7 วิชา 20 หน่ วยกิต
ทพ.431ทันตกรรมป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
DS 431 Preventive Dentistry and Oral Heallth Promotion
ทพ.432วิทยาการระบาดสุขภาพช่องปากพืนU ฐาน
DS 432Basic Oral Epidemiology
ทพ.433การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับชุมชนและเครือข่าย
DS 433Oral Health Promotion Planning at the Community and
Network Levels
ทพ.434ทันตกรรมจัดฟนั พืนU ฐาน
DS 434 Basic Orthodontics
ทพ.435ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
DS 435 Geriatric Dentistry
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1(1-0-2)
1(1-0-2)
4(3-2-7)

4(3-2-7)
2 (2-0-4)
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ทพ.531ทันตกรรมสําหรับเด็ก
DS 531Pediatric Dentistry
ทพ.631การฝึกปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคสนาม
DS 631 Field Practice on Oral Health Promotion
(2.1.4) หมวดวิชาทันตกรรมอนุ รกั ษ์ จํานวน 10 วิชา 19 หน่ วยกิต
ทพ.242ทันตกายวิภาคศาสตร์
DS 242Dental Anatomy
ทพ.243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
DS 243Dental Anatomy Laboratory
ทพ.245ทันตวัสดุศาสตร์
DS 245 Dental Materials
ทพ.341 ปริทนั ตวิทยา
DS 341Periodontology
ทพ.342ทันตกรรมหัตถการ
DS 342 Operative Dentistry
ทพ.343ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ
DS 343 Operative Dentistry Laboratory
ทพ.441 วิทยาเอ็นโดดอนท์
DS 441 Endodontology
ทพ.442 ปฏิบตั กิ ารวิทยาเอ็นโดดอนท์
DS 442 Endodontic Laboratory
ทพ.641 ทันตกรรมเพื9อความสวยงาม
DS 641 Aesthetic Dentistry
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4 (3-2-7)
4(0-8-4)

1(1-0-2)
1(0-3-2)
3(2-3-6)
4(3-2-7)
3(3-0-6)
2(0-6-4)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(1-0-2)
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(2.1.5) หมวดวิชาทันตกรรมฟืUนฟู จํานวน 9วิชา 18 หน่ วยกิต
ทพ.351 ระบบบดเคียU ว
DS 351 Masticatory System
ทพ.352 ความเจ็บปวดของศีรษะ ใบหน้าและช่องปาก
DS 352 Head, Face and Oral Pain
ทพ.451ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมทังU ปาก
DS 451 Complete Denture
ทพ.452ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมทังU ปาก
DS 452 Complete Denture Laboratory
ทพ.453 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
DS 453 Removable Prosthodontics
ทพ.454 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
DS 454 Removable Prosthodontic Laboratory
ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมติดแน่ น
DS 455 Fixed Prosthodontics
ทพ.456 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมติดแน่ น
DS 456 Fixed Prosthodontics Laboratory
ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม
DS 457 Dental implantogy

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

(2.1.6) หมวดวิชาคลินิกทันตกรรม จํานวน 13 วิชา 39 หน่ วยกิต
สําหรับหมวดวิชาคลินิกทันตกรรม 1 หน่ วยกิต เท่ากับ 3.5 ชัวโมงปฏิ
9
บตั งิ านคลินิก
ต่อสัปดาห์ โดยจะต้องมีเวลาปฏิบตั งิ านคลินิกไม่ต9 ํากว่า 52 ชัวโมงต่
9
อหน่ วยกิต
ทพ.561คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมินความเสีย9 งโรคช่องปาก
2 หน่ วยกิต
DS 561 Oral Diagnostic and Risk Assessment Clinic
ทพ.562 คลินิกปริทนั ตวิทยา
4 หน่ วยกิต
DS 562Periodontic Clinic
ทพ.563 คลินิกทันตกรรมหัตถการ
4 หน่ วยกิต
DS 563 Operative Dentistry Clinic
ทพ.564 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์
3 หน่ วยกิต
DS 564 Endodontic Clinic
28
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ทพ.565 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
DS 565 Oral Surgery Clinic
ทพ.566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมทังU ปาก
DS 566 Prosthodontic Clinic: Complete Denture
ทพ.567 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
DS 567 Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture
ทพ.568คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
DS 568PediatricDentistry Clinic
ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
DS 661Comprehensive Dentistry
ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมบางส่วนติดแน่ น
DS 662 Prosthodontic Clinic: Fixed Partial Denture
ทพ.663 คลินิกทันตกรรมบดเคียU ว
DS 663 Occlusion Clinic
ทพ.664คลินิกทันตกรรมจัดฟนั
DS 664Orthodontic Clinic
ทพ.665ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
DS 665 Field Hospital Dentistry

3 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
4 หน่ วยกิต
5 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
2(0-6-2)
4(0-12-4)

(2.1.7) หมวดวิชาจริยศาสตร์และความเป็ นวิชาชีพทันตแพทย์ จํานวน 4 วิชา 5 หน่ วยกิต
ทพ.371 การยศาสตร์ทางทันตกรรม
2(1-2-3)
DS 371 Ergonomics in Dentistry
ทพ 571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
1(1-0-2)
DS 571 Laws and Code of Ethics in Dentistry
ทพ 572 การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม
1(1-0-2)
DS 572 Dental Clinic Management
ทพ 671 ทันตนิตเิ วช
1(1-0-2)
DS 671 Forensic Dentistry
(2.1.8) หมวดวิชาวิจยั จํานวน 2 วิชา 7 หน่ วยกิต
ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์และระเบียบวิธวี จิ ยั
DS 581 Bioethics and Research Methodology
ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
DS 681 Research Project in Oral Health Science
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3(2-3-6)
4(0-12-4)
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(2.2) หมวดวิชาชีพบังคับเลือก
สําหรับวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับเลือก (ประสบการณ์วชิ าชีพ) นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา
วิชาดังต่อไปนีU จํานวน 1 วิชา โดยจะต้องมีเวลาปฏิบตั งิ านคลินิกไม่ต9 ํากว่า 52 ชัวโมงต่
9
อ 1 หน่ วยกิต
ทพ.69Xประสบการณ์วชิ าชีพ
2 หน่ วยกิต
DS 69X Professional Elective
ทพ.691ประสบการณ์วชิ าชีพ: คลินิกรังสีวนิ ิจฉัย
2 หน่ วยกิต
DS 691 Professional Elective: Clinical Diagnostic Radiology
ทพ.692ประสบการณ์วชิ าชีพ: เวชศาสตร์ช่องปากคลินิกและ
2 หน่ วยกิต
การวินิจฉัยโรคช่องปาก
DS 692 Professional Elective: Clinical Oral Medicine and
Oral Diagnosis
ทพ.693ประสบการณ์วชิ าชีพ: ศัลยศาสตร์ช่องปาก
2 หน่ วยกิต
DS 693 Professional Elective: Oral Surgery
ทพ.694ประสบการณ์วชิ าชีพ: ปริทนั ตวิทยา
2 หน่ วยกิต
DS 694 Professional Elective: Periodontics
ทพ.695ประสบการณ์วชิ าชีพ: ทันตกรรมบูรณะ
2 หน่ วยกิต
DS 695 Professional Elective: Restorative Dentistry
ทพ.696ประสบการณ์วชิ าชีพ: วิทยาเอ็นโดดอนท์
2 หน่ วยกิต
DS 696 Professional Elective: Endodontology
ทพ.697ประสบการณ์วชิ าชีพ: ทันตกรรมประดิษฐ์
2 หน่ วยกิต
DS 697 Professional Elective: Prosthodontics
ทพ.698ประสบการณ์วชิ าชีพ: ทันตกรรมสําหรับเด็ก
2 หน่ วยกิต
DS 698 Professional Elective: Pediatric Dentistry
ค. หมวดวิ ชาเลือกเสรี นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีท9มี กี ารเปิ ดสอนจากคณะต่ าง ๆ ในมหาวิทยาลัย
โดยนักศึกษาจะนําวิชาเหล่านีUมานับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ได้ ได้แก่
1) วิชาพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา
2) วิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทัวไปส่
9 วนที9 1 และส่วนที9 2 ทีใ9 ช้รหัสย่อ “มธ.” ทุกวิชา
3) วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ /ท.163 การเขียนเพื9อการสื9อสารในองค์กร
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3.1.4แสดงแผนการศึกษา
ชัน] ปี ที+ 1
ภาคการศึกษาที+ 1

ภาคการศึกษาที+ 2

ชื+อวิ ชา

หน่ วยกิ ต

ชื+อวิ ชา

หน่ วยกิ ต

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อ
สังคม
มธ.101 เศรษฐกิจการเมืองโลก อาเซียน
และไทย
มธ.103 บูรณาการศาสตร์แห่งความยังยื
9 น
มธ.105 ทักษะการสื9อสารด้วยภาษาอังกฤษ
วท.124เคมีพนUื ฐานสําหรับแพทย์
วท.174 ปฏิบตั กิ ารพืนU ฐานสําหรับแพทย์
วท.142 คณิตศาสตร์สาํ หรับวิทยาศาสตร์
วท.136ฟิสกิ ส์
วท.186ปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์

3

มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม
มธ.104การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ
มธ.106ความคิดสร้างสรรค์ และการสื9อสาร
มธ.155สถิตพิ นUื ฐาน
พจพ.110 ชีววิทยาทางการแพทย์
พจพ.111 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยา
ทางการแพทย์
วิชาเลือกเสรี (วิชาที9 1)
วิชาเลือกเสรี (วิชาที9 2)

3
3

รวม

22

รวม

3
3
3
2
1
3
3
1

22
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ชัน] ปี ที+ 2
ภาคการศึกษาที+ 1

ภาคการศึกษาที+ 2

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

พจพ.203แพทยศาสตรศึกษาทันยุคการ
เปลีย9 นแปลง
พจพ.204จริยธรรมและระเบียบวิธวี จิ ยั
พจพ.205ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา
พจพ.211จากศาสตร์แห่งจีโนมและ
เวชศาสตร์ ปจั เจกบุคคลสู่ชุมชน
พจพ.206 องค์ความรูพ้ นUื ฐานสําหรับวิชา
แพทย์
พจพ.207 บทนําคลินิกและอาการวิทยา
ทพ.211วัสดุศาสตร์พนUื ฐานสําหรับ
นักศึกษาทันตแพทย์
ทพ.242 ทันตกายวิภาคศาสตร์
ทพ.243 ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์

4

พจพ.200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพ
ทางการแพทย์
พจพ.201ประเด็นทางกาย จิต และสังคม
ในวิชาชีพแพทย์
พจพ.212 ระบบโลหิตและต่อมนํUาเหลือง
พจพ.213 ระบบภูมคิ ุม้ กันและจุลชีพ 1
พจพ.214ระบบภูมคิ ุม้ กันและจุลชีพ 2
พจพ.216 ระบบประสาทวิทยา 1
พจพ.217 ระบบประสาทวิทยา 2
ทพ. 245 ทันตวัสดุศาสตร์

1

3
4
4
4
4
3

รวม

24

รวม

2
2
3
4
4
1

1

1
1
22

32
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ชัน] ปี ที+ 3
ภาคการศึกษาที+ 1

ภาคการศึกษาที+ 2

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

พจพ.031หลักการทางเวชกรรม 1
พจพ.032หลักการทางเวชกรรม 2
พจพ.033พยาธิวทิ ยา
ทพ.311กายวิภาค และการพัฒนาของ
อวัยวะช่องปาก
ทพ.312 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ
และใบหน้า
ทพ.313สิง9 แวดล้อมในช่องปาก
ทพ.351 ระบบบดเคียU ว
ทพ.352 ความเจ็บปวดของศีรษะ ใบหน้า
และช่องปาก
รวม

4
4
4
3

3
3

2

ทพ.314 วิทยาการโรคฟนั ผุ
ทพ.322 พืนU ฐานทางภาพถ่ายวินิจฉัยของ
ช่องปากกระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า
ทพ.323 เวชศาสตร์ช่องปาก
ทพ.324 พยาธิวทิ ยาช่องปาก
ทพ.341 ปริทนั ตวิทยา
ทพ.342 ทันตกรรมหัตถการ
ทพ.343 ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ
ทพ.371 การยศาสตร์ทางทันตกรรม

2
3
4
3
2
2

22

รวม

22

1
3
1
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ชัน] ปี ที+ 4
ภาคการศึกษาที+ 1

ภาคการศึกษาที+ 2

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

ทพ.421 ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.431 ทันตกรรมป้องกันและสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก
ทพ.432 วิทยาการระบาดสุขภาพช่องปาก
พืนU ฐาน
ทพ.433 การวางแผนสุขภาพช่องปากระดับ
ชุมชนและเครือข่าย
ทพ.441 วิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.442 ปฏิบตั กิ ารวิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.451 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียม ทังU ปาก
ทพ.452 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมทังU ปาก
ทพ.453 ทันตกรรมประดิษฐ์:ฟนั เทียม
บางส่วนถอดได้
ทพ.454ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมบางส่วนถอดได้

4
1

ทพ.422 ศัลยศาสตร์ช่องปากกระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า
ทพ.423 การวางแผนรักษาทางทันตกรรม
ทพ.424 เภสัชวิทยาคลินิกทางทันตกรรม
ทพ.425 ทันตกรรมโรงพยาบาล
ทพ.434 ทันตกรรมจัดฟนั พืนU ฐาน
ทพ.435 ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียม
ติดแน่ น
ทพ.456 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมติดแน่ น
ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม

3

2
2

รวม

22

รวม

1
4
3
1
2
2
3

1
1
4
4
2
3

1

22
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ชัน] ปี ที+ 5
ภาคการศึกษาที+ 1

ภาคการศึกษาที+ 2

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

ทพ.531ทันตกรรมสําหรับเด็ก
ทพ.561 คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความเสีย9 งโรคช่องปาก
ทพ.562 คลินิกปริทนั ตวิทยา
ทพ.563 คลินิกทันตกรรมหัตถการ
ทพ.571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทันตแพทย์
ทพ.572 การบริหารจัดการคลินิก
ทันตกรรม
ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์และระเบียบวิธวี จิ ยั

4
2

รวม

19

ชื+อวิชา

ทพ.564 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.565 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์:
ฟนั เทียมทังU ปาก
ทพ.567 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์:
ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
ทพ.568คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก

4
4
1

หน่ วยกิ ต

3
3
2
3
4

1
3
รวม

15

ชัน] ปี ที+ 6
ภาคการศึกษาที+ 1
ชื+อวิชา

ทพ.641 ทันตกรรมเพื9อความสวยงาม
ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์:
ฟนั เทียมบางส่วนติดแน่ น
ทพ.663 คลินิกทันตกรรมบดเคียU ว
ทพ.664คลินิกทันตกรรมจัดฟนั
ทพ.671 ทันตนิตเิ วช
ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์
สุขภาพช่องปาก
รวม

ภาคการศึกษาที+ 2
หน่ วยกิ ต

ชื+อวิชา

หน่ วยกิ ต

1
5
2

ทพ.631 การฝึกปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากภาคสนาม
ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
ทพ.69X ประสบการณ์วชิ าชีพ

4
4
2

1
2
1
4
16

รวม

35

10

มคอ.2

3.1.5 คําอธิ บายรายวิ ชา
วิ ชาศึกษาทัวไป
+ ส่วนที+ 1
กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม

3 (3-0-6)

TU 100 Civic Education
ปลูกฝงั จิตสํานึก บทบาท และหน้ าที9ความรับผิดชอบของการเป็ นสมาชิกที9ดขี องสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธ ี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศกึ ษาต่างๆ ดูงานเป็ น
ต้น โดยนักศึกษาจะต้องจัดทําโครงการรณรงค์ เพื9อให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลีย9 นแปลง ในประเด็นที9
สนใจ
Instillation of social conscience and awareness of one’s role and duties as a good global
citizen. This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various case
studies and field study outings. Students are required to organise a campaign to raise
awareness or bring about change in an area of their interest.
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย

3 (3-0-6)

TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
ศึกษาปรากฏการณ์ ท9ีสําคัญ ของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือ ง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒ นธรรม โดยใช้ ก รอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบีย บวิจ ัย ทางสัง คมศาสตร์ ผ่ า นการอภิป รายและ
ยกตัว อย่างสถานการณ์ หรือบุ คคลที9ได้รบั ความสนใจ เพื9อ ให้เกิดมุมมองต่ อ ความหลากหลายและเข้า
ใจความซับซ้อนทีส9 มั พันธ์กนั ทังU โลก มีจติ สํานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความ
เชื9อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึนU
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done through
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising
examples of situations or people of interest. The purpose of this is to create a perspective of
diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global mindset and
to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview.
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กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
มธ.102ทักษะชีวิตทางสังคม

3 (3-0-6)

TU 102Social Life Skills
ทักษะสําคัญที9จะช่วยให้ประสบความสําเร็จและใช้ชวี ิตในสัง คมอย่างเป็ นสุข ด้วยการพัฒนา
ความสามารถการจัดการความเครียด การสร้างความมันคงทางอารมณ์
9
การเข้าใจตนเองและการปรับตัว
เมื9อเผชิญกับปญั หาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การได้รบั
ประสบการณ์และความซาบซึงU ในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุ ษย์ ในแขนงต่างๆ ทังU ทัศนศิลป์ ดนตรี
ศิลปะการแสดง และสถาปตั ยกรรม
Important skills for success in leading a happy life in society. Students learn to develop
their ability to manage stress, build emotional security, understand themselves and adapt to
psychological, emotional and social problems. Students also learn to understand the meaning of
aesthetics, experiencing and appreciating the relationship between art and humanity in different
fields, namely visual arts, music, performing arts and architecture.
กลุ่มวิ ชาวิ ทยาศาสตร์กบั คณิ ตศาสตร์
มธ.103 บูรณาการศาสตร์แห่งความยังยื
+ น

3 (3-0-6)

TU 103 Integrated Science of Sustainability
บูรณาการองค์ความรูท้ างวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อ9นื ๆ ที9เกี9ยวข้องกับธรรมชาติ
สิง9 แวดล้อมสรรค์สร้าง เศรษฐกิจและสังคมเพื9อนํ าไปสู่การพัฒนาที9ยงยื
ั 9 น การปรับเปลี9ยนวิถชี วี ติ เพื9อให้
สามารถป้องกัน บรรเทา ปรับตัว และสร้างความยังยื
9 นในพลวัตของโลกทังU ทางกายภาพและทางสังคมได้
อย่างเหมาะสม
Integrated study of science, mathematics and other scientific disciplines related to
nature, the built environment, economy and society, leading towards sustainable development.
The course also looks at lifestyle adaptation to enable prevention, mitigation and adaptation, as
well as suitably building sustainability in global dynamics, both physically and socially.
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กลุ่มวิ ชาภาษา
มธ.104 การคิ ด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ

3 (3-0-6)

TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณผ่านการตังU คําถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื9อจับสาระสําคัญ เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐาน
สนับสนุ น การใช้เหตุผลที9นําไปสู่ขอ้ สรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมี
เหตุ ผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้จกั ถ่ ายทอดความคิด และเชื9อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง
รวมถึงสามารถอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and evaluation
skills. Students learn how to read without necessarily accepting all the information presented in
the text, but rather consider the content in depth, taking into account the objectives, perspectives,
assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or strategies leading to the author’s
conclusion. The purpose is to apply these methods to students’ own persuasive writing based on
information researched from various sources, using effective presentation techniques.
มธ.105 ทักษะการสื+อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3 (3-0-6)

TU105 Communication Skills in English
พัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้ นความสามารถในการสนทนา
เพื9อแลกเปลีย9 นความคิดเห็น และการอ่าน เพื9อทําความเข้าใจเนืUอหาวิชาการในศาสตร์ต่างๆ ที9เกี9ยวข้อง
กับวิชาชีพของนักศึกษา
Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of
academic texts from various disciplines related to students’ field of study.
มธ.106 ความคิ ดสร้างสรรค์และการสื+อสาร

3 (3-0-6)

TU106 Creativity and Communication
กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็ นองค์ประกอบสําคัญ และการสื9อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ ^อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคมวัฒนธรรมสภาพแวดล้อม ทังU ในระดับ
บุคคลองค์กร และสังคม
Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and environmental
contexts, at personal, organisational and social levels
38

มคอ.2

วิ ชาศึกษาทัวไป
+ ส่วนที+ 2
มธ.155 สถิ ติพื]นฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
ลักษณะปญั หาทางสถิตทิ บทวนสถิตเิ ชิงพรรณนาความน่ าจะเป็ นตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัว
แปรสุ่มทวินามปวั ซงและปกติเทคนิคการชักตัวอย่างและการแจกแจงของตัวสถิตกิ ารประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมุตฐิ านเกีย9 วกับค่าเฉลีย9 ประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนจําแนก
ทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียวการทดสอบไคกําลังสอง
To identify the Nature of statistical problems; review of descriptive statistics; probability;
random variables and some probability distributions (binomial, poison and normal) ; elementary
sampling and sampling distributions; estimation and hypotheses testing for one and two
populations; one-way analysis of variance; simple linear regression and correlation; chi-square
test.
พจพ. 200 การพัฒนาความเป็ นวิ ชาชีพทางการแพทย์ 1
1 (1-0-2)
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1
รายวิช านีU จ ดั การเรีย นการสอนไปพร้อ มและบูร ณาการไปกับ การเรีย นในแต่ ล ะระบบเพื9อ ให้
นักศึกษา ตระหนักเกีย9 วกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ ปจั จัยทีเ9 กีย9 วข้องกับพฤติกรรมของมนุ ษย์ สิทธิเสรีภาพ
และหน้าทีข9 องประชาชน การสร้างมนุ ษยสัมพันธ์และการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ 9นื หลักพืนU ฐานของจริยศาสตร์ การ
วิเคราะห์และตัดสินใจทางจริยศาสตร์ การเข้าใจจิตใจของตนเองและผูอ้ 9นื การเห็นอกเห็นใจเพื9อนมนุ ษย์
การสื9อสารทีม9 ปี ระสิทธิภาพ การทํางานเป็ นทีม การบริหารความขัดแย้ง การบริหารความเครียดฝึก
ปฏิบตั กิ ารบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ฝึกวิเคราะห์และตัดสินทางจริยศาสตร์
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
This course runs currently with and fully integrated into each system, students realise
human behaviours and influencing factors, rights, freedom and roles of individuals, the building of
healthy relationship, being part of society, principle of ethics, analysis and decision making in
ethics. Understanding ourselves and other people, developing of sympathy, effective
communication, team working, conflict and stress management, social service, analyse and
making decisions over the ethical issues.
Field workshop is provided.
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พจพ. 201 ประเด็นทางกาย จิ ตและสังคมทางการแพทย์ 1
1 (1-0-2)
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1
รายวิช านีU จ ดั การเรีย นการสอนไปพร้อ มและบูร ณาการไปกับ การเรีย นในแต่ ล ะระบบเพื9อ ให้
นักเรียนตระหนักเกี9ยวกับความหมายของสุขภาพแบบองค์รวมโดยครอบคลุมทุกมิติของสุขภาพระบบ
สุขภาพ ดัชนีสุขภาพ และสังคม ภาวะสุขภาพตามวัยต่างๆ ภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ
ประสบการณ์ครอบครัว และชุมชนแบบองค์รวม แหล่งข้อมูลข่าวสาร ผลกระทบของปจั จัยต่างๆ ทีม9 ตี ่อ
สุขภาพบุคคล ครอบครัวและชุมชน วิธกี ารศึกษาข้อมูลชุมชน ทีส9 อดคล้องกับบริบทของสังคมวัฒนธรรม
This course runs currently with and fully integrated into each system, students realise the
meaning of holistic health care in all aspects of health, health system, health indicators and social
index, health situation in each age group and specific groups, family and community experiences
by using holistic approach, data and information resources, factors affecting to individual, family,
and community health, community study methods related to social and cultural context
พจพ. 203 แพทยศาสตร์ศึกษาทันยุคการเปลี+ยนแปลง
4 (3-2-7)
CMM 203 Transformative Medical Education
หลักการของแพทยศาสตร์ศึกษาทันยุคการเปลี9ยนแปลงปรัชญาและวัตถุ ประสงค์ของหลัก สูต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ บัณฑิตพึงประสงค์ วิธกี ารเรียนรูแ้ ละการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ประวัตศิ าสตร์การแพทย์ จริยศาสตร์ทางการแพทย์ บทบาทของแพทย์ในปจั จุบนั
เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ทักษะพืUนฐานทางวิชาชีพ การเรียนรูท้ 9ผี ู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง การเรียนรู้โดยใช้
ปญั หาเป็ นหลักและชุมชนเป็ นฐาน การดูแลผูป้ ่วยแบบองค์รวม ฝึ กปฏิบตั ทิ กั ษะการเรียนและการค้นคว้า
หาความรูด้ ้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆกัน การรวบรวมข้อมูลอย่างเป็ นระบบมาใช้ ศึกษา
วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่างมีวจิ ารณญาณ การพิสูจน์สมมุตฐิ านโดยใช้หลักตรรกและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์
การใช้ห ลัก ตรรกการจัด การศึก ษาในยุ ค ที9ม ีก ารเปลี9ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ในด้ า นวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีสมัยใหม่
Principles of transformative medical education, philosophy and objectives of the
Chulabhorn International College of Medicine medical curriculum, outcome graduates, learning
method and evaluation, medical history, medical ethics, present role of physician, evidence-based
medicine, medical basic skills, student- centred learning, problem-based learning and communitybased learning, holistic approach; practice for self-directed learning from different learning
resources, information gathering and analysis, critical thinking, hypothesis proving by scientific
reasoning and logics, medical education in the era of rapid scientific and technological changes.
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หมวดวิ ชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิชาพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วท. 124 เคมีพื]นฐานสําหรับแพทย์
2 (2-0-4)
SC 124 Fundamental Chemistry for Medical Students
ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน สเตอริโอเคมี การเรียกชื9อและปฏิกริ ยิ าของสารอินทรีย์ แอลเคน
แอลคีน แอลไคน์และแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอน แอลคิลและแอริลเฮไลด์ แอลกอฮอล์และสารประกอบ
ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์และคีโทน กรดคาร์บอกซิลกิ และอนุ พนั ธ์ของกรดคาร์บอกซิลกิ เอมีน
คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน และไขมัน
Hybridisation of Carbon, Stereochemistry, Nomenclature and Reactions of Organic
Compounds, Alkanes, Alkenes, Alkynes and Aromatic Hydrocarbons, Alkyl and Aryl Halides,
Alcohols and Phenols, Ethers, Aldehydes and Ketones, Carboxylic Acids and their Derivatives,
Amines, Carbohydrates, Amino Acids, and Lipids.
วท.136 ฟิ สิ กส์
3 (3-0-6)
SC 136 Physics
หลักการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลื9นกล คลื9นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศน
ศาสตร์ ฟิสกิ ส์-แผนใหม่ การประยุกต์ดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์
Principles of mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, mechanical waves,
electromagnetic waves, optics, modern physics, applications in health science and medical
science.
วท.142 คณิ ตศาสตร์สาํ หรับวิ ทยาศาสตร์
3 (3-0-6)
SC 142 Mathematics for Science
เมทริกซ์ ดีเทอร์มแิ นนต์ วิธหี าผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น อนุ พนั ธ์ของฟงั ก์ชนั พีชคณิต
และฟงั ก์ชนั อดิศยั ค่าสูงสุดและค่าตํ9าสุดของฟงั ก์ชนั ปริพนั ธ์และเทคนิคการหาปริพนั ธ์อนุ กรมอนันต์และ
การทดสอบการลู่เข้าของอนุ กรมอนันต์ สมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญอันดับทีห9 นึ9ง
Matrices, determinants, methods for finding solutions of system of linear equations,
derivatives of algebraic functions and transcendental functions, maximum and minimum of
functions, integrals and techniques of integrations, series and convergence tests for series, first
order ordinary differential equations.
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วท. 174 ปฏิ บตั ิ การเคมีพื]นฐานสําหรับแพทย์
SC 174 Fundamental Chemistry LaboratoryFor Medical Students
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับวท.124
ปฏิบตั กิ ารเสริมความรูท้ างทฤษฎีวชิ าวท. 124
Experiments related to contents in SC124

1 (0-3-0)

วท.186 ปฏิ บตั ิ การฟิ สิ กส์
1 (0-3-0)
SC 186 Physics Laboratory
ปฏิบตั ิการเกี9ยวกับการวัดและความคลาดเคลื9อน การเคลื9อนที9 กระจกและเลนส์ คลื9นเสียง
สนามไฟฟ้า เครือ9 งมือวัดทางไฟฟ้า กฎของก๊าซและฟิสกิ ส์แผนใหม่
Laboratory practices involving measurement and errors, motion, mirrors and lenses,
sound waves, electric fields, electrical instruments, gas laws and modern physics.
ทพ.211 วัสดุศาสตร์พื]นฐานสําหรับนักศึกษาทันตแพทย์
1 (1-0-2)
DS211 Introduction to Material Sciencefor Dental Student
โครงสร้างอะตอม แรงยึดเหนี9ยวระหว่างอะตอม โครงสร้างผลึก การจําแนกประเภทของวัสดุ
โลหะ โลหะผสม พอลิเมอร์ วัสดุเซรามิค และวัสดุคอมโพสิท
Atomic structure, atomic bonds, crystal structures, classification of materials, metals, alloys,
polymers, ceramic materials, and composite materials
หมวดวิ ชาพื]นฐานทางวิ ทยาศาสตร์การแพทย์
พจพ 110 ชีววิ ทยาทางการแพทย์
3 (2-2-5)
CMM 110 Medical Biology
พืนU ฐานทางเคมีของชีวติ โมเลกุลแห่งชีวติ เซลล์พลศาสตร์ พลังงานแห่งชีวติ พืนU ฐานพันธุศาสตร์
การเพิม9 จํานวนเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมชีววิทยาและเทคโนโลยีดา้ นดีเอ็นเอ การควบคุม
การแสดงออกของยีนและมะเร็ง ดาร์วนิ และวิวฒ
ั นาการ ความหลากหลายของสิง9 มีชวี ติ สารจุลชีพ ไวรัส
แบคทีเรียและโปรติสต์พชื และราโครงร้างและการทํางานในพืชโครงสร้างและการทํางานในสัตว์โภชนาการ
ระบบป้องกันการเกิดโรค การเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโต นิเวศน์ วทิ ยาประชากร สังคมและระบบ
นิเวศน์
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The chemical basis of life, the organic molecules of life, the dynamic cell, energy for life,
basic genetics, cellular reproduction, patterns of inheritance, DNA biology and technology, gene
regulation and cancer, Darwin and evolution , diversity of life, the microorganisms: viruses,
bacteria, and protists, plants and fungi, plant structure and function, animal structure and
function, human nutrition , defences against disease , reproduction and development, ecology of
populations, communities and ecosystems.
พจพ 111ปฏิ บตั ิ การชีววิ ทยาทางการแพทย์
CMM 111Laboratory in Medical Biology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับวิชาพจพ.110
ปฏิบตั กิ ารเสริมความรูท้ างทฤษฎีวชิ า พจพ.110
Experiments related to contents in CMM 110

1 (0-2-2)

หมวดวิ ชาพื]นฐานเฉพาะแพทย์
พจพ. 204 จริ ยธรรมและระเบียบวิ ธีวิจยั
2 (2-0-4)
CMM 204 Research Ethic and Methodology
ความรูเ้ บือU งต้นเกี9ยวกับความรับผิดชอบต่อการวิจยั ข้อมูลทีเ9 กีย9 วข้องกับการเริม9 ต้นการทําวิจยั
การอ่านและวิเคราะห์ แนวทางในการปฏิบตั ทิ ด9ี ี จริยธรรมและข้อบังคับทางวิทยาศาสตร์ชวี คลินิก การ
เขียนโครงร่างการวิจยั การวางแผนและการดําเนินการทดลองและวิจยั การพิจารณากลันกรองงานวิ
9
จยั
และผลงานตีพมิ พ์การบริหารจัดการข้อมูลและมาตรฐานคุณภาพ
การพิจารณารายงานและงานวิจยั ที9
ตีพมิ พ์เผยแพร่ ประเด็นด้านจริยธรรมในการตีพมิ พ์ผลงานวิจยั และวิธกี ารนําเสนอผลการวิจยั
Introduction to responsible research; relevant information for initiating research; critical
reading and analysis; guidelines for good practices, ethics and regulations in bio-clinical sciences;
responsible protocol writing; planning and setting up experiment/research; responsible peer
review; good data management practice and quality standards; considerations for report and
publication; ethical issues in publication; and presentation of research results. New technologies
& leaning modules
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พจพ. 205 ชีวสถิ ติและระบาดวิ ทยา
2 (2-0-4)
CMM 205 Biostatistics and Epidemiology
ชีวสถิตเิ บือU งต้น สถิตทิ ใ9ี ช้ในการวิจยั ทางวิทยาการระบาด การประมาณค่าแบบจุดและแบบช่วง
รูปแบบการวิจยั และความคลาดเคลื9อนทีพ9 บบ่อยในงานวิจยั ทางวิทยาการระบาด การคัดกรองโรค การ
ทดสอบสมมติฐานกรณีหนึ9งตัวอย่างและสองตัวอย่าง
Basic biostatistics, statistics for epidemiological research, point estimate and interval
estimate, epidemiological study design and common error in epidemiological research, screening
test, , hypothesis testing in one sample and two samples.
พจพ. 206 องค์ความรู้พื]นฐานสําหรับวิ ชาแพทย์
4 (3-2-7)
CMM 206 Fundamentals of Medicine
การศึกษาพืนU ฐานของชีวติ จากระดับโมเลกุลสูก่ ารทํางานของเซลล์ เนืUอเยือ9 อวัยวะและร่างกาย
องค์ประกอบพืนU ฐานทางเคมี สารชีวโมเลกุลและการสังเคราะห์ พลศาสตร์ของเซลล์ โครงสร้างภายในของ
เซลล์ สรีรวิทยาระดับเซลล์ เซลล์ในบริบทของสิง9 แวดล้อม การพัฒนาของสิง9 มีชวี ติ หลายเซลล์ การมีชวี ติ
และการตายของเซลล์ในเนืUอเยือ9 พยาธิวทิ ยาพืนU ฐาน ปฏิกริ ยิ าระหว่างเซลล์และเนืUอเยือ9 ต่อสิง9 แปลกปลอม
เช่น จุลชีพ ยา สารเคมี กลไกทีผ9 ดิ ปกติ เช่นการเกิดเนืUองอกและมะเร็ง โครงสร้างของเนืUอเยือ9 อวัยวะและ
ระบบอวัยวะของร่างกาย บทบาทหน้าทีแ9 ละการควบคุมของระบบอวัยวะต่างๆ บทบาทของระบบอวัยวะ
ในภาวะธํารงดุลของร่างกาย หลักการทางเภสัชวิทยา เช่น เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ และเภสัช
วิทยาคลินิก ปฏิกริยาระหว่างกันของยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
Studies of fundamentals of life from the molecular level to the functions of cells, tissues,
organs and bodies, chemical foundation, biomolecules and biosynthesis, dynamic cell, internal
organization of the cell, cellular physiology, cell in their social context, development of multicellular
organism, lives and death of cells in tissue, fundamentals of pathology, interaction of cells and
tissue to foreign agents i.e. microbes, drugs, chemical agents, abnormal process such as the
development of tumours or cancers, structures of tissues, organs, and organ systems of the body;
the functional roles and the regulation of various organ systems; role of organ systems in the
body homeostasis,; principles of pharmacology i.e. pharmacodynamics, pharmacokinetics, and
clinical pharmacology, drug interaction and rational drug uses
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พจพ. 207 บทนําคลิ นิกและอาการวิ ทยา
4 (3-2-7)
CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology
อาการแสดงที9สาํ คัญและพบบ่อยของโรคในระบบต่างๆทักษะทางคลินิกเช่นการสัมภาษณ์การ
ซักประวัติ และการตรวจร่างกายการบันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ย การเก็บสิง9 ส่งตรวจและหลักการแปลผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบตั กิ ารและทางรังสีวทิ ยา หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล หัตถการพืนU ฐานทางการแพทย์
ทักษะพืนU ฐานทีใ9 ช้ในห้องผ่าตัดและหอผูป้ ว่ ยการประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยการวิเคราะห์ ให้เหตุผล และ
ตัดสินใจทางคลินิก การติดต่อสื9อสาร หลักการให้คาํ แนะนํ ากับผูป้ ว่ ยและญาติ สิทธิผปู้ ว่ ย จริยธรรมในเวช
ปฏิบตั ิ
Signs and symptoms of common diseases; clinical skills such as history taking, physical
examination, medical records, specimen collection, laboratory and radiology investigation and
result interpretation,rational drug use; basic medical procedural skills, basic practice in operating
room and patient unit; assessment of patient problem; clinical analysis, reasoning and decision
making; communication; principle of counselling patient and their families; ethical practice.
พจพ.211 จากศาสตร์แห่งจีโนมและเวชศาสตร์ปัจเจกบุคคลสู่ชุมชน
3 (2-2-5)
CMM 211 From Genomics &Personalise Medicine to Community
หัวข้อทีค9 รอบคลุมในหลักสูตรนีUจะรวมถึงหลักการของพันธุศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ทางพันธุกรรมและความเสีย9 งต่อการเกิดโรคและการตอบสนองต่อยา การออกแบบ การใช้และการแปล
ความหมายของการศึกษาทางพันธุกรรมของประชากรมนุ ษย์และโรค ปจั จัยเสีย9 งทางพันธุกรรมและ
สิง9 แวดล้อมสําหรับความผิดปกติทางพันธุกรรมทีซ9 บั ซ้อน เภสัชพันธุศาสตร์ การหาลําดับจีโนมเต็มรูปแบบ
สําหรับการค้นพบยีนก่อโรค โครงสร้างประชากรและวงศ์ตระกูลทางพันธุกรรม การใช้ขอ้ มูลทางพันธุกรรม
ส่วนบุคคลในทางการแพทย์ ประเด็นด้านจริยธรรม กฎหมายและสังคมทีเ9 กีย9 วข้องกับการทดสอบทาง
พันธุกรรมส่วนบุคคล ศักยภาพของพันธุศาสตร์และการศึกษาจีโนมเพื9อให้กระบวนทัศน์ใหม่สําหรับการ
ป้องกัน การวินิจฉัยและการรักษาโรค
Topics covered in this course will include principles of genetics underlying associations
between genetic variants and disease susceptibility and drug response. the design, use, and
interpretation of genetic studies of human populations and diseases, genetic and environmental
risk factors for complex genetic disorders; pharmacogenetics; full genome sequencing for disease
gene discovery; population structure and genetic ancestry; use of personal genetic information in
clinical medicine; ethical, legal, and social issues with personal genetic testing. the potential of
genetics and genomics to provide new paradigms for prevention, diagnosis, and treatment of
disease.
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พจพ. 212 โลหิ ตวิ ทยาและระบบนํ]าเหลือง
3 (2-2-5)
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular system
โครงสร้างและหน้าทีข9 องอวัยวะทีผ9 ลิตเม็ดโลหิตตังU แต่ระยะเอ็มบริโอ กลไกสร้างและการทําหน้าที9
ของเซลล์เม็ดโลหิตชนิดต่างๆและเกล็ดเลือด ปจั จัยทีม9 ผี ลต่อการสร้างและการควบคุมการสร้าง ตลอดจน
ความผิดปกติต่างๆในการสร้างเม็ดโลหิตและฮีโมโกลบินทังU ทีเ9 ป็ นโดยกําเนิดและทีเ9 กิดขึนU ในภายหลังตังU แต่
ระดับยีนต์การเกิดมะเร็งของเม็ดเลือดขาวและต่อมนํUาเหลือง กลไกการแข็งตัวและการสลายลิม9 เลือด
ตลอดจนภาวะเลือดออกผิดปกติต่างๆ เลือดและส่วนประกอบของเลือดรวมทังU หลักการให้เลือดและ
ส่วนประกอบของเลือด หลักการรักษาความผิดปกติของระบบเลือดและนํU าเหลือง รวมถึงหลักการใช้ยา
กลไกการออกฤทธิ ^ ข้อบ่งใช้ และผลข้างเคียงของยาการป้องกันและควบคุมโรคทางโลหิตวิทยา
Structure, morphology, embryonic development, and functions of haematological organs
are part of this course. Study scopes extend from the origin of the haematological cells (including
erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes), their physiological functions and factors influencing
cellular synthesis, to the abnormal conditions in the haematological system. Important pathways
including coagulation, platelets aggregation and thrombolysis as well as the abnormalities or
malfunctioning of these pathways are also emphasised. Pathophysiology of common
haematological problems (i.e. haemophilia, thalassemia, aplastic anaemia, etc.) and their
therapeutic aspects are included as part of this course.
พจพ.213 ระบบภูมิค้มุ กันและจุลชีพ 1
4 (3-2-7)
CMM 213 Immune System and Microbes 1
โครงสร้างและหน้าทีข9 องอวัยวะทีเ9 กีย9 วข้องกับระบบภูมคิ ุม้ กัน เซลล์ และการทําหน้าทีใ9 นภาวะ
ปกติของระบบภูมคิ ุม้ กัน รวมถึงสาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติของระบบภูมคิ ุม้ กัน กลไกการ
ตอบสนองของระบบภูมคิ ุม้ กันต่อสิง9 แปลกปลอมจุลชีพและกลไกการอักเสบ หลักการปลูกถ่ายอวัยวะ การ
สร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันหลักการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื9อช่วยวินิจฉัยภาวะผิดปกติของระบบภูมคิ ุม้ กัน
และยาทีเ9 กี9ยวข้อง โครงสร้าง รูปร่าง คุณสมบัติ และพันธุศาสตร์ของแบคทีเรีย ธรรมชาติ การแพร่พนั ธุ์
ปจั จัยในการก่อโรค พยาธิสรีรวิทยาพืนU ฐานของการก่อโรค พยาธิสภาพ และอาการและอาการแสดงทาง
คลินิกของระบบต่างๆ หลักการเก็บสิง9 ส่งตรวจและการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเพื9อช่วยในการวินิจฉัยโรค
ติดเชือU แบคทีเรีย การทําลายจุลชีพ วิทยาการระบาด การป้องกันและควบคุมโรคติดเชือU ทีม9 สี าเหตุจาก
แบคทีเรีย หลักการใช้ยาปฏิชวี นะ กลไกการออกฤทธิ ^ และผลข้างเคียงของยา
This course includes structure, morphology, and functions of immune system including
both in normal condition and in response to infections and inflammation; basic concepts in the
immune response (humonal immune response and cellular immune response); immune
responses to infectious agents; concepts of transplantation, concepts of vaccination; concepts of
laboratory investigations for immunological diseases. Another part of this course also includes
basic
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principles of medical bacteriology: bacterial classification; bacterial morphology and cellular
structure; cell wall synthesis; bacterial metabolism and growth; bacterial genetics; mechanisms of
bacterial pathogenesis; pathology of bacterial infections. It also emphasises on the common
infectious diseases caused by bacteria in the following aspects: clinical features; laboratory
diagnosis; epidemiology; pathogenesis; and treatment and prevention. Pharmacology of
antibacterial agents is also included in this course.
พจพ.214 ระบบภูมิค้มุ กันและจุลชีพ 2
4 (3-2-7)
CMM 214 Immune System and Microbes 2
โครงสร้าง รูปร่าง คุณสมบัติ การแพร่พนั ธุ์ วงจรชีวติ และพันธุศาสตร์ของเชือU รา ไวรัสและปรสิต
โรคติดเชือU ทีเ9 กิดจากจุลชีพดังกล่าวทีพ9 บบ่อยในประเทศไทย พยาธิสรีรวิทยาพืนU ฐานของการก่อโรค พยาธิ
สภาพ อาการและอาการแสดงทางคลินิกในระบบต่างๆ ภูมติ า้ นทานต่อการติดเชือU หลักการเก็บสิง9 ส่งตรวจ
และ การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร เพื9อช่วยในการวินิจฉัยโรคติดเชือU จุลชีพดังกล่าว วิทยาการระบาด การ
ป้องกันและควบคุมโรคเภสัชวิทยาของยาต้านจุลชีพดังกล่าว กลไกการออกฤทธิ ^ และผลข้างเคียง
This course focuses on basic principles of medical virology, mycology and parasitology.
These include classification, structure, replication, and mechanisms of pathogenesis of these
infectious agents. The course emphasises on common infectious diseases caused by viruses,
fungi, protozoa and parasites in the following aspects: clinical features; laboratory diagnosis;
epidemiology; pathogenesis; and treatment and prevention. Pharmacology of antiviral, anti-fungal,
and anti-parasitic agents is also included in this course.
พจพ. 215ระบบประสาทวิ ทยา 1
4 (3-2-7)
CMM 215 Nurosciences 1
โครงสร้าง และหน้าทีต9 งั U แต่ระดับโมเลกุลของอวัยวะในระบบประสาท ตา และหู รวมทังU การเจริญ
พัฒนาของอวัยวะในระบบประสาท ตาและหู ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ประสาท วิถปี ระสาทสังการ
9
วิถี
ประสาทความรูส้ กึ วิถปี ระสาทการมองเห็น วิถปี ระสาทการได้ยนิ วิถปี ระสาทการทรงตัว ใยประสาทของ
ไขสันหลัง ก้านสมอง สมองน้อย สมองใหญ่ เส้นประสาทไขสันหลัง และเส้นประสาทสมองในระดับต่างๆ
รวมทังU หลอดเลือดทีม9 าเลียU ง และระบบการไหลเวียนของนํUาหล่อเลียU งสมองและไขสันหลัง
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Scopes of this subject include neuroanatomy at gross and histology levels, embryonic
development of the nervous system (including brain, spinal cord, eyes, ear, and olfactory
system), neurophysiology, and biochemistry of the nervous system (i.e. neurotransmitters).
Neurological pathways such as sensory and motor pathways, spino-thalamic tract, optical
pathway, auditory pathway, and olfactory pathway as well as the autonomic and peripheral
nervous systems are emphasised. Important neural structures/tracts and such as spinal cords,
cranial nerves, brain, and sensory receptors as well as the cerebrospinal fluid system are also
highlighted in this course.
พจพ.216
ระบบประสาทวิ ทยา 2
4 (3-2-7)
CMM 216
Neurosciences 2
ระบบประสาทอัตโนมัติ สัญญาณประสาท และการถ่ายทอดสัญญาณประสาท การสร้าง การเก็บ
และการหลังสารสื
9
9อประสาท การเปลีย9 นแปลงทางสรีรวิทยา และชีวเคมี กลไกการออกฤทธิ ^ของยารวมทังU
ผลข้างเคียงของยาทีใ9 ช้ในการรักษาความผิดปกติหรือโรคในระบบระบบประสาท สมอง และพฤติกรรม
Physiology of neurone extends to the molecular mechanism of important structures such
as neuro-muscular junction, synapses, and motor neurone units. Common abnormalities and
pathology of the nervous system are also emphasised. This course further extends to the
behavioural science as well as drugs used in the nervous system and drugs for the psychological
problem.
พจพ.031 หลักการทางเวชกรรม 1
4 (3-1-11)
CCM 031Principle Medicine 1
พืนU ฐานโครงสร้างภัพควิทยาเนืUอเยื9อกายวิภาคหน้ าที9ของอวัยวะเกี9ยวกับระบบผิวหนัง
กล้ามเนืUอ โครงสร้างกระดูกของร่างกาย ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบการหายใจ นํ าไปสู่อาการ
อาการแสดงสําคัญ การประเมินสภาวะผูป้ ว่ ย การวิเคราะห์ ให้เหตุผล และตัดสินใจทางคลินิก การเก็บ
สิง9 ส่งตรวจ แปลผลทางห้องปฏิบตั กิ าร และรังสีวทิ ยา การประเมินปญั หาผูป้ ว่ ย ตัดสินใจทางคลินิก การ
ติดต่อสื9อสาร หลักการให้คาํ แนะนํากับผูป้ ว่ ยและญาติ สิทธิผปู้ ว่ ย จริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ
Principle the structure histology, embryology gross anatomy and function of the
systematic organ in dermatology, musculoskeletal, cardiovascular and respiratory system. Signs
and symptoms of common diseases; clinical skills such as history taking, physical examination,
specimen collection, laboratory and radiology investigation and result interpretation, assessment
of patient problem; clinical analysis, reasoning and decision making; communication; principle of
counselling patient and their families; ethical practice.
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พจพ.032หลักการทางเวชกรรม 2
4 (3-1-11)
CCM 032Principle Medicine 2
พืนU ฐานโครงสร้างภัพควิทยา เนืUอเยื9อ กายวิภาค หน้ าที9 ของอวัยวะเกี9ยวกับระบบทางเดิน
อาหารระบบทางเดินปสั สาวะและระบบต่อมไร้ท่อและระบบสืบพันธุน์ ําไปสู่อาการ อาการแสดงสําคัญ
การประเมินสภาวะผูป้ ว่ ย การวิเคราะห์ ให้เหตุผล และตัดสินใจทางคลินิก การเก็บสิง9 ส่งตรวจ แปลผล
ทางห้องปฏิบตั กิ าร และรังสีวทิ ยา การประเมินปญั หาผูป้ ว่ ย ตัดสินใจทางคลินิก การติดต่อสื9อสาร
หลักการให้คาํ แนะนํากับผูป้ ่วยและญาติ สิทธิผปู้ ว่ ย จริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ
Principle the structure histology, embryology gross anatomy and function of the
systematic organ in gastroenterology, genitourinary reproductive and endocrinology system. Signs
and symptoms of common diseases; clinical skills such as history taking, physical examination,
specimen collection, laboratory and radiology investigation and result interpretation, assessment
of patient problem; clinical analysis, reasoning and decision making; communication; principle of
counselling patient and their families; ethical practice.
พจพ. 033พยาธิ วิทยา
4 (3-1-11)
CMM 033Pathology
ศึกษาความผิดปกติกายวิภาคทีท9 ําให้เกิดความผิดปกติของระบบต่างๆของร่างกาย ความผิดปกติ
โครงสร้างร่างกายแต่กําเนิด ทําลายเซลล์ ทีก9 ่อให้เกิดโรคในมนุ ษย์ และการส่งตรวจทางพยาธิวทิ ยา
Explore the morphologic aspects of disease that may be oriented towards specific organ
systems: developmental malformation, cell injury, processes to the spectrum of human illnesses,
laboratory investigation.
กลุ่มวิ ชาชีพ
หมวดวิ ชาชีพบังคับ
หมวดวิ ชาชีววิ ทยาช่องปาก
ทพ.311 กายวิ ภาค และการพัฒนาของอวัยวะช่องปาก
3 (2-2-5)
DS 311 Anatomy and Development of Oral Tissue
ส่วนประกอบของช่องปาก กายวิภาคและจุลกายวิภาคของอวัยวะในช่องปาก การสร้างและการ
เจริญของฟนั การสร้างกระดูก รวมถึงความผิดปกติของฟนั
Oral components, anatomy and histology of oral structures, tooth formation and
development, bone generation, dental anomalities
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ทพ.312การเจริ ญเติ บโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้ า
1 (1-0-2)
DS 312 Craniofacial Development
การเจริญเติบโตและพัฒนาของกะโหลกศีรษะ ใบหน้า ทังU ระหว่างอยู่ในครรภ์มารดา และหลัง
คลอด ตลอดจนความผิดปกติในทุกขันU ตอนของการสร้างอวัยวะทีเ9 กีย9 วข้อง
Development of the craniofacial regions in prenatal and postnatal periods as well as
developmental deformities of these structures
ทพ.313 สิ+ งแวดล้อมในช่องปาก
3 (2-2-5)
DS 313 Oral Environment
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้อมกับวิชา ทพ.311กายวิภาค และการพัฒนาของ
อวัยวะช่องปาก
สภาวะแวดล้อ มของช่ อ งปากส่ ว นที9เ กี9ย วข้อ งกับสรีรวิท ยา ชีว เคมี จุ ล ชีว วิท ยาและวิท ยา
ภูมคิ ุ้มกัน กระบวนการเกิดเดนทัลไบโอฟิ ล์ม การทํางานของต่อมนํU าลาย กลไกการรับความรูส้ กึ ของฟนั
การตอบสนองของเนืUอเยือ9 ภายในช่องปากต่อสิง9 กระตุน้
Prerequisite: Have earned credit of DS 311 Anatomy and Development of Oral
Tissueor taking DS 311 Anatomy and Development of Oral Tissue in the same semester
Oral environment involving physiology; biochemistry; microbiology and immunology,
process of dental biofilm formation, function of salivary gland, sensory mechanism of the tooth,
and oral tissue responses in physiological and pathological conditions
ทพ.314 วิ ทยาการโรคฟันผุ
3 (2-2-5)
DS 314 Cariology
แบคทีเรียที9เป็ นสาเหตุของโรคฟนั ผุ อาหารและโรคฟนั ผุ ลักษณะรอยโรคฟนั ผุในทางคลินิก
และจุลกายวิภาคของโรคฟนั ผุ การพิเคราะห์และการทํานายโรคฟนั ผุ เมตาโบลิสมของฟลูออไรด์และกลไก
การควบคุมโรคฟนั ผุโดยฟลูออไรด์ การใช้สารเคมีในการควบคุมเดนตัลไบโอฟิลม์
Cariogenic bacterias, food and caries, clinical characteristics and histology of tooth
caries, caries analysis and prognosis, metabolism of fluoride, caries control mechanism of
fluoride, chemical agents used in dental biofilm control.
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หมวดวิ ชาวิ นิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.322พื]นฐานทางภาพถ่ายวิ นิจฉัยของช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า

3 (2-2-6)

DS 322Principle of Oral and Maxillofacial Imaging
หลักการพืUนฐานทางฟิ สกิ ส์ของรังสีเอกซ์ กระบวนการสร้างภาพถ่ ายรังสีของอวัยวะในช่อง
ปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้าจากฟิ ลม์ เอกซเรย์และจากภาพถ่ายรังสีในระบบดิจทิ อล หลักการและ
เทคนิคการถ่ายภาพรังสีทงั U ในและนอกช่องปาก หลักการแปรผลภาพถ่ายรังสีของลักษณะทางกายวิภาค
ปกติ มาตรการควบคุมอันตรายจากการใช้รงั สี หน่ วยวัด รัง สี ผลทางชีววิทยาของรัง สีเ อกซ์ หลักการ
พืUนฐานยุคใหม่ด้านรังสีวนิ ิจฉัยในทางการแพทย์และทันตแพทย์ ปฏิบตั ิการถ่ายภาพรังสีทงั U ในและนอก
ช่อ งปากด้ว ยเทคนิ ค ต่ างๆ การควบคุ มการใช้ปริมาณรัง สี วิธ ีก ารป้อ งกันอันตรายที9เกิด จากรัง สี การ
ควบคุมการติดเชืUอจากการถ่ายภาพรังสี กระบวนการล้างฟิ ล์มและวิธกี ารควบคุมคุณภาพของภาพถ่าย
รังสี การแปลผลภาพถ่ายรังสีของลักษณะกายวิภาคปกติ
Principle of physical properties of X - radiation, processes of oral and maxillofacial
images recording on films and on digital image receptors, principle and techniques of intra and
extra-oral radiography, radiographic image interpretation of normal anatomy, radiation hazards
and prevention, radiation measurements, biological effect of X-radiation and basic principle of
modern diagnostic radiography in medical and dentistry.Practice in intra- and extra – oral
radiographic techniques, dose limits, radiation quality control, radiation protection, infection control
in the radiology clinic and during darkroom procedures, film processing, quality control of
radiographic images and radiographic interpretation of normal anatomy
ทพ.323 เวชศาสตร์ช่องปาก
2 (2-0-4)
DS 323 Oral Medicine
กระบวนการวินิจฉัยโรครอยโรคประกอบด้วยการซักประวัตทิ างด้านการแพทย์และทาง
ทันตรรม การตรวจสภาพร่างกายทัวไป
9
การตรวจภายนอกและภายในช่องปาก สมุฏฐานของโรค การ
แปรผลภาพถ่ายรังสีและผลต่าง ๆ จากการตรวจพิเศษชนิดอื9น ๆ รวมทังU การตรวจทางห้องปฎิบตั กิ าร การ
พิเคราะห์แยกโรค การวินิจฉัย อาการและอาการแสดงที9ปรากฎในช่องปากของโรคทีเ9 กิดขึนU ภายในช่อง
ปาก และโรคทางระบบ
The principles of effective diagnostic procedure emphasis on medical and dental
history taking, physical examination, extra- and intra-oral examination, etiology of the diseases,
interpretation of radiographs and other tests including laboratory test results, differential
diagnosis, diagnosis and sign and symptom of oral lesions in oral and systemic diseases
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ทพ.324พยาธิ วิทยาช่องปาก
3 (3-0-6)
DS 324 Oral Pathology
สาเหตุของโรคความผิดปกติ การเปลี9ยนแปลงรูปร่างโครงสร้าง และลักษณะทางพยาธิวทิ ยา
ของโรคหรือความผิดปกติท9เี กิดขึUนกับอวัยวะและระบบต่ าง ๆ ในช่องปาก ประกอบด้ว ย รอยโรคของ
เนืUอเยื9ออ่อน ถุงนํU าและมะเร็งบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้ า โรคหรือความผิดปกติของต่อมนํU าลาย
โรคหรือความผิดปกติของต่อมนํUาเหลือง โรคหรือความผิดปกติของต่อมนํU าเหลือง โรคหรือความผิดปกติ
ของระบบประสาท การตัดชิUนเนืUอส่งตรวจเพื9อการวินิจฉัยขันU สุดท้าย ปฎิบตั ิงานวินิจฉัยรอยโรคในช่อง
ปากและอวัยวะใกล้เคียงด้วยลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยา
Cause of diseases, structural changes and pathology of oral and para- oral structure in
disease stage including, oral mucosa lesions, cysts and tumors of the jaw, salivary gland
diseases, lymphatic diseases, neurologic disorders, biopsy and definitive diagnosis. Practice in
oral and relating organ lesions diagnosed from histopathological specimens.
ทพ.421ศัลยศาสตร์ช่องปาก
4 (3-2-7)
DS 421Oral Surgery
การตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัยและการจัดการอาการปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้า ศึกษา
หลักการควบคุมการติดเชือU โรคติดเชือU ทีค9 วรระวังทางทันตกรรม การใช้ยาปฏิชวี นะและยาแก้ปวดทาง
ทันตกรรม การใช้ยาชาเฉพาะที9ทางทันตกรรม การถอนฟนั และการผ่าฟนั คุด การผ่าตัดเล็กภายในช่อง
ปาก เช่น การผ่าตัดเพื9อเตรียมการ ใส่ฟนั การปลูกฟนั ฯลฯ รวมถึงการดมยาสลบและการให้ยาลดความ
กังวล
ปฏิบตั งิ านเทคนิคการฉีดยาชา วิธกี ารถอนฟนั และการผ่าฟนั คุดในแบบจําลอง
Examination, diagnosis and management of orofacial pain, infection control, dentistry
concerned infectious diseases, antibiotic and analgesic drugs use in dentistry, local anesthesia
administration in dentistry, tooth extraction and impact of surgical tooth removal, minor oral
surgery such as preprosthetic surgery and tooth transplantation, general anesthesia and
conscious sedation.
Practice in local anesthesia injection techniques, model practice in tooth extraction and
surgical removal of impacted tooth.
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ทพ.422 ศัลยศาสตร์ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
3 (3-0-6)
DS 422 Oral and Maxillofacial Surgery
การประเมินและการจัดการกับภาวะโพรงอากาศแม็กซิลลาอักเสบที9เกี9ยวข้องกับฟนั การติด
เชือU ทีม9 สี าเหตุมาจากฟนั และวิธกี ารจัดการ การตรวจพิเคราะห์โรคเกี9ยวกับต่อมนํU าลาย การตรวจพิเคราะห์
และการรักษาผู้ป่วยที9มกี ารติดเชืUอบริเวณช่องปากใบหน้ าและลําคอ วิธกี ารประเมินและการดูแลรักษา
ผูป้ ว่ ยทีไ9 ด้รบั บาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การรักษาโดยการฝงั รากเทียมภายในช่องปาก
และการบูรณะขากรรไกรและใบหน้าร่วมกับการฝงั รากเทียม
Evaluation and management of tooth related maxillary sinusitis, odontogenic caused
infection and management, examination of salivary gland diseases, oral maxillofacial and
pharyngeal infection examination and treatment, assessment and management of patient with
oral and maxillofacial trauma, intra-oral implant and maxillofacial reconstruction with implant.
ทพ.423 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

1 (1-0-2)

DS.423 Treatment Planning in Dentistry
หลักการวางแผนการบําบัดรักษาแบบองค์รวมเพื9อส่งเสริม ป้องกัน บําบัดรักษาและฟืUนฟู
สภาพโรคในช่องปาก หน้าทีแ9 ละบทบาทของทันตแพทย์ในการอธิบายข้อดีและข้อเสีย ตลอดจนแนวทาง
ในการรักษาแก่ผปู้ ว่ ยตามคําประกาศสิทธิของผูป้ ว่ ย วิธกี ารตัดสินใจเพื9อหาทางเลือกของการบําบัดรักษา
ร่วมกันระหว่างทันตแพทย์และผูป้ ว่ ย การให้คาํ ยินยอมของผูป้ ว่ ย ความสําคัญของเวชระเบียนผูป้ ว่ ย การ
รักษาความลับของผูป้ ว่ ย และแนวทางปฏิบตั ใิ นการส่งต่อผูป้ ว่ ยระหว่างเพื9อนร่วมวิชาชีพและต่างสาขา
Principle of holistic treatment planning for oral disease promotion, prevention,
treatment and rehabilitation of oral disease, the dentist’s duties and roles in explaining to the
patient about the advantages, disadvantages of treatment and planning of treatment following
the patient rights, cooperation between dentist and patient for treatment plan decision, patient’s
consent form, importance of patient chart, patient’s confidentiality secret keeping, and patient
referral guideline to peers and other professions.
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ทพ.424 เภสัชวิ ทยาคลิ นิกทางทันตกรรม
1 (1-0-2)
DS 424 Clinical Pharmacology in Dentistry
การประยุกต์องค์ความรูด้ า้ นเภสัชวิทยาเพื9อการดูแลผูป้ ่วยทางด้านทันตกรรม การใช้ยาเพื9อ
รักษาโรคในช่องปากและกระดูกขากรรไกร ตังU แต่โรคของฟนั โรคปริทนั ต์ โรคเยื9อเมือกช่องปาก โรคข้อ
ต่อขากรรไกร รอยซึง9 เกิดจากการปวดบริเวณใบหน้าและขากรรไกร
การใช้ยาเพื9อรักษาผูป้ ่วยโรคทางระบบต่าง ๆ และอันตรกิรยิ าระหว่างยาที9ใช้รกั ษาผูป้ ่วยโรค
ทางระบบกับยานีUใช้บ่อยในทางทันตกรรม เช่น ยาชา ยาต้านจุลชีพ ยาแก้ปวด
Application of pharmacology to treat dental patients, medicines for treatment of oral
and jaw bone diseases, induling diseases of tooth, periodontal diseases, diseases of oral
mucosa, temporomandibular joint diseases, and oro-facial pain.
Medication for the medically compromised patients, drug interaction between these
medicines and drugs commonly used in dertristry, such as local anesthesia, antibiotics, and analgesics.
ทพ.425ทันตกรรมโรงพยาบาล
4 (3-2-7)
DS 425Hospital Dentistry
การปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล วิธกี ารอ่านเวชระเบียน บันทึกการบําบัดรักษา การปรึกษา การส่งต่อ
การเขียนคําสังการรั
9
กษาในเวชระเบียนของผู้ป่วยใน การเตรียมผูป้ ่วย การวางแผนการบําบัดรักษาและการ
ให้การรักษาทางทันตกรรมสําหรับผู้ป่วยที9มโี รคทางระบบ การแก้ไขภาวะฉุ กเฉินทางทันตกรรม หลักการ
ช่วยชีวติ ขันU พืUนฐานและขันU สูง ความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้ า กรณีท9เี ป็ นตังU แต่กําเนิดและเกิดขึนU
ภายหลัง
ปฏิบตั ติ รวจผู้ป่วย เขียนบันทึกการรักษาและส่งต่อ การตรวจผูป้ ่วยทีม9 โี รคทางระบบ การฝึ ก
ปฏิบตั วิ ธิ กี ารช่วยชีวติ ในหุ่นจําลอง
Hospital practicing, inpatient chart reviewing, treatment recording, consultation, referral,
inpatients chart treatment recording, patient preparation, treatment planning and management of
patient with systemic disease, dental emergency treatment, basic and advanced life support and
congenital and acquired craniofacial deformity.
Practice in physical examination techniques, patient chart treatment recording and
referral, physical examination in patient with systemic disease, and model practice in basic life
support.
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หมวดวิ ชาสร้างเสริ มสุขภาพช่องปาก
ทพ.431 ทันตกรรมป้ องกันและการสร้างเสริ มสุขภาพช่องปาก
1 (1-0-2)
DS 431 Preventive Dentistry and Oral Health Promotion
ความสําคัญ หลักการของการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและการป้องกันโรคระดับต่างๆ ความ
แตกต่างระหว่างทันตกรรมป้องกันระดับบุคคล และระดับกลุ่ม
Preventive dentistry and health promotion, rationale of health promotion and different
levels of preventive dentistry, differences between personnel prevention and public health
ทพ.432 วิ ทยาการระบาดสุขภาพช่องปากพื]นฐาน
1 (1-0-2)
DS 432 Basic Oral Epidemiology
พืนU ฐานแนวคิดเกีย9 วกับวิทยาการระบาดและสาธารณสุขศาสตร์ การรวบรวม วิเคราะห์แปรผล
และนําเสนอข้อมูลภาวะสุขภาพช่องปากระดับกลุ่ม โดยเน้นภาวะสุขภาพช่องปากทีเ9 ป็ นปญั หาสาธารณสุข
ของประเทศไทย ได้แก่ โรคฟนั ผุ โรคปริทนั ต์ ภาวะฟนั ตกกระ มะเร็งช่องปาก
Basic oral health epidemiology, perspective of epidemiology and public health, oral
health data collection, analysis, interpretation and presentation of epidemiological data with an
emphasis on health problems of Thailand including dental caries, periodontal diseases, dental
fluorosis and oral cancer
ทพ.433 การวางแผนสร้างเสริ มสุขภาพช่องปากระดับชุมชนและเครือข่าย

4 (3-2-7)

DS 433 Oral Health Promotion Planning at the Community and Network Levels
เลือกและประยุกต์หลักฐานทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและ
ทฤษฎีก ารวางแผนงาน/ โครงการสุ ข ภาพ ทฤษฎีก ารประเมิน ผลและประเมินกระบวนการเพื9อ สร้า ง
ปรับปรุง หรือเปลี9ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ/ สุขภาพช่องปากด้วยกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมทังU ระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Select and apply an evidence-based dentistry, health promotion theories, health
program planning theories, outcome and process evaluation theories under the participatory
concept to promote oral health at the individuals, family and community levels
Field workshop is provided.
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
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ทพ.434ทันตกรรมจัดฟันพื]นฐาน
4 (3-2-7)
DS 434 Basic Orthodontics
การเจริญเติบโตของกระดูกของกะโหลกศีรษะใบหน้าและขากรรไกร ภายหลังคลอด พัฒนาการ
และรูปแบบของการสบฟนั แบบปกติ การจําแนกลักษณะการสบฟนั ทีผ9 ดิ ปกติและสาเหตุของความผิดปกติ
การทําหน้ าที9ของระบบบดเคีUยว กลไกการเคลื9อนฟนั และปฏิกิรยิ าของเนืUอเยื9อ หลักพืUนฐานการแก้ไขความ
ผิดปกติของการสบฟนั ด้วยเครื9องมือจัดฟนั ชนิดถอดได้และชนิดติดแน่ น วิธกี ารตรวจภายนอกและภายในช่อง
ปากเพื9อใช้ในการวินิจฉัยปญั หาการสบฟนั ของผู้ป่วย การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการเจริญเติบโตของ
กระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้า รวมทังU การสบฟนั จากภาพถ่าย ภาพถ่ายรังสี และแบบจําลองฟนั การวินิจฉัย
ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้ารวมถึงการสบฟนั และวางแผนการรักษาเบือU งต้นของผูป้ ว่ ยใน
แต่ละกลุ่มอายุ
ทันตวัสดุทเ9ี กีย9 วข้องกับทันตกรรมจัดฟนั การรักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
ร่วมกับทันตกรรมสาขาอื9นๆ การคงสภาพหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนั ข้อจํากัดและผลข้างเคียงของการ
จัดฟนั การดูแลผูป้ ว่ ยในระหว่างรักษาทางทันตกรรมจัดฟนั การจําแนกผูป้ ว่ ยและส่งต่อให้ทนั ตแพทย์จดั ฟนั
ปฏิบตั กิ ารการวิเคราะห์แบบจําลองฟนั ภาพถ่ายรังสี และการดัดลวดขันU พืนU ฐาน
Post-natal development of skull and maxillo-facial bone, development and
characteristics of normal occlusion, classification and etiology of malocclusion, function of
masticatory system, tooth movement mechanism and tissue reaction, principle of malocclusion
treatment with removable and fixed orthodontics appliances, extra and intra - oral examination for
malocclusion diagnosis, evaluation of the relationship between development of maxillofacial
structure and occlusion using photograph, radiograph and study model, maxillo-facial and
occlusal abnormalities diagnosis and treatment plan in several age groups of patients
Dental material used in orthodontics, maxillofacial abnormalities treatment with other dental
specialties, maintenance phase after orthodontic treatment, limitation and adverse reaction of
orthodontic treatment, orthodontic patient management, patient classification and referral to
orthodontists.
Practice in model analysis, radiographic analysis and basic wire bending.
ทพ.435 ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
2 (2-0-4)
DS 435 Geriatric Dentistry
การประยุกต์องค์ความรูเ้ รือ9 งการเปลีย9 นแปลงร่างกายและจิตใจของผูส้ ูงอายุ ในส่วนทีเ9 กี9ยวข้อง
กับสุ ขภาพช่ องปาก การเปลี9ยนแปลง การเสื9อมสภาพ และพยาธิสภาพของกระดูก ขากรรไกรใบหน้ า
อวัยวะในช่อ งปากของผู้สูง อายุ ตลอดจนสภาวะเปลี9ยนแปลงในด้านอารมณ์ สังคม และคุ ณภาพชีว ิต
หลักการดูแลและฟืUนฟูสุขภาพช่องปากของผูส้ งู อายุแบบองค์รวม
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Application of physical and mental changing in geriatric patient in terms of oral health,
alteration, degeneration and pathology of oral maxillofacial bone, alteration in emotion, social and
quality of life, principle of holistic oral rehabilitation in geriatric patient
ทพ.531 ทันตกรรมสําหรับเด็ก
4 (3-2-7)
DS 531 Pediatric Dentistry
พัฒนาการด้านร่างกาย และจิตใจของเด็กวัยต่างๆ รวมถึงความร่วมมือในการรักษาทาง
ทัน ตกรรม บทบาทของผู้ ป กครองและทัน ตแพทย์ใ นการรัก ษาผู้ป่ ว ยเด็ก หลัก การและวิธ ีก ารปรับ
พฤติกรรมเด็กให้ร่วมมือในการรักษา โดยใช้หลักจิตวิทยาและวิธกี ารอื9นที9ไม่ใช้ยา วิธกี ารตรวจวินิจฉัย
แปรผลจากภาพถ่ ายรัง สี การจัด การกับภยันตรายที9เ กิด ขึUนกับฟ นั หน้ านํU านม การวางแผนการรัก ษา
กระบวนการรักษาและทันตกรรมป้องกันสําหรับเด็ก
ปฏิบตั กิ ารใส่แผ่นยางกันนํUาลาย การเคลือบหลุมร่องฟนั ด้วยสารเรซิน การบูรณะฟนั นํU านมด้วย
เทคนิคการรักษา ทันตกรรมแบบมินิมมั อินเตอร์เวนชันการรักษาคลองรากฟนั นํU านม การทําครอบฟนั
โลหะไร้สนิมในฟนั นํUานม และการทําเครือ9 งมือกันทีใ9 นสถานการณ์จาํ ลอง
Physical and mental development of children, co-operation and behavior of children,
roles of parentsand dentist in pediatric dental treatment, principle and method of behavior
management using psychological and non-drug administration methods, oral examination,
diagnosis, radiographic interpretation, management of traumatic primary teeth, treatment
planning, treatment process, and preventive in pediatric dentistry
Practice in rubber dam application, resin and glass ionomer sealant, primary tooth
restoration based on minimal intervention concept, pulp treatment in primary tooth, stainless steel
crown and space maintainer fabrication. These are practiced on a simulator model.
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ทพ.631 การฝึ กปฏิ บตั ิ สร้างเสริ มสุขภาพช่องปากภาคสนาม
4 (0-8-4)
DS 631 Field Practice on Oral Health Promotion
ปฏิบตั งิ านในหน่ วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูม ิ เพื9อวางแผน ดําเนินการและประเมินผลการ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปากร่วมกับชุมชนและ/หรือเครือข่าย ให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม การเมืองและ
ทรัพยากรท้องถิน9 ภายใต้กระบวนการทัศน์ การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ร่วมไปกับการประยุกต์ใช้หลักฐาน
ทางวิชาการทีท9 นั สมัยและทฤษฎีดา้ นต่างๆ ทีเ9 กี9ยวข้องรายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบตั งิ านนอก
สถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Practice in a primary care unit and community clinic for oral health promotion program
planning; conducting and evaluation based on local resources and policy under participatory
concept and updated academic evidence and related theories applicationField workshop is
provided.
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
หมวดวิ ชาทันตกรรมอนุรกั ษ์
ทพ.242 ทันตกายวิ ภาคศาสตร์
1 (1-0-2)
DS 242 Dental Anatomy
ระบบการเรียกชื9อและสัญลักษณ์ของฟนั นํUานมและฟนั แท้ จํานวน เวลาการขึนU และหลุดของฟนั
นํU านม จํานวน เวลาการขึนU ของฟนั แท้ รูปร่างลักษณะ ขนาด หน้ าที9และส่วนประกอบโครงสร้างของฟนั
นํUานมและฟนั แท้ในมนุ ษย์ รวมถึงความสัมพันธ์ของฟนั ในขากรรไกร
Nomenclature and terminology of deciduous and permanent teeth, numbers and
chronology oferuption and exfoliation of deciduous and permanent teeth, morphology, function
and composition structure of human deciduous and permanent teeth, teeth relation in jaw
ทพ.243 ปฏิ บตั ิ การทันตกายวิ ภาคศาสตร์
1 (0-3-2)
DS 243 Dental Anatomy Laboratory
ปฏิบตั กิ ารจําแนกฟนั ฝึกหัดแกะสลักตัวฟนั แท้ ได้แก่ ฟนั หน้า ฟนั กรามน้อย ฟนั กรามบนและ
ล่างด้วยขีผU Uงึ ทางทันตกรรม ฝึ กหัดการพิมพ์ปากด้วยอัลจิเนต การเทรอยพิมพ์ด้วยเดนทัลสโตน การต่อ
ฐานแบบหล่อ การตัดแต่งแบบหล่อเพื9อทําแบบหล่อศึกษา การนํ าแบบหล่อศึกษาบน-ล่างเข้าเครื9องกล
อุปกรณ์ขากรรไกรจําลอง
Tooth identification, practice in crown waxing of permanent anterior teeth, premolar,
maxillary and mandibular molar, impression taking with alginate, impression pouring with dental
stone, casting and trimming for study cast, articulator mounting
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ทพ.245 ทันตวัสดุศาสตร์
3 (2-3-6)
DS.245 Dental Materials
มาตรฐานสากลและข้อกําหนดของทันตวัสดุ ความเข้ากันได้ของวัสดุทางทันตกรรมกับเนีUอเยือ9
วัสดุเพื9องานทันตกรรมหัตถการ ได้แก่ อมัลกัม และโลหะเจือทอง เรซินคอมโพสิต กลาสไอโอโนเมอร์
cavity liners วัสดุปิดหลุมร่องฟนั วัสดุอุดคลองรากฟนั วัสดุอุดฟนั ชัวคราว
9
วัสดุเพื9อการยึดและกรรมวิธ ี
(Adhesive bonding and mechanism) ซิเมนต์ชนิดต่างๆ วัสดุพมิ พ์ปากอัลจิเนตวัสดุทใ9ี ช้ในงาน
ทันตกรรมประดิษฐ์ ประกอบด้วย โลหะ โลหะผสม และการเหวีย9 งโลหะ โลหะบัดกรีและการเชื9อมโลหะ
เซรามิกทางทันตกรรม และการขึนU รูปด้วยเซรามิก ผลิตภัณฑ์ยปิ ซัม เช่น พลาสเตอร์ พลาสเตอร์หนิ วัสดุ
ทําเบ้า ขีผU งUึ พอลิเมอร์ในงานทันตกรรมประดิษฐ์ ได้แก่ วัสดุทาํ ฐานฟนั เทียมพอลิเมอร์ ฟนั เทียม วัสดุทาํ
ครอบฟนั ชัวคราว
9
วัสดุพมิ พ์ปาก คอมพาวน์ ซิเมนต์ชวคราว
ั9
และซิเมนต์ถาวรฝึกปฏิบตั กิ ารทดสอบ
คุณสมบัตทิ นั ตวัสดุ
International standards and specifications of dental materials biocompatibility of dental
materials materials for operative works such as amalgam, dental gold alloys, composite resin,
glass ionomer materials, cavity liners, sealants, root canal filling materials, temporary materials,
adhesive bonding and mechanism, dental cements and alginate.Materials used in Prosthodontic
works consist of metals and alloys, casting procedure, soldering procedure and soldering
materials, dental ceramics and their fabrications, gypsum products such as plaster stone
investment materials, waxes, prosthedontic applications of polymers such as denture base
materials, denture teeth, materials for provisionals, elastromeric impression materials,
compounds, temporary compounds, temporary cements and permanent cements.Laboratary in
dental materials.
ทพ.341 ปริ ทนั ตวิ ทยา
4 (3-2-7)
DS 341 Periodontology
วิทยาการระบาดของโรคปริทนั ต์ ตลอดจนการกลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรค การจําแนก
โรคปริทนั ต์ การตรวจวิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์ โรค และการวางแผนการรักษา วิธกี าร
ควบคุมคราบจุลนิ ทรียด์ ว้ ยวิธกี ลและการใช้สารเคมี หลักการรักษาโรคปริทนั ต์ดว้ ยวิธไี ม่ใช้การผ่าตัด เช่น
การขูดหินนํU าลาย การเกลารากฟนั การใช้ยาต้านจุลชีพ หรือเคมีบําบัด และด้วยวิธกี ารผ่าตัดเพื9อฟืU นฟู
สภาพปริท ัน ต์ กระบวนการหายของแผลภายหลัง การรัก ษา การบํ า บัด ฉุ ก เฉิ น ในกรณี ท9ีม ีอ าการ
เฉียบพลัน ตลอดจนการดูแลรักษาเพื9อคงสภาพปริทนั ต์หลังจากทีไ9 ด้รบั การรักษาแล้ว
ปฏิบ ัติก ารตรวจสุ ขภาพช่ อ งปากเกี9ยวกับสภาพปริทนั ต์ การใช้เ ครื9อ งมือ ขูด หินนํU าลายใน
หุ่นจําลองและผลัดกันขูดหินนํUาลายในนักศึกษาด้วยกันเอง
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Epidemiology, pathogenesis, classification, examination, diagnosis, prognosis and
treatment plan of periodontitis, mechanical and chemical plague control, non-surgical periodontal
treatment such as scaling and root planning, antibiotic administration, chemical therapy, surgical
treatment, wound healing process, emergency treatment in acute phase, periodontal tissue
maintenance after treatment
Practice in periodontal status examination, hand scaler handling in dentoform, and
scaling between dental students
ทพ.342ทันตกรรมหัตถการ

3 (3-0-6)

DS 342 Operative Dentistry
ความเสียหายต่ อเนืUอเยื9อแข็งของฟนั ที9เกิดจากฟนั ผุและการสึกของฟนั ชนิดต่ างๆ การแบ่ ง
ลักษณะของฟนั ผุและการเตรียมโพรงฟนั ชนิดต่างๆ หลักการเตรียมโพรงฟนั และการยึดติดของวัสดุอุดฟนั
ต่อเนืUอฟนั ต่างๆ ข้อจํากัดและปญั หาทางคลินิกที9เกี9ยวข้องของวัสดุชนิดต่างๆ ที9ใช้ในการบูรณะและการ
ป้องกันโพรงประสาทฟนั เช่น วัสดุอมัลกัม คอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์ซเี มนต์ การวินิจฉัยโรคฟนั ผุ
ทางคลินิก การตรวจเช็คฟนั และวิธตี รวจสอบอื9นๆ การวางแผนการรักษา การเตรียมช่องปากของผูป้ ่วย
ขันU ตอนและปจั จัยต่างๆ ที9ควรคํานึงถึงระหว่างการเตรียมโพรงฟนั และการอุดฟนั แบบชัวคราวและถาวร
9
การเลือกวัสดุอุดฟนั ที9เหมาะสมในสถานการณ์ ต่างๆ การขัดแต่ งวัสดุอุดฟนั ชนิดต่ างๆ รวมถึงปญั หาที9
เกิดขึนU ได้ในระยะสันU และระยะยาวต่อเนืUอเยือ9 ต่างๆ ของฟนั และช่องปากจากการกรอและอุดฟนั ซึง9 สามารถ
นําไปสู่ความสําเร็จหรือความล้มเหลวของการรักษา
Hard tissue loss caused by dental caries and tooth wear, classification of dental caries
and cavities preparation, principle of cavity preparation, restorative materials and tooth bonding,
contraindication and clinical problems related to restorative materials and pulp protection
materials such as amalgam, resin composite, glass ionomer cement, clinical diagnosis of dental
caries, tooth examination and other investigations, treatment planning and oral preparation, steps
and concerning factors during tooth preparation, temporary and permanent restoration,
restorative material selection, restorative material polishing, problems to oral tissue caused by
tooth preparation and restoration, success and failure of treatment

60

มคอ.2

ทพ.343 ปฏิ บตั ิ การทันตกรรมหัตถการ
2 (0-6-4)
DS 343 Operative Dentistry Laboratory
ปฏิบตั กิ ารใช้เครื9องมือและอุปกรณ์ ทําฟนั ระบบงานต่างๆ ของเก้าอีUทําฟนั การบํารุงรักษาและ
การฆ่าเชือU เครือ9 งมือเบือU งต้น การบันทึกและอ่านผลการตรวจสภาพฟนั ทางคลินิกตามลักษณะต่างๆ ของฟนั ใน
สถานการณ์จําลอง ปฏิบตั กิ ารในหุ่นผู้ป่วยจําลองเพื9อฝึ กทักษะหัตถการด้านการใช้กระจกทําฟนั การควบคุม
ความชืนU วิธใี ช้เครื9องมือและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ในการเตรียมและอุดโพรงฟนั ขันU ตอนการกรอฟนั เพื9อเตรียม
โพรงฟนั เบือU งต้นทุกประเภทในช่องปากทังU ฟนั หน้าและหลัง และเทคนิคการอุดฟนั ต่างๆ ทีเ9 หมาะสม
ปฏิบตั ิการกรอและบูรณะฟนั ต่ างๆ จากการบูรณะฟนั เชิงอนุ รกั ษ์ ถึงการบูรณะโพรงฟนั ที9ม ี
ขนาดใหญ่ ทังU ในฟนั หน้าและฟนั หลังด้วยวัสดุทเ9ี หมาะสม เช่น อมัลกัม วัสดุคอมโพสิต เรซิน และกลาสไอ
โอโนเมอร์ ซีเมนต์ การแข็งตัวหรือบ่มตัวและการขัดแต่งวัสดุและการตรวจเช็คการสบฟนั การตัดซ่อมวัสดุ
อุดฟนั ทีช9 าํ รุดเชิงอนุ รกั ษ์
Practice in the use of dental instruments and equipments, dental chair system,
instrument maintenance and sterilization, chart record and interpretation of clinical tooth
characteristics in laboratory, mouth mirror handling, saliva control, tooth preparation and
restorative instruments handling, steps of every class of cavity preparation in anterior and
posterior teeth, appropriate restorative techniques
Practice in tooth preparation for conservative cavity to large cavity in anterior and posterior
teeth, restoration with an appropriate restorative material such as amalgam; resin composite and glass
ionomer cement, curing and materials polishing, occlusion check, conservative restoration repairing.
ทพ.441วิ ทยาเอ็นโดดอนท์
3 (3-0-6)
DS 441Endodontology
การตอบสนองของเนืUอเยื9อประสาทฟนั ต่อสิง9 กระตุ้น การเกิดพยาธิสภาพของเนืUอเยื9อประสาท
ฟนั และเนืUอเยือ9 รอบรากฟนั หลักการและวิธกี ารบําบัดรักษาคลองรากฟนั โรคทางระบบทีอ9 าจมีผลต่อการ
รักษา ความผิดพลาดทีอ9 าจเกิดขึนU ได้ในระหว่างการบําบัดและวิธปี ้ องกัน กระบวนการหายของเนืUอเยื9อรอบ
รากฟนั วิธกี ารประเมินความสําเร็จและล้มเหลวของการรักษาคลองรากฟนั หลักการในการบูรณะฟนั การ
ฟอกสีฟนั ภายหลังการรักษาคลองรากฟนั แล้ว และการจัดการกับภยันตรายทีเ9 กิดขึนU กับฟนั แท้
Pulp response to stimulus, pulp and periapical tissue pathogenesis, principle of
endodontic treatment, effects of systemic disease on endodontic treatment, treatment failure and
prevention, healing process of periapical tissues, success evaluation of endodontic treatment,
principle of restorative treatment, tooth bleaching after endodontic treatment, management of
traumatic permanent teeth
61

มคอ.2

ทพ.442 ปฏิ บตั ิ การวิ ทยาเอ็นโดดอนท์
1 (0-3-2)
DS 442 Endodontic Laboratory
ปฏิบตั กิ ารรักษาคลองรากฟนั ได้แก่ การใส่แผ่นยางกันนํU าลาย การเปิ ดทางเข้าสู่เนืUอเยื9อใน
โพรงฟนั การเตรียมคลองรากฟนั การวัดความยาวรากฟนั การใส่ยาในคลองรากฟนั การอุดคลองรากฟนั
การถ่ายภาพรังสีในฟนั ที9รกั ษารากฟนั รวมทังU วิธกี ารใช้วสั ดุและอุปกรณ์ในขันU ตอนต่างๆ ของการรักษา
คลองรากฟนั
Practice in endodontic treatment including rubber dam application, access opening,
root canal preparation, length of tooth determination, medication in root canal, root canal filling,
radiographic taking in endodontically treated tooth, materials and methods in each step of
endodontic treatment
ทพ.641 ทันตกรรมเพื+อความสวยงาม
1(1-0-2)
DS 641 Aesthetic Dentistry
แนวทางการรักษาแบบบูรณาการซึ9งนํ าเสนอความรู้จากสหวิทยาการทังU ทางทันตกรรมและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ท9เี กี9ยวข้องกับงานทันตกรรมเพื9อความสวยงามศาสตร์ต่างๆด้านความสวยงาม
หลักฐานองค์ความรู้และการทบทวนวรรณกรรมทังU ในแง่ศาสตร์และศิล ป์ต่างๆของความสวยงาม การ
วางแผนการรักษาและเทคนิควิธกี ารบันทึกข้อมูลทีต9 ้องนํ ามาใช้ในคนไข้จริง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ของทันตวัสดุทม9ี สี เี หมือนฟนั ธรรมชาติ การอภิปรายกับผูป้ ่วยถึงแนวทางการปรับแก้รอยยิมU ทีม9 ปี ญั หาทังU
ระดับง่ายและซับซ้อน การฟอกสีฟนั การบูรณะด้วยเรซินคอมโพสิต การใช้วเี นียร์เซรามิค การครอบฟนั
ด้วยเซรามิคล้วนหรือการครอบฟนั เซรามิคร่วมกับโลหะ
A comprehensive dental care to all specialty phases of dentistry and medical science
as they apply to dental esthetics, comprehensive evidence-based aesthetic literature review and
science and art of aesthetic dentistry, treatment planning and record, the technological
advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials, patients discussion in simple to
more extensive smile reconstruction including teeth whitening, direct composite restorations,
porcelain laminate veneers, all-ceramic and porcelain-fused-to-metal (PFM) crowns
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หมวดวิ ชาทันตกรรมฟื] นฟู
ทพ.351 ระบบบดเคี]ยว
1 (1-0-2)
DS 351 Masticatory System
โครงสร้างและหน้าทีก9 ล้ามเนืUอบดเคียU ว ข้อต่อขากรรไกร ฟนั อวัยวะปริทนั ต์ และอวัยวะอื9นๆ
ทีเ9 กีย9 วข้อง การทําหน้าทีข9 องระบบประสาททีท9 ําหน้าทีค9 วบคุมการทํางานของระบบบดเคียU ว การเคลื9อนที9
ของขากรรไกรแบบสุดขอบและการเคลื9อนทีต9 ามหน้าที9 การเคลื9อนทีข9 องคอนดายล์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ด้านสบฟนั กับลักษณะการเคลื9อนทีข9 องขากรรไกร กลไกการบดเคียU วและวงเคียU ว การทําหน้าทีข9 องระบบ
บดเคียU ว เช่น การกลืน การบดเคียU ว การพูด รวมถึงการทํางานนอกหน้าทีข9 องระบบบดเคียU ว เช่น การกัด
เน้นฟนั นอนกัดฟนั
Structures and functions of masticatory muscles; temperomandibular joint; teeth;
periodontium and others related structures, function of nervous system regulating masticatory
muscle, border and function jaw movement, condylar movement, relationship between occlusal
surface of teeth and characteristics of jaw movement, masticatory mechanism and masticatory
cycle, functions of masticatory systems e.g. swallowing, mastication and speech, non-functional
masticatory system such as clenching and brusixm.
ทพ.352 ความเจ็บปวดของศีรษะ ใบหน้ าและช่องปาก
2 (1-2-3)
DS 352 Head, Face and Oral Pain
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับวิชา ทพ.351 ระบบบดเคียU ว
ความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและใบหน้า โดยเน้นความผิดปกติขอ้ ต่อขากรรไกรและระบบบด
เคีUยว ระบาดวิทยาลักษณะความผิดปกติ การวินิจฉัยแยกโรค การบําบัดความผิดปกติขอ้ ต่อขากรรไกร
และระบบบดเคียU วด้วยวิธตี ่างๆ รวมถึงการใช้เฝื อกสบฟนั ปฏิบตั กิ ารเกี9ยวกับเฝื อกสบฟนั ได้แก่การพิมพ์
ปาก การหาความสัมพันธ์ในศูนย์ การเข้าแบบจําลองการสบฟนั การแต่งขีผU Uงึ เฝื อกสบฟนั และการกรอ
แก้ไขเฝือกสบฟนั เพื9อใส่ในช่องปาก
Prerequisite: Have earned credit of DS 351 Masticatory Systemor taking DS 351
Masticatory System in the same semester
Orofacial pain focusing on the pain of temporomandibular joint and masticatory
system, epidemiology, clinical manifestation, differential diagnosis and treatment options of TMJ
and masticatory system disorder, occlusal splint treatment. Practice in occlusal splint procedures,
impression taking, centric occlusion recording, articulator mounting, occlusal splint waxing and
occlusal splint adjustment for insertion.
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ทพ.451 ทันตกรรมประดิ ษฐ์: ฟันเทียมทัง] ปาก
2 (2-0-4)
DS 451 Complete Denture
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
หลักและวิธปี ระดิษฐ์ฟนั เทียมทังU ปาก ตังU แต่การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การเตรียมช่อง
ปากก่อนการบําบัดด้วยฟนั เทียมทังU ปาก การพิมพ์ปากเพื9อทําแบบหล่อศึกษา การทําถาดพิมพ์ปากเฉพาะ
ัU
บุคคล การปนขอบ
การพิมพ์ปากขันU สุดท้าย การทําบอกซ์ซงิ และเทแบบหล่อหลัก การทําฐานบันทึกและ
แท่นกัด การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร การเลือกฟนั การเรียงฟนั และการลองฟนั การแต่งขีผU Uงึ
เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การเปลี9ยนขีผU Uงึ เป็ นอะคริลกิ การทําวิธตี ดิ ตังU ชิUนหล่อบนอุ ปกรณ์กล
ขากรรไกรจําลองซํUาในห้องปฏิบตั กิ ารและในคลินิก การขัดแต่งฟนั เทียม การใส่ฟนั เทียมทังU ปาก ข้อแนะ
สําหรับผู้ป่วยที9ใส่ฟนั เทียมทังU ปาก การแก้ไข และติดตามผลการรักษา การทําฟนั เทียมเดี9ยวบนและล่าง
การซ่อมฟนั เทียม การเสริมฐาน และการเปลีย9 นฐานฟนั เทียม
Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory
Principle and method of complete denture fabrication, history taking, examination and
diagnosis, oral preparation for complete denture treatment, impression taking for study model,
individual tray fabrication, border molding, final impression taking, boxing, master cast, base plate
and occlusion rim fabrication, jaw relation record, tooth selection, tooth arrangement, tooth try in,
waxing, lost wax method, articulator remounting in clinic and laboratory, denture polishing,
denture insert, oral hygiene instruction for complete denture patient , follow up and adjustment,
upper and lower single denture fabrication, denture repair, denture reline and rebase.
ทพ.452 ปฏิ บตั ิ การฟันเทียมทัง] ปาก
2 (0-6-4)
DS 452 Complete Denture Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ัU
ปฏิบตั กิ ารทําถาดพิมพ์ปากเฉพาะบุคคลสําหรับทําฟนั เทียมทังU ปาก การปนขอบถาดพิ
มพ์ดว้ ยคอม
ปาวด์ การทําฐานบันทึกและแท่นกัด การบันทึกเฟซโบว์การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร การยึดแบบ
หล่อหลักพร้อมฐานบันทึกและแท่นกัดบนกลอุปกรณ์ขากรรไกรจําลองการเรียงฟนั หน้าบน-ล่าง การเรียงฟนั หลัง
การแต่งขีผU งUึ เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การอัดอะคริลกิ การขัดแต่งฟนั เทียมทังU ปาก และการซ่อมฟนั เทียม
Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory
Practice in individual tray fabrication for complete denture, compound bolder molding,
base plate and occlusion rim fabrication, face bow record, jaw relation record, articulator
mounting of master cast; base plate and occlusion rim, upper-lower anterior and posterior teeth
arrangement, waxing, acrylic packing, denture polishing and repairing
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ทพ.453 ทันตกรรมประดิ ษฐ์: ฟันเทียมบางส่วนถอดได้
3 (3-0-6)
DS 453 Removable Prosthodontics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ. 243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การเตรียมช่องปากก่อนการรักษาด้วยฟนั เทียมบางส่วนถอด
ได้ ทังU ชนิดมีโครงโลหะฟนั เทียมบางส่วนถอดได้ ชนิดอะคริลกิ แบบทีม9 แี ละไม่มตี ะขอลวดดัด การออกแบบ
ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้ การเตรียมฟนั หลักเพื9อรองรับส่วนพักและตะขอของฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
การพิมพ์ปากเพื9อเทแบบหล่อหลัก การวางแบบขีผU งUึ เพื9อเหวีย9 งโครงโลหะ การลองโครงโลหะ การบันทึก
ความสัมพันธ์ของขากรรไกร การเรียงฟนั การแต่งขีผU งUึ เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การอัดอะคริลกิ
การใส่ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้ การให้คาํ แนะนํา การดูแลฟนั เทียม การติดตามผลการรักษา
Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory
History taking, examination, diagnosis and oral preparation for removable partial
denture treatment covered by both metallic denture base and acrylic resin base with/without
wire clasp, removable partial denture design, abutment preparation for rest and clasp of
removable partial denture, impression taking for master cast, wax pattern for metallic framework
casting, framework try in, jaw relation record, tooth arrangement, waxing, acrylic packing,
removable partial denture insertion, denture hygiene instruction and follow up
ทพ.454 ปฏิ บตั ิ การฟันเทียมบางส่วนถอดได้
1 (0-3-2)
DS 454 Removable Prosthodontic Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ปฏิบตั ิการสํารวจแบบหล่อศึกษาด้วยเครื9องสํารวจทางทันตกรรมเพื9อใช้ในการออกแบบฟนั
เทียมบางส่วนถอดได้ การดัดลวด การทําฟนั เทียมบางส่วนอะคริลกิ แบบไม่มตี ะขอและส่วนพัก ตังU แต่การ
เรียงฟนั การแต่งขีผU งUึ เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การอัดอะคริลกิ และการขัดฟนั เทียม
Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory
Practice in cast surveying with surveyor for removable partial denture design, wire
bending, fabricating acrylic temporary plate without clasp and rest fabrication, tooth arrangement,
waxing, acrylic packing and denture polishing
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ทพ.455 ทันตกรรมประดิ ษฐ์: ฟั นเทียมติ ดแน่ น

3 (3-0-6)

DS 455 Fixed Prosthodontics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ. 243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษา การเตรียมช่องปากก่อนการรักษาด้วย
ฟนั เทียมบางส่วนติดแน่ น วิธกี ารเตรียมฟนั หลักเพื9อรองรับครอบฟนั หรือส่วนยึดของฟนั เทียมบางส่วนติด
แน่ นชนิดต่างๆ การพิมพ์ปาก การบันทึกความสัมพันธ์ของขากรรไกร การทําครอบฟนั หรือฟนั เทียมติด
แน่ นชัวคราว
9
การเทแม่แบบ และแบบหล่อหลัก การทํากระสวนขีผU Uงึ การเหวี9ยงและการขัดชิUนหล่อ การ
ลองครอบฟนั หรือฟนั เทียมบางส่วนติดแน่ น การยึดด้วยซีเมนต์ การให้คําแนะนํ าการดูแลหลังการรักษา
และการติดตามผล การบูรณะฟนั ที9รกั ษาคลองรากแล้ว การทําครอบฟนั เพื9อรับส่วนพัก/ตะขอของฟนั
เทียมบางส่วนถอดได้
Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory
History taking, examination, diagnosis, treatment planning, oral preparation before
fixed partial denture treatment, preparation method for crown of abutment or attachment of fixed
prosthesis, impression taking, jaw relation record, temporary crown or temporary fixed prosthesis
fabrication, master cast, wax pattern fabrication, lost wax technique and cast polishing, crown or
fixed partial denture try in, cement fixation, oral hygiene instruction after treatment and follow up,
endodontically treated tooth restoration, crown of abutment of removable partial denture
fabrication
ทพ.456 ปฏิ บตั ิ การฟันเทียมติ ดแน่ น
2 (0-6-4)
DS 456 Fixed Prosthodontic Laboratory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ปฏิบตั ิก ารกรอแต่ ง ฟ นั เพื9อ ทําครอบฟ นั หรือ ส่ ว นยึด ฟ นั เทียมติด แน่ นชนิ ดโลหะทังU ซี9/โลหะ
เคลือบกระเบือU งบนหุ่นจําลอง การทําครอบฟนั และฟนั เทียมติดแน่ นชัวคราว
9
การกรอฟนั เพื9อทําฟนั เดือย
ตลอดจนการพิมพ์ปาก การเทแม่แบบและแบบหล่อหลักของงานฟนั เดือย การทํากระสวนขีผU งUึ ของฟนั เดือย
Prerequisite: Have earned credit of DS 243 Dental Anatomy Laboratory
Practice in tooth preparation for crown or attachment of full metal and porcelain fused
to metal fixed prosthesis on stimulatory model, crown and temporary fixed denture fabrication,
tooth preparation for pin tooth, impression taking, master cast model for pin tooth, wax pattern for
pin tooth
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ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม
2 (1-2-3)
DS 457 Dental implantology
หลักการการทํารากเทียม ส่วนประกอบ วัสดุอุปกรณ์ในการทํารากเทียม การซักประวัติ การ
ตรวจวินิจฉัย การวางแผนรักษา การเตรียมช่องปากก่อนการรักษาด้วยทันตกรรมรากเทียม การประเมิน
สภาพผูป้ ่วยก่อนการทํารากเทียม การอธิบายผู้ป่วยก่อนการรักษาและข้อแทรกซ้อนที9อาจเกิดขึนU การให้
คําแนะนําการดูแลสุขภาพช่องปากของผูใ้ ส่รากเทียม การจัดการภาวะแทรกซ้อนหลังการใส่ฟนั เทียม การ
ขอคําปรึกษาจากทันตแพทย์ต่างสาขาหรือส่งต่อผูป้ ่วยการเรียนรูว้ ธิ กี ารฝงั รากเทียมระบบต่างๆ และการ
ฝึกปฏิบตั ใิ นหุ่นจําลอง
Basic of dental implantology including various component of dental implant, material and
instrument, history taking, examination, diagnosis, treatment planning, oral preparation before dental
implant restoration, patient evaluation and case selection, explanation to patient about treatment plan
and post-operative complications, oral hygiene instruction after dental implant restoration, management
of dental implant complications, consultation between dental specialists and patient referral, patient
preparation in different implant systems and model practice
หมวดวิ ชาคลิ นิกทันตกรรม
วิชาบังคับก่อนในหมวดวิชาคลินิกทันตกรรม: นักศึกษาต้องสอบได้ในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทุ
9 ก
วิชา และหมวดวิชาเฉพาะ รายวิชาทีม9 รี หัส 0XX – 4XX ทุกวิชาสําหรับสาขาวิชาคลินิกทันตกรรม 1
หน่ วยกิต เท่ากับ 3.5 ชัวโมงปฏิ
9
บตั งิ านคลินิกต่อสัปดาห์ โดยต้องทําให้ได้อย่างน้อย 52 ชัวโมง
9
ต่อหน่ วยกิต
ทพ.561 คลิ นิกตรวจวิ นิจฉัยและประเมิ นความเสี+ยงโรคช่องปาก
2 หน่ วยกิ ต
DS 561 Oral Diagnostic and Risk Assessment Clinic
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม เกี9ยวกับการซักประวัติทางการแพทย์
และทางทันตกรรม การซักถามอาการสําคัญ ตรวจร่างกายและบันทึกสภาวะปกติและผิดปกติของอวัยวะ
ภายในและภายนอกช่องปาก การพิจารณาส่งถ่ ายภาพรังสีและการแปลผลภาพรังสีในบริเวณที9มคี วาม
ผิดปกติหรือตรวจพบรอยโรค สมุฏฐานและการประเมินความเสี9ยงโรค วินิจฉัยโรค และการวางแผนการ
รักษาความผิดปกติหรือรอยโรคแบบองค์รวม การคัดกรองผู้ป่วยที9มคี วามเสี9ยงต่อโรคฟนั ผุ โรคปริทนั ต์
และโรคมะเร็งในช่องปาก การขอคําปรึกษาจากแพทย์และทันตแพทย์ต่างสาขาในการวางแผน การป้องกัน
รักษาและฟืUนฟูสภาพช่องปากแบบองค์รวม การอธิบายแผนการรักษา ข้อดีและข้อเสียของทางเลือกอื9นใน
การรักษาแก่ผูป้ ่วยเพื9อให้ผูป้ ่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกการรักษา การขอคํายินยอมผูป้ ่วยก่อนทํา
การรักษาตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิผปู้ ว่ ย
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Clinical practice in oral diagnostic and risk assessment clinic, including medical and
dental history review, assessment of patient’s chief complaint, extra-/intra-oral examination,
radiographic examination and interpretation of abnormal findings suggestions, etiology and risk
assessment, diagnosis and holistic treatment plan for the lesions, caries, periodontal disease and
oral cancer screening, consultation with other dental specialties and physicians for holistic
treatment, treatment and rehabilitation, inform patient about treatment plan and alternative
treatments, compliance with patients decision for treatment, requesting patient consent before
treatment options in accordance with the patient’s rights Act of Parliament.
ทพ.562 คลิ นิกปริ ทนั ตวิ ทยา
4 หน่ วยกิ ต
DS 562 Periodontic Clinic
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ่วยในคลินิกทันตกรรมปริทนั ตวิทยา เกี9ยวกับการตรวจวินิจฉัย
สมุฏฐาน และพยากรณ์โรคปริทนั ต์ ตลอดจนการวางแผนการรักษา การรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริ
ทันต์อ ัก เสบในระดับเริม9 ต้นและระดับปานกลาง คําแนะนํ าและการจูงใจผู้ป่ว ยเกี9ยวกับการขจัด คราบ
จุลนิ ทรียอ์ ย่างมีประสิทธิภาพและ/หรือการใช้สารเคมีอย่างเหมาะสมเพื9อให้ผูป้ ่วยสามารถดูแลสุขภาพช่อง
ั หา
ปากของตนเองได้เ ป็ น อย่ า งดี การขูด หิน นํU า ลายและเกลารากฟ นั การบํ า บัด ฉุ ก เฉิ น กรณี ท9ีม ีป ญ
เฉียบพลัน และการรักษาด้วยวิธศี ลั ยกรรมปริทนั ต์อย่างง่าย การประเมินสภาพการหายของโรค การขอ
คําปรึกษาจากแพทย์ท9เี กี9ยวข้องเพื9อเตรียมผู้ป่วยก่ อนรักษาในรายที9จําเป็ น การขอคําปรึกษาจากทันต
แพทย์ต่างสาขาหรือการส่งต่อ
Clinical practice in periodontic clinic, including examination, etiology, diagnosis, and
prognosis of periodontal disease, gingivitis and mild to moderate periodontitis treatment using
instruction, recommendation and patient motivation for effective plaque control and/or proper
chemical agents administration for a good self oral health care, scaling and root planning,
emergency treatment in acute phase, simple periodontal surgery, prognosis of periodontal
treatment, consultation with involved physicians for in need patient evaluation and preparation
before periodontal treatment, consultation between dental specialists or patient referral
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ทพ.563 คลิ นิกทันตกรรมหัตถการ
4 หน่ วยกิ ต
DS 563 Operative Dentistry Clinic
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ่วยในคลินิกทันตกรรมหัตถการ บูรณะฟนั ด้วยการอุดฟนั เบือU งต้น
ในผู้ป่วย มุ่งเน้ นที9การบูรณาการวิชาความรู้และทักษะที9ได้เรียนรู้มาจากวิชาทันตกรรมหัตถการและวิชา
ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการมาประยุกต์ใช้จริงเพื9อให้การรักษาผูป้ ่วยแบบองค์รวม และมุ่งเน้นทีก9 ารป้องกัน
และการสร้างเสริมสุขภาพ ครอบคลุมถึงการตรวจวินิจฉัยโรคฟนั ผุในช่องปากทางคลินิก สมุฏฐานของโรค
การวางแผนการรักษาการควบคุมอาการปวดของฟนั การให้การรักษาแบบฉุ กเฉินและการบูรณะฟนั ผู้ป่วย
โดยตรงในช่องปากทุกประเภทและการติดตามผลการรักษาและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ให้สมบูรณ์
Clinical practice in operative dentistry clinic, including practice in basic restorative
treatment in patient emphasizing on an integration and the application of both knowledge and
skills derived from Operative Dentistry and Operative Dentistry Laboratory subjects in order to
establish a holistic health care, health prevention and promotion, clinical examination, etiology
and diagnosis of dental caries, treatment planning, dental pain control, emergency treatment,
every class of direct intra-oral restorative treatment, follow up, and corrective treatment
ทพ.564 คลิ นิกวิ ทยาเอ็นโดดอนท์
3 หน่ วยกิ ต
DS 564 Endodontic Clinic
การฝึกปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ว่ ยในคลินิกทันตกรรมวิทยาเอ็นโดดอนท์ รักษาคลองรากฟนั ใน
ผูป้ ่วย ตังU แต่เริม9 ต้นจนเสร็จสิUนกระบวนการ รวมถึงการให้คําแนะนํ าแก่ผู้ป่วยภายหลังการรักษา การให้
การพยากรณ์ผลการรักษา ทางเลือกในการบูรณะฟนั ภายหลังการรักษา และวิธกี ารให้ยาฆ่าเชือU ในรายทีม9 ี
ปญั หาติดเชือU ก่อนหรือหลังทํา
Clinical practice in endodontic clinic, including practice in root canal treatment in patient
from beginning until finish, post-operative instruction, prognosis of treatment, alternative
restoration after endodontic treatment, antibiotic administration in patient who is infected before
and after endodontic treatment
ทพ.565 คลิ นิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
3 หน่ วยกิ ต
DS 565 Oral Surgery Clinic
การฝึกปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ่วยในคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ได้แก่การประเมินสภาพผูป้ ่วย
ก่อนทําศัลยกรรมช่องปาก อธิบายผู้ป่วยก่อนการรักษาถึงแผนการรักษาและข้อแทรกซ้อนที9อาจเกิดขึนU
การถอนฟนั แบบธรรมดาที9ไม่ยุ่งยากซับซ้อน การเขียนใบสังยา
9 การห้ามเลือดจากการถอนฟนั
การ
ปฏิบตั ติ วั ภายหลังการทําศัลยกรรมช่องปาก การขอคําปรึกษาจากทันตแพทย์ต่างสาขาหรือส่งต่อผูป้ ว่ ย
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Clinical practice in surgery clinic, including patient evaluation before oral surgery,
explanation to patient about treatment plan andpost-operative complications, simple tooth
extraction, drug prescription, bleeding control in tooth extraction, post-operative instruction,
consultation between dental specialists or patient referral
ทพ.566 คลิ นิกทันตกรรมประดิ ษฐ์: ฟันเทียมทัง] ปาก
2 หน่ วยกิ ต
DS 566 Prosthodontic Clinic: Complete Denture
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ซ9งึ ประกอบด้วยการเตรียมช่อง
ปากผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการใส่ฟนั เทียมทังU ปาก ฝึ กการรักษาผูป้ ่วยด้วยการทําฟนั เทียมทังU ปาก พร้อม
ทังU ติด ตามแก้ไ ขข้อ บกพร่อ งของฟ นั เทียมจนกระทังU ผู้ป่ว ยสามารถใช้ไ ด้อ ย่างมีประสิท ธิภาพ การให้
คําแนะนํ าในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใส่ฟนั เทียมทังU ปาก การซ่อมฟนั เทียมทังU ปาก การเสริมฐาน
หรือการเปลีย9 นฐานฟนั เทียมทังU ปาก
Clinical practicein prosthodontic clinic consisting of proper oral preparation for complete
denture, complete denture fabrication, post insertion problem correction until patient can use prosthesis
effectively, oral hygiene instruction after insertion, complete denture repair, reline and rebase
ทพ.567 คลิ นิกทันตกรรมประดิ ษฐ์: ฟันเทียมบางส่วนถอดได้
3 หน่ วยกิ ต
DS 567 Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ซ9งึ ประกอบด้วยการเตรียมช่อง
ปากผู้ป่ ว ยให้เ หมาะสมกับการใส่ ฟ นั เทีย มบางส่ ว นถอดได้ ฝึ ก การรัก ษาผู้ป่ ว ยด้ว ยการทํ า ฟ นั เทีย ม
บางส่วนถอดได้ทงั U ชนิดมีโครงโลหะและชนิดอะคริลกิ พร้อมทังU ติดตามแก้ไขปญั หาข้อบกพร่องของฟนั
เทียมนันU จนกระทังผู
9 ป้ ว่ ยสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คําแนะในการดูแลสุขภาพช่องปากของ
ผูใ้ ส่ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้ การซ่อมฟนั เทียม การเสริมฐานหรือการเปลีย9 นฐานฟนั เทียม
Clinical practice in prosthodontic clinic consisting of proper oral preparation for
removable partial prosthesis, removable partial denture and acrylic partial denture fabrication,
post insertion problem correction until patient can use prosthesis effectively, oral hygiene
instruction after insertions, removable partial prosthesis repair, reline and rebase
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ทพ.568 คลิ นิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
4 หน่ วยกิ ต
DS 568 Pediatric Dentistry Clinic
การฝึ ก ปฏิบตั ิงานการรัก ษาผู้ป่วยในคลินิก ทันตกรรมสําหรับเด็ก ซึ9งประกอบด้วยการปรับ
พฤติก รรมเด็ก สังเกตการเปลี9ยนแปลงพฤติก รรมในการให้ค วามร่วมมือ สมุฏฐานของโรค การตรวจ
วินิจฉัย แปลผลจากภาพถ่ายรังสี วางแผนการรักษา และให้การรักษาแบบองค์รวมเพื9อสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปาก และบําบัดรักษาโรคและความผิดปกติอ9นื ทีพ9 บในช่องปากของผูป้ ว่ ยเด็ก
Clinical practice in pediatric dentistry clinic, including child behavior management, cooperative behavior improvement observation, examination, etiology and diagnosis, radiographic
interpretation, treatment planning, holistic treatment to promote, prevent and treatment of oral
diseases and other abnormalities in children
ทพ. 661 คลิ นิกทันตกรรมแบบองค์รวม
5 หน่ วยกิ ต
DS 661 Comprehensive Dentistry
การฝึ ก ปฏิบ ัติง านการรัก ษาผู้ป่ ว ยในคลินิ ก ทัน ตกรรมแบบองค์ร วม การดู แ ลผู้ป่ ว ยอย่ า ง
ต่อเนื9องในการปฎิบตั งิ านทางคลินิกตังU แต่การรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ สมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค และ
การวางแผนรักษาทังU ปากตลอดจนการส่งเสริมการดูแลอนามัยช่องปากให้ผู้ป่วยโดยกระบวนการดูแล
ผูป้ ่วยแบบองค์รวมอย่างพร้อมมูลและต่อเนื9อง ประกอบด้วยทักษะสําคัญ 4 ด้าน คือ ทักษะในการคิดเชิง
วิพากษ์จากข้อมูลพืUนฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์สําหรับการประยุกต์ใช้ในงานคลินิก
ทันตกรรม ทัก ษะในการรับรู้แ ละเข้า ใจสิท ธิผู้ป่ว ยและตระหนั ก ถึง จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ปฎิบตั งิ าน ทักษะการ สื9อสารกับผูป้ ว่ ยด้วยความเคารพตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพและทักษะการให้บริการ
ทางคลินิกทันตกรรมตามหลักวิชาการ
Clinical practice in comprehensive patients care including data gathering from history
taking, etiology, diagnosis and trentment planning, clinical examination, radiographic and
pathological features, laboratory investigations.Reasoning,analysis and diagnosis are supported
data organization and presentation. Decision making and treatment for assessment skills
include: critical thinking, ethical awareness, communication and clinical care skill.
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ทพ.662 คลิ นิกทันตกรรมประดิ ษฐ์: ฟันเทียมบางส่วนติ ดแน่ น
2 หน่ วยกิ ต
DS 662 Prosthodontic Clinic: Fixed Partial Denture
การฝึกปฏิบตั งิ านการรักษาผูป้ ่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ซง9ึ ประกอบด้วย การเตรียมช่อง
ปากผู้ป่วยให้เหมาะสมกับการใส่ฟนั เทียมติดแน่ น ฝึ กการรักษาผู้ป่วยด้วยการทําฟนั เทียมบางส่วนติด
แน่ น/ครอบฟนั และฟนั เดือย พร้อมทังU ติดตามแก้ไขปญั หาภายหลังการใส่จนกระทังU ผูป้ ่วยสามารถใช้ฟนั
เทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้คําแนะนํ าในการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ใส่ครอบฟนั /ฟนั เทียมติด
แน่ น
Clinical practice in prosthodontic clinic, including mouth preparation for fixed partial
denture, fixed partial denture treatment covering crown and pin tooth, post insertion problem
correction and oral hygiene instruction after fixed partial denture insertion
ทพ.663 คลิ นิกทันตกรรมบดเคี]ยว
1 หน่ วยกิ ต
DS 663 Occlusion clinic
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมบดเคีUยว ซักถามประวัตทิ างการแพทย์
และทางทันตกรรม การซักถามอาการสําคัญ ตรวจ และบันทึกเกี9ยวกับความเจ็บปวดบริเวณช่องปากและ
ใบหน้า โดยเน้นความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและระบบบดเคียU วสมุฏฐานและการวินิจฉัยแยกโรควาง
แผนการรักษารวมถึงบําบัดความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรและระบบบดเคียU วด้วยวิธตี ่าง ๆ รวมถึงการ
ใช้เฝือกสบฟนั และติดตามผลการรักษาเบือU งต้น
Clinical practice in occlusion clinic, includingmedical and dental history review,
assess of patient’s chief complaint, clinical manifestation and charting, etiology, differential
diagnosis and propose treatment options of TMJ and masticatory system disorder,
occlusal splint treatment and follow up
ทพ.664 คลิ นิกทันตกรรมจัดฟัน
2 หน่ วยกิ ต
DS 664 Orthodontic Clinic
การฝึ กปฏิบตั งิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมจัดฟนั ซึ9งประกอบด้วยการใช้เครื9องมือ
จัดฟนั ชนิดถอดได้ เครือ9 งมือคงสภาพฟนั และปฏิบตั คิ ลินิกในผูป้ ว่ ยทีม9 คี วามผิดปกติของฟนั เพียงเล็กน้อย
ด้วยเครือ9 งมือจัดฟนั ชนิดถอดได้ และนําเสนอผูป้ ว่ ยทางทันตกรรมจัดฟนั
Clinical practice in orthodontic clinic, including removable orthodontic appliance and
retainer fabrications, removable orthodontic appliance application in minor malocclusion patient,
orthodontic case presentation
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ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
4 หน่ วยกิ ต
DS665 Field Hospital Dentistry
ฝึ ก ทัก ษะการรัก ษาผู้ป่ ว ยทางทัน ตกรรมในโรงพยาบาลศู น ย์ห รือ โรงพยาบาลทัว9 ไป ฝึ ก
ปฏิบตั งิ านการเข้าห้องผ่าตัด ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการในคลินิกทันตกรรม การรับผูป้ ่วยใน การ
ส่งต่ อผู้ป่วย การเตรียมผู้ป่วยที9มปี ญั หาโรคทางระบบ การส่งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการและการแปลผล
ศึกษาดูงานในคลินิกผูป้ ว่ ยนอก และแผนกอื9นๆ ทีเ9 กีย9 วข้องของโรงพยาบาล
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Clinicalpractice in dental department regional hospitals or general hospitals, practice in
operating room, learning in dental department administrative system, in-patient admission and
referral system, medically compromised patient management, ordering laboratory investigation
and interpretation, observing out-patient department and other related departments in hospital.
Field workshop is provided
Evaluation wiil be satisfied (S) and unsatisfied (U)
หมวดวิ ชาจริ ยศาสตร์และความเป็ นวิ ชาชีพทันตแพทย์
ทพ.371 การยศาสตร์ทางทันตกรรม
2 (1-3-3)
DS 371 Clinical Skill Development for Dental Student
หลัก การเบืUอ งต้นของการพัฒนาทัก ษะทางทันตกรรม หลัก การรับรู้แ ละการถ่ ายทอด การ
เคลื9อนไหวของกล้ามเนืUอ ทักษะการใช้มอื การใช้กระจกส่องปาก เครื9องมือทางทันตกรรมต่างๆ หลักการ
จัดท่าทางการทํางาน การจัดวางสิง9 ของ การเตรียมสิง9 แวดล้อม เพื9อให้การทํางานและการเคลื9อนไหวของ
ร่างกายมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็ นคุณต่อการรักษาสุขภาพของผูท้ เ9ี กี9ยวข้อง ได้แก่ ทันตแพทย์
ผูช้ ่วยทันตแพทย์และผูป้ ว่ ย
ปฏิบตั กิ ารเกี9ยวกับการจัดตําแหน่ งการปฏิบตั งิ านให้เหมาะสม การจัดวางเครื9องมือ การจับ
เครือ9 งมือ การฝึกกรอฟนั การใช้เครือ9 งมือขูดหินนํU าลาย การพิมพ์ปาก และการปฏิบตั งิ านร่วมกันระหว่าง
ทันตแพทย์และผูช้ ่วยทันตแพทย์การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้
ไม่ได้ (U)
Principle of dental clinical skill development, principle of proprioceptive derivation,
muscle movement, hand skill, mouth mirror handling, dental instruments, principle of operating
posture, instrument set up, preparation of operating environment for efficient and effective body
movement and health and safety of assistants and patients
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Practice in appropriate operating posture, instrument set up, instrument handling for
tooth preparation, scaling, impression taking, cooperated practice between dentist and assistant
ทพ.571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิ ชาชีพทันตแพทย์
1 (1-0-2)
DS 571 Laws and Code of Ethics in Dentistry
ปรัชญาวิชาชีพและแนวความคิดความรับผิดชอบของทันตแพทย์ต่อสังคม คุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณที9ทนั ตแพทย์มตี ่ อผู้ป่วยและผู้ร่ว มงาน พระราชบัญญัติท9เี กี9ยวข้องกับวิชาชีพตลอดจนการ
สื9อสารปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ว่ ยและผูร้ ว่ มงาน กรณีศกึ ษาประเด็นฟ้องร้องในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
Professional ethics, accountability of the profession towards society, ethical, moral and
code of ethics of profession for patients and colleagues, basic knowledge in the laws related to
the profession, communication with patients and colleagues, case studies related to illegal dental
practices
ทพ.572 การบริ หารจัดการคลิ นิกทันตกรรม
1 (1-0-2)
DS.572 Dentistry clinic management
การบริหารจัดการพืนU ทีค9 ลินิกทันตกรรมให้มคี วามปลอดภัยทังU ต่อผูป้ ฏิบตั งิ าน และผูร้ บั บริการ
การควบคุมการติดเชือU การดูแลความปลอดภัยของผูป้ ่วยในคลินิกทันตกรรมและการออกแบบพืนU ทีค9 ลินิก
ทันตกรรม การดูแลรักษายูนิตทําฟนั เบือU งต้น
Administrative and task management of dental clinic area to achieve excellent staffs
and patients safety, infection control and patient safety management and serving patients with
special needs, dental clinic design, basic of dental unit maintenance
ทพ.671 ทันตนิ ติเวช
1 (1-0-2)
DS671 Forensic Dentistry
ความรู้เ บืUอ งต้นในด้านนิ ติทนั ตวิทยา ความสําคัญ ของทัน ตวิทยาต่ อ กระบวนการยุติธ รรม
บทบาทและหน้ าที9ของทันตแพทย์ในการพิสูจน์ บุคคล การให้ความเห็นในทางคดีความและในศาล และ
ความรูใ้ นด้านการพิสจู น์บุคคลในกรณีของภัยพิบตั ิ
Fundamental of forensic odontology, the role of forensic odontology in judgement
process, role of dentist in personal identification, opinion for law suit and court, personal
identification in disaster
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หมวดวิ ชาวิ จยั
ทพ.581 ชีวจริ ยศาสตร์และระเบียบวิ ธีวิจยั
3 (2-3-6)
DS 581 Bioethics and Research Methodology
วิเคราะห์พฒ
ั นาการทางสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หลักการและแนวปฏิบตั ทิ ถ9ี ูกต้อง
เกีย9 วกับจริยธรรมการวิจยั ทีใ9 ช้มนุ ษย์และสิง9 มีชวี ติ หลักการและประเภทของการวิจยั กระบวนการวิจยั ขันU
พืนU ฐาน หลักการเขียนโครงร่างวิจยั การดําเนินการวิจยั และการวิเคราะห์ ทักษะการนํ าเสนอผลงานวิจยั
การใช้สถิตแิ บบพารามิเตอร์และนอนพารามิเตอร์ท9เี กี9ยวข้องทางทันตแพทยศาสตร์ การแปลผลการวิจยั
และวิธเี ขียนรายงานผลการวิจยั การฝึกเขียนโครงร่างวิจยั
Analysis of an advance in oral health sciences, principle and ethical procedure of research
using human subjects and living organisms, principle and type of research, basic research process,
principle of research proposal writing, research conduct and analysis, research presentation skill, use of
parametric and non-parametric statistics in dentistry, result interpretation, research report writing and
practice in concept proposal writing
ทพ.681 โครงการวิ จยั วิ ทยาศาสตร์สขุ ภาพช่องปาก
4 (0-12-4)
DS 681 Research Project in Oral Health Science
ปฏิบ ัติก ารเขียนโครงร่ า งการวิจ ยั ที9เ กี9ยวข้อ งกับ สุ ข ภาพช่ อ งปาก วางแผนการวิจยั การ
นํ าเสนอโครงร่างการวิจยั ดําเนินการทดลอง วิเคราะห์และนํ าเสนอข้อมูลหน้ าชันU เรียน การจัดทํารายงาน
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทป9ี รึกษา
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Practice under supervisor in oral health research proposal writing, research planning,
research proposal presentation, research conduct and analsis, result presentation and report writing
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
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หมวดวิ ชาชีพบังคับเลือกนักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาจํานวน 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
สําหรับวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับเลือก (ประสบการณ์วชิ าชีพ) นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาดังต่อไปนีU
จํานวน 1 วิชา โดยจะต้องมีเวลาปฏิบตั งิ านคลินิกไม่ต9 ํากว่า 70 ชัวโมงต่
9
อ 1 หน่ วยกิต
ทพ.691 ประสบการณ์ วิชาชีพ: คลิ นิกรังสีวินิจฉัย
2 หน่ วยกิ ต
DS 691 Professional Elective: Clinical Diagnostic Radiology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ปฏิบตั กิ ารแปลภาพรังสีรอยโรคทีเ9 กิดขึนU กับช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การถ่ายภาพรังสี
เพื9องานทันตกรรมด้านต่างๆ เช่น งานทันตกรรมรากเทียม การถ่ายภาพข้อต่อขากรรไกร การฉีดสารเข้า
ต่อมนํUาลาย การใช้ภาพรังสีดจิ ติ อลเพื9องานทันตกรรม
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry
Practice in oral and maxillofacial radiographic interpretation, special radiographs for
dental treatment such as dental implant, temporomandibular joint radiographs, sialography and
dental digital radiography
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
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ทพ.692 ประสบการณ์ วิชาชีพ: เวชศาสตร์ช่องปากคลิ นิกและการวิ นิจฉัย
2 หน่ วยกิ ต
โรคช่องปาก
DS 692 Professional Elective: Clinical Oral Medicine and Oral Diagnosis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ปฏิบตั กิ ารตรวจพิเคราะห์โรค การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาและบําบัดรักษาผูป้ ่วยทีม9 รี อย
โรคในช่องปาก การตัดชินU เนืUอและฝึกการอ่านผลตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา การติดตามผลการรักษา
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry
Practice in examination, diagnosis, treatment planning and treatment of oral lesions,
biopsy, histopathological microscopic examination, and patient follow up
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
ทพ.693 ประสบการณ์ วิชาชีพ: ศัลยศาสตร์ช่องปาก
2 หน่ วยกิ ต
DS 693 Professional Elective: Oral Surgery
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ปฏิบตั คิ ลินิกศัลยศาสตร์ทเ9ี กี9ยวข้องกับอุบตั เิ หตุทเ9ี กิดขึนU กับกระดูกขากรรไกรและใบหน้า การ
ทํารากเทียม การแก้ไขปญั หาการติดเชือU การปฏิบตั งิ านร่วมระหว่างทันตแพทย์และแพทย์
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry
Practice in surgery clinic related to oral and maxillofacial bone injury, implantology,
infection management, and co-operation between dentist and physician.
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
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ทพ.694 ประสบการณ์ วิชาชีพ:ปริ ทนั ตวิ ทยา
2 หน่ วยกิ ต
DS 694 Professional Elective: Periodontics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ปฏิบตั ิสงั เกตการณ์ ใ นคลินิกเฉพาะทางสาขาปริทนั ตวิทยา และสัมมนาที9เ กี9ยวข้อ งกับวิชา
ปริทนั ตวิทยาเพื9อให้เกิดทัศนคติต่อสาขาวิชาปริทนั ตวิทยา
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry
Observing periodontal treatments in periodontal clinic, seminar related to periodontics
to acquired good attitude in periodontal treatment.
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
ทพ.695 ประสบการณ์ วิชาชีพ:ทันตกรรมบูรณะ
2 หน่ วยกิ ต
DS 695 Professional Elective: Restorative Dentistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ปฏิบตั กิ ารคลินิกทันตกรรมบูรณะทีม9 คี วามซับซ้อน ได้แก่ การทําอินเลย์ ออนเลย์และวีเนียร์
รวมทังU ศึกษาวัสดุบรู ณะฟนั ชนิดใหม่ๆ
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry
Practice in complicated tooth restoration including inlay; onlay and veneer, innovative
restorative materials
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
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ทพ.696 ประสบการณ์ วิชาชีพ: วิ ทยาเอ็นโดดอนท์
2 หน่ วยกิ ต
DS 696 Professional Elective: Endodontology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ปฏิบตั ิก ารรัก ษาคลองรากฟ นั รากเดียวและหลายรากที9มคี วามซับซ้อ น และการสัม มนาที9
เกีย9 วข้องกับวิทยาเอ็นโดดอนท์
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 661 Comprehensive Dentistry
Practice in endodontic treatment in complicated single and multiroot canal tooth,
seminar related to endodontics
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
ทพ.697 ประสบการณ์ วิชาชีพ: ทันตกรรมประดิ ษฐ์
2 หน่ วยกิ ต
DS 697 Professional Elective: Prosthodontics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ. 566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมทังU ปากทพ. 567
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้ และวิชา ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั
เทียมบางส่วนติดแน่ น
ปฏิบตั งิ านทันตกรรมประดิษฐ์ท9มี คี วามซับซ้อนมากขึนU ทําฟนั เทียมชนิดติดแน่ นและฟนั เทียม
ชนิดถอดได้รวมทังU งานทันตกรรมประดิษฐ์ทเ9ี กีย9 วข้องกับงานทันตกรรมรากเทียม
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 566Prosthodontic Clinic: Complete Denture, DS
567Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture and DS 662Prosthodontic Clinic: Fixed
Partial Denture
Practice in complicated prosthodontic treatment, fixed and removable prosthesis
fabrication, prosthodontics for implant
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)

79

มคอ.2

ทพ.698 ประสบการณ์ วิชาชีพ: ทันตกรรมสําหรับเด็ก
2 หน่ วยกิ ต
DS 698 Professional Elective: Pediatric Dentistry
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.568 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
ปฏิบตั งิ านทันตกรรมสําหรับเด็กในผูป้ ่วยเด็กทีม9 ปี ญั หาในการร่วมมือ รักษาผูป้ ่วยเด็กทีม9 โี รค
ทางระบบ การจัดการผูป้ ว่ ยเด็กทีต9 อ้ งได้รบั การรักษาทางทันตกรรมโดยการให้ยาสลบ
รายวิชานีUมกี ารศึกษา ดูงานและฝึกปฏิบตั งิ านนอกสถานที9
การวัดผลของวิชานีUแบ่งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS568Pediatric Dentistry Clinic
Practice in pediatric dental treatment in non co-operative children and children with
systemic disease, pediatric dental treatment under general anesthesia observation
Field workshop is provided
Evaluation will be satisfied (S) andunsatisfied (U)
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3.2

ชื+อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 7499 0029 XX X ผูช้ ่วย
น.ส.ทิพวัลย์ เตชะนิธสิ วัสดิ ^
ศาสตราจารย์ ดร.

2.

3 8699 00053 XX X ศาสตราจารย์ ดร. น.ส.ศิรวิ รรณ สืบนุ การณ์

คุณวุฒิ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
อนุ มตั บิ ตั ร
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยสภา
Ph.D.
University of Otago, New
Zealand
M.S.; Certificate Pediatric Dentistry University of Alabama at
of Residency
Birmingham, USA
Training
ป.บัณฑิตชันU สูง ทันตกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
ท.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D.
Information
Asian Institute of Technology
Management
M.S.
Information
Asian Institute of Technology
Management
ป.บัณฑิต
วิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท.บ.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

81

สาขาวิ ชา

ปี พ.ศ.
2540
2537
2532

2526
2524
2522
2548
2544
2538
2535

มคอ.2

ชื+อ – สกุล
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ที+
ประชาชน
น.ส.กมลพรรณ ภักดี
3. 3 2096 00013 XX X ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร.
4. 3 1022 01073 XX X อาจารย์

น.ส.นันทวรรณ กระจ่างตา

5.

นายอวิรทุ ธ์

3 1199 00122 XX X ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คล้ายศิริ

คุณวุฒิ
Ph.D.
ท.บ. (เกียรตินิยม
นิยมอันดับ 1)
วท.ม.
ท.บ.
วุฒบิ ตั รฯ
ป.บัณฑิตชันU สูง
ท.บ.

82

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Dentistry (Molecular Nihon University School of
2552
Biology)
Dentistry at Matsudo, Japan
2546
มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552
2548
2557
2555
2548

มคอ.2

3.2.2 อาจารย์ผส้ ู อนที+เป็ นอาจารย์ประจําคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 21 คน แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนีU
สาขาวิ ชาชีววิ ทยาช่องปาก
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 1015 00771 XX X ศาสตราจารย์ ดร. นายสิทธิชยั ขุนทองแก้ว

2.

3 2096 00013 XX X ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

น.ส.กมลพรรณ ภักดี

3.

3 4017 00592 XX X อาจารย์ ดร.

น.ส.กุสมุ าวดี อุทศิ พันธ์

4.

3 102100860 XX X อาจารย์ ดร.

นายเอกรัฐ

หิตโกเมท

คุณวุฒิ
อนุ มตั บิ ตั ร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
ท.บ.
วท.บ.
Ph.D.

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ทันตสาธารณสุข
ทันตแพทยสภา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Dentistry (Molecular Nihon University School of
Biology)
Dentistry at Matsudo, Japan
มหาวิทยาลัยมหิดล

ท.บ. (เกียรตินิยม
นิยมอันดับ 1)
ปร.ด.
ชีวเคมีทางการแพทย์
วท.บ. (เกียรตินิยม เทคนิคการแพทย์
อันดับ 2)
Ph.D.
Life Science (Cell
and Molecular
Biology)
วท.บ. (เกียรติ ชีววิทยา
นิยมอันดับ 1) (พันธุศาสตร์)
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ปี พ.ศ.
2541
2526
2521
2519
2552
2546

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2553
2547

University of Dundee, UK

2553

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2548

มคอ.2

สาขาวิ ชาวิ นิจฉัยโรคช่องปาก
ชื+อ – สกุล
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
วิ ชาการ
ที+
ประชาชน
1. 1 229900317 XX X อาจารย์
น.ส.วรรธน์วรรณ วงศ์ภทั รวร ท.บ. (เกียรตินิยม
กุล
อันดับ 2)
2. 3 2302 00023 XX X อาจารย์ ดร.
น.ส. ธารินี ลับไพรี
Ph.D. (สําเร็จ
การศึกษา พ.ศ.
2559)
ท.บ.

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2557

Craniofacial Science The University of Birtish
Columbia, Canada

2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549

สาขาวิ ชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ลําดับ
ที+
1.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
วิ ชาการ
รองศาสตราจารย์ น.ส. เปรมจิต อาภรณ์แม่
ดร.
กลอง

คุณวุฒิ
Ph.D

สาขาวิ ชา
Biomedical
Sciences

MD.Sc.
ท.บ.

84

Oral and
Maxillofacial
Surgery

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Wuerzberg
School of Dentistry, Germany
/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
University of Melbourne
School of Dentistry, Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2545

2539
2532

มคอ.2

สาขาวิ ชาทันตกรรมหัตถการ
ชื+อ – สกุล
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ที+
ประชาชน
1. 3 1199 00122 XX X ผูช้ ่วย
นายอวิรทุ ธ์ คล้ายศิริ
ศาสตราจารย์
2.

3 1022 01073 XX X อาจารย์

น.ส.นันทวรรณ กระจ่างตา

สาขาวิ ชาปริ ทนั ตวิ ทยา
ชื+อ – สกุล
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ที+
ประชาชน
1. 1 1004 00022 XX X อาจารย์
นายพรพล แสนปญั ญาไว

คุณวุฒิ
วุฒบิ ตั รฯ
ป.บัณฑิตชันU สูง
ท.บ.
วท.ม.
ท.บ.

คุณวุฒิ
M.Sc.
(สําเร็จการศึกษา
พ.ศ. 2559)
ทบ.(เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วท.ม.
วท.บ.

85

สาขาวิ ชา
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมหัตถการ

สาขาวิ ชา
Dental Implant

เทคโนโลยีชวี ภาพ
เทคโนโลยีชวี ภาพ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ทันตแพทยสภา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2557
2555
2548
2552
2548

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2553
2549

มคอ.2

สาขาวิ ชาวิ ทยาเอ็นโดดอนท์
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 8699 00053 XX X ศาสตราจารย์ ดร. น.ส.ศิรวิ รรณ สืบนุ การณ์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.S.

2.

1 7399 00046 XX X อาจารย์

ป.บัณฑิต
ท.บ.
นายเกรียงไกร ปิ9 นชํานาญกุล M.Sc. (สําเร็จ
การศึกษา พ.ศ.
2560)
ท.บ.

86

สาขาวิ ชา
Information
Management
Information
Management
วิทยาเอ็นโดดอนต์
Major in
Endodontics

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Asian Institute of Technology
2548
Asian Institute of Technology

2544

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

2538
2535
2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

มคอ.2

สาขาวิ ชาทันตกรรมประดิ ษฐ์
ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
ลําดับ เลขประจําตัว
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 1005 00360 XX X อาจารย์ ดร.
น.ส.พรรณาภา สินธุประเสริฐ Ph.D.
Dental of Health
ท.บ.
Orthodontics
2. 3 7399 00137 XX X ผูช้ ่วย
น.ส.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์ Dr.med.dent
ศาสตราจารย์
Fzchzahnaerztin fuer Orthodontics
ดร.
Kieferor thopaedie

3.

อาจารย์ ดร.

4.

3 102300237 XX X อาจารย์ ดร.

Miss Lili Yang
น.ส.ปญั จพร วงศ์วทิ ยากูล

ป.บัณฑิต
วิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
ท.บ.
Ph.D.
D.D.S.
ปร.ด.

วท.ม.
วท.บ.

87

ทันตกรรมประดิษฐ์

Dentistry

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
University of Sheffield, UK
2554
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2544
Ludwig Maximilian University,
Germany
Bayerische Landes Zahnarzte
Kammer, Germany

2549
2548

มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Kunming Medical
University
มหาวิทยาลัยมหิดล

2531
2557
2548

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีพอลิเมอร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์พอลิ
มหาวิทยาลัยมหิดล
เมอร์เคมี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

2555

2550
2545

มคอ.2

ชื+อ – สกุล
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ที+
ประชาชน
5. 3 5701 00021 XX X อาจารย์
นายกันต์ วงศ์กาํ แหง

คุณวุฒิ
M.Sc. (สําเร็จ
การศึกษา พ.ศ.
2559)
ท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)

สาขาวิ ชา
Prosthodontics

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Iowa University, USA
2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552

สาขาวิ ชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ลําดับ
ประชาชน
วิ ชาการ
ที+
1. 3 7499 0029 XX X ผูช้ ่วย
น.ส.ทิพวัลย์ เตชะนิธสิ วัสดิ ^
ศาสตราจารย์ ดร.

คุณวุฒิ
อนุ มตั บิ ตั ร
Ph.D.

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.

ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยสภา
University of Otago, New
Zealand
M.S.; Certificate of Pediatric Dentistry University of Alabama at
Residency Training
Birmingham, USA
ป.บัณฑิตชันU สูง
ทันตกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท.บ.
วท.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

88

2540
2537
2532
2526
2524
2522

มคอ.2

ชื+อ – สกุล
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ที+
ประชาชน
2. 1 1007 00502 XX X อาจารย์
น.ส.ณัฐฐา สุวรรณศรี

3.

1 1020 00944 XX X อาจารย์

น.ส.ปิ ยาภรณ์ พูลธนะสาร

คุณวุฒิ
วุฒบิ ตั รฯ (สําเร็จ
การศึกษา พ.ศ.
2560)
ท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วุฒบิ ตั รฯ (สําเร็จ
การศึกษา พ.ศ.
2560)
ท.บ.

89

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยสภา
2560

ทันตกรรมสําหรับ
เด็ก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2554

ทันตแพทยสภา

2560

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2555

มคอ.2

สาขาวิ ชาทันตกรรมจัดฟั น
ชื+อ – สกุล
เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
คุณวุฒิ
สาขาวิ ชา
ลําดับ
วิ ชาการ
ประชาชน
ที+
Orthodontics
1. 3 7399 00137 XX X ผูช้ ่วย
น.ส.นงลักษณ์ เจริญวรลักษณ์ Dr.med.dent
ศาสตราจารย์
Fzchzahnaerztin fuer Orthodontics
ดร.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Ludwig Maximilian University,
Germany
Bayerische Landes Zahnarzte
Kammer, Germany

2549

วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทันตกรรมประดิษฐ์
คลินิก

มหาวิทยาลัยมหิดล

2535

ท.บ.
วุฒบิ ตั รฯ (สําเร็จ ทันตกรรมจัดฟนั
การศึกษาพ.ศ.2561)
ท.บ.

มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยสภา

2531

2561

มหาวิทยาลัยมหิดล

2553

Kieferor thopaedie

2548

ป.บัณฑิต

2.

1 1020 00543 XX X อาจารย์

น.ส.พัชรพิไล นิธฤิ ทธิไกร

สาขาวิ ชาทันตกรรมชุมชน
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 1015 00771 XX X ศาสตราจารย์ ดร. นายสิทธิชยั ขุนทองแก้ว

คุณวุฒิ

สาขาวิ ชา

อนุ มตั บิ ตั ร
ทันตสาธารณสุข
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ท.บ.
วท.บ.
90

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ทันตแพทยสภา
อายุรศาสตร์เขตร้อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี พ.ศ.
2541
2526
2521
2519

มคอ.2

3.2.3 อาจารย์ผส้ ู อนที+เป็ นอาจารย์ประจําวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จฬ
ุ าภรณ์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์ จํานวน 23 คน ดังต่อไปนีU
คุณวุฒิ

ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 5106 00024 XX X ผูช้ ่วย
นายพีระพงศ์ กิตภิ าวงค์
ศาสตราจารย์

2.

3.

3 3503 00523 XX X อาจารย์ ดร.

3 6099 0060 XX X อาจารย์ ดร.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
อว.
เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
ประกาศนียบัตร อายุรศาสตร์โรคหัวใจ University of Newcastle upon
Tyne
Lyceum Northwestern, FQDแพทยศาสตร์
พ.บ.
MF
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภ.บ.
ปรัชญาดุษฎี
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิต
วท.บ. (เกียรติ เทคโนโลยีชวี ภาพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิยมอันดับ 1)
ปรัชญาดุษฎี
ชีวเคมี
มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิต
วท.บ.
ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิรามัย สร้อยจักร์

นายศรัณยู พลนิกร
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ปี พ.ศ.
2546
2538
2530
2525
2554
2547
2554
2549

มคอ.2

ลําดั
บที+
4.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ

1 1014 00207 XX X อาจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

ชื+อ – สกุล

นภมณี คอนทอง

ปร.ด.

สาขาวิ ชา

กายวิภาคศาสตร์
และชีววิทยา
โครงสร้าง

พย.บ
5.

5 4408 9004 XX X อาจารย์ ดร.

สุภาวดี ภาบับภา

ปร.ด.
วท.ม.

6.

7.

3 4099 00533 XX X รอง
ศาสตราจารย์
ดร.

ทวีพร สิทธิราชา

3 1012 00460 XX X ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
ดร.

วีระชัย ทิตภากร

วท.บ.
Doctor of
Philosophy
วท.ม.
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
พ.ศ.
2556

สรีรวิทยา
ชีวเคมี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
Monash University ,
Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชีววิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล

2548

เทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2541

สรีรวิทยาทาง
การแพทย์
สรีรวิทยาทาง
การแพทย์
พยาบาลศาสตร์
Neurophysiology

2549
2556
2552
2547
2531
2518
2516

มคอ.2

ลําดั
บที+
8.

9.

10.

11.

12.

13.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3 4401 0068X XX X อาจารย์ ดร.

3 3099 00618 XX X อาจารย์ ดร.

3 3206 00699 XX X อาจารย์ ดร.

1 1014 99021 XX X อาจารย์ ดร.

1 7099 00029 XX X อาจารย์ ดร.

3 3599 00048 XX X อาจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

ชื+อ – สกุล

อังคณา กระจ่าง

ธารารัฏฐ์ นวลสนิท

โสภิดา สุขประเสริฐ

ทิพวรรณ พิศวง

มยุรฉัตร แก้วมณี

ศาสตราชัย ประสพดี
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปี
พ.ศ.
2555
2547

ดุษฎีบณ
ั ฑิต
วท.ม.

อณูชวี วิทยา
เทคโนโลยีชวี ภาพ

วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.ม.
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สพ.บ.

ชีววิทยา
เภสัชการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

เภสัชศาสตร์
ชีวเคมี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2542
2556

ชีวเคมี
เคมี-ชีววิทยา
วิทยาภูมคิ มุ้ กัน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล

2551
2547
2556

เทคนิคการแพทย์
ชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550
2556

เทคนิคการแพทย์
ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549
2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551

2543
2554

มคอ.2

ลําดั
บที+
14.

15.

16.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ

3 4099 00174 XX X อาจารย์ ดร.

3 6599 00211 XX X อาจารย์ ดร.
3 4103 00528 XXX อาจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

ชื+อ – สกุล

ชาทะนันท์ เอีย9 มอุดมกาล

ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สพ.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
สพ.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต

อันธิฌา คุณจันทรโชติ

เทวา พนักศรี

วท.ม.

17.

3 1006 01644 XX X อาจารย์ ดร.

วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.

น.ส. อารีจรรย์ โสตถิพนั ธุ์
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สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ปรสิตวิทยา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปี
พ.ศ.
2558

พันธุวศิ วกรรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551
2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

2550
2558

มหาวิทยาลัยมหิดล

2550

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

2547
2551

มหาวิทยาลัยมหิดล

2545

Molecular
Genetics and
Genetic
Engineering
Molecular
Genetics and
Genetic
Engineering
เทคนิคการแพทย์
Neuroscience

มคอ.2

ลําดั
บที+

เลขประจําตัว
ประชาชน

18.

3 1016 00584 XX X

19.
20.
21.
22.

23.

1 3604 00094 XX X

3 4713 00004 XX X

1 4501 00022 XX X

3 4804 00212 XX X

3 4399 00021 XX X

ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
อาจารย์

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

อาจารย์ ดร.

คุณวุฒิ

ชื+อ – สกุล

สาขาวิ ชา

Doctor of Medicine

นายวิชยั ทรัพย์ทวีวศิน

M.Ba.
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.ม.

นายสุวทิ ย์ ชัยศรี

สมพงษ์ ทะบันหาร

อัจฉรา ภูมเิ ย็น

นิภาภรณ์ แสนคุณท้าว

วท.บ.
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต
วท.บ.

อติภทั ร ยาศิริ
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Medical University of Lodz, Poland
Tennessee State University, USA

ปี
พ.ศ.

Computer Science
ชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2552
2541
2536
2557

เทคนิคการแพทย์
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
ชีววิทยา
ชีวเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2551
2557

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549
2557

เทคนิคการแพทย์
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
จุลชีววิทยา
จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์
จุลชีววิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549
2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2550

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2546
2557

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2549

มคอ.2

3.2.3 อาจารย์พิเศษและผูท้ รงคุณวุฒิ จํานวน 16 คน แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนีU
สาขาวิ ชาวิ นิจฉัยโรคช่องปาก
ลําดับ
ที+
1.

เลขประจําตัว
ประชาชน

2.

ศาสตราจารย์ ดร. สุวมิ ล ทวีชยั ศุภพงษ์

3.

รองศาสตราจารย์ พลธรรม ไชยฤทธิ ^
ดร.

4.

คุณวุฒิ

ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
วิ ชาการ
ศาสตราจารย์ ดร. อะนัฆ เอีย9 มอรุณ

สาขาวิ ชา

Ph.D.
M.Sc.
ท.บ.
ดุษฏีบณ
ั ฑิต
ท.บ.
Ph.D.
M.Sc.

พยาธิชวี วิทยา
Dental Science
Dental Diagnostic
Science

ท.บ.
ดุษฏีบณ
ั ฑิต
ชีววิทยาช่องปาก
ประกาศนียบัตร เวชศาสตร์ช่องปาก
บัณฑิต
ท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 2)
วท.บ.

ผูช้ ่วย
ประทานพร อารีรา
ศาสตราจารย์ ดร. ชการัณย์
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สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
University of British
Colombia, Canada
University of Minnesota, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Indiana University, USA
Indiana University, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มคอ.2

สาขาวิ ชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
ลําดับ
ที+
1.

2.

3.

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ

ชื+อ – สกุล
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
ศาสตราจารย์
นายณัฐเมศร์ วงศ์สริ ฉิ ตั ร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
วุฒบิ ตั รฯ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Cert.in Advance Oral and
Osaka University, Japan
programme
Maxillofacial
ท.บ.
Surgery
มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2557
ดุษฏีบณ
ั ฑิต
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ช่องปาก
Fellowship
Oral and
University of Texas
2546
Maxillofacial
Southeastern Medical, USA
อนุ มตั บิ ตั รฯ
Surgery ศัลยศาสตร์ ทันตแพทยสภา
2541
ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2539
วุฒบิ ตั รฯ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
2535
ท.บ. (เกียรตินิยม และแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับ 2)
Fellowship
ทันตกรรมรากเทียม Loma Linda University School 2555
of Dentistry
2551
วุฒบิ ตั รฯ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตแพทยสภา
และแม็กซิลโลเฟเชียล
ท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
2546

3 1199 00163 XX X ผูช้ ่วย
นายยสนันท์ จันทรเวคิน
ศาสตราจารย์ดร.

อาจารย์

นายศุภชัย สุพรรณกุล
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มคอ.2

สาขาวิ ชาทันตกรรมหัตถการ/วิ ทยาเอ็นโดดอนท์
ลําดับ
ที+
1.

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ

ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
วิ ชาการ
อาจารย์
รมย์วลัย แม้นโกศล

ป.บัณฑิต
ป.บัณฑิต
ท.บ.

สาขาวิ ชา
วิทยาเอ็นโดดอนท์
ทันตกรรมหัตถการ

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สาขาวิ ชาปริ ทนั ตวิ ทยา
ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 4033 00526 XX X ผูช้ ่วย
ดุษฎี หอมดี
ศาสตราจารย์ ดร.

2.

อาจารย์

ดิศวรรณ อือU เชีย9 วชาญกิจ

คุณวุฒิ
อนุ มตั บิ ตั ร
Ph.D.

สาขาวิ ชา
ปริทนั ตวิทยา
Periodontology

ท.บ. (เกียรตินิยม
อันดับ 1 เหรียญ
ทอง)
Fellowship
ทันตกรรมรากเทียม
วท.ม.
ท.บ.
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ปริทนั ตวิทยา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
ทันตแพทยสภา
Tokyo Medical and Dental
2549
University, Japan
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544

Loma Linda University School
of Dentistry
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556
2553
2550

มคอ.2

สาขาวิ ชาทันตกรรมประดิ ษฐ์
คุณวุฒิ

ลําดับ เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ที+
ประชาชน
วิ ชาการ
1. 3 100602570 XX X ศาสตราจารย์ นางพจนรรถ เบญจกุล
เกียรติคณ
ุ

2.

3.

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
อนุ มตั บิ ตั รฯ
ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตแพทยสภา
ปริญญาโท
การศึกษา
Indiana University, U.S.A.
ปริญญาโท
ทันตกรรมประดิษฐ์ Indiana University, U.S.A.
ประกาศนียบัตร ทันตกรรมประดิษฐ์ Indiana University, U.S.A.
ท.บ.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ั น์ Diplomate
American Board of Boston University, USA
รองศาสตราจารย์ น.ส.กาญจนา กาญจนทวีวฒ
ดร.
Prosthodontics
D.Sc.
Biomaterials /
USA
Prosthodontics
M.Sc.
Dental Research
Tufts University, USA
Certificate
Prosthodontics
Tufts University,USA
ท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์
นายปริญญา อมรเศรษฐชัย
M.Sc.
Prosthodontics
มหาวิทยาลัยมหิดล
ท.บ.
มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลําดับ
ที+
4.

เลขประจําตัว
ประชาชน

คุณวุฒิ

ชื+อ – สกุล
ตําแหน่ งทาง
วิ ชาการ
อาจารย์
สมเกียรติ อิม9 พลี

Fellowship
Residency
M.Sc.
ท.บ.

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
Esthetic and Implant Georgia Regents University
2557
Dentistry
Prosthodontics
Georgia Regents University
2556
Prosthodontics
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2549
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545

สาขาวิ ชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
คุณวุฒิ

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ชื+อ – สกุล
ลําดับ
ประชาชน
วิ ชาการ
ที+
1. 3 4799 00196 XX X อาจารย์
ปริญดา ทัศณรงค์

สาขาวิ ชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.

วุฒบิ ตั รฯ
ทันตกรรมสําหรับเด็ก ทันตแพทยสภา
ทันตแพทย์ประจํา ทันตกรรมสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
บ้าน
ท.บ.
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2555
2554
2541

สาขาวิ ชาทันตกรรมชุมชน
ลําดับ
ที+
1.
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ประชาชน
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วิ ชาการ
อาจารย์
บุญเอือU ยงวานิชากร
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4.

องค์ประกอบเกี+ยวกับประสบการณ์ ภาคสนาม
หลักสูตรจัดให้มกี ารฝึกประสบการณ์ภาคสนามในรายวิชาดังนีU
(1) พจพ.200การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
(2) ทพ.433 การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับชุมชนและเครือข่าย
(3) ทพ.631การฝึกปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคสนาม
(4) ทพ.665ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
(5) ทพ.69X ประสบการณ์วชิ าชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1 มีความรูค้ วามเข้าใจ และประพฤติตนอยูใ่ นหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เจตคติอนั ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
4.1.2 มีความซื9อสัตย์ มีระเบียบวินยั
4.1.3 มีจติ สํานึกในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ ^ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4.1.4 ปฏิบตั ติ นตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายทีเ9 กีย9 วข้อง
4.1.5 มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ทเ9ี ป็ นพืนU ฐานชีวติ ความรูพ้ นUื ฐานทาง
มนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการ
ปกครอง
4.1.6 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และ
ทันตแพทย์ รวมถึงมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
4.1.7 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสําคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนํ าความรูไ้ ป
ประยุกต์ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบําบัดโรค ฟืU นฟู คง
สภาพในช่องปาก โดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
4.1.8 มีความรูค้ วามเข้าใจในการเปลีย9 นแปลงของเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและสิง9 แวดล้อม
ทีม9 ผี ลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ
4.1.9 มีทกั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบมีเหตุผล รวมถึงการมี
ความคิดสร้างสรรค์
4.1.10 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยอาจ
ใช้รว่ มกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
4.1.11 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ9 หมาะสมใน
การให้การรักษาทางทันตกรรม
4.1.12 สามารถวิเคราะห์ปญั หาเพื9อไปแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที9
เปลีย9 นไป
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4.1.13 มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด9ี ี นํ าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับผูอ้ 9นื
และดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4.1.14 รูจ้ กั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
4.1.15 มีความรับผิดชอบบทบาทหน้าทีก9 ารงาน มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ ามกติกาของสังคม
4.1.16 มีความเข้าใจและแสดงบทบาทของตนเองในสังคมและวัฒนธรรม และภาวะเศรษฐกิจได้
อย่างเหมาะสม
4.1.17 มีทกั ษะในการสื9อสารและสร้างสัมพันธภาพทีด9 กี บั ผูป้ ว่ ยและบุคคลอื9นอย่างเหมาะสม
4.1.18 มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็ นของวิชาชีพ
4.1.19 สามารถประยุกต์ใช้ตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการแนะนํ าและประกอบการตัดสินใจ
ให้การรักษาทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม
4.1.20 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร การปฏิบตั งิ าน การศึกษาค้นคว้า
และประมวลข้อมูล
4.1.21 สามารถรวบรวมข้อมูลโดยซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยทังU ทาง
การแพทย์และทางทันตกรรม รวมทังU การบันทึกเวชระเบียนของผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้อง
เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล
4.1.22 สามารถวินิจฉัยเบือU งต้น และวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปลผลทีไ9 ด้จาก
ข้อมูลต่างๆ จากการตรวจผูป้ ว่ ย
4.1.23 สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักการดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์รวม และ
การมีส่วนร่วมของผูป้ ว่ ย ทําการปรึกษาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์กรณีจาํ เป็ น และ/
หรือส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรับการรักษาต่อได้
4.1.24 สามารถจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรม ฟืUนฟูสภาพช่องปาก และส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรับการ
รักษาต่อในกรณีซบั ซ้อน รวมทังU การติดตาม และประเมินผลการรักษา
4.1.25 สามารถป้องกันและจัดการภาวะฉุ กเฉิน ภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม และทาง
การแพทย์
4.1.26 สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทังU ระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
โดยผ่านแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
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4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 พจพ. 200การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1 ภาคเรียนที9 2 ของชันU ปี ท9ี 2
4.2.2 ทพ.433 การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับชุมชนและเครือข่าย ภาคเรียนที9 1
ของชันU ปี ท9ี 4
4.2.3 ทพ.631 การฝึกปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคสนาม ภาคเรียนที9 2 ของชันU ปีท9ี 6
4.2.4 ทพ.665ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ภาคเรียนที9 2 ของชันU ปีท9ี 6
4.2.5 ทพ.69X ประสบการณ์วชิ าชีพภาคเรียนที9 2 ของชันU ปี ท9ี 6
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1 พจพ.200การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ใช้เวลา 4 สัปดาห์/140-160 ชัวโมง
9
4.3.2 ทพ.433 การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับชุมชนและเครือข่ายใช้เวลา 4
สัปดาห์/140-160 ชัวโมง
9
4.3.3 ทพ.631 การฝึกปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคสนาม ใช้เวลา 4 สัปดาห์/140-160 ชัวโมง
9
4.3.4 ทพ.665ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนามใช้เวลา 4 สัปดาห์/140-160 ชัวโมง
9
4.3.5 ทพ.69X ประสบการณ์วชิ าชีพใช้เวลา 4 สัปดาห์/140-160 ชัวโมง
9
5. ข้อกําหนดเกี+ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิ จยั
5.1 คําอธิ บายโดยย่อ
ปฏิบตั กิ ารเขียนโครงร่างการวิจยั ทีเ9 กี9ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก วางแผนการวิจยั การนํ าเสนอ
โครงร่างการวิจยั ดําเนินการทดลอง วิเคราะห์และนํ าเสนอข้อมูลหน้าชันU เรียน การจัดทํารายงานภายใต้
การดูแลของอาจารย์ทป9ี รึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรูแ้ ละความเข้าใจในพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์และ
ทันตแพทย์ รวมถึงมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
5.2.2 มีความรูค้ วามเข้าใจในการเปลีย9 นแปลงของเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและสิง9 แวดล้อม
ทีม9 ผี ลกระทบต่อสุขภาพและระบบสุขภาพ
5.2.3 สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ โดยอาจ
ใช้รว่ มกับประสบการณ์หรือนําไปประยุกต์ในการดูแลผูป้ ่วยได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
5.2.4 สามารถเลือกใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ9 หมาะสมใน
การให้การรักษาทางทันตกรรม
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5.2.5 สามารถวิเคราะห์ปญั หาเพื9อไปแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบททางสุขภาพที9
เปลีย9 นไป
5.2.6 มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด9ี ี นํ าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับผูอ้ 9นื
และดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5.2.7 รูจ้ กั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผูน้ ํ าและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
5.2.8 สามารถประยุกต์ใช้ตรรกะ คณิตศาสตร์และสถิตใิ นการแนะนํ าและประกอบการตัดสินใจ
ให้การรักษาทางทันตกรรมอย่างเหมาะสม
5.2.9 มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร การปฏิบตั งิ าน การศึกษาค้นคว้า
และประมวลข้อมูลข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ โดยตระหนักถึงการ
พัฒนาตนเองและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 ภาคเรียนที9 1 ของชันU ปีท9ี 5 ศึกษาระเบียบวิธวี จิ ยั หลักชีวสถิติ จริยธรรมการวิจยั และ
จัดทําโครงร่างการวิจยั
5.3.2 ภาคเรียนที9 1 ของชันU ปีท9ี 6 ดําเนินการวิจยั และรายงานผล
5.4 จํานวนหน่ วยกิ ต
5.4.1 ชันU ปี ท9ี 5 จํานวน 3 หน่ วยกิต
5.4.2 ชันU ปี ท9ี 6 จํานวน 4 หน่ วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให้ความรูพ้ นUื ฐานทางวิจยั ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก และเลือกแบ่งกลุ่มตามหัวข้อทีส9 นใจ
กําหนดอาจารย์ทป9ี รึกษา กําหนดชัวโมงให้
9
คาํ ปรึกษา มีค่มู อื กําหนดขันU ตอนการทํางานและกรอบเวลาใน
การทํางาน การเสนอโครงร่างงานวิจยั ต่อคณะกรรมการรายวิชาและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การดําเนินการวิจยั และนํ าเสนอผลงานวิจยั และประกวดงานวิจยั เป็ นประจํา
ทุกปีการศึกษา ส่งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์และรวบรวมไว้ทห9ี อ้ งสมุดคณะฯ
5.6 กระบวนการประเมิ นผล
มีการประเมินผลเป็ น 2 ระยะ
5.6.1 ชันU ปี ท9ี 5 ประเมินประเมินผลสัมฤทธิ ^ทางการเรียน และความสําเร็จของโครงร่างงานวิจยั
โดยอาจารย์ทป9ี รึกษาและอาจารย์ประจําวิชา จากการให้นกั ศึกษานําเสนอโครงร่างงานวิจยั
5.6.2 ชันU ปี ท9ี 6 ประเมินความสําเร็จของโครงงานวิจยั โดยอาจารย์ทป9ี รึกษาและอาจารย์ประจํา
วิช า จากการนํ า เสนองานวิจ ัย ในรู ป แบบโปสเตอร์ และส่ ง รายงานวิจ ัย ฉบับ สมบู ร ณ์ เ พื9อ รับ การ
ประเมินผลโดยอาจารย์ทป9ี รึกษา
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หมวดที+ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมิ นผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิ เศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิ เศษ
1.1 การเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ใฝร่ ู้
ติดตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื9อง

กลยุทธ์หรือกิ จกรรมของนักศึกษา
1) จัดการเรียนการสอนแบบการใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem-based
learning) โดยเริม9 ตังU แต่ชนั U ปี ท9ี 3 จนถึงชันU ปี ท9ี 6
2) นักศึกษาเรียนรูจ้ ากกรณีศกึ ษาของผูป้ ว่ ย
3) มีการทําโครงการวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก เพื9อให้
นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง
1.2 การมีคุณธรรม จริยธรรม และ 1) มีรายวิชาทีจ9 ดั การเรียนการสอนเกีย9 วกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพในหมวดวิชาศึกษาทัวไปและวิ
9
ชาชีพ
2) มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในวิชา
อื9นๆ
3) มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นกั ศึกษาเข้าร่วม เช่น โครงการ
ปจั ฉิมนิเทศ
1.3 การมีส่วนร่วมเสริมสร้าง
1) มีรายวิชาทีจ9 ดั การเรียนการสอนให้นกั ศึกษาได้ดงู านและฝึก
สุขภาพช่องปากทีด9 ขี องประชาชน ปฏิบตั งิ านนอกสถานที9 โดยให้นกั ศึกษาได้มสี ่วนร่วมในการสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากทีด9 ใี ห้กบั ประชาชน
2) มีการจัดกิจกรรมให้นกั ศึกษาเข้าร่วม เช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเนื9องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากเนื9องในวันมหิดล โครงการค่ายสานฝนั หมดฟนั โดม โครงการ
ธรรมศาสตร์วชิ าการ โครงการเปิดป้ายทันตะ มธ. (TU Open house)
โครงการทันตกรรมพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ
การออกหน่ วยทันตกรรมพระราชทาน เป็ นต้น
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไปส่
+
วนที+1
2.1.1 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) มีความซื9อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็ นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวนิ ยั
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจติ อาสา
2.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรูอ้ ย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรูท้ เ9ี กี9ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3) สามารถนํ าความรูห้ ลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรูแ้ ละศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปญั หาประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปญั หาและผล
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริเริม9 อย่างสร้างสรรค์และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่รตู้ ดิ ตามการเปลีย9 นแปลงเพื9อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื9อง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ 9นื และยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็ นผูน้ ําและกล้าทํากล้าแสดงออกในสิง9 ทีถ9 ูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงานในหน้าทีท9 ไ9ี ด้รบั มอบหมาย
4) มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์มคี วามสามารถในการปรับตัวการควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สทิ ธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ้ 9นื และมีความเป็ นพลเมืองดี
2.1.5 ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื+อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรูท้ กั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื9อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
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4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิตเิ ก็บรวบรวมข้อมูลและนํ าเสนอ
ข้อมูล
2.2 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไปส่
+
วนที+ 2
2.2.1 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) มีความซื9อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็ นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวนิ ยั
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจติ อาสา
2.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรูอ้ ย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรูท้ เ9ี กี9ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3) สามารถนํ าความรูห้ ลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรูแ้ ละศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปญั หาประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปญั หาและผล
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริเริม9 อย่างสร้างสรรค์และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่รตู้ ดิ ตามการเปลีย9 นแปลงเพื9อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื9อง
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ 9นื และยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็ นผูน้ ําและกล้าทํากล้าแสดงออกในสิง9 ทีถ9 ูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงานในหน้าทีท9 ไ9ี ด้รบั มอบหมาย
4) มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์มคี วามสามารถในการปรับตัวการควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สทิ ธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ้ 9นื และมีความเป็ นพลเมืองดี
2.2.5 ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื+อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรูท้ กั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื9อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิตเิ ก็บรวบรวมข้อมูลและนํ าเสนอ
ข้อมูล
2.2.6 ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผูป้ ่วยทังU ทาง
การแพทย์แ ละทางทัน ตกรรม รวมทังU การบัน ทึก เวชระเบีย นของผู้ป่ ว ยได้อ ย่ า ง
ถูกต้อง เป็ นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) สามารถวินิจฉัยเบือU งต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้ า โดย
การแปลผลทีไ9 ด้จากข้อมูลต่างๆ จากการตรวจผูป้ ว่ ย
3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม และการมีส่วน
ร่วมของผู้ป่วย รวมทังU ทําการปรึกษา ให้คําปรึกษา และส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษา
กับผูป้ ระกอบวิชาชีพอื9นทีเ9 กีย9 วข้องอย่างเหมาะสม
4) สามารถจัด การรัก ษาทางทันตกรรม ฟืU นฟู ส ภาพในช่ อ งปาก รวมทังU ติด ตาม และ
ประเมินผลการรักษา
5) สามารถจัดการเบืUองต้นต่อภาวะฉุ กเฉินทางการแพทย์ท9อี าจเกิดขึนU ในผู้ป่วยทันตก
รรมได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุ กเฉินทางทันตกรรมได้
7) สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทังU ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
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2.3 หมวดวิ ชาเฉพาะ(กลุ่มวิ ชาพื]นฐานวิ ชาชีพ และกลุ่มวิ ชาชีพ)
2.3.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
2.3.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความรูค้ วามเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และเจตคติ อันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
2) มีความซื9อสัตย์ มีระเบียบวินยั
3) มีจติ สํานึกในการดูแลผู้ป่วยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ ^ศรีของความเป็ น
มนุ ษย์
4) ปฏิบ ัติต นตามพระราชบัญ ญัติ ข้อ บัง คับ ระเบีย บของวิช าชีพ และกฎหมายที9
เกีย9 วข้อง
2.3.1.2 กลยุทธ์การสอนที+ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) สอดแทรกเนืUอหาเรือ9 งคุณธรรม จริยธรรมทุกรายวิชาในหลักสูตร
2) ให้ความสําคัญในวินยั การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาทีก9 ําหนด
3) เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาจัดกิจกรรมทีเ9 ป็ นประโยชน์ต่อสังคมและแสดงถึงการมีเมตตา
กรุณา และความเสียสละ
4) สอดแทรกเนืUอหาเรือ9 งความชื9อสัตย์ต่อตนเอง และสังคม
5) จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ/ มหาวิทยาลัย/ชุมชน
6) เน้นเรื9องการแต่งกายและการปฏิบตั ติ นทีเ9 หมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย
7) ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม
8) ปลูกฝงั จรรยาบรรณวิชาชีพ
9) ใช้กรณีศกึ ษาและการอภิปราย
10)เชิญวิทยากรผูม้ ปี ระสบการณ์หรือผูน้ ําทางศาสนาต่างๆ บรรยายพิเศษ
11)ให้นกั ศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
12)ผูส้ อนประพฤติตนเป็ นแบบอย่างทีด9 ี
2.3.1.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
1) ประเมินจากแบบทดสอบ
2) การขานชื9อ การให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และการส่งงานตรงเวลา
3) ประเมินผลจากกรณีศกึ ษาและการอภิปราย ด้านความรูแ้ ละความรับผิดชอบ
4) พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
5) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่ างๆ
อย่างต่อเนื9อง
6) ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
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7) นักศึกษาประเมินการแต่งกายนักศึกษาอย่างต่อเนื9อง
2.3.2 ความรู้
2.3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ท9เี ป็ นพืUนฐานชีวติ ความรูพ้ Uนื ฐาน
ทางมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและ
การปกครอง
2) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์
และทันตแพทย์ รวมถึง มีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
3) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในสาระสําคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนํ าความรู้
ไปประยุกต์ ใช้ได้ในการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบําบัดโรค
ป้องกันโรค ฟืUนฟู และคงสภาพในช่องปาก โดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์รวม
2.3.2.2 กลยุทธ์การสอนที+ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ9 น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดยใช้การเรียนการสอนแบบการ
ใช้ปญั หาเป็ นฐาน (Problem base learning :PBL)
2) การบรรยายร่วมกับการอภิปราย
3) มอบหมายให้คน้ คว้า วิเคราะห์ ทํากรณีศกึ ษา และนําเสนอหน้าชันU เรียน
4) จัดให้มกี ารเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง
5) มอบหมายให้นกั ศึกษาทําโครงงานวิจยั
6) ฝึกการแก้ปญั หาจากการสร้างสถานการณ์จาํ ลอง
7) ให้นกั ศึกษาปฏิบตั กิ ารทางคลินิกโดยนําหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
8) นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรงจากแหล่งฝึกงาน โรงพยาบาล และชุมชน
2.3.2.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี และประเมินผลงานสําหรับด้านปฏิบตั ิ
2) การทดสอบย่อย
3) พิจารณาจากรายงานทีไ9 ด้รบั มอบหมาย
4) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
5) ประเมินการทําโครงการ และนําเสนอโครงการ
6) ประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์จากแหล่งฝึกงาน โรงพยาบาล และชุมชน
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2.3.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทกั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึง
การมีความคิดสร้างสรรค์
(2) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่ างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยอาจใช้ ร่ ว มกับ ประสบการณ์ ห รือ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ นการดู แ ลผู้ป่ ว ยได้อ ย่ า ง
เหมาะสมและปลอดภัย
(3) สามารถเลือ กใช้ ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทางการวิจ ัย และนวัต กรรมที9
เหมาะสมในการให้การรักษาทางทันตกรรม
ั หาเพื9อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง
(4) สามารถวิเคราะห์แ ละแก้ ป ญ
สุขภาพทีเ9 ปลีย9 นไป
(5) สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมและดํารงชีวติ อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.3.3.2 กลยุทธ์การสอนที+ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากการแก้ปญั หา (Problems Based Instruction)
2) ให้นกั ศึกษาปฏิบตั กิ ารจากสถานการณ์จริง
3) มอบหมายงานทีส9 ่งเสริมการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
4) มอบหมายให้ศกึ ษาค้นคว้าจากกรณีศกึ ษา
5) การสร้างสิง9 ประดิษฐ์ดา้ นวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6) มอบหมายโครงงานโดยใช้หลักการวิจยั
7) การศึกษาค้นคว้าและรายงานทางเอกสารและนําเสนอหน้าชันU เรียน
2.3.3.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแก้ปญั หา
2) ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารจากสถานการณ์จริง
3) ประเมินผลงานทีม9 อบหมาย
4) ประเมินจากผลการวิเคราะห์กรณีศกึ ษา
5) ประเมินจากผลการทําโครงงาน
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2.3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.3.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุ ษยสัมพันธ์ทด9ี ี นําไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับผูอ้ 9นื
และดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) รูจ้ กั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผูน้ ําและผูต้ ามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบบทบาทหน้าทีก9 ารงาน มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ ามกติกาของสังคม
(4) มีความเข้าใจและแสดงบทบาทในฐานะผูน้ ํ าชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสังคม
วัฒนธรรมและภาวะเศรษฐกิจ
2.3.4.2 กลยุทธ์การสอนที+ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) กําหนดการทํางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็ นผูน้ ํ า การเป็ นสมาชิกกลุ่มและผลัด
กันเป็ นผูร้ ายงาน
2) ให้คําแนะนํ าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื9อส่งเสริม
ทักษะการอยูใ่ นสังคม
3) ให้ความสําคัญในการแบ่งหน้าทีค9 วามรับผิดชอบ และการให้ความร่วมมือ
4) ปลูกฝงั ให้มคี วามรับผิดชอบต่อหน้าทีท9 ไ9ี ด้รบั ในงานกลุ่ม
5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานทีม9 อบหมายทีใ9 ห้คน้ คว้า
6) ใช้วธี กี ารสอนแบบเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น (Brainstorming) เพื9อฝึ ก
การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ 9นื ด้วยเหตุผล
7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ 9นื
2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการรายงานหน้าชันU เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
(2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็ นผูน้ ําและผูต้ ามทีด9 ี
(3) พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(4) ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
(5) ประเมินจากผลงานการอภิปราย
(6) สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
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2.3.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื+อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.3.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื+อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ตรรกะ คณิต ศาสตร์แ ละสถิติ และระบาดวิทยา ในการ
แนะนําและประกอบการตัดสินใจทีเ9 กีย9 วข้องกับวิชาชีพ
(2) มีทกั ษะในการสื9อสารกับผูป้ ว่ ย และบุคคลอื9นอย่างเหมาะสม
(3) มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็ นของวิชาชีพ
(4) มีทกั ษะในการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื9อ การสื9อ สาร ปฏิบตั ิง าน การศึก ษา
ค้นคว้าและประมวลข้อมูลข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ และมีการ
พัฒนาโดยการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2.3.5.2 กลยุทธ์การสอนที+ใช้พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื+อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้มกี ารตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข
(2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลต่างๆ และให้นกั ศึกษานําเสนอ
หน้าชันU
(3) การใช้ศกั ยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงานทีๆ9
ได้รบั มอบหมาย
(4) ส่งเสริมการค้นคว้าเรียบเรียงข้อมูลและนํ าเสนอให้ผอู้ 9นื เข้าใจได้ถูกต้อง และให้
ความสําคัญในการอ้างอิงแหล่งทีม9 าของข้อมูล
2.3.5.3 กลยุทธ์การประเมิ นผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื+อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ด้านความมีเหตุผล และการบันทึกเป็ นระยะ
(2) ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
2.3.6 ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
2.3.6.1ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
(1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยทังU
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทังU การบันทึกเวชระเบียนของผูป้ ว่ ยได้
อย่างถูกต้อง เป็ นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
(2) สามารถวินิจฉัยเบือU งต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า
โดยการแปลผลทีไ9 ด้จากข้อมูลต่างๆ จากการตรวจผูป้ ว่ ย
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(3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม และการมี
ส่วนร่วมของผูป้ ว่ ย รวมทังU ทําการปรึกษา ให้คาํ ปรึกษา และส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรับการ
รักษากับผูป้ ระกอบวิชาชีพอื9นทีเ9 กีย9 วข้องอย่างเหมาะสม
(4) สามารถจัดการรักษาทางทันตกรรม ฟืUนฟูสภาพในช่องปาก รวมทังU ติดตาม และ
ประเมินผลการรักษา
(5) สามารถจัดการเบือU งต้นต่อภาวะฉุ กเฉินทางการแพทย์ทอ9ี าจเกิดขึนU ในผูป้ ว่ ย
ทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม
(6) สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุ กเฉินทางทันตกรรมได้
(7) สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทังU ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
2.3.6.2 กลยุทธ์การสอนที+ใช้ ในการพัฒนาทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
(1) สาธิตการปฏิบตั กิ าร
(2) การฝึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ าร
(3) การฝึกปฏิบตั กิ บั หัวหุ่นจําลอง
(4) การฝึกปฏิบตั กิ บั คนไข้จริง
(5) การฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนาม
(6) ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั งิ านอย่างเป็ นระบบมีความประณีต และการดูแลผูป้ ่วย
แบบองค์รวม
(7) จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษาในที9สาธารณะเพื9อกระตุ้นให้
นักศึกษาเกิดความสร้างสรรค์และฝึกปฏิบตั งิ านด้วยใจ
(8) สนับสนุ นการทําโครงการ
(9) การฝึกงานในโรงพยาบาล และชุมชน
(10) ฝึกนักศึกษาให้มลี กั ษณะนิสยั ทีด9 ใี นการปฏิบตั งิ าน
(11) อาจารย์ปฏิบตั ติ นเองเป็ นตัวอย่างทีด9 ใี นการปฏิบตั งิ านและดูแลการ
ฝึกทักษะตลอดเวลา
2.3.6.3 กลยุทธ์การประเมิ นทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพของผูเ้ รียน
1) สังเกตพฤติกรรมการปฏิบตั งิ านและจดบันทึก
2) สร้างแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน
3) พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านและงานทีม9 อบหมาย
4) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกด้านเจตคติ
5) ประเมินพฤติกรรมการสอนชัวโมงปฏิ
9
บตั กิ ารโดยนักศึกษา
6) ให้คะแนนผลการปฏิบตั งิ านในด้านต่างๆ โดยเปิดเผย
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3. แผนที+แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี]
3.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไปส่
+
วนที+ 1
3.1.1 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) มีความซื9อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็ นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวนิ ยั
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจติ อาสา
3.1.2 ด้านความรู้
1) มีความรูอ้ ย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรูท้ เ9ี กี9ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3) สามารถนํ าความรูห้ ลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรูแ้ ละศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปญั หาประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปญั หาและผล
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริเริม9 อย่างสร้างสรรค์และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่รตู้ ดิ ตามการเปลีย9 นแปลงเพื9อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื9อง
3.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ 9นื และยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็ นผูน้ ําและกล้าทํากล้าแสดงออกในสิง9 ทีถ9 ูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงานในหน้าทีท9 ไ9ี ด้รบั มอบหมาย
4) มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์มคี วามสามารถในการปรับตัวการควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สทิ ธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ้ 9นื และมีความเป็ นพลเมืองดี
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3.1.5 ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื+อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรูท้ กั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื9อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิตเิ ก็บรวบรวมข้อมูลและนํ าเสนอ
ข้อมูล
3.2 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไปส่
+
วนที+ 2
3.2.1 ด้านคุณธรรมจริ ยธรรม
1) มีความซื9อสัตย์สุจริต
2) มีความเป็ นธรรม
3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
4) มีวนิ ยั
5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
6) มีจติ อาสา
3.2.2 ด้านความรู้
1) มีความรูอ้ ย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรูท้ เ9ี กี9ยวข้อง
2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3) สามารถนํ าความรูห้ ลักการทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
4) สามารถบูรณาการความรูแ้ ละศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
3.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็ นระบบ
2) สามารถวิเคราะห์ปญั หาประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธกี ารแก้ไขปญั หาและผล
การตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3) มีความคิดริเริม9 อย่างสร้างสรรค์และมีความคิดในเชิงบวก
4) มีความใฝ่รตู้ ดิ ตามการเปลีย9 นแปลงเพื9อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื9อง
3.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) รับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ 9นื และยอมรับความแตกต่าง
2) มีความเป็ นผูน้ ําและกล้าทํากล้าแสดงออกในสิง9 ทีถ9 ูกต้อง
3) มีความรับผิดชอบในงานในหน้าทีท9 ไ9ี ด้รบั มอบหมาย
4) มีวุฒภิ าวะทางอารมณ์มคี วามสามารถในการปรับตัวการควบคุมอารมณ์และความอดทน
5) ใช้สทิ ธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผูอ้ 9นื และมีความเป็ นพลเมืองดี
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3.2.5 ด้านทักษะในการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลขการสื+อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีความรูท้ กั ษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถประยุกต์ใช้
ในการสื9อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) มีทกั ษะในการคิดคํานวณ
4) มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิตเิ ก็บรวบรวมข้อมูลและนํ าเสนอ
ข้อมูล
3.2.6 ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทังU
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทังU การบันทึกเวชระเบียนของผูป้ ่วยได้อย่าง
ถูกต้อง เป็ นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) สามารถวินิจฉัยเบือU งต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า โดย
การแปลผลทีไ9 ด้จากข้อมูลต่างๆ จากการตรวจผูป้ ว่ ย
3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม และการมีส่วน
ร่วมของผูป้ ว่ ย รวมทังU ทําการปรึกษา ให้คําปรึกษา และส่งต่อผูป้ ่วยไปรับการรักษา
กับผูป้ ระกอบวิชาชีพอื9นทีเ9 กีย9 วข้องอย่างเหมาะสม
4) สามารถจัดการรักษาทางทันตกรรม ฟืU นฟู สภาพในช่องปาก รวมทังU ติดตาม และ
ประเมินผลการรักษา
5) สามารถจัดการเบือU งต้นต่อภาวะฉุ กเฉินทางการแพทย์ทอ9ี าจเกิดขึนU ในผูป้ ่วยทันตก
รรมได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุ กเฉินทางทันตกรรมได้
7) สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทังU ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
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3.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ (กลุ่มวิ ชาพื]นฐานวิ ชาชีพและกลุ่มวิ ชาชีพ)
3.2.1 คุณธรรม จริ ยธรรม
1) มีความรูค้ วามเข้าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
และเจตคติอนั ดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ
2) มีความซื9อสัตย์ มีระเบียบวินยั
3) มีจติ สํานึกในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ ^ศรีของความเป็ นมนุ ษย์
4) ปฏิบตั ติ นตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายทีเ9 กีย9 วข้อง
3.2.2 ความรู้
1) มีความรู้ ความเข้าใจในสาระสําคัญของศาสตร์ท9เี ป็ นพืUนฐานชีวติ ความรูพ้ Uนื ฐาน
ทางมนุ ษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและ
การปกครอง
2) มีความรูแ้ ละความเข้าใจในพืนU ฐานทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ศาสตร์ทางการแพทย์
และทันตแพทย์ รวมถึงมีความรูแ้ ละความเข้าใจในระบบสุขภาพ
3) มีความรู้และความเข้าใจในสาระสําคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนํ า
ความรู้ไปประยุกต์ใ ช้ไ ด้ใ นการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการ
บําบัดโรค ป้องกันโรค ฟืUนฟู และคงสภาพในช่องปาก โดยคํานึงถึงหลักสุขภาพองค์
รวม
3.2.3 ทักษะทางปัญญา
1) มีทกั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีระบบ มีเหตุผล รวมถึง
การมีความคิดสร้างสรรค์
2) สามารถสืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่ างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณ
โดยอาจใช้ ร่ ว มกับ ประสบการณ์ ห รือ นํ า ไปประยุ ก ต์ ใ นการดู แ ลผู้ป่ ว ยได้อ ย่ า ง
เหมาะสมและปลอดภัย
3) สามารถเลือ กใช้ ก ระบวนการทางวิท ยาศาสตร์ ทางการวิจ ัย และนวัต กรรมที9
เหมาะสมในการให้การรักษาทางทันตกรรม
ั หาเพื9อให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ และบริบททาง
4) สามารถวิเคราะห์แ ละแก้ ป ญ
สุขภาพทีเ9 ปลีย9 นไป
5) สามารถประกอบวิชาชีพทันตกรรมและดํารงชีวติ อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีมนุ ษยสัมพันธ์ท9ดี ี นํ าไปสู่ความสามารถในการบริหารจัดการ การทํางานร่วมกับ
ผูอ้ 9นื และดูแลผูป้ ว่ ยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
118

มคอ.2

2) รูจ้ กั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผูน้ ําและผูต้ าม ตามบริบท
3) มีความรับผิดชอบบทบาทหน้าทีก9 ารงาน มีวนิ ยั และปฏิบตั ติ ามกติกาของสังคม
4) มีความเข้าใจและแสดงบทบาทในฐานะผูน้ ํ าชุมชนได้อย่างเหมาะสมกับสังคม
วัฒนธรรม และภาวะเศรษฐกิจ
3.2.5 ทักษะการวิ เคราะห์เชิ งตัวเลข การสื+อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุก ต์ใ ช้ห ลัก ตรรกะ คณิต ศาสตร์แ ละสถิติ และระบาดวิทยา ในการ
แนะนําและประกอบการตัดสินใจทีเ9 กีย9 วข้องกับวิชาชีพ
2) มีทกั ษะในการสื9อสารกับผูป้ ว่ ย และบุคคลอื9นอย่างเหมาะสม
3) มีทกั ษะในการใช้ภาษาอังกฤษตามความจําเป็ นของวิชาชีพ
4) มีทกั ษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื9อการสื9อสาร ปฏิบตั งิ าน การศึกษา
ค้นคว้าและประมวลข้อมูลข่าวสาร วิทยาการจากแหล่งสารสนเทศต่างๆ และมการ
พัฒนาโดยการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
3.2.6 ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ
1) สามารถรวบรวมข้อมูลโดยการซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทังU
ทางการแพทย์และทางทันตกรรม รวมทังU การบันทึกเวชระเบียนของผูป้ ่วยได้อย่าง
ถูกต้อง เป็ นระบบตามมาตรฐานวิชาชีพ
2) สามารถวินิจฉัยเบือU งต้นและวินิจฉัยแยกโรคในช่องปากขากรรไกรและใบหน้า โดย
การแปลผลทีไ9 ด้จากข้อมูลต่างๆ จากการตรวจผูป้ ว่ ย
3) สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม และการมีส่วน
ร่วมของผูป้ ว่ ย รวมทังU ทําการปรึกษา ให้คําปรึกษา และส่งต่อผูป้ ่วยไปรับการรักษา
กับผูป้ ระกอบวิชาชีพอื9นทีเ9 กีย9 วข้องอย่างเหมาะสม
4) สามารถจัดการรักษาทางทันตกรรม ฟืU นฟู สภาพในช่องปาก รวมทังU ติดตาม และ
ประเมินผลการรักษา
5) สามารถจัดการเบือU งต้นต่อภาวะฉุ กเฉินทางการแพทย์ทอ9ี าจเกิดขึนU ในผูป้ ่วยทันตก
รรมได้อย่างเหมาะสม
6) สามารถจัดการภาวะแทรกซ้อน และภาวะฉุ กเฉินทางทันตกรรมได้
7) สามารถส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ทังU ระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน โดยใช้หลักสุขภาพองค์รวม
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แผนที+แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิ ชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

1.2

1.3

2.ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

วิ ชาพืน] ฐานวิ ชาชีพ
1 ทพ.211 วัสดุศาสตร์พนUื ฐาน
สําหรับทันตแพทย์
วิ ชาชีพ











หมวดวิ ชาชีววิ ทยาช่องปาก
2 ทพ.311 กายวิภาคและการพัฒนา
ของอวัยวะช่องปาก



  



 



  









 
   


  

 

 

3
4
5

ทพ.312 การเจริญเติบโตของ
กะโหลกศีรษะ และใบหน้า
ทพ.313 สิง9 แวดล้อมในช่องปาก
ทพ.314 วิทยาการโรคฟนั ผุ
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6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

มคอ.2

ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

1.2

1.3

2.ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

หมวดวิ ชาวิ นิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ช่องปาก
6

ทพ.322 พืนU ฐานทางภาพถ่าย



   



  







   
   




  
  












  



      



      

วินิจฉัยของช่องปาก กระดูก
ขากรรไกรและใบหน้า
7

ทพ.323 เวชศาสตร์ช่องปาก

8

ทพ.324 พยาธิวทิ ยาช่องปาก




9

ทพ.421 ศัลยศาสตร์ช่องปาก



   

10 ทพ.422 ศัลยศาสตร์ช่องปาก
กระดูกขากรรไกร และใบหน้า

  

   

  

11 ทพ.423 การวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรม



   

  

12 ทพ.424 เภสัชวิทยาคลินิกทางทัน
ตกรรม
13 ทพ.425ทันตกรรมโรงพยาบาล
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ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

หมวดวิ ชาสร้างเสริ มสุขภาพช่องปาก
14 ทพ.431 ทันตกรรมป้องกันและ
สร้างเสริมสุขภาพช่องปาก

18 ทพ.435 ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
19 ทพ.531ทันตกรรมสําหรับเด็ก
20 ทพ.631 การฝึ กปฏิบตั สิ ร้างเสริม
สุขภาพช่องปากภาคสนาม
หมวดวิ ชาทันตกรรมอนุรกั ษ์
21 ทพ.242 ทันตกายวิภาคศาสตร์

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

  

    



     







    



     





        



     




















  
   
   






15 ทพ.432 วิทยาการระบาดสุขภาพ
ช่องปากพืนU ฐาน
16 ทพ.433 การวางแผนสร้างเสริม
สุขภาพช่องปากระดับชุมชนและ
เครือข่าย
17 ทพ.434 ทันตกรรมจัดฟนั พืนU ฐาน

1.2

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

22

ทพ.243 ปฏิบตั ทิ นั ตกายวิภาค
ศาสตร์

23 ทพ.245ทันตวัสดุศาสตร์
24 ทพ.341 ปริทนั ตวิทยา
25 ทพ.342 ทันตกรรมหัตถการ
26 ทพ.343 ปฏิบตั กิ ารทันตกรรม
หัตถการ
27 ทพ.441 วิทยาเอ็นโดดอนท์
28 ทพ.442 ปฏิบตั กิ ารวิทยาเอ็นโด
ดอนท์
29 ทพ.641 ทันตกรรมเพื9อความ
สวยงาม
หมวดวิ ชาทันตกรรมฟื] นฟู
30 ทพ.351 ระบบบดเคียU ว

1.2

1.3



2.ความรู้

1.4

2.1

2.2



2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4



3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2



5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7
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ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

1.2

1.3

2.ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

31 ทพ.352 ความเจ็บปวดของศีรษะ
ใบหน้า และช่องปาก

  

   





32 ทพ.451 ทันตกรรมประดิษฐ์:
ฟนั เทียมทังU ปาก

  

   



  

 





  

 





  

 





  

 

33 ทพ.452 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียม
ทังU ปาก
34 ทพ.453 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั
เทียมบางส่วนถอดได้


  

35 ทพ.454 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียม
บางส่วนถอดได้



36 ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์:
ฟนั เทียมติดแน่ น

  

37 ทพ.456 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมติด
แน่น
38 ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม
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5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

  
   

   

   

   

6.4

6.5 6.6

6.7

มคอ.2

ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

หมวดวิ ชาคลิ นิกทันตกรรม
39 ทพ.561 คลินิกตรวจวินิจฉัยและ
ประเมินความเสีย9 งโรคช่องปาก

1.2

1.3

2.ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

   

 

  





          

   
   

 
 

  
  







          
          

   
   

 
 

  
  







          
         

   

 

  





        



45 ทพ.567 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์:

   

 

  





        



46 ทพ.568 คลินิกทันตกรรม
สําหรับเด็ก
47 ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบ
องค์รวม

   

 

  





          

   

 

  





          

40 ทพ.562 คลินิกปริทนั ตวิทยา
41 ทพ.563 คลินิกทันตกรรม
หัตถการ
42 ทพ.564 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์
43 ทพ.565 คลินิกศัลยศาสตร์
ช่องปาก
44 ทพ.566 คลินิกทันตกรรม
ประดิษฐ์: ฟนั เทียมทังU ปาก
ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
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ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

48 ทพ.662 คลินิกทันตกรรม
ประดิษฐ์: ฟนั เทียมบางส่วนติด
แน่น
49 ทพ.663 คลินิกทันตกรรม
บดเคียU ว
50 ทพ.664 คลินิกทัตกรรมจัดฟนั
51 ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาล
ภาคสนาม

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

   

 

  





        

   

 

  





          

   
   

 
 

  
  







       

          

 



 





 

 



หมวดวิ ชาจริยศาสตร์และความเป็ นวิ ชาชีพทันตแพทย์
52 ทพ.371 การยศาสตร์ทาง

ทันตกรรม
53 ทพ.571 กฎหมายและ
 
จรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
54 ทพ.572 การบริหารจัดการคลินิก
ทันตกรรม
55 ทพ.671 ทันตนิตเิ วช

2.ความรู้

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
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ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

1.2

1.3

2.ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

หมวดวิ ชาวิ จยั
56 ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์และ
ระเบียบวิธวี จิ ยั



57

        

ทพ.681 โครงการวิจยั
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพช่องปาก

  

3.4

  

3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1



4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4



   

  

   

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

วิ ชาชีพบังคับเลือก
58 ทพ.691 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
คลินิกรังสีวนิ ิจฉัย

   

    

  

       

59 ทพ.692 ประสบการณ์วชิ าชีพ:เวช

   

    

  

          

60 ทพ.693 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
ศัลยศาสตร์ช่องปาก

   

    

  

         

61 ทพ.694 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
ปริทนั ตวิทยา

   

    

  

          

62 ทพ.695 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
ทันตกรรมบูรณะ

   

    

  

          

ศาสตร์ชอ่ งปากคลินกิ และการ
วินิจฉัยโรคช่องปาก
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ที+

1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายชื+อ

1.1

1.2

1.3

2.ความรู้

1.4

2.1

2.2

2.3

3.ทักษะทางปัญญา

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

4.4

5.ทักษะการ
วิ เคราะห์เชิ ง
ตัวเลขการ
สื+อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1

5.2

5.3

5.4

6.ทักษะพิ สยั ทางวิ ชาชีพ

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5 6.6

6.7

63 ทพ.696 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
วิทยาเอ็นโดดอนท์

   

    

  

          

64 ทพ.697 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
ทันตกรรมประดิษฐ์

   

    

  

          

65 ทพ.698 ประสบการณ์วชิ าชีพ:
ทันตกรรมสําหรับเด็ก
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4. แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรมของ
ทันตแพทยสภาของหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา ประกอบด้วย
ด้านที9 1 ความเป็ นวิชาชีพ
1. ปฏิบตั ติ นอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม
2. ปฏิบตั ติ นด้วยความซื9อสัตย์ สุจริตรับผิดชอบ ตลอดจนผดุงเกียรติแห่งวิชาชีพ
3. ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบและข้อกฎหมายทีเ9 กีย9 วข้องกับวิชาชีพ
4. ตระหนักถึงประโยชน์และสิทธิของผูป้ ว่ ยเป็ นสําคัญและดําเนินการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยอย่างมี
มาตรฐานถูกต้องตามหลักวิชาการและด้วยจิตใจความเป็ นมนุ ษย์
5. ตระหนักถึงข้อจํากัดและระดับสมรรถนะของตน รวมทังU พิจารณาส่งต่อผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสม
6. ซักถาม พูดคุย อธิบายหรืออภิปรายกับผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสมเพื9อนําไปสู่การดูแลทีส9 อดคล้องกับ
ความต้องการและความคาดหวังของผูป้ ว่ ย โดยสอดคล้องกับหลักวิชาการ
7. สื9อสาร ปฏิสมั พันธ์กบั ผูป้ ว่ ยผูร้ ว่ มงานและสาธารณชนด้วยความสุภาพ นุ่ มนวลและให้เกียรติ
8. ตระหนักถึงการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ดําเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื9องเพื9อรักษาคุณภาพในการ
ดูแลผูป้ ว่ ย
9. สืบค้น ประเมินและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆ อย่างมีวจิ ารณญาณและนําไปประยุกต์ในการ
ดูแลผูป้ ว่ ยอย่างเหมาะสม
10. มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรวิชาชีพ
11. พัฒนาองค์ความรูด้ ว้ ยการศึกษา ค้นคว้า และวิจยั ให้เท่าทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์ดว้ ยตนเองอย่างมีความสุข ด้วยความใฝ่รแู้ ละเห็นความสําคัญ
ด้านที9 2 ความรูพ้ นUื ฐาน
12. มีความรูแ้ ละสามารถประยุกต์ความรูว้ ทิ ยาศาสตร์การแพทย์พนUื ฐาน (Basic medicine science)
และวิทยาศาสตร์พนUื ฐานคลินิก (Basic clinic science) และงานวิจยั ทางทันตกรรมหรือทางทันต
สาธารณสุขเพื9อการประกอบอาชีพทันตกรรมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ด้านที9 3 ทักษะทางคลินิก
13. ตรวจผูป้ ว่ ยในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมกับปญั หาของผูป้ ว่ ยโดยใช้เครือ9 งมือพืนU ฐาน
การตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร การตรวจทางภาพถ่ายรังสีและการตรวจอื9น ๆ โดยคํานึงความ
คุม้ ค่าและความเหมาะสม
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14. ประเมินสภาวะผูป้ ว่ ยทังU ทางการแพทย์และทางทันตกรรมเพื9อประกอบการวินิจฉัยโรคและ
บันทึกเวชระเบียนได้อย่างถูกต้องในแนวทางมาตรฐานสากล
15. บันทึกเวชระเบียนของผูป้ ว่ ยได้อย่างถูกต้อง เป็ นระบบและต่อเนื9องโดยอาศัยแนวทาง
มาตรฐานสากล
16. แปลผลจากข้อมูลประวัติ ผลการตรวจผูป้ ว่ ย ผลการตรวจทางพยาธิและห้องปฏิบตั กิ าร ผลการ
ตรวจภาพรังสีและการตรวจอื9น ๆ ได้อย่างถูกต้อง
17. วินิจฉัยเบือU งต้นและวินิจฉัยแยกโรคทางทันตกรรมเพื9อนํามาตังU สมมติฐานวิเคราะห์เพื9อการ
วินิจฉัยโรคได้
18. ระบุสาเหตุและปจั จัยเสีย9 งทีท9 าํ ให้เกิดโรคและระบุปจั จัยทีม9 ผี ลกระทบต่อการรักษาและป้องกันโรค
19. วางแผนการรักษาทางทันตกรรมลําดับขันU ตอนการรักษา ทางเลือกของวิธกี ารรักษาและการ
พยากรณ์โรคได้อย่างเหมาะสมกับปญั หาของผูป้ ว่ ยรวมถึงการปรับแผนการรักษาทางทันตกรรม
อันเนื9องมาจากปญั หาทางการแพทย์ของผูป้ ว่ ยรวมทังU ข้อจํากัดอื9นโดยใช้การดูแลผูป้ ว่ ยแบบองค์
รวม (Holistic approach) และการมีส่วนร่วมของผูป้ ว่ ยแต่ละรายอย่างเหมาะสม
20. ปรึกษาผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์กรณีพบความผิดปกติหรือมีปญั หาทางการแพทย์ท9ี
เกีย9 วข้องหรือส่งต่อผูป้ ว่ ยไปรับการรักษาต่อได้อย่างเหมาะสม
21. ตระหนักถึงความสําคัญและจัดการป้องกันการติดเชือU การแพร่กระจายเชือU ตลอดจนอันตราย
จากการประกอบอาชีพทีอ9 าจจะเกิดขึนU ในการรักษาทางทันตกรรมได้
22. ตระหนักและจัดการเบือU งต้นต่อภาวะฉุ กเฉินทางการแพทย์ทอ9ี าจเกิดขึนU ในผูป้ ว่ ยทันตกรรมได้
อย่างเหมาะสม
23. กูช้ พี เบือU งต้นได้
24. จัดการภาวะแทรกซ้อนทางทันตกรรม เช่น อาการเจ็บปวดเฉียบพลัน ภาวะเลือดออก การ
บาดเจ็บ และการติดเชือU ของอวัยวะช่องปากได้
25. จัดการต่อภาวะความเจ็บปวดและความวิตกกังวลของผูป้ ว่ ยได้อย่างเหมาะสม
26. เลือกและใช้ยาและยาชา ตามข้อบ่งชีแU ละแผนการรักษา รวมทังU จัดการต่อปญั หาหรือ
ผลข้างเคียงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
27. ให้การรักษาทางศัลยกรรมช่องปากได้ในระดับทีเ9 หมาะสม
28. ตระหนักและจัดการให้ผปู้ ว่ ยทีม9 ปี ญั หาทางศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟียลให้ได้รบั การ
รักษาทีเ9 หมาะสม
29. ให้การรักษาทางปริทนั ตวิทยาได้ในระดับทีเ9 หมาะสม
30. ให้การรักษาทางวิทยาเอ็นโดดอนท์ได้ในระดับทีเ9 หมาะสม
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31. ให้การรักษาทางทันตกรรมบูรณะได้ในระดับทีเ9 หมาะสม
32. ตระหนักถึงผูป้ ว่ ยทีม9 คี วามผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของกะโหลกศีรษะ
กระดูกใบหน้าและขากรรไกร รวมทังU การสบฟนั
33. ตระหนักถึงผูป้ ว่ ยทีม9 โี รคหรือความผิดปกติของเยือ9 เมือกในช่องปาก และจัดการให้ผปู้ ว่ ยได้รบั
การรักษาอย่างเหมาะสม
34. ตระหนักถึงผูป้ ว่ ยทีม9 โี รคหรือความผิดปกติของระบบบดเคียU วและอาการปวดบริเวณช่องปาก
และใบหน้าและจัดการให้ผูป้ ่วยได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม
35. บูรณะภาวะสันเหงือกทีม9 ฟี นั หายไปบางส่วนหรือทังU หมดด้วยการใส่ฟนั เทียมทังU ชนิดติดแน่ น
หรือถอดได้ ได้ในระดับทีเ9 หมาะสม
36. แนะนํ าผูป้ ว่ ยทีต9 อ้ งการบูรณะด้วยวิธที นั ตกรรมรากเทียมให้ได้รบั การรักษาทีเ9 หมาะสม
37. จัดการทางทันตกรรมให้แก่ผปู้ ว่ ยทีม9 คี วามจําเป็ นต้องได้รบั การดูแลในระบบโรงพยาบาลได้
38. ติดตาม ประเมินผลการรักษา ตามแนวปฏิบตั ขิ องการรักษาแต่ละชนิด
ด้านที9 4 ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
39. สามารถดูแลช่องปากของประชาชนในระดับบุคคลโดยผ่านแนวคิดการดูแลสุขภาพ
แบบองค์รวมได้
40. สามารถพัฒนาสุขภาพช่องปากของประชาชนในระดับครอบครัวหรือชุมชนโดยผ่านแนวคิดการ
สร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและบริหารจัดการทางสาธารณสุขได้
41. ตระหนักถึงสถานการณ์สุขภาพช่องปากและความสําคัญของระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศไทย
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร(Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรม
ลําดับที+

1
2
3
4
5
6
7

รายวิชา

ทพ.211 วัสดุศาสตร์พนUื ฐานสําหรับ
ทันตแพทย์
ทพ.242ทันตกายวิภาคศาสตร์
ทพ.243ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ทพ.245ทันตวัสดุศาสตร์
ทพ.311กายวิภาค และการพัฒนาของ
อวัยวะช่องปาก
ทพ.312 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ
และใบหน้า
ทพ.313 สิง9 แวดล้อมช่องปาก

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ข้อ 8, 9, 11

ข้อ 12

ข้อ 13,16, 20, 32, 33, 35, 36, 38

ข้อ 8, 9, 11
ข้อ 8, 9, 11
ข้อ8, 9, 11
ข้อ 8, 9, 11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13, 16, 20, 32
ข้อ 13, 16, 20, 32
ข้อ 13,16, 20, 32, 33, 35, 36, 38
ข้อ 13,16, 20, 32

ข้อ8, 9, 11

ข้อ 12

ข้อ 13, 16, 20, 32

ข้อ 8, 9, 11

ข้อ 12

ข้อ 13, 16, 20, 33
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ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ข้อ 39-41)
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แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม
ลําดับที+

รายวิ ชา

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ข้อ 8, 9, 11
ข้อ 1, 2, 4, 6-11

ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13, 16, 20, 33, 38
ข้อ 13,16, 20, 21, 28-3, 33, 34,
36, 37, 39
ข้อ 13,16, 20,21, 28-31, 32

ข้อ 1, 2, 4, 6-11

ข้อ 12

11

ทพ.314 วิทยาการโรคฟนั ผุ
ทพ.321 เวชศาสตร์ทวไปสํ
ั 9 าหรับนักศึกษา
ทันตแพทย์
ทพ.322 พืนU ฐานทางภาพถ่ายวินิจฉัยของ
ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและ
ใบหน้า
ทพ.323 เวชศาสตร์ช่องปาก

ข้อ 1, 2, 4, 6-11

ข้อ 12

12

ทพ.324 พยาธิวทิ ยาช่องปาก

ข้อ 1, 2, 4, 6-11

ข้อ 12

13
14
15
16

ทพ.341 ปริทนั ตวิทยา
ทพ.342ทันตกรรมหัตถการ
ทพ.343 ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ
ทพ.351 ระบบบดเคียU ว

ข้อ 1, 2, 4-11
ข้อ 1, 2, 4-11
ข้อ1, 2, 7-11
ข้อ 8, 9, 11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

8
9
10
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ข้อ 13,16, 20-22, 24, 32, 33,
35, 37, 38
ข้อ 13,16, 20-22, 24, 32, 33,
35, 37, 38
ข้อ 13,14,16-19, 20-22, 38
ข้อ 13, 14, 16-19, 20-22, 38
ข้อ 20-22, 35
ข้อ 13, 16-19, 34

ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่อง
ปาก
(ข้อ 39-41)

ข้อ 40
ข้อ 40
ข้อ 39, 41
ข้อ 39, 41

มคอ.2

แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม
ลําดับที+

17
18
19

รายวิ ชา

ทพ.352 ความเจ็บปวดของศีรษะ ใบหน้าและ
ช่องปาก
ทพ.371 การยศาสตร์ทางทันตกรรม
ทพ.421 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก:
เวชศาสตร์และพยาธิวทิ ยาช่องปาก

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ข้อ 8, 9, 11

ข้อ 12

ข้อ 13,16-19, 32, 38

ข้อ 8, 9, 11
ข้อ 1, 2, 5-11

ข้อ 12
ข้อ12

ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ข้อ 39-41)

20

ทพ.422 ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ข้อ 1, 2, 5-11

ข้อ12

21
22
23

ทพ.424 เภสัชวิทยาคลินิกทางทันตกรรม

ข้อ 1, 2, 5-11
ข้อ 1,2,5-11
ข้อ 1, 2, 6-11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 20, 33
ข้อ 13,16-19, 20-22, 24, 33,
34, 36, 38
ข้อ 13,16-19, 2028, 33, 34, 36, 38
ข้อ 19, 20-28, 38
ข้อ 13,15-19, 20-28, 37,38
ข้อ 20-22, 32, 38

ข้อ 1, 2, 4-11

ข้อ 12

ข้อ 20, 32, 38

ข้อ 41

ข้อ 1, 2, 4-11

ข้อ 12

ข้อ 20-22

ข้อ 40

24
25

ทพ.425ทันตกรรมโรงพยาบาล
ทพ.431ทันตกรรมป้องกันและสร้างเสริม
สุขภาพช่องปาก
ทพ.432 วิทยาการระบาดสุขภาพช่องปาก
พืนU ฐาน
ทพ.433การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพ
ช่องปากระดับชุมชนและเครือข่าย
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ข้อ 39, 41
ข้อ 39
ข้อ 41
ข้อ 41

มคอ.2

แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม
ลําดับที+

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รายวิ ชา

ทพ.434 ทันตกรรมจัดฟนั พืนU ฐาน
ทพ.436 ทันตกรรมผูส้ งู อายุ
ทพ.441วิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.442ปฏิบตั กิ ารวิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.451 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมทังU ปาก
ทพ.452 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมทังU ปาก
ทพ.453 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมบางส่วนถอดได้

ทพ.454 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมบางส่วนถอดได้
ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียมติดแน่ น
ทพ.456 ปฏิบตั กิ ารฟนั เทียมติดแน่ น
ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ข้อ 1, 2, 4-11
ข้อ 1, 2, 4-11
ข้อ 1, 2, 4-11
ข้อ 1, 2, 5, 7-11
ข้อ 1, 2, 5, 7-11
ข้อ 1, 2, 5, 7-11
ข้อ 1, 2, 5-11
ข้อ 1, 2, 5, 7-11
ข้อ 1,2,4-11
ข้อ 1,2,5,7-11
ข้อ 1,2,4-11
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ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ข้อ 39-41)

ข้อ 13,14,16-19, 20, 21, 32, 38
ข้อ 13,14,16-19, 20, 21, 38
ข้อ 13,14,16-19, 20-22, 38
ข้อ20-22,38
ข้อ 13,14,16-19, 20, 21, 35
ข้อ20-22, 35

ข้อ 41
ข้อ 39, 41
ข้อ 39, 41
ข้อ 39, 41

ข้อ 13,14, 16-19, 20, 21, 35, 36,38

ข้อ39, 41

ข้อ20-22, 35, 36,38
ข้อ 13,14,16-19, 20-22, 35,36
ข้อ 20-22, 35
ข้อ 13,14,16-19, 20-22, 36

ข้อ 39, 41

มคอ.2

แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม
ลําดับที+

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

รายวิ ชา

ทพ.531ทันตกรรมสําหรับเด็ก
ทพ.561คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความเสีย9 งโรคช่องปาก
ทพ.562 คลินิกปริทนั ตวิทยา
ทพ.563 คลินิกทันตกรรมหัตถการ
ทพ.564 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.565 คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียม
บางส่วนถอดได้
ทพ.567 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียม
ทังU ปาก
ทพ.568 คลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก
ทพ 571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทันตแพทย์

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ข้อ 39-41)

ข้อ 1, 2, 4-11
ข้อ 1,2,5-11

ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13,14,16-19, 20, 21, 32, 33, 38
ข้อ 13-19, 20, 22, 32-34, 38

ข้อ 39
ข้อ39, 41

ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 38
ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 31, 38
ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 38
ข้อ 13-19,20,21,23,2425,26,27,28,37,38

ข้อ 39, 41
ข้อ 39, 41
ข้อ39, 41
ข้อ 39, 41

ข้อ 13-19,20,21,23,35,36,38

ข้อ39,41

ข้อ 1-11

ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20,21, 23, 35, 36, 38

ข้อ 39, 41

ข้อ 1-11
ข้อ 1-4,10

ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 32, 38
ข้อ 20, 32, 38

ข้อ39, 41
ข้อ39, 41
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มคอ.2

แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม
ลําดับที+

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

รายวิ ชา

ทพ 572 การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม
ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์และระเบียบวิธวี จิ ยั
ทพ.631 การวางแผนสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
ระดับชุมชนและเครือข่าย
ทพ.641 ทันตกรรมเพื9อความสวยงาม
ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์รวม
ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์: ฟนั เทียม
บางส่วนติดแน่ น
ทพ.663 คลินิกทันตกรรมบดเคียU ว
ทพ.664 คลินิกทันตกรรมจัดฟนั
ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
ทพ 671 ทันตนิตเิ วช
ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์สขุ ภาพช่องปาก

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ข้อ 39-41)

ข้อ 1-4,10
ข้อ 1, 2, 8, 9, 11
ข้อ 1, 2, 4, 6-11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 20, 37
ข้อ 20, 21, 23, 37, 38
ข้อ 20, 22

ข้อ 39, 41
ข้อ40

ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20, 32, 38
ข้อ 13-19, 20-31, 37,38
ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 34-36, 38

ข้อ 39, 41
ข้อ 39-41
ข้อ 39, 41

ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 40
ข้อ 39, 41
ข้อ 39, 41

ข้อ 1, 2, 8, 9,11
ข้อ 1, 2, 8, 9,11

ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 34, 38
ข้อ 13-19, 20,21, 23, 32, 38
ข้อ 13-19, 20-22, 24, 26-31, 37,
32, 38
ข้อ 20, 21, 23, 32, 38
ข้อ 20, 21, 23
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ข้อ 39, 41
ข้อ 41

มคอ.2

แผนที+แสดงการกระจายความครอบคลุมของหลักสูตร (Curriculum Mapping)กับมาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
มาตรฐานผู้ประกอบวิ ชาชี พทันตกรรม
ลําดับที+

58
59

รายวิ ชา

ด้านที+ 1
ความเป็ นวิ ชาชีพ
(ข้อ 1-11)

ด้านที+ 2
ความรูพ้ ิ]นฐาน
(ข้อ 12)

ด้านที+ 3
ทักษะทางคลิ นิก
(ข้อ 13-38)

ข้อ 1-11
ข้อ 1-11

ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20, 21, 32, 38
ข้อ 13-19, 20-26, 32-34, 38

60
61
62
63
64

ทพ.691 ประสบการณ์วชิ าชีพ: คลินิกรังสีวนิ ิจฉัย
ทพ.692 ประสบการณ์วชิ าชีพ: เวชศาสตร์
ช่องปากคลินิกและการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ทพ.693 ประสบการณ์วชิ าชีพ: ศัลยศาสตร์ช่องปาก
ทพ.694 ประสบการณ์วชิ าชีพ: ปริทนั ตวิทยา
ทพ.695 ประสบการณ์วชิ าชีพ: ทันตกรรมบูรณะ
ทพ.696 ประสบการณ์วชิ าชีพ: วิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.697 ประสบการณ์วชิ าชีพ:ทันตกรรมประดิษฐ์

ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11
ข้อ 1-11

ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12
ข้อ 12

ข้อ 13-19,20-26, 32, 37, 38
ข้อ 13-19,20-28,33,38
ข้อ 13-19, 20-28, 38

65

ทพ.698 ประสบการณ์วชิ าชีพ:ทันตกรรมสําหรับเด็ก

ข้อ 1-11

ข้อ 12

ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 32, 38
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ด้านที+ 4
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
(ข้อ 39-41)

ข้อ 39, 41

ข้อ 39, 41
ข้อ39, 41
ข้อ 39, 41
ข้อ 13-19, 20, 21, 23, 25, 26, 30, 38 ข้อ39, 41
ข้อ 13-19, 20-23, 35, 36, 38
ข้อ 41

มคอ.2

หมวดที+ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมิ นผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1. การวัดผลให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชันU
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิม9 เติม) ข้อ 12, 13 และ 14 และเป็ นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชันU ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.2541
1.2. การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 8 ระดับ มีช9อื และค่าระดับต่อหนึ9งหน่ วยกิต ดังต่อไปนีU
ระดับ
ค่าระดับ

A
4.00

B+
3.50

B
3.00

C+
2.50

C
2.00

D+
1.50

D
1.00

F
0.00

1.3. หลักเกณฑ์การตัดสินผลสอบและการสอบซ่อม เป็ นไปตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์
1.4. วิชา ทพ.371 การยศาสตร์ทางทันตกรรม ทพ.433 การวางแผนสุขภาพช่องปากระดับชุมชน
และเครือข่าย ทพ.631 การฝึ กปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคสนาม ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาล
ภาคสนาม ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากและวิชา ทพ.69X ประสบการณ์วชิ าชีพ
วัดผลการศึกษาเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) กับระดับ U (ใช้ไม่ได้)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิY ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สาํ เร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบระดั บ วิ ช า มี ค ณะกรรมการทวนสอบรายวิ ช าทั งU ภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ทิ ุกสาขา ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อสอบ วิธกี ารประเมิน ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
และผลการสอบผ่านการสอบขึนU ทะเบียนรับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทย
สภา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการมีง านทํ า ของบัณ ฑิต โดยประเมิน จากผู้ ท9ีสํ า เร็จ การศึ ก ษา ในด้ า น
ระยะเวลาของการได้ง าน ความเห็น ต่ อ ความรู้ท9ีไ ด้ร บั ความสามารถและความมันใจของผู
9
้สํ า เร็จ
การศึกษาในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใ ช้บณ
ั ฑิต โดยการสัมภาษณ์ /ส่ ง แบบสอบถามเพื9อ ประเมิน
ความพึงพอใจในผูส้ าํ เร็จการศึกษา
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2.2.3 การประเมิน จากสถานศึก ษาที9บ ัณ ฑิต เข้า ศึก ษาต่ อ ในระดับ สู ง ขึUน ไป โดยการ
สอบถามหรือส่งแบบสอบถามเมื9อมีโอกาส เกี9ยวกับระดับความพึงพอใจด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัตดิ า้ นอื9นๆ
2.2.4 การประเมิน จากผู้สํ า เร็จ การศึก ษา ในด้า นของความพร้อ มและความรู้ท9ีเ รีย น
ที9กํ าหนดในหลัก สู ต ร ที9เ กี9ยวเนื9 อ งกับการประกอบอาชีพ ของผู้สํ าเร็จ การศึก ษา รวมทังU เปิ ด โอกาส
ในการให้ขอ้ เสนอแนะเพื9อการปรับปรุงหลักสูตร
2.2.5 ความเห็น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒ ิภ ายนอก หรือ อาจารย์ พ ิเ ศษ ที9ป ระเมิน หลัก สู ต ร
ต่ อ ความพร้อ มของนั ก ศึ ก ษาในการเรีย น และคุ ณ สมบัติอ9 ืน ๆที9เ กี9ย วข้อ งกับ กระบวนการเรีย นรู้
และการพัฒนาองค์ความรูข้ องนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาได้ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ ตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ต9 ํากว่า
238หน่ วยกิต
3.2 ได้ค่าระดับเฉลีย9 สะสมไม่ต9 ํากว่า 2.00 (จากระบบ 4 คะแนน)
3.3 ได้ค่าระดับ S (ใช้ได้) ในรายวิชา ทพ.371 การยศาสตร์ทางทันตกรรม ทพ.433 การวางแผน
สุขภาพช่องปากระดับชุมชนและเครือข่าย ทพ.631 การฝึ กปฏิบตั สิ ร้างเสริมสุขภาพช่องปากภาคสนาม
ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปากและวิชา
ทพ.69X ประสบการณ์วชิ าชีพ
3.4 ต้อ งปฏิบตั ิตามเงื9อนไขอื9น ๆ ที9คณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กําหนด
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หมวดที+ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศทีป9 ระกอบด้วย
1.1.1 การอบรมการเป็ นอาจารย์ผูส้ อนในแบบ Problem Based Learning (PBL), การ
เรียนรูเ้ ชิงรุกจรรยาบรรณ และจริยธรรมการเป็ นอาจารย์
1.1.2 สิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์และกฎระเบียบต่างๆ
1.1.3 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะ และกิจกรรมต่างๆ ของคณะ
1.1.4 ศึกษางานในแหล่งฝึกต่างๆ ทีเ9 กีย9 วข้องกับสาขาวิชาทีร9 บั ผิดชอบ
1.2 คณะฯ มอบหมายให้อาจารย์อาวุโสเป็ นอาจารย์พเ9ี ลียU ง โดยมีหน้าที9
1.2.1 ให้คําแนะนํ าและคําปรึกษาเพื9อให้อาจารย์ใหม่สามารถเรียนรูแ้ ละปรับตัวเองเข้าสู่
การเป็ นอาจารย์ทด9ี ี
1.2.2 ให้คําแนะนํ าและนิ เทศการสอนทังU ภาคทฤษฎีแ ละภาคปฏิบตั ิโ ดยต้อ งสอนคู่ก ับ
อาจารย์อาวุโสในภาคการศึกษาแรก
1.2.3 ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตั งิ านของอาจารย์ใหม่
1.3 อาจารย์ทุกคนได้รบั การพัฒนาอย่างทัวถึ
9 ง ในด้านการจัดการเรียนการสอน และความรู้
ทีท9 นั สมัยในทางทันตกรรม ตลอดจนการวิจยั โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะและส่งเสริมให้
เข้าร่วมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื9น ดังนีU
1.3.1 สนับสนุ นให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
1.3.2 สนับสนุ นให้เข้าร่วมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
1.3.3 ศึกษาดูงานอบรมในต่างประเทศ
1.3.4 ร่วมทีมวิจยั กับนักวิจยั อาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และการตีพมิ พ์ผลงาน
1.3.5 เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยั ทังU ในและต่างประเทศ
1.3.6 จัดทําเป้าหมายการศึกษาต่อสําหรับอาจารย์ใหม่
2.การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รียน
2.1.2 จัด อบรมเกี9ยวกับทัก ษะการสอน และการประเมินผลที9ท ัน สมัยทังU ในห้ อ งเรีย น
และคลินิกทีส9 อดคล้องกับผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1.3สนั บ สนุ น อาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการและดู ง านเกี9 ย วกับ การจัด การเรีย น
การสอนและการประเมินผล
2.1.4 พัฒนะทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื9นๆ
2.2.1 จั ด ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ร่ ว มปฏิ บ ั ติ ง านในบทบาททั น ตแพทย์ และทั น ตแพทย์
เฉพาะทาง ทีค9 ลินิกบริการสุขภาพช่องปาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2.2.2 จัด อบรมประชุ ม วิช าการเกี9 ย วกับ ความก้ า วหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพและ
ทางทันตกรรมด้านต่างๆ โดยเชิญวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒทิ งั U ในและต่างประเทศ
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หมวดที+ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริ หารหลักสูตร
1.1 คณะกําหนดโครงสร้างการบริหารหลักสูตร โดยแต่งตังU คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื9อ
วางแผนการพัฒนาหลัก สูต รให้ส อดคล้องกับบริบทที9เ ปลี9ยนแปลง โดยมีค ณะกรรมการประจําคณะ
ควบคุมการดําเนินการของหลักสูตรให้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 กลไกในการบริห ารหลัก สู ต ร เพื9อ วางแผน กํ า กับ ดู แ ล และให้ คํ า แนะนํ า ตลอดจน
แนวปฏิบ ัติแ ก่ อ าจารย์ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก สู ต ร คณะกรรมการติด ตามและพัฒ นาระบบการประเมิน
การเรียนการสอน
1.3 กลุ่มวิชาทําหน้ าทีจ9 ดั ทํารายละเอียดวิชา มอบหมายคณะกรรมการรายวิชา รวมทังU ดูแลให้
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา และ
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตร
1.5 คณะแต่งตังU คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึง9 เป็ นกรรมการผูท้ รงคุณวุฒภิ ายนอก 2 คน และ
อาจารย์ผูร้ บั ผิดชอบ และดําเนินการให้มกี ารประชุมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครังU เพื9อทบทวน/ประเมิน ผลการ
บริหารหลักสูตร ซึง9 เมือ9 สินU สุดปีการศึกษามีการนําข้อเสนอมาปรับปรุงตามความเหมาะสม
เป้ าหมาย
(1)หลักสูตรได้มาตรฐานและ
ทันสมัย

การดําเนิ นการ

การประเมิ นผล

มีคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรผ่านการรับรองจากสภา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย ทันตแพทยสภาและ
บัณฑิต ดําเนินการให้หลักสูตร สกอ.
ได้มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

(2)มีรายละเอียดวิชาครบตาม กลุ่มวิชาและคณะกรรมการ มี มคอ.3 และ มคอ.4 ครบตาม
เกณฑ์
รายวิชาจัดทํา มคอ.3 และ
เกณฑ์
มคอ.4 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
(3)มีบณ
ั ฑิตทีม9 คี ุณลักษณะ
มีคณะกรรมการติดตามและ ผลการประเมินหลักสูตร
ตามบัณฑิตพึงประสงค์ของ
พัฒนาระบบกลไก การ
หลักสูตร
ประเมินหลักสูตร
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เป้ าหมาย

การดําเนิ นการ

การประเมิ นผล

- ดําเนินการประเมินหลักสูตร
(4)มีการประเมินมาตรฐานของ - ดําเนินการประกันคุณภาพ - ผลการประเมินประกันคุณภาพ
หลักสูตรอย่างสมํ9าเสมอ
และนําผลทีไ9 ด้ไปปรับปรุง
อยูใ่ นเกณฑ์ดขี นUึ ไป
และพัฒนาการจัดการศึกษา - ผลการประเมินหลักสูตรได้
อย่างต่อเนื9อง
นําไปใช้ในการปรับปรุงและ
- ดําเนินการประเมินหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรฉบับต่อไป
ตามเวลาทีก9 ําหนด
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทังU งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ เพื9อจัดซืUอตํารา สื9อ
การเรียนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์ วัสดุและครุภณ
ั ฑ์อย่างเพียงพอ เพื9อสนับสนุ นการเรียนการสอนทังU
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บ ั ติ การฝึ ก ปฏิ บ ั ติ ใ นคลิ นิ ก และการฝึ ก ภาคสนาม รวมทั งU การสร้ า ง
สภาพแวดล้อมให้เอือU ในการเรียนแบบ PBL ให้กบั นักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที+มีอยู่เดิ ม
ห้องสมุดของคณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที9มหี นังสือและวารสารให้บริการ รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลการสืบค้นมีโสตทัศนู ปกรณ์
สําหรับการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีหอ้ งปฏิบตั กิ าร และคลินิกทันตกรรมทีม9 วี สั ดุอุปกรณ์ทาง
ทันตกรรมอย่างเพียงพอ
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ+ มเติ ม
2.3.1 มีก ารจัด สรรงบประมาณ โดยให้ ร ายวิ ช าพิ จ ารณาการจัด ซืU อ หนั ง สื อ และตํ า รา
ทีเ9 กีย9 วข้อง เพื9อให้อาจารย์และนักศึกษาได้คน้ คว้า
2.3.2 มีก ารจัด สรรงบประมาณ โดยให้ ร ายวิ ช าพิ จ ารณาการจัด หาอุ ป กรณ์ สํ า หรับ
เป็ นสื9อการสอนเพิม9 เติมให้มคี วามทันสมัย
2.3.3 จัด หาวัส ดุ ครุ ภ ัณ ฑ์ ท างทัน ตกรรมเพิ9 ม เติ ม เช่ น ยู นิ ต ทํ า ฟ นั เครื9อ งมือ ทาง
ทันตกรรมเพื9อทดแทนของเดิมทีเ9 สื9อมสภาพ
2.3.4 มีการจัดสรรงบประมาณ เพื9อจัดซือU โปรแกรมสําหรับใช้ตดิ ตามผลการปฏิบตั งิ านใน
ด้านคุณภาพ และปริมาณงานของนักศึกษาแบบ real time, การนํ าเทคโนโลยีมาใช้ในห้องกลุ่มย่อยแบบ
smart classroom
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2.4 การประเมิ นความเพียงพอของทรัพยากร
เป้ าหมาย

การดําเนิ นการ

การประเมิ นผล

จัดให้มหี อ้ งเรียน ห้องปฏิบตั กิ าร - จัดให้มหี อ้ งเรียนทีม9 คี วามพร้อม - รวบรวม จัดทําสถิตจิ าํ นวน
ห้องปฏิบตั กิ ารทางคลินิก และ
ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เครือ9 งมืออุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษา
สถานทีส9 ําหรับเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง - จัดให้มเี ครือข่ายและ
ชัวโมงการใช้
9
งานห้องปฏิบตั กิ าร
ทีเ9 พียงพอและมีประสิทธิภาพ
และเครือ9 งมือ
ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ท9ี
นักศึกษาสามารถศึกษาทดลอง - สถิตขิ องจํานวนหนังสือ ตํารา และ
หาความรูเ้ พิม9 เติมได้ดว้ ยตนเองมี สื9อทีม9 ใี ห้บริการ และสถิตกิ ารใช้
จํานวนและประสิทธิภาพที9
งานหนังสือ ตํารา สื9อดิจทิ ลั
เหมาะสมเพียงพอ
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
- สํานักหอสมุดสํารวจความ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื9อการเรียนรูแ้ ละ
เพียงพอและพึงพอใจต่อ
ปฏิบตั กิ าร
ทรัพยากรในส่วนห้องสมุด
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 กําหนดคุณสมบัตอิ าจารย์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาทันต
แพทยศาสตร์
3.1.2 ประกาศและเสาะหาผูม้ คี ุณสมบัตติ ามต้องการ
3.1.3 สืบค้นประวัติ และคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครจากแหล่งข้อมูลทีเ9 ชื9อถือได้อย่าง
เป็ นระบบ และมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็ นธรรม
3.1.4 ทดสอบความสามารถรูค้ วามเข้าใจในการเรียนการสอนแบบ PBL
3.1.5 เสนอแต่งตังU และประเมินการปฏิบตั งิ านตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติ ดตามและทบทวนหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ร่วมกับผู้เรียนประเมินรายวิชาเมื9อสิUนสุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเป็ นวิชา
ปฏิบตั กิ ารทางคลินิกทันตกรรม บุคลากรผูร้ ว่ มสอนในแหล่งฝึกร่วมประเมินการจัดการเรียนการสอนด้วย
3.2.2 อาจารย์ ร่ ว มในการสัม มนาหลัก สู ต รและการจัด การเรีย นการสอนเมื9อ สิU น สุ ด
ปีการศึกษา
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3.2.3 อาจารย์ เ สนอข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการบริห ารหลัก สู ต ร เพื9 อ รวบรวมและจัด ทํ า
ร่างการปรับปรุงหลักสูตร และร่วมประชาพิจารณ์ให้ขอ้ คิดเห็น
3.3 การแต่งตัง] คณาจารย์พิเศษ
คณะมีนโยบายในการแต่งตังU อาจารย์พเิ ศษ ดังนีU
3.3.1 การจัด จ้างอาจารย์พ ิเ ศษจากภายนอกคณะให้ทําได้เ ฉพาะหัว ข้อ เรื9อ งที9ต้อ งการ
ความเชี9ยวชาญพิเศษเท่านันU โดยสามารถจัดจ้างอาจารย์พเิ ศษได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของจํานวนเวลา
ทังU หมดทีจ9 ดั การเรียนการสอนของแต่ละวิชา
3.3.2 รายวิช าโดยประธานรายวิช าเป็ น ผู้ เ สนอความต้ อ งการในการจ้า งและเสาะหา
ผูม้ คี ุณสมบัตติ รงตามต้องการเสนอต่อรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
3.3.3 จัดให้มกี ารประเมินการสอนของอาจารย์พเิ ศษทุกครังU ทีม9 กี ารสอน
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ งให้เป็ นไปตามความต้องการของคณะและนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิม9 ทักษะความรูเ้ พื9อการปฏิบตั งิ าน
4.2.1 จัดให้มกี ารสัมมนาในเรือ9 งทีเ9 กีย9 วข้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างน้อย
ปีละ 1 ครังU
4.2.2 ให้บุคลากรวางแผนความต้องการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเป็ นแผนประจําปี
เพื9อให้คณะสนับสนุ นงบประมาณได้เหมาะสม
4.2.3 คณะมีบุคลากรรับผิดชอบในการดูแล ประสานงาน ในการของบประมาณสนับสนุ น
การทําวิจยั เพื9อพัฒนา และคณะมีงบประมาณสนับสนุ นประจําทุกปี
5. การสนับสนุนและการให้คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิ ชาการและอื+นๆ แก่นักศึกษา
5.1.1 คณะแต่งตังU อาจารย์ทป9ี รึกษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคนพร้อมกําหนดบทบาทหน้าที9
5.1.2 มีแฟ้มประวัตนิ ักศึกษาทุกคนเพื9อให้อาจารย์ท9ปี รึกษาบันทึกการให้การปรึกษาและ
ความก้าวหน้าของนักศึกษา
5.1.3 มีก ารจัด ตารางของอาจารย์ท9ีป รึก ษาเพื9อ ให้ นั ก ศึก ษาสามารถเข้า พบได้ต ลอด
ปีการศึกษา
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5.1.4 มีการจัดกิจกรรมให้กบั อาจารย์ทป9ี รึกษาและนักศึกษาได้ทาํ กิจกรรมร่วมกัน
5.1.5 การอุทธรณ์ของนักศึกษาเป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่า
ด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.2547 หมวดที9 4
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
6.1 ติดตามการเปลี9ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและโลก เพื9อศึกษาแนวโน้มและ
ทิศทางของตลาดแรงงานทังU ในระดับท้องถิน9 และระดับประเทศ
6.2 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
7. ตัวบ่งชี]ผลการดําเนิ นงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี]ผลการดําเนิ นงาน
7.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื9อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ทีส9 อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒแิ ห่งชาติ
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
7.4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
กระบวนวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตาม แบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสินU สุดภาคการศึกษาที9
เปิดสอนให้ครบทุกวิชา

ปี ที+ 1 ปี ที+ 2 ปี ที+ 3 ปี ที+ 4 ปี ที+ 5 ปี ที+ 6 ปี ที+ 7

























































147

มคอ.2

ตัวบ่งชี]ผลการดําเนิ นงาน
7.5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสินU สุดปีการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ ^ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก9 ําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ9 ปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนกลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูจ้ ากผลการประเมินการ
ดําเนินงานทีร9 ายงานใน มคอ.7 ปีทแ9ี ล้ว
7.8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน
7.9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รบั การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ9งครังU
7.10 จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการ
สอนได้รบั การพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
7.11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม9ี ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย9 ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
7.12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม9 ี
ต่อ บัณฑิตใหม่ เฉลีย9 ไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม

ปี ที+ 1 ปี ที+ 2 ปี ที+ 3 ปี ที+ 4 ปี ที+ 5 ปี ที+ 6 ปี ที+ 7
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หมวดที+ 8 การประเมิ นและปรับปรุงการดําเนิ นการของหลักสูตร
1. การประเมิ นประสิ ทธิ ผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
คณะจัดให้มกี ารประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิ ^ของแต่ละรายวิชา
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะนํ าผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับต้นแบบ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขาทันตแพทยศาสตร์ รายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ผูเ้ รียนประเมินการสอนของอาจารย์ทุกคนเมือ9 สินU สุดรายวิชา และส่งตรงต่องานบริการ
การศึกษาและวิจยั โดยใช้แบบประเมินการสอนตามทีก9 ําหนด
1.2.2 ผลการประเมิน (Feedback) ส่งตรงต่ ออาจารย์และประธานรายวิชาเพื9อปรับปรุง
ต่อไป
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินที9เป็ นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอนและ
วางแผนการพัฒ นาให้ส อดคล้อ งและ/หรือ ปรับ ปรุ ง กลยุ ท ธิก^ ารสอนให้ เ หมาะสมกับ รายวิช า และ
สถานการณ์ของคณะ
2. การประเมิ นหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
2.1.1 แต่งตังU คณะกรรมการประเมินหลักสูตรที9ประกอบด้วยตัวแทนทุกสาขาวิชา ตัวแทน
ผูเ้ รียนปจั จุบนั และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝา่ ย
2.1.2 คณะกรรมการประเมินหลักสูตรวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็ นระบบ
2.1.3 ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื9อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเ้ รียนปจั จุบนั ทุกชันU ปี
และจากผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีผ9 ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน่
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒ ิ และ/หรือจากผูป้ ระเมินภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร วิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล
ย้อนกลับของผูเ้ รียน ผูส้ าํ เร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต เพื9อประกอบการประเมิน
2.3 โดยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และ/หรือผูม้ สี ่วนได้เสียอื9นๆ
2.3.1 ติดตามบัณฑิตใหม่โดยการสํารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บงั คับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์
2.3.2 ติดตามกับผูใ้ ช้อ9นื เช่น ผูใ้ ช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการ
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3. การประเมิ นผลการดําเนิ นงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้การประเมินตามตัวบ่งชีผU ลการดําเนินงานทีร9 ะบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒใิ นสาขาอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมิ นและวางแผนปรับปรุง
4.1 คณะกรรมการประเมินหลัก สูตรของคณะ รวบรวมข้อ มูล การประเมินการเรียนการสอน
จัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นทีจ9 าํ เป็ นในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
4.2 จัดประชุมสัมมนาเพื9อปรับปรุงหลักสูตร
4.3 เชิญผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้ขอ้ เสนอแนะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิ ช าการ (ย้ อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิ พวัลย์ เตชะนิ ธิสวัสดิY
ผลงานตีพมิ พ์
1. Techanitiswad T, Jariyamana N, Phetnin K, Pongmattasaya P and Pugdeethankul C.
Content validity of the inclusion criteria of the Royal Dental Implant Project. Thai J oral
Maxillofac Surg. 2014; 28(1): 33-39.
2. ศาสตราจารย์ ดร. ศิ ริวรรณ สืบนุการณ์
ตํารา
1. Suebnukarn S. (2013) Dental Informatics. Thammasat University Press,
ISBN 978-616-314-023-4
ผลงานตีพมิ พ์
1. Suebnukarn S, Chaisombat M, Kongpunwijit T, Rhienmora P, Construct validity and
expert benchmarking of the haptic virtual reality dental simulator. Journal of Dental Education
2014;78(10):1442-50.
2. Wongsapai M, Suebnukarn S, Rajchagool S. Health-oriented electronic oral health
record: development and evaluation. Health Informatics Journal 2014;20(2):104-17.
3. Thanathornwong B, Suebnukarn S, Ouivirach K. The system for predicting and
preventing musculoskeletal disorders among dental students. The International Journal of
Occupational Safety and Ergonomics 2014;20(3):463-75.
4. Thanathornwong B, Suebnukarn S, Songpaisan Y, Ouivirach K. A system for
predicting and preventing work related musculoskeletal disorders among dentists. Computer
Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering 2014;17(2):177-85.
5. Rasheed A, Khawchareonporn T, Muengtaweepongsa S, Suebnukarn S. An unusual
presentation of subdural empyema caused by Porphyromonas gingivalis. Ann Indian Acad
Neurol. 2013;16(4):723-5.
6. Wongsapai M, Suebnukarn S,Rajchagool S, Kijsanayotin B. Health-oriented
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Electronic Oral Health Record for Health Surveillance. Studies in health technology and
informatics2013;192:763-7.
7. Kazi H, Haddawy P, Suebnukarn S. Clinical reasoning gains in medical PBL: an
UMLS based tutoring system. Journal of Intelligent Information Systems 2013;41(2): 269-284.
8. Suebnukarn S, Rittipakorn P, Thongyoi B, Boonpitak K, Wongsapai M, Usability
assessment of an electronic health record in a comprehensive dental clinic. Pakdeesan
P. Springerplus. 2013, 12;2(1):220-7.
9. Inglam S, Chantarapanich N, Suebnukarn S, Vatanapatimakul N, Sucharitpwatskul S,
Sitthiseripratip K. Biomechanical evaluation of a novel porous-structure implant: finite element
study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2013;28(2):e48-56.
10. Kazi H, Haddawy P, Suebnukarn S. Employing UMLS for Generating Hints in a
Tutoring System for Medical Problem-Based Learning. Journal of Biomedical Informatics
2012;45(3):557-65.
11. Suebnukarn S, Rhienmora P, Haddawy P. The use of cone-beam computed
tomography and virtual reality simulation for pre-surgical practice in endodontic
microsurgery. International Endodontic Journal 2012 Jul;45(7):627-32.
12. Suebnukarn S, Hataidechadusadee R, Suwannasri N, Suprasert N, Rhienmora P,
Haddawy P. Access cavity preparation training using haptic virtual reality and micro-CT tooth
models. International Endodontic Journal 2011;44(11):983-9.
13. Rhienmora, P., Haddawy, P., Suebnukarn, S., & Dailey, M. N. Intelligent Dental
Training Simulator with Objective Skill Assessment and Feedback. Artificial Intelligence in
Medicine 2011;52(2):115-21.
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลพรรณ ภักดี
บทความวิชาการ
1. Kamolparn Pugdee,Kusumawadee Utispan :The Linkage between period on titis and
Cancer. Thai J Oral Maxillofac Surg 2014; 57: 40-48.
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4. อาจารย์ นันทวรรณ กระจ่างตา
ผลงานตีพมิ พ์
1. Nantawan Kragangta, Awiruth Klaisiri. Vickers Microhardness Comparison of Bulk Fill
Resin Composites in Various Depth.J DENT ASSOC THAI. 2014; 64(2): 59-70.
2. Self Adhesive Resin Cement. J DENT ASSOC THAI. 2015; 65(1): 11-20.
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ อวิ รทุ ธ์ คล้ายศิ ริ
ผลงานตีพมิ พ์
1. Nantawan Kragangta, Awiruth Klaisiri. Vickers Microhardness Comparison of Bulk Fill
Resin Composites in Various Depth.J DENT ASSOC THAI. 2014 Apr-Jun;64(2):59-70.
2. Awiruth Klaisiri, Nantawan Kragangta. Review literature : Self adhesive resin cement.
J DENT ASSOC THAI. 2015; 65(1):1-10.
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ภาคผนวก 2 อัตราส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา
อัตราส่วนอาจารย์ผส้ ู อนที+เป็ นอาจารย์ประจําเต็มเวลาหรืออาจารย์ประจําบางเวลา
หรืออาจารย์พิเศษต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ า
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต(หลักสูตรทวิ ภาษา) พ.ศ. 2558
ตามประกาศทันตแพทยสภา ที9 23/2555 ลงวันที9 21 ธันวาคม 2555 เรื9องหลักเกณฑ์ การ
พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
ข้อ 8. อาจารย์ ข้อ (2) อัตราส่วนอาจารย์ผูส้ อนที9เป็ นอาจารย์ประจําเต็มเวลาหรืออาจารย์ประจําบาง
เวลา หรืออาจารย์พเิ ศษ ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าโดยภาพรวมต้องไม่ต9 ํากว่า 1:6 และมีอตั ราส่วน
อาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในวิชาประเภทอื9นๆ ดังต่อไปนีU
- รายวิชาภาคปฏิบตั ใิ นคลินิกมีอตั ราส่วนอาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า 1 : 4
- รายวิชาภาคปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารมีอตั ราส่วนอาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10
ทังU นีUอาจารย์ประจําเต็มเวลา หมายถึง อาจารย์ทม9ี ขี อ้ ผูกพันหรือสัญญาจ้างแบบเต็มเวลากับ
สถาบันการศึกษาทังU ปีการศึกษา โดยมีระยะเวลาการทํางานไม่ต9 ํากว่า 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 35 ภาระ
งานต่อสัปดาห์ โดยกําหนดให้ 1 ภาระงานเทียบเท่ากับการทํางานระยะเวลา 1 ชัวโมง
9
การคํานวณค่า FTES (Full Time Equivalent Student)
อัตราส่วนอาจารย์ผส้ ู อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าประจําปี การศึกษา 2558
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
วิธกี ารศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ข้อมูลรายวิชาและหน่ วยกิตตามแผนการศึกษาของหลักสูตรฯ
2. ข้อมูลจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ
3. นําจํานวนนักศึกษาจาก ข้อ 2. ของแต่ละรายวิชา คูณ ด้วยจํานวนหน่ วยกิตของรายวิชานันU
ค่าผลคูณทีไ9 ด้เรียกว่า ค่า SCH และ หารด้วย 36 (ต่อปีการศึกษา) ผลหารทีไ9 ด้ เรียกว่า ค่า FTES
4. นําค่า FTES ของแต่ละรายวิชา ทุกรายวิชา มารวมกันผลรวมทีไ9 ด้ เป็ นค่า FTES ของคณะ
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ลําดับ
ชัน] ปี ที+ 1

รายวิ ชาที+ จํานวน จํานวนนักศึกษา
SCH
เปิ ดสอน หน่ วยกิ ต ที+ลงทะเบียน (Student Credit Hours)
(18คน)

ชัน] ปี ที+ 2
ชัน] ปี ที+ 3
1
2
3

(18คน)
(18คน)
DS 311
DS 312
DS 313

3
1
3

18
18
18

54
18
54

4
5
6

DS 351
DS 352
DS 314

1
2
3

18
18
18

18
36
54

7
8
9
10
11
12

DS 322
DS 323
DS 324
DS 341
DS 342
DS 343

3
2
3
4
3
2

18
18
18
18
18
18

54
36
54
72
54
36

13

DS 371

2

18

36
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มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร

มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร

มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร

มคอ.2

ลําดับ

รายวิ ชาที+ จํานวน จํานวนนักศึกษา
SCH
เปิ ดสอน หน่ วยกิ ต ที+ลงทะเบียน (Student Credit Hours)

ชัน] ปี ที+ 4
1

(18คน)
DS 421

4

18

72

2
3
4

DS 431
DS 432
DS 433

1
1
4

18
18
18

18
18
72

5
6

DS 441
DS 442

3
1

18
18

54
18

7
8

DS 451
DS 452

2
2

18
18

36
36

9
10

DS 453
DS 454

3
1

18
18

54
18

11
12
13
14
15
16
17
18

DS 422
DS 423
DS 424
DS 434
DS 435
DS 436
DS 455
DS 456

3
1
1
4
4
2
3
2

18
18
18
18
18
18
18
18

54
18
18
72
72
36
54
36

19

DS 457

2

18

36
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มีการฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม
มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร
มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร
มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร

มีภาคปฏิบตั ใิ น
ห้องปฏิบตั กิ าร

มคอ.2

ลําดับ

รายวิ ชาที+ จํานวน จํานวนนักศึกษา
SCH
เปิ ดสอน หน่ วยกิ ต ที+ลงทะเบียน (Student Credit Hours)
ชัน] ปี ที+ 5 (18คน)
1
DS 521
4
18
72
2
DS 561
2
18
36
3
DS 562
4
18
72
4
DS 563
4
18
72
5
DS 571
1
18
18
6
DS 572
1
18
18
7
DS 581
3
18
54
8
DS 564
3
18
54
9
DS 565
3
18
54
10
DS 566
2
18
36
11
DS 567
3
18
54
12
DS 568
4
18
72
ชัน] ปี ที+ 6 (18คน)
1
DS 641
1
18
18
DS 661
5
18
90
1
DS 662
2
18
36
2
DS 663
1
18
18
3
DS 664
2
18
36
4
5
DS 671
1
18
18
6
DS 681
4
18
72
7
DS 631
4
18
72
8

DS 665

4

9

DS
2
691-698
รวมทัง] หมด

18

72

18

36
2,448
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รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก

รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก

รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก
รายวิชาคลินิก

มีการฝึกปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม
มีการฝึ กปฏิบตั งิ าน
ภาคสนาม

มคอ.2

ค่า FTES
=

ผลรวม SCH
36

=

2,448
36

=

68

(2.1) อัตราส่วนอาจารย์ผ้สู อน** ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
โดยภาพรวมต้องไม่น้อยกว่า 1:6
จํานวนอาจารย์ผสู้ อนทีค9 วรมี

=

68
6
11 คน

=

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจาํ นวนอาจารย์ผสู้ อน ดังนีU
- อาจารย์ประจําเต็มเวลา
=
- อาจารย์พเิ ศษ
=
รวมจํานวนอาจารย์ผสู้ อนคณะฯ

=

ดังนัน] คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
มีอตั ราส่วนอาจารยผูส้ อนโดยภาพรวม ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ไม่น้อยกว่า 1 : 6 ตามเกณฑ์
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21
16
37

คน
คน
คน
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(2.2) อัตราส่วนอาจารย์ผ้สู อน**ต่อนักศึกษาเต็มเวลาในวิ ชาประเภทอื+นๆ
2.2.1 รายวิ ชาภาคปฏิ บตั ิ ในคลิ นิก
มีอตั ราส่วนอาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 4
ค่า FTES
= ผลรวม SCH รายวิชาคลินิก
รายวิชาภาคปฏิบตั ใิ นคลินิก
36
=
630
36
=
18
อัตราส่วนอาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 4
=
18
จํานวนอาจารย์ผสู้ อนทีค9 วรมี
4
4
คน
=
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีจาํ นวนอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาคลินิก ดังนีU
- อาจารย์ประจําเต็มเวลา
=
- อาจารย์พเิ ศษ
=
รวม จํานวนอาจารย์ผสู้ อน

=

21
16
37

ดังนัน] คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
มีอตั ราส่วนอาจารยผูส้ อนในรายวิ ชาภาคปฏิ บตั ิ ในคลิ นิก
ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 4 ตามเกณฑ์
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คน
คน
คน
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2.2.2 รายวิ ชาที+ ฝึกปฏิ บตั ิ ในห้องปฏิ บตั ิ การ (รวมรายวิ ชาที+มีการฝึ กปฏิ บตั ิ ภาคสนาม)
มีอตั ราส่วนอาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10
ค่า FTES
รายวิชาภาคปฏิบตั ิ

=
=
=

ผลรวม SCH รายวิชาทีฝ9 ึกปฏิบตั ิ
36
468
36
13.00

อัตราส่วนอาจารย์ผสู้ อนต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10
=
13
จํานวนอาจารย์ผสู้ อนทีค9 วรมี
10
1
คน
=
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีจาํ นวนอาจารย์ผสู้ อนรายวิชาทีฝ9 ึกปฏิบตั ใิ นห้องปฏิบตั กิ ารดังนีU
- อาจารย์ประจําเต็มเวลา
=
21
คน
รวม จํานวนอาจารย์ผสู้ อน

=

21

ดังนัน] คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
มีอตั ราส่วนอาจารยผูส้ อนในรายวิ ชาภาคปฏิ บตั ิ ในคลิ นิก
ต่อ นักศึกษาเต็มเวลาเที ยบเท่าไม่น้อยกว่า 1 : 10 ตามเกณฑ์
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มคอ.2

ภาคผนวก 3 รายชื+อสถานพยาบาลส่งนักศึกษาฝึ กปฏิ บตั ิ งาน(ทัง] ภาครัฐและเอกชน)
1. โรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุร ี
2. โรงพยาบาลบ้านโปง่ จังหวัดราชบุร ี
3. โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุร ี
4. โรงพยาบาลดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี
5. โรงพยาบาลจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
6. โรงพยาบาลวัดเพลง จังหวัดราชบุร ี
7. โรงพยาบาลราชบุร ี จังหวัดราชบุร ี
8. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุร ี
9. สถาบันประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร
10. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร
11. โรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
12. โรงพยาบาลบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
13. สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุร ี
14. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุร ี
16. โรงพยาบาลสระบุร ี จังหวัดสระบุร ี
17. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุร ี
18. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
19. โรงพยาบาลนครนายก จังหวัดนครนายก
20. โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
21. โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชาจังหวัดชลบุร ี
22. โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง
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มคอ.2

ภาคผนวก 4
ตารางสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต (หลักสูตรทวิ ภาษา) พ.ศ. 2558
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มคอ.2

ภาคผนวก 5
คําสังแต่
+ งตัง] คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิ ต
(หลักสูตรทวิ ภาษา) พ.ศ. 2558
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