รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตร ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสู ตรทวิภาษา / หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
ศู นย์ รังสิต/คณะทันตแพทยศาสตร์
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย:

หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา)

ภาษาอังกฤษ

:

Doctor of Dental Surgery Program (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม :
ชื่อย่ อ
ภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอก

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
:

ท.บ.

ชื่อเต็ม :

Doctor of Dental Surgery

ชื่อย่ อ

D.D.S.

:

ไม่ มี

4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร

238 หน่ วยกิต

5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ทวิภาษา (สอนเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจฬ
ุ าภรณ์
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2558
กาหนดการเปิ ดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2558
 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2558 เมือ่ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
 ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา ในการประชุ ม
ครั้งที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
 ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2558
เมือ่ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ในปี การศึกษา
2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ทันตแพทย์ ในหน่ วยงานของรัฐบาลและเอกชน
8.2 อาจารย์ ทนั ตแพทย์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชน
8.3 นักวิจยั
8.4 ประกอบธุรกิจส่ วนตัวในฐานะทันตแพทย์
10. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศู นย์ รังสิต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1. สถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 ทาให้ อาเซี ยน
เป็ นศู นย์ กลางการบริโภคขนาดใหญ่ การเปลีย่ นแปลงทีก่ าลังจะเกิดขึน้ จะมีผลกระทบอย่ างกว้ างขวางต่ อระบบเศรษฐกิจสั งคม และ
สาธารณสุ ข
การเข้ าสู่ ประชาคมอาเซียน ทาให้ ประเทศไทยต้ องเข้ าร่ วมในข้ อตกลงยอมรับร่ วม (MRA) ซึ่งในเบือ้ งต้ นได้ มีการ
กาหนดคุณสมบัตนิ ักวิชาชีพให้ มมี าตรฐานเดียวกัน 8 สาขาวิชาชีพ และวิชาชีพทันตแพทย์ เป็ นหนึ่งในแปดสาขาวิชาชีพนั้น ซึ่งการ
เกิดข้ อตกลงร่ วมดังกล่ าวจะเป็ นตัวผลักดันให้ ประเทศทีย่ งั มีมาตรฐานการศึกษาไม่ ทดั เทียม เกิดความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ
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ทันตแพทย์ ให้ มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับเดียวกับของประเทศไทย ผลที่เกิดตามมาก็คือ การสกัดกั้นการหลั่งไหลของทันตแพทย์
จากประเทศต่ างๆ เข้ ามาปฏิบัติงานในประเทศไทยในอนาคตคงเป็ นไปได้ ยาก ด้ ว ยเหตุนี้ การพัฒ นาปรั บปรุ งหลักสู ตรทัน ต
แพทยศาสตรบัณฑิตของประเทศไทยจึงมีความจาเป็ น อย่ างยิ่งที่จะต้ องมีการพัฒนาคุณภาพ ไม่ เพียงแต่ มีคุณภาพเพียงพอในการ
บริ การรั กษาสาหรั บประชากรในประเทศเท่ านั้น หลักสู ตรฯ จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาให้ ได้ มาตรฐานเหนือกว่ าประเทศอื่นๆ ทั้ง
ทางด้ านวิชาการและทักษะการรักษา และสามารถปรับการรักษาให้ เข้ ากับบริบทและวัฒนธรรมที่มีแนวโน้ มจะมีความหลากหลาย
ของวัฒนธรรมและเชื้อชาติมากยิง่ ขึน้ ในอนาคต
การจัดทาหรือปรับปรุงหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ ทนั สมัยและมีความเป็ น
นานาชาติมากขึน้ ดังนั้นการมีหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา) ทีม่ กี ารเรียนการ
สอนโดยใช้ ภาษาอังกฤษจะทาให้ นักศึกษามีความรู้ และทักษะในด้ านภาษาอังกฤษพร้ อมๆ กับการเรียนรู้
เรื่องทันตแพทยศาสตร์ ทมี่ คี วามเป็ นนานาชาติมากขึน้
การเกิดขึน้ ของโรคติดต่ ออุบัตใิ หม่ หรืออุบัตซิ ้า โรคไม่ ตดิ ต่ อซึ่งมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการดูแลสุ ขภาพและ
การบริโภคอาหารทีม่ คี วามเสี่ยงต่ อสุ ขภาพกาลังมีจานวนเพิม่ มากขีน้ เช่ น เบาหวาน หรือ ความดันโลหิตสู ง โรคทีเ่ กิดจากอุบัตเิ หตุมี
ความชุ กที่เพิ่มขึน้ เช่ นกัน นอกจากนี้ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในภู มิภาคนี้ก็มีแนวโน้ มที่จะทวีความรุ นแรงมากขึ้น ปั ญหา
สุ ขภาพที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อมกาลังมีเพิ่มมากขึ้น สั ดส่ วนและจานวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่ างรวดเร็ว เป็ นที่
คาดการณ์ กนั ว่ า ในอีก 20 ปี ข้ างหน้ า คือ ในปี พ.ศ. 2573 ประเทศไทยจะมีจานวนประชากรผู้สูงอายุถึง 18 ล้ านคน หรือ เป็ น 1 ใน 4
ของประชากรทั้งหมดของประเทศ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีโรคทางระบบร่ วมกับความเสื่ อมของสภาพร่ างกาย ทาให้ การดู แลทันต
สุ ขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ ะมีความซับซ้ อนมากกว่ ากลุ่มอืน่ โครงสร้ างงบประมาณทางด้ านสุ ขภาพของผู้สูงอายุมีแนวโน้ มที่จะเพิ่ม
สู งขึน้ รวมไปถึงการเปลีย่ นแปลงของระบบสุ ขภาพและสังคม การเกิดระบบหลักประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ การปฏิรูประบบการเงิน
การคลังเพื่อสุ ขภาพ การเปลี่ยนแปลงของระบบการบริ หารจัดการของหน่ วยบริ การสุ ขภาพ การเกิดขึ้นของยาและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ ที่มีราคาสู งมาก การมุ่งเน้ นสร้ างเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค การเข้ าถึงสุ ขภาพของประชาชนผ่ านระบบสื่ อสารไร้
พรมแดน อีกทั้งนโยบายการเป็ นศู นย์ กลางด้ านสุ ขภาพของภูมภิ าค มีการใช้ จ่ายยาและเทคโนโลยีราคาแพงอย่ างไม่ เหมาะสมจนเกิด
ภาระค่ าใช้ จ่ายต่ อระบบสุ ขภาพอย่ างมาก เกิดช่ องว่ างระหว่ างบุคคลด้ านสุ ขภาพและความต้ องการของประชาชนที่นาไปสู่ ความ
ขัดแย้ งและการฟ้องร้ องต่ างๆ
แนวโน้ มความสามารถทางภาษาก็มีการเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนในประชาคมอาเซี ยนต้ องมีความสามารถทาง
ภาษาต่ า งประเทศเพิ่ม ขึ้น ในขณะนี้ ประชากรในประเทศเพื่อนบ้ านของไทย เช่ น ประเทศมาเลเซี ย สิ งค์ โปร์ กัม พู ช า ต่ างมี
ความสามารถทางภาษามากกว่ า 2 ภาษา ในขณะทีป่ ระชากรไทยมีความสามารถทางภาษาต่ างประเทศเพียงภาษาอังกฤษภาษาเดียว
เท่ านั้น ในอนาคตทันตแพทย์ ไทยไม่ เพียงแต่ จะต้ องมีความสามารถแข่ งขัน กับทันตแพทย์ จากประเทศอื่นแล้ ว ความสามารถทาง
ภาษายังมีความจาเป็ นต้ องมีการรองรับผู้ใช้ บริการทีม่ าจากประเทศอืน่ ได้ อกี ด้ วย ความต้ องการที่เกิดขึน้ ในปัจจุบันและอนาคตล้ วน
เป็ นสิ่งทีผ่ ลักดันให้ รูปแบบการเรียนการสอนและเนือ้ หาหลักสู ตรในศตวรรษใหม่ จาเป็ นต้ องมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบัณฑิตไทยทีอ่ อกไปสู่ สังคมโลกทีก่ ว้ างไกล
ในอนาคต
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12. ผลกระทบจากสถานการณ์ หรือ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับ
พันธกิจของสถาบัน
ดังทีก่ ล่ าวมาข้ างต้ น การจัดหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา) จึงจาเป็ นต้ องมีการพัฒนาและปลูกฝัง
การเรียนรู้ ของนักศึกษาทันตแพทย์ การเรียนรู้ ผ่านห้ องเรี ยนเพียงอย่ างเดียวดังที่เคยทามาไม่ สามารถตอบโจทย์ การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพปัญหาและความท้ าทายของปัญหาในรู ปแบบใหม่ ๆ การจัดการเรี ยนรู้ สาหรั บนักศึกษาทันตแพทย์ ในปั จจุบันจึงมีความ
จาเป็ นทีจ่ ะต้ องปรับเปลีย่ นทั้งรู ปแบบ วิธีการและเนือ้ หา ทั้งนีเ้ พื่อให้ เท่ าทันกับพลวัตดังกล่ าว ตลอดจนการพัฒนาด้ านการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษรองรับ AEC อีกทั้งเพือ่ ทีจ่ ะสามารถผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ให้ มีความรู้ ความเข้ าใจถึงสภาวะที่แท้ จริงของสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย ส่ งผลให้ บัณฑิ ตสามารถพัฒ นาตนเอง ให้ เ หมาะสมกับบริ บ ทของประเทศ เป็ นทันตแพทย์ ที่มีคุณภาพ มีจิต
สาธารณะและหัวใจของความเป็ นมนุษย์ มีสมรรถนะทีพ่ งึ ประสงค์ ตรงตามความต้ องการของสภาวิชาชีพและสั งคม ทั้งยังสามารถ
ตอบสนองต่ อความจาเป็ นของระบบสุ ขภาพของประเทศได้
12.1. การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา) พ.ศ.2558 จึงมุ่งเน้ นการจัดการศึกษา ดังนี้
(1) หมวดวิชาศึ กษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ทาการปรั บปรุ งเนื้อหาวิชาศึ กษาทั่วไปจานวน 21
หน่ วยกิต ภายใต้ สามแนวคิดหลัก คือ
 Global mindsets มีรายวิชาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับโลกทัศน์ บริบทที่เป็ นพลเมืองของสั งคมไทย สั งคม
อาเซียน และสังคมโลก ในด้ านกฏหมาย วัฒนธรรม และอารยธรรม
 Soft skill มีเนือ้ หาคลอบคลุมเกีย่ วกับการเตรียมพร้ อมด้ านทักษะ การติดต่ อระหว่ างบุคคล การสื่ อสาร
ระหว่ างบุคคล มารยาททางสังคม การนาเสนอรายงาน การพูดต่ อชุมชน ธรรมเนียมการปฏิบัติตัวของ
องค์ กร คุณสมบัตดิ ้ านพฤติกรรม ตลอดจนความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และการออกกาลังกาย
 Spirit of Thammasat มีรายวิชาทีค่ รอบคลุมการทาประโยชน์ ให้ สังคม ลักษณะ project-based
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป มุ่งสร้ างคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ ในด้ านต่ างๆ ดังนี้
1. รู้ เท่ าทันการเปลีย่ นแปลงของโลกด้ านต่ างๆ ทั้งในและต่ างประเทศ
2. มีทกั ษะในการศึกษาค้ นคว้ าเพิม่ เติมได้ ด้วยตนเองซึ่งจะเป็ นรากฐานของการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
3. มีองค์ ความรู้ แบบบูรณาการในศาสตร์ ต่างๆ
4. ได้ รับการพัฒนาบุคคลิกภาพให้ สามารถเข้ าสั งคม ตลอดจนการดูแลสุ ขภาพในองค์ รวม เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมให้ สามารถศึกษาในระดับสู งและดาเนินชีวติ ได้ อย่ างเหมาะสม
5. ได้ รับการปลูกฝังจิตวิญญานธรรมศาสตร์ ในด้ านต่ างๆ ตั้งแต่ เป็ นนักศึกษา เช่ น การยอมรั บความคิดเห็น
ของผู้อนื่ และการช่ วยเหลือสังคม
หลักการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทัว่ ไป จะมุ่งเน้ นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้ นการปฏิบัติ โดยเปลี่ยน
รู ปแบบการสอนจากการป้ อนความรู้ เป็ นการสร้ างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นให้ ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ ค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ผสมผสาน
การเรียนรู้ ของผู้เรียนหลายรู ปแบบ จัดชั้นเรียนซึ่งเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาเรียนร่ วมกับนักศึกษาในศาสตร์ เดียวกันและนักศึกษาข้ าม
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ศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนจะเน้ นการศึกษาภาคปฏิบัติแบบ active learning โดยให้ มีสัดส่ วนการบรรยายภาคทฤษฎีไม่ เกิน
50% ส่ งเสริมการใช้ สื่อ electronic และ social media โดยมอบหมายให้ นักศึกษาค้ นคว้ า จัดทารายงาน/โครงงาน มีการวัดผลที่ใช้
กระบวนการทีห่ ลากหลาย
(2) หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชานี้ คณะฯ จะพัฒนาปรับปรุ ง
รู ปแบบการเรียนการสอนด้ วยการใช้ ปัญหาเป็ นหลักซึ่งใช้ อยู่เดิมให้ มคี วามเข้ มแข็งด้ วยการใช้ สื่อการสอนและการจัดสภาพแวดล้ อม
ห้ องเรียนทีม่ อี ุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอนทันสมัย (smart classroom) ตลอดจนปรับปรุ งเนือ้ หาและเพิ่มรายวิชาใหม่ ๆ ที่เป็ น
วิทยาการใหม่ และเหมาะสมกับความต้ องการใหม่ ๆ ของประชาชนในสั งคมดิจิตอลที่สามารถหาความรู้ ได้ อย่ างกว้ างขวางและไร้
พรมแดน เช่ น ทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม การบริหารคลินิกทันตกรรม เน้ นเนือ้ หาในรายวิชาจรรยาบรรณ
วิชาชี พทันตแพทย์ ชี วจริ ยศาสตร์ เพื่อให้ บัณฑิต ได้ ตระหนักถึงความสาคัญการให้ บริ การด้ วยหัวใจที่เป็ นมนุ ษย์ และมีคุณภาพ
สามารถตอบสนองและรับมือกับปัญหาสุ ขภาพช่ องปากของประชากรในปัจจุบันได้ อย่ างเหมาะสม และปลูกฝังให้ นักศึกษาสามารถ
พัฒนาทักษะทางภาษา เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษารู้ จักโลกทัศน์ ภายนอกให้ มากขึน้ เน้ นให้ นักศึกษารู้ จักการคิดวิเคราะห์ การวิพากษ์ มี
โอกาสเรียนรู้ และฝึ กปฏิบัตกิ ารแก้ ปัญหาจากตัวอย่ างทีเ่ กิดขึน้ จริงในชีวติ ประจาวัน รู้ จักการสื บค้ นคว้ าด้ วยการใช้ สื่ออิเลคทรอนิกส์
และมีวจิ ารณญาณในการเลือกสื่อหรือข้ อมูลบนพืน้ ฐานของความถูกต้ อง การเสนอผลงาน และการทางานร่ วมกันเป็ นทีม
(3) เน้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามเกณฑ์ ข องทั น ตแพทยสภาทั้ ง ยั ง มี ค วามรู้
ความสามารถ สมรรถนะวิชาชีพ (professional competencies) มีทกั ษะการส่ งเสริมสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การดูแลรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพของผู้ป่วย สามารถแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ องค์ ความรู้ จากปราชญ์ /ผู้รู้ ในชุ มชน การเรี ยนรู้ จากปั ญหาภายในชุ มชนและ
ประชาชน สร้ างประสบการณ์ และฝึ กการทางานเป็ นทีมร่ วมกันระหว่ างสหสาขาวิชาชีพ (inter-professional) มีความรับผิดชอบต่ อ
สังคม และมีคุณธรรม จริยธรรมของการเป็ นทันตแพทย์ ทดี่ ี
(4) เน้ นการผลิตทันตแพทย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาองค์ ความรู้ ส่ งเสริ มให้ นักศึ กษามีโอกาสได้
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กบั วัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
(5) สถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ช้ันนาในต่ างประเทศ ทั้งในภูมิภาคอาเซียนหรือระดับนานาชาติ ให้ มี
ความพร้ อมในทักษะภาษา เพื่อสร้ างศักยภาพรองรับการทางานในอนาคต มีความรู้ ในการสื บค้ นข้ อมูลที่ทันสมัย การประยุกต์ ใช้
ความรู้ จากงานวิจัยกับการทางานในชีวิตประจาวัน เท่ าทันต่ อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและเทคโนโลยีทางทันตแพทยศาสตร์ ที่มี
การเปลีย่ นแปลงไปตลอดเวลา ส่ งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวติ สามารถรับมือแนวโน้ มในอนาคตตามการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากร
สิ่งแวดล้ อม เศรษฐกิจ และสังคมทั้งในประเทศ ภูมภิ าคอาเชียน และระดับนานาชาติได้ อย่ างต่ อเนื่อง
12.2. ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ความคาดหวังในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ทสี่ าเร็จหลักสู ตรนี้ จะมีภาพลักษณ์ ดังนี้
“เป็ นบัณฑิตทันตแพทย์ ทมี่ คี วามรู้ ความสามารถเพียงพอ มีความคิดเชิงวิพากษ์ และใฝ่ รู้ ตลอดชีวติ มีทกั ษะในการทางาน
เป็ นทีมสุ ขภาพ และ ต้องเป็ นผู้ทมี่ คี ุณธรรม จริยธรรม เคารพศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ และมีจติ อาสา”
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ซึ่งมีความสอดคล้ องกับพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และทิศทางด้ านวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทีต่ ้ องการเป็ นสถาบันการศึกษาทีม่ ่ งุ เน้ นผลิตทันตแพทย์ ที่มีศักยภาพและโลกทัศน์ ที่กว้ างไกลพร้ อม
ต่ อการเป็ น global citizen ที่สามารถทางานในทุกที่ทั่วโลก มีความคิดเชิ งวิพากษ์ และใฝ่ รู้ ตลอดชี วิต คิดและทาอย่ างผู้นา รู้ จัก
ตัดสิ นใจ รู้ จัก การแสดงออกที่ถูก ต้ อ งเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และยึดมั่นจิต วิญ ญาณธรรมศาสตร์ คือ มีค วามเป็ นธรรม
ตระหนักในสิ ทธิหน้ าที่ของพลเมืองที่ดี การยื่นมือให้ แก่ สังคมทุกเมื่อที่มีโอกาส มีความรับผิดชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม และมี
ความภาคภูมใิ จทีเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของประชาคมและสังคมไทย”
13. ความสัมพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอืน่
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
เป็ นรายวิชาที่ม่ ุงพัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวางมีโลกทัศน์ ที่กว้ างไกลมีความเข้ าใจ
ธรรมชาติตนเองผู้อนื่ และสังคมเป็ นผู้ใฝ่ รู้ สามารถคิดอย่ างมีเหตุผลสามารถใช้ ภาษาในการติดต่ อสื่ อสารความหมายได้ ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่ าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติสามารถนาความรู้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตและ
ดารงตนอยู่ในสังคมได้ เป็ นอย่ างดี มีจานวน 11 วิชา 30 หน่ วยกิต ดังนี้
(1) มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม

3 (3-0-6)

TU 100 Civic Education
(2) มธ.101 โลก อาเซียน และไทย

3 (3-0-6)

TU101 Thailand, ASEAN, and the World
(3) มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม

3 (3-0-6)

TU 102 Social Life Skills
(4) มธ.103 บูรณาการศาสตร์ แห่ งความยัง่ ยืน

3 (3-0-6)

TU 103 Integrated Science of Sustainability
(5) มธ.104 การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมีวจิ ารณญาณ

3 (3-0-6)

TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
(6) มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ

3 (3-0-6)

TU 105 Communication Skills in English
(7) มธ.106 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร

3 (3-0-6)

TU 106 Creativity and Communication
(8) มธ.155 สถิตพิ นื้ ฐาน

3 (3-0-6)

TU 155 Elementary Statistics
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(9) พจพ.200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1
(10) พจพ.201 ประเด็นทางกาย จิต และสังคมในวิชาชีพแพทย์ 1
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1
(11) พจพ.203 แพทยศาสตรศึกษาทันยุคการเปลีย่ นแปลง
CMM 203 Transformative Medical Education

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

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
เป็ นรายวิชาเฉพาะด้ านวิชาพืน้ ฐานวิชาชี พและวิชาชี พ ที่ม่ ุงหมายให้ ผู้เรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจและ
ปฏิบัตงิ านทางด้ านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพได้ มีจานวน 20 วิชา ดังนี้
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 5 วิชา (10 หน่ วยกิต)

(1) วท.124 เคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์
SC 124 Fundamental Chemistry for Medicine
(2) วท.136 ฟิ สิกส์

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

SC 136 Physics

(3) วท.142 คณิตศาสตร์ สาหรับวิทยาศาสตร์

3 (3-0-6)

SC 142 Mathematics for Science

(4) วท.174 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์

1 (0-2-2)

SC 174 Fundamental Chemistry Laboratory

(5) วท.186 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์

1 (0-3-0)

SC 186 Physics Laboratory
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจฬ
ุ าภรณ์ จานวน 15 วิชา (50 หน่ วยกิต)
(1) พจพ.110 ชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-2-5)
CMM 110 Medical Biology
(2) พจพ.111 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทางการแพทย์
1 (0-2-2)
CMM 111 Laboratory Medical Biology
(3) พจพ.204 จริยธรรมและระเบียบวิธีวจิ ยั
2 (2-0-4)
CMM 204 Research Ethic and Methodology
(4) พจพ.205 ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา
2 (2-0-4)
CMM 205 Biostatistics and Epidemiology
(5) พจพ.206 องค์ ความรู้ พนื้ ฐานสาหรับวิชาแพทย์
4 (3-2-8)
CMM 206 Fundamentals of Medicine
(6) พจพ.207 บทนาคลินกิ และอาการวิทยา
4 (3-2-7)
CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology
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(7) พจพ.211 จากศาสตร์ แห่ งจีโนมและเวชศาสตร์ ปัจเจกบุคคลสู่ ชุมชน 3 (2-2-5)
CMM 211 From Genomics & Personalise Medicine to Community
(8) พจพ. 212 ระบบโลหิตและต่ อมนา้ เหลือง
3 (3-2-7)
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular Systems
(9) พจพ. 213 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 1
4 (3-2-7)
CMM 213 Immune System and Microbes 1
(10) พจพ. 214 ระบบภูมคิ ้ มุ 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. 031 หลักการทางเวชกรรม 1
4 (3-2-7)
CMM 031 Fundamental Medicine 1
(14) พจพ.032 หลักการทางเวชกรรม 2
4 (3-2-7)
CMM 032 Fundamental Medicine 2
(15) พจพ.033 พยาธิวทิ ยา
4 (3-2-7)
CMM 033 Pathology
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
- ไม่ มี –
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร ประสานงานกับอาจารย์ ผู้แทนจากภาควิชาอื่นในคณะ ที่เกี่ยวข้ อง ด้ านเนือ้ หา
การจัดตารางเรี ยนและสอบ เพื่อให้ ได้ เนื้อหาความรู้ ตามความต้ องการของหลักสู ตรและทบทวนความต้ องการหรื อเงื่อนไขการ
เรียนรู้ เป็ นระยะเพือ่ ปรับปรุงรายวิชาร่ วมกัน
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ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
หลักสู ตรมุ่งหมายผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ให้ มคี วามรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการบูรณาการองค์ ความรู้ และมีทักษะ
การปฏิบัติงานอย่ างรอบด้ านที่ได้ มาตรฐานสากลและตามหลัก จรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษได้ เป็ น
อย่ างดี สามารถติดต่ อสื่ อสารและปฏิบัติงานร่ วมกับบุคลากรอื่นในทีมสุ ขภาพในการแก้ ไขปัญหาและสร้ างสรรค์ สุขภาพช่ องปากที่ดี
ให้ แก่ ประชาชน สามารถปฏิบัติงานได้ ในโรงพยาบาลทุกระดับและดูแลสุ ขภาพช่ องปากของประชาชนตามขอบเขตที่รับผิดชอบ มี
โลกทัศน์ ทกี่ ว้ างไกลพร้ อมต่ อการเป็ น global citizen ทีพ่ ร้ อมทางานในทุกทีท่ วั่ โลก ในขณะเดียวกัน ก็จะต้ องเป็ นผู้สนใจใฝ่ รู้ ติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการอย่ างต่ อเนื่อง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามารถบูรณาการความรู้ ร่วมกับนักวิชาการแขนง
ต่ างๆ ตลอดจนตระหนักรู้ ถึงสิ ทธิหน้ าที่และความรั บผิดชอบของการเป็ นพลเมืองที่ดี และมีความภาคภู มิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่งของ
สังคมและประชาคมไทย
1.2 ความสาคัญ
ด้ วยวิสัยทัศน์ ของแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาการศึกษาสาหรับบุคลากรด้ านสุ ขภาพในศตวรรษ
ที่ 21 (พ.ศ. 2557-2561) ต้ องการทาให้ การศึ กษาสาหรั บบุคลากรด้ านสุ ขภาพของประเทศไทยตั้งอยู่ บนฐานของความร่ วมมือ
ระหว่ างระบบการจัดการศึกษาและระบบสุ ขภาพของประเทศ บุคลากรทีผ่ ลิตจะต้ องมีคุณลักษณะ ทักษะ และความรู้ ความสามารถ
ด้ านวิชาการ และการใช้ ภาษาอัง กฤษ เพื่อ รองรั บ ความต้ องการการรั บบริ การทางสุ ขภาพในอนาคต และสอดคล้ องกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาและสภาวิชาชี พ มีการใช้ นวัตกรรมในการจัดการศึ กษาเพื่อการเรี ยนรู้ ใหม่ (Transformative
learning) เพือ่ ให้ บุคลากรด้ านสุ ขภาพเกิดการเรียนรู้ ที่นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงตนเอง มีการสร้ างสานึกใหม่ เปลี่ยนแปลงวิธีการคิด
ทัศนคติ และโลกทัศน์ ก่ อให้ เกิดความเข้ าใจตนเอง เข้ า ใจโลก และความสั มพันธ์ ทางสั งคม มี ความตื่นรู้ มีทักษะในการค้ นคว้ า
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สะท้ อนย้ อนคิด มีความคิดสร้ างสรรค์ และจินตนาการ เป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและสามารถให้ บริการเป็ นทีม
ด้ วยหัวใจของความเป็ นมนุษย์ และเท่ าเทียมกัน
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ ให้
บัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1.3.1 มีความรู้ ความเข้ าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ และเจตคติอันดีงามต่ อ
การประกอบวิชาชีพ
1.3.2 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
1.3.3 มีจติ สานึกดูแลผู้ป่วยด้ วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
1.3.4 ปฏิบัตติ นตามพระราชบัญญัติ ข้ อบังคับ ระเบียบของสภาวิชาชีพและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
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1.3.5 มีค วามรู้ ความเข้ า ใจในสาระส าคั ญ ของศาสตร์ ที่เ ป็ นพื้น ฐานชี วิต ความรู้ พื้น ฐานทางมนุ ษ ยศาสตร์
สังคมศาสตร์ กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
1.3.6 มีความรู้ และความเข้ าใจในพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ศาสตร์ ทางการแพทย์ และทันตแพทย์ รวมถึงมี
ความรู้ และความเข้ าใจในระบบสุ ขภาพ
1.3.7 มีความรู้ และความเข้ าใจในสาระสาคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ได้ ใน
การตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบาบัดโรค ฟื้ นฟู คงสภาพในช่ องปาก โดยคานึงถึงหลักสุ ขภาพองค์ รวม
1.3.8 มีความรู้ ความเข้ าใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สั งคม วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้ อมที่มีผลกระทบต่ อ
สุ ขภาพและระบบสุ ขภาพ
1.3.9 มีทกั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ อย่ างมีระบบมีเหตุผล รวมถึงการมีความคิดสร้ างสรรค์
1.3.10 สามารถสื บ ค้ น ประเมิ น และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแหล่ ง ต่ า ง ๆ อย่ า งมีวิ จ ารณญาณ โดยอาจใช้ ร่ วมกั บ
ประสบการณ์ หรือนาไปประยุกต์ ในการดูแลผู้ป่วยได้ อย่ างเหมาะสมและปลอดภัย
1.3.11 สามารถเลือกใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการให้ การรักษาทาง
ทันตกรรม
1.3.12 สามารถวิเคราะห์ ปัญหาเพือ่ ไปแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุ ขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป
1.3.13 มีมนุษยสัมพันธ์ ทดี่ ี นาไปสู่ ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่ วมกับผู้อนื่ และดูแลผู้ป่วยเป็ นไป
อย่ างมีประสิทธิภาพ
1.3.14 รู้ จกั บทบาทและการปฏิบัตติ นในการเป็ นผู้นาและผู้ตามได้ อย่ างเหมาะสม
1.3.15 มีความรับผิดชอบบทบาทหน้ าทีก่ ารงาน มีวนิ ัยและปฏิบัตติ ามกติกาของสังคม
1.3.16 มีความเข้ าใจและแสดงบทบาทของตนเองในสังคมและวัฒนธรรม และภาวะเศรษฐกิจได้ อย่ างเหมาะสม
1.3.17 มีทกั ษะในการสื่อสารและสร้ างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผู้ป่วยและบุคคลอืน่ อย่ างเหมาะสม
1.3.18 มีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษตามความจาเป็ นของวิชาชีพ
1.3.19 สามารถประยุกต์ ใช้ ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นการแนะนาและประกอบการตัดสินใจให้ การรักษาทางทัน
ตกรรมอย่ างเหมาะสม
1.3.20 มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การสื่อสาร การปฏิบัตงิ าน การศึกษาค้ นคว้ าและประมวลข้ อมูล
1.3.21 สามารถรวบรวมข้ อมูลโดยซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์ และทางทันตก
รรม รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้ อย่ างถูกต้ อง เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล
1.3.22 สามารถวินิจฉั ยเบื้องต้ น และวินิจฉั ยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปรผลที่ได้ จากข้ อมูลต่ าง ๆ จากการ
ตรวจผู้ป่วย
1.3.23 สามารถวางแผนการรั กษาทางทันตกรรม โดยใช้ หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม และการมีส่วนร่ วมของ
ผู้ป่วย ทาการปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ กรณีจาเป็ น และ/หรือส่ งต่ อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่ อได้
1.3.24 สามารถจัดการดูแลรั กษาทางทันตกรรม ฟื้ นฟู สภาพช่ องปาก และส่ งต่ อผู้ป่วยไปรั บการรั กษาต่ อในกรณี
ซับซ้ อน รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการรักษา
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1.3.25 สามารถป้ องกันและจัดการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้ อนทางทันตกรรม และทางการแพทย์
1.3.26 สามารถส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรคในช่ องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครั วและชุ มชน โดยผ่ านแนวคิด
การดูแลสุ ขภาพแบบองค์ รวม
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และ
โครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
1.1.1 ปี การศึ กษาจัดระบบภาคการศึ กษาแบบทวิภาค แต่ ละภาคการศึ กษาใช้ จานวนระยะเวลาการเรี ยนการสอน
ขึน้ อยู่กบั กาหนดการเปิ ดและปิ ดภาคการศึกษาตามทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ กาหนดในแต่ ละปี การศึกษา
1.1.2 ระยะเวลาการศึกษา แบ่ งเป็ น 3 ระยะ คือ
1.1.2.1 ระยะที่ 1 ศึกษาทางด้ านวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสาตร์ และวิชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิต
1.1.2.2 ระยะที่ 2 ศึกษาทางด้ านวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 และกลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพหมวดวิชาพืน้ ฐาน
วิทยาศาสตร์ การแพทย์
1.1.2.3 ระยะที่ 3 ศึกษาทางด้ านคลินิก
1.1.3 จานวนเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ใช้ เวลาในการศึกษาตลอดหลักสู ตรสิบสองภาคการศึกษาโดยแบ่ งเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
1.1.3.1 ระยะที่ 1 ใช้ ระยะเวลาการศึกษาสองภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษาวิชาศึกษาทัว่ ไป กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสาตร์ รายวิชา พจพ.110 ชีววิทยาทางการแพทย์ วิชา (Medical Biology) และพจพ.111
ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทางการแพทย์ (Laboratory
Medical Biology) และวิชาเลือกเสรี
1.1.3.2 ระยะที่ 2 ใช้ ระยะเวลาการศึกษาหกภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษาด้ านวิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 และกลุ่ม
วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพหมวดวิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์ การแพทย์
โดยศึกษาด้ านพืน้ ฐานวิชาชีพและวิชาชีพทันตแพทยศาสตร์ ในรายวิชา ระดับ 200-400 ทุกวิชา
1.1.3.3 ระยะที่ 3 ระยะเวลาการศึกษาสี่ภาคการศึกษาปกติ โดยศึกษารายวิชาทาง
ด้ านคลินิก
สาหรั บผู้ที่ได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึ กษาในวิชาศึ กษาทั่วไปและวิชาเลือกเสรี จะต้ องศึ กษาให้ ครบสิ บภาค
การศึกษาปกติในระยะที่ 2 และ 3
รู ปแบบการเรียนการสอนแบ่ งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
1.1.3.4 จัดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (Lecture type) ในกลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป
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1.1.3.5 จัดการศึกษาที่บูรณาการเนือ้ หาหลายวิชาเข้ าด้ วยกัน และใช้ กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
(Problem–Based Learning, PBL) ระบบการศึกษาเป็ นหน่ วยการเรียน (Block) ตลอดระยะเวลาจนจบการศึกษา
1.1.4 การเปิ ดและการปิ ดภาคการศึกษา ให้ เป็ นไปตามทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติ
จุฬาภรณ์ กาหนด
1.1.5 การเรียนการสอนในวิชาศึกษาทัว่ ไป วิชาเลือกเสรี ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ.2540 และฉบับแก้ ไขเพิม่ เติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ให้ กบั นักศึกษาชั้นปี ที่ 2
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1

วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน มกราคม – พฤษภาคม
 วัน– เวลาราชการปกติ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............
2.1.2 ระบบการศึกษาเป็ นหน่ วยการเรียน (Block) (เดือนกรกฎาคม ถึง มิถุนายน)
 วัน– เวลาราชการปกติ
 นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............
ระดับชั้นปี ที่ 4-6

วันจันทร์ –ศุกร์

เวลา 19.00 - 22.00 น.

วันเสาร์ –อาทิตย์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีแผนการรับนักศึกษาเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 กลุ่มที่ 1 รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
-

ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือ

-

ผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือกาลังศึกษาโรงเรียนนานาชาติในประเทศ เทียบเท่ า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ
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สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในต่ างประเทศ หรือกาลังศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาใน

-

ต่ างประเทศ เทียบเท่ าระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2.2.2 กลุ่มที่ 2 รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ (นักศึกษากลุ่มนีจ้ ะได้ รับการยกเว้ นไม่ ต้องศึกษา
รายวิชาศึกษาทัว่ ไป และวิชาเลือกเสรี) ต้ องมีคุณสมบัตดิ งั ต่ อไปนี้
(1) อายุไม่ เกิน 28 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันเปิ ดภาคการศึกษาของปี การศึกษาทีส่ มัคร
(2) เป็ นผู้กาลังศึกษาภาคการศึกษาสุ ดท้ าย หรือสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
(3) มีระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ ต่ากว่ า 3.00 (ระดับคะแนนเต็ม = 4) โดยมีระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ศึกษา
มาไม่ ตา่ กว่ าระดับ C
2.2.3 แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ ทกี่ าหนด
2.2.4 แสดงผลการทดสอบความรู้ มาตรฐานด้ านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามเกณฑ์
ทีก่ าหนด
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
กลุ่มที่ 1 ผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ต้ องผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้
(1) ผ่านเกณฑ์ การทดสอบพืน้ ฐานความรู้ ตามทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ กาหนด
(2) ผ่านเกณฑ์ การทดสอบความพร้ อมด้ านสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ
(3) ผ่านเกณฑ์ การสอบสัมภาษณ์
กลุ่มที่ 2 ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ต้ องผ่านเกณฑ์ ต่อไปนี้
(1) ผ่านเกณฑ์ การทดสอบพืน้ ฐานความรู้ ตามทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ กาหนด
(2) ผ่านเกณฑ์ การทดสอบความพร้ อมด้ านสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ
(3) ผ่านเกณฑ์ การสอบสัมภาษณ์
2.7 ระบบการศึกษา

แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E – learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
อืน่ ๆ (ระบุ)
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย
1) การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 10.10 และ ข้ อ 15
2) หลักเกณฑ์ การลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย ให้ เป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง
หลักเกณฑ์ และเงือ่ นไขการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามโครงการและการจดทะเบียนศึกษารายวิชาข้ ามสถาบันอุดมศึกษาใน
หลักสู ตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร

238 หน่ วยกิต

3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

ส่ วนที่ 1

21

หน่ วยกิต

(1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

6

หน่ วยกิต

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่ วยกิต

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

3

หน่ วยกิต

(4) กลุ่มวิชาภาษา

9

หน่ วยกิต

9

หน่ วยกิต

ส่ วนที่ 2
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

202 หน่ วยกิต

(1) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ

61

หน่ วยกิต

(1.1) หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

11

หน่ วยกิต

(1.2) หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์

50

หน่ วยกิต

141

หน่ วยกิต

139

หน่ วยกิต

2

หน่ วยกิต

(2) กลุ่มวิชาชีพ
(2.1) หมวดวิชาชีพบังคับ
(2.2) หมวดวิชาชีพบังคับเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6 หน่ วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
3.1.3.1 รายวิชาทีจ่ ะเปิ ดสอนในหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสู ตรทวิภาษา) มี
หลักเกณฑ์ การกาหนดรหัสวิชาดังนี้
(1) กาหนดรหัสไว้ 5 ตัว โดยที่ 2 ตัวแรกเป็ นตัวอักษร 3 ตัวหลังเป็ นตัวเลข
(2) ตัวอักษร 2-3 ตัวแรกจะแสดงถึงสาขาวิชาใช้ รหัส “ทพ” (DS) และ “พจพ” (CMM)
(3) ตัวเลข 3 ตัวหลังมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
หลักร้ อย หมายถึง ชั้นปี ทีศ่ ึกษา
หลักสิบ หมายถึง หมวดวิชา ดังนี้
0 หมายถึง หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1 หมายถึง หมวดวิชาชีววิทยาช่ องปาก
2 หมายถึง หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ ช่องปาก
3 หมายถึง หมวดวิชาสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปาก
4 หมายถึง หมวดวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
5 หมายถึง หมวดวิชาทันตกรรมฟื้ นฟู
6 หมายถึง หมวดวิชาคลินิกทันตกรรม
7 หมายถึง หมวดวิชาจริยศาสตร์ และพัฒนาทักษะพืน้ ฐานความเป็ น
วิชาชีพทันตแพทย์
8 หมายถึง หมวดวิชาวิจยั
9 หมายถึง หมวดวิชาชีพบังคับเลือก
หลักหน่ วย หมายถึง ลาดับวิชาทีด่ าเนินการสอนของหมวดวิชาในแต่ ละชั้นปี ทีศ่ ึกษา (ยกเว้ น 0)
3.1.3.2 รายวิชาและข้ อกาหนดของหลักสู ตร
ก) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป

30 หน่ วยกิต

นักศึ กษาต้ องศึ กษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาศึ กษาทั่วไป รวมไม่ น้อยกว่ า 30 หน่ วยกิต ตามโครงสร้ างและ
องค์ ประกอบของหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไป ซึ่งแบ่ งเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที1่ นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาภาษา ตามทีม่ หาวิทยาลัยกาหนด จานวน 7 วิชา
21 หน่ วยกิต ดังนี้

(1)

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม

3 (3-0-6)

TU 100 Civic Education
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย

3 (3-0-6)

TU 101 Thailand, ASEAN, and the World
15

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม

3 (3-0-6)

TU 102 Social Life Skills

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
มธ.103 บูรณาการศาสตร์ แห่ งความยัง่ ยืน

3 (3-0-6)

TU 103 Integrated Science of Sustainability
(4) กลุ่มวิชาภาษา *(เป็ นไปตามข้ อปฏิบตั กิ ารศึกษากลุ่มวิชาภาษาในหลักสู ตรฯ 2558 วิชาศึกษาทัว่ ไป)
มธ.104 การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมีวจิ ารณญาณ

3 (3-0-6)

TU 104 Critical Thinking, Reading, and Writing
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ

3 (3-0-6)

TU 105 Communication Skills in English
มธ.106 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร

3 (3-0-6)

TU 106 Creativity and Communication
ส่ วนที่ 2 นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ส่ วนที่ 2 จานวน 4 วิชา 9 หน่ วยกิต
ดังนี้
มธ. 155 สถิตพิ นื้ ฐาน

3 (3-0-6)

TU 155 Elementary Statistics
พจพ. 200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1
พจพ. 201 ประเด็นทางกาย จิต และสังคมในวิชาชีพแพทย์ 1
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1
พจพ. 203 แพทยศาสตรศึกษาทันยุคการเปลีย่ นแปลง
CMM 203 Transformative Medical Education

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

ข. หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาต้ องศึกษารายวิชาในหลักสู ตรวิชาเฉพาะ 80 วิชา จานวน 204 หน่ วยกิต ดังนี้
(1)กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ 21 วิชา จานวน 61 หน่ วยกิต
(1.1) หมวดวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 6 วิชา จานวน 11 หน่ วยกิต
วท.124 เคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์
SC 124 Fundamental Chemistry for Medicine
วท.136 ฟิ สิกส์ 3 (3-0-6)
SC 136 Physics
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2 (2-0-4)

วท.142 คณิตศาสตร์ สาหรับวิทยาศาสตร์

3 (3-0-6)

SC 142 Mathematics for Science
วท.174 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์
SC 174 Fundamental Chemistry Laboratory

1 (0-2-2)

วท.186 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์

1 (0-2-1)

SC 186 Physics Laboratory
ทพ.211 วัสดุศาสตร์ พนื้ ฐานสาหรับทันตแพทย์

1 (1-0-2)

DS 211 Introduction to Material Science
(1.2) หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ 15 วิชา จานวน 50 หน่ วยกิต
พจพ. 110 ชีววิทยาทางการแพทย์
CMM 110 Medical Biology
พจพ. 111 ปฏิบตั กิ ารชีววิทยาทางการแพทย์
CMM 111 Laboratory Medical Biology
พจพ. 204 จริยธรรมและระเบียบวิธีวจิ ยั
CMM 204 Research Ethic and Methodology
พจพ. 205 ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา
CMM 205 Biostatistics and Epidemiology
พจพ. 206 องค์ ความรู้ พนื้ ฐานสาหรับวิชาแพทย์
CMM 206 Fundamentals of Medicine
พจพ. 207 บทนาคลินิกและอาการวิทยา
CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology
พจพ. 211 จากศาสตร์ แห่ งจีโนมและเวชศาสตร์ ปัจเจกบุคคลสู่ ชุมชน
CMM 211 From Genomics &Personalise Medicine to Community
พจพ.212 ระบบโลหิตและต่อมนา้ เหลือง
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular Systems
พจพ. 213 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 1
CMM 213 Immune System and Microbes 1
พจพ. 214 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 2
CMM 214 Immune System and Microbes 2
พจพ. 215 ระบบประสาทวิทยา 1
CMM 215 Neurosciences 1
พจพ. 216 ระบบประสาทวิทยา 2
CMM 216 Neurosciences 2
พจพ. 031 หลักการทางเวชกรรม 1
CMM.031 Fundamental Medicine 1
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3 (2-2-5)
1 (0-2-2)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
4 (3-2-8)
4 (3-2-7)
3 (2-2-5)
3 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

พจพ. 032 หลักการทางเวชกรรม 2
CMM.032 Fundamental Medicine 2
พจพ. 033 พยาธิวทิ ยา
CMM.033 Pathology

4 (3-2-7)
4 (3-2-7)

(2) กลุ่มวิชาชีพ จานวน 59 วิชา 141 หน่ วยกิต
(2.1) หมวดวิชาชีพบังคับจานวน 139 หน่ วยกิต
(2.1.1) หมวดวิชาชีววิทยาช่ องปากจานวน 4 วิชา 10 หน่ วยกิต
ทพ.311 กายวิภาค และการพัฒนาของอวัยวะช่ องปาก

3 (2-2-5)

DS 311 Anatomy and Development of Oral Tissue
ทพ.312 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้ า

1 (1-0-2)

DS 312 Craniofacial Development
ทพ.313 สิ่งแวดล้ อมในช่ องปาก

3 (2-2-5)

DS 313 Oral Environment
ทพ.314 วิทยาการโรคฟันผุ

3 (2-2-5)

DS 314 Cariology
(2.1.2) หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ ช่องปาก จานวน 8 วิชา 21 หน่ วยกิต
ทพ.322 พืน้ ฐานทางภาพถ่ ายวินจิ ฉัยของช่ องปาก

3 (2-2-5)

กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า
DS 322 Introduction to Oral and Maxillofacial Imaging
ทพ.323 เวชศาสตร์ ช่องปาก

2 (2-0-4)

DS 323 Oral Medicine
ทพ.324 พยาธิวทิ ยาช่ องปาก

3 (2-2-5)

DS 324 Oral Pathology
ทพ.421 ศัลยศาสตร์ ช่องปาก

4 (3-2-7)

DS 421 Oral Surgery
ทพ.422 ศัลยศาสตร์ ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า

3 (3-0-6)

DS 422 Oral and Maxillofacial Surgery
ทพ.423 การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม

1 (1-0-2)

DS 423 Treatment Planning in Dentistry
ทพ.424 เภสัชวิทยาคลินิกทางทันตกรรม
DS.424 Clinical Pharmacology in Dentistry
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1 (1-0-2)

ทพ.425 ทันตกรรมโรงพยาบาล

4 (3-2-7)

DS 425 Hospital Dentistry
(2.1.3) หมวดวิชาสร้ างเสริมสุขภาพช่ องปาก จานวน 7 วิชา 20 หน่ วยกิต
ทพ.431 ทันตกรรมป้ องกันและสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปาก

1 (1-0-2)

DS 431 Preventive Dentistry and Oral Heallth Promotion
ทพ.432 วิทยาการระบาดสุ ขภาพช่ องปากพืน้ ฐาน

1 (1-0-2)

DS 432 Basic Oral Epidemiology
ทพ.433 การวางแผนสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากระดับชุมชนและเครือข่ าย

4 (3-2-7)

DS 433 Oral Health Promotion Planning at the Community and
Network Levels
ทพ.434 ทันตกรรมจัดฟันพืน้ ฐาน

4 (3-2-7)

DS 434 Basic Orthodontics
ทพ.435 ทันตกรรมผู้สูงอายุ

2 (2-0-4)

DS 435 Geriatric Dentistry
ทพ.531 ทันตกรรมสาหรับเด็ก

4 (3-2-7)

DS 531 Pediatric Dentistry
ทพ.631 การฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากภาคสนาม

4 (0-8-4)

DS 631 Field Practice on Oral Health Promotion
(2.1.4) หมวดวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จานวน 10 วิชา 19 หน่ วยกิต
ทพ.242 ทันตกายวิภาคศาสตร์

1 (1-0-2)

DS 242 Dental Anatomy
ทพ.243 ปฏิบตั กิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์

1 (0-3-2)

DS 243 Dental Anatomy Laboratory
ทพ.245 ทันตวัสดุศาสตร์

3 (2-3-6)

DS 245 Dental Materials
ทพ.341 ปริทนั ตวิทยา

4 (3-2-7)

DS 341 Periodontology
ทพ.342 ทันตกรรมหัตถการ

3 (3-0-6)

DS 342 Operative Dentistry
ทพ.343 ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ

2 (0-6-4)

DS 343 Operative Dentistry Laboratory
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ทพ.441 วิทยาเอ็นโดดอนท์

3 (3-0-6)

DS 441 Endodontology
ทพ.442 ปฏิบตั กิ ารวิทยาเอ็นโดดอนท์

1 (0-3-2)

DS 442 Endodontic Laboratory
ทพ.641 ทันตกรรมเพือ่ ความสวยงาม

1 (1-0-2)

DS 641 Aesthetic Dentistry
(2.1.5) หมวดวิชาทันตกรรมฟื้ นฟู จานวน 9 วิชา 18 หน่ วยกิต
ทพ.351 ระบบบดเคีย้ ว

1 (1-0-2)

DS 351 Masticatory System
ทพ.352 ความเจ็บปวดของศีรษะ ใบหน้ าและช่ องปาก

2 (1-2-3)

DS 352 Head, Face and Oral Pain
ทพ.451 ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมทั้งปาก

2 (2-0-4)

DS 451 Complete Denture
ทพ.452 ปฏิบตั กิ ารฟันเทียมทั้งปาก

2 (0-6-4)

DS 452 Complete Denture Laboratory
ทพ.453 ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้

3 (3-0-6)

DS 453 Removable Prosthodontics
ทพ.454 ปฏิบตั กิ ารฟันเทียมบางส่ วนถอดได้

1 (0-3-2)

DS 454 Removable Prosthodontic Laboratory
ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมติดแน่ น

3 (3-0-6)

DS 455 Fixed Prosthodontics
ทพ.456 ปฏิบตั กิ ารฟันเทียมติดแน่ น

2 (0-6-4)

DS 456 Fixed Prosthodontics Laboratory
ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม

2 (1-2-3)

DS 457 Dental implantogy
(2.1.6) หมวดวิชาคลินิกทันตกรรม จานวน 13 วิชา 39 หน่ วยกิต
สาหรับหมวดวิชาคลินกิ ทันตกรรม 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 3.5 ชั่วโมงปฏิบัตงิ านคลินกิ
ต่ อสัปดาห์ โดยจะต้ องมีเวลาปฏิบัตงิ านคลินิกไม่ ตา่ กว่ า 52 ชั่วโมงต่ อหน่ วยกิต
ทพ.561 คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยงโรคช่ องปาก
DS 561 Oral Diagnostic and Risk Assessment Clinic
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2 หน่ วยกิต

ทพ.562 คลินิกปริทนั ตวิทยา

4 หน่ วยกิต

DS 562 Periodontic Clinic
ทพ.563 คลินิกทันตกรรมหัตถการ

4 หน่ วยกิต

DS 563 Operative Dentistry Clinic
ทพ.564 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์

3 หน่ วยกิต

DS 564 Endodontic Clinic
ทพ.565 คลินิกศัลยศาสตร์ ช่องปาก
DS 565 Oral Surgery Clinic
ทพ.566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมทั้งปาก
DS 566 Prosthodontic Clinic: Complete Denture
ทพ.567 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้
DS 567 Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture
ทพ.568 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
DS 568 Pediatric Dentistry Clinic
ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
DS 661 Comprehensive Dentistry
ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนติดแน่ น
DS 662 Prosthodontic Clinic: Fixed Partial Denture
ทพ.663 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
DS 663 Occlusion Clinic
ทพ.664 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
DS 664 Orthodontic Clinic
ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
DS 665 Field Hospital Dentistry
(2.1.7) หมวดวิชาจริยศาสตร์ และความเป็ นวิชาชีพทันตแพทย์ จานวน 4 วิชา 5 หน่ วยกิต
ทพ.371 การยศาสตร์ ทางทันตกรรม
DS 371 Ergonomics in Dentistry
ทพ 571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์
DS 571 Laws and Code of Ethics in Dentistry
ทพ 572 การบริหารจัดการคลินกิ ทันตกรรม
DS 572 Dental Clinic Management
ทพ 671 ทันตนิตเิ วช
DS 671 Forensic Dentistry
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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 (1-2-3)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)
1 (1-0-2)

(2.1.8) หมวดวิชาวิจยั จานวน 2 วิชา 7 หน่ วยกิต
ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์ และระเบียบวิธีวจิ ยั
DS 581 Bioethics and Research Methodology
ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปาก
DS 681 Research Project in Oral Health Science

3 (2-3-6)
4 (0-12-4)

(2.2) หมวดวิชาชีพบังคับเลือก
สาหรับวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับเลือก (ประสบการณ์ วชิ าชีพ) นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษาวิชาดังต่ อไปนี้ จานวน 1
วิชา โดยจะต้ องมีเวลาปฏิบัตงิ านคลินิกไม่ ตา่ กว่ า 52 ชั่วโมงต่ อ 1 หน่ วยกิต
ทพ.69X ประสบการณ์ วชิ าชีพ

2 หน่ วยกิต

DS 69X Professional Elective
ทพ.691 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: คลินิกรังสีวนิ ิจฉัย

2 หน่ วยกิต

DS 691 Professional Elective: Clinical Diagnostic Radiology
ทพ.692 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: เวชศาสตร์ ช่องปากคลินิกและ

2 หน่ วยกิต

การวินิจฉัยโรคช่ องปาก
DS 692 Professional Elective: Clinical Oral Medicine and
Oral Diagnosis
ทพ.693 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ศัลยศาสตร์ ช่องปาก

2 หน่ วยกิต

DS 693 Professional Elective: Oral Surgery
ทพ.694 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ปริทนั ตวิทยา

2 หน่ วยกิต

DS 694 Professional Elective: Periodontics
ทพ.695 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ทันตกรรมบูรณะ

2 หน่ วยกิต

DS 695 Professional Elective: Restorative Dentistry
ทพ.696 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: วิทยาเอ็นโดดอนท์

2 หน่ วยกิต

DS 696 Professional Elective: Endodontology
ทพ.697 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ทันตกรรมประดิษฐ์

2 หน่ วยกิต

DS 697 Professional Elective: Prosthodontics
ทพ.698 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ทันตกรรมสาหรับเด็ก
DS 698 Professional Elective: Pediatric Dentistry
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2 หน่ วยกิต

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาต้ องศึกษาวิชาเลือกเสรี จานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือก
เรียนจากรายวิชาเลือกเสรีทมี่ กี ารเปิ ดสอนจากคณะต่ าง ๆ ในมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาจะนาวิชาเหล่ านีม้ านับเป็ นวิชาเลือกเสรีไม่ ได้
ได้ แก่
1) วิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ทุกวิชา
2) วิชาในหลักสู ตรวิชาศึกษาทัว่ ไปส่ วนที่ 1 และส่ วนที่ 2 ทีใ่ ช้ รหัสย่ อ “มธ.” ทุกวิชา
3) วิชา ท.162 การเขียนรายงานวิชาการ /ท.163 การเขียนเพือ่ การสื่อสารในองค์ กร
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

ชั้นปี ที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต

มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อ

ชื่อวิชา

3

สังคม
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย

3

มธ.103 บูรณาการศาสตร์ แห่ งความยัง่ ยืน

3

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ

2

วท.174 ปฏิบัตกิ ารพืน้ ฐานสาหรับแพทย์

1

วท.142 คณิตศาสตร์ สาหรับวิทยาศาสตร์

3

มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม

3

มธ.104 การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมี

3

วิจารณญาณ

3

วท.124 เคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์

หน่ วยกิต

มธ.106 ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร

3

มธ.155 สถิตพิ นื้ ฐาน

3

พจพ.110 ชีววิทยาทางการแพทย์

3

พจพ.111 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยา

1

ทางการแพทย์
วท.136 ฟิ สิกส์

3

วิชาเลือกเสรี (วิชาที่ 1)

3

วท.186 ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์

1

วิชาเลือกเสรี (วิชาที่ 2)

3

รวม

22

รวม

24
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ชั้นปี ที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
พจพ.203 แพทยศาสตรศึกษาทันยุคการ

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

4

พจพ.200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพ

เปลีย่ นแปลง

หน่ วยกิต
1

ทางการแพทย์

พจพ.204 จริยธรรมและระเบียบวิธีวจิ ยั

2

พจพ.205 ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา

2

พจพ.211 จากศาสตร์ แห่ งจีโนมและ

3

พจพ.201 ประเด็นทางกาย จิต และสังคม
ในวิชาชีพแพทย์

เวชศาสตร์ ปัจเจกบุคคลสู่ ชุมชน
พจพ.206 องค์ ความรู้ พนื้ ฐานสาหรับวิชา

4

แพทย์
พจพ.207 บทนาคลินกิ และอาการวิทยา

4

ทพ. 211 วัสดุศาสตร์ พนื้ ฐานสาหรับ

1

1

พจพ.212 ระบบโลหิตและต่อมนา้ เหลือง

3

พจพ.213 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 1

4

พจพ.214 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 2

4

พจพ.215 ระบบประสาทวิทยา 1

4

พจพ.216 ระบบประสาทวิทยา 2

4

นักศึกษาทันตแพทย์
ทพ. 242 ทันตกายวิภาคศาสตร์

1

ทพ. 243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์

1

รวม

22

รวม

ภาคฤดูร้อน
ชื่อวิชา
ทพ. 245 ทันตวัสดุศาสตร์
รวม

หน่ วยกิต
3
3

25

21

ชั้นปี ที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต

ชื่อวิชา

หน่ วยกิต

พจพ.031 หลักการทางเวชกรรม 1

4

ทพ.314 วิทยาการโรคฟันผุ

3

พจพ.032 หลักการทางเวชกรรม 2

4

ทพ.322 พืน้ ฐานทางภาพถ่ ายวินจิ ฉัยของ

3

พจพ.033 พยาธิวทิ ยา

4

ช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและ

ทพ. 311 กายวิภาค และการพัฒนาของ

3

ใบหน้ า

อวัยวะช่ องปาก
ทพ. 312 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะ

1

และใบหน้ า

ทพ.323 เวชศาสตร์ ช่องปาก

2

ทพ.324 พยาธิวทิ ยาช่ องปาก

3

ทพ.341 ปริทนั ตวิทยา

4

ทพ. 313 สิ่งแวดล้ อมในช่ องปาก

3

ทพ.342 ทันตกรรมหัตถการ

3

ทพ. 351 ระบบบดเคีย้ ว

1

ทพ.343 ปฏิบตั กิ ารทันตกรรมหัตถการ

2

ทพ. 352 ความเจ็บปวดของศีรษะ ใบหน้ า

2

ทพ.371 การยศาสตร์ ทางทันตกรรม

2

และช่ องปาก
รวม

22

รวม

26

22

ชั้นปี ที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทพ.421 ศัลยศาสตร์ ช่องปาก
ทพ.431 ทันตกรรมป้ องกันและสร้ างเสริม
สุ ขภาพช่ องปาก
ทพ.432 วิทยาการระบาดสุ ขภาพช่ องปาก
พืน้ ฐาน
ทพ.433 การวางแผนสุขภาพช่ องปากระดับ
ชุมชนและเครือข่ าย
ทพ.441 วิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.442 ปฏิบตั กิ ารวิทยาเอ็นโดดอนท์
ทพ.451 ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียม ทั้งปาก
ทพ.452 ปฏิบตั กิ ารฟันเทียมทั้งปาก
ทพ.453 ทันตกรรมประดิษฐ์ :ฟันเทียม
บางส่ วนถอดได้
ทพ.454 ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่ วนถอดได้

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
4
ทพ.422 ศัลยศาสตร์ ช่องปากกระดูก
1
ขากรรไกรและใบหน้ า
ทพ.423 การวางแผนรักษาทางทันตกรรม
1
ทพ.424 เภสัชวิทยาคลินิกทางทันตกรรม
ทพ.425 ทันตกรรมโรงพยาบาล
ทพ.434 ทันตกรรมจัดฟันพืน้ ฐาน
4
ทพ.435 ทันตกรรมผู้สูงอายุ
ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียม
3
ติดแน่ น
1
ทพ.456 ปฏิบตั กิ ารฟันเทียมติดแน่ น
2
ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม
2
3
1

22

27

รวม

หน่ วยกิต
3
1
1
4
4
2
3
2
2

22

ชั้นปี ที่ 5
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทพ.531 ทันตกรรมสาหรับเด็ก
ทพ.561 คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมิน
ความเสี่ยงโรคช่ องปาก
ทพ.562 คลินิกปริทนั ตวิทยา
ทพ.563 คลินิกทันตกรรมหัตถการ
ทพ.571 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทันตแพทย์
ทพ.572 การบริหารจัดการคลินกิ
ทันตกรรม
ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์ และระเบียบวิธีวจิ ยั
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
4
ทพ.564 คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์
2
ทพ.565 คลินิกศัลยศาสตร์ ช่องปาก
ทพ.566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ :
4
ฟันเทียมทั้งปาก
4
ทพ.567 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ :
1
ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้
ทพ.568 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
1

หน่ วยกิต
3
3
2
3
4

3
19

รวม

15

ชั้นปี ที่ 6
ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
ทพ.641 ทันตกรรมเพือ่ ความสวยงาม
ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ :
ฟันเทียมบางส่ วนติดแน่ น
ทพ.663 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว
ทพ.664 คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ทพ.671 ทันตนิตเิ วช
ทพ.681 โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์
สุ ขภาพช่ องปาก
รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต
ชื่อวิชา
1
ทพ.631 การฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างเสริมสุ ขภาพ
5
2

ช่ องปากภาคสนาม
ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
ทพ.69X ประสบการณ์ วชิ าชีพ

หน่ วยกิต
4
4
2

1
2
1
4
16

รวม

28

10

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 1
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มธ.100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่ อสังคม

3 (3-0-6)

TU 100 Civic Education
ปลู กฝั งจิตสานึก บทบาท และหน้ าที่ความรั บผิด ชอบของการเป็ นสมาชิ ก ที่ดีของสั งคมในฐานะพลเมืองโลก ผ่ า น
กระบวนการหลากหลายวิธี เช่ น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่ างๆ ดูงานเป็ นต้ น โดยนักศึกษาจะต้ องจัดทาโครงการรณรงค์
เพือ่ ให้ เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลีย่ นแปลง ในประเด็นทีส่ นใจ
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
ศึ กษาปรากฏการณ์ ที่สาคัญของโลก อาเซี ยนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคมวัฒนธรรม โดยใช้ กรอบ
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่ างสถานการณ์ หรือบุคคลทีไ่ ด้ รับความสนใจ เพื่อให้
เกิดมุมมองต่ อความหลากหลายและเข้ าใจความซับซ้ อนที่สัมพันธ์ กันทั้งโลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้ า
ทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิ ดโลกทัศน์ ใหม่ ให้ กว้ างขวางขึน้
Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand in terms of their political, economic and socio cultural 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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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
มธ.102 ทักษะชีวติ ทางสังคม

3 (3-0-6)

TU 102 Social Life Skills
ทักษะสาคัญที่จะช่ วยให้ ประสบความสาเร็จและใช้ ชีวิตในสั งคมอย่ างเป็ นสุ ข ด้ วยการพัฒนาความสามารถการจัดการ
ความเครียด การสร้ างความมัน่ คงทางอารมณ์ การเข้ าใจตนเองและการปรับตัวเมือ่ เผชิญกับปัญหาทางด้ านจิตใจ อารมณ์ และสั งคม
การเข้ าใจความหมายของสุ นทรี ยศาสตร์ การได้ รับประสบการณ์ และความซาบซึ้งในความสั มพันธ์ ระหว่ างศิ ลปะกับมนุษย์ ใน
แขนงต่ างๆ ทั้งทัศนศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม
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.
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กบั คณิตศาสตร์
มธ.103 บูรณาการศาสตร์ แห่ งความยัง่ ยืน

3 (3-0-6)

TU 103 Integrated Science of Sustainability
บูรณาการองค์ ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อมสรรค์ สร้ าง
เศรษฐกิจและสั งคมเพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่ยั่งยืน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อให้ สามารถป้ องกัน บรรเทา ปรับตัว และสร้ างความ
ยัง่ ยืนในพลวัตของโลกทั้งทางกายภาพและทางสังคมได้ อย่ างเหมาะสม
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.
กลุ่มวิชาภาษา
มธ.104

การคิด อ่ าน และเขียนอย่ างมีวจิ ารณญาณ

TU 104

Critical Thinking, Reading, and Writing

3 (3-0-6)

พัฒนาทักษะการคิดอย่ างมีวจิ ารณญาณผ่านการตั้งคาถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่ า พัฒนาทักษะ
การอ่ านเพือ่ จับสาระสาคัญ เข้ าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน การใช้ เหตุผลที่นาไปสู่ ข้อสรุ ปของงานเขียน
พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่ างมีเหตุผลและการเขียนเชิงวิชาการ รู้ จักถ่ ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้ อมูลเข้ ากับ
มุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้ างอิงหลักฐานและข้ อมูลมาใช้ ในการสร้ างสรรค์ งานเขียนได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ
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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

ทักษะการสื่อสารด้ วยภาษาอังกฤษ

TU 105

Communication Skills in English

3 (3-0-6)

พัฒนาทักษะการฟั ง พูด อ่ าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้ นความสามารถในการสนทนาเพื่อ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และการอ่ าน เพือ่ ทาความเข้ าใจเนือ้ หาวิชาการในศาสตร์ ต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้ องกับวิชาชีพของนักศึกษา
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

ความคิดสร้ างสรรค์ และการสื่อสาร

TU 106

Creativity and Communication

3 (3-0-6)

กระบวนการคิดอย่ างสร้ างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์ เป็ นองค์ ประกอบสาคัญ และการสื่ อสารความคิดดังกล่ าวให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่ างเหมาะสมตามบริบทสังคมวัฒนธรรมสภาพแวดล้ อม ทั้งในระดับบุคคลองค์ กร 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
วิชาศึกษาทัว่ ไป ส่ วนที่ 2
มธ.155 สถิตพิ นื้ ฐาน
3 (3-0-6)
TU 155 Elementary Statistics
ลักษณะปัญหาทางสถิตทิ บทวนสถิตเิ ชิงพรรณนาความน่ าจะเป็ นตัวแปรสุ่ มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มทวินามปัวซง
และปกติเทคนิคการชักตัวอย่ างและการแจกแจงของตัวสถิตกิ ารประมาณค่ าและการทดสอบสมมุตฐิ านเกีย่ วกับค่ าเฉลีย่ ประชากรกลุ่ม
เดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ ความแปรปรวนจาแนกทางเดียว การวิเคราะห์ การถดถอยและสหสัมพันธ์ เชิงเส้ นเชิงเดียวการ
ทดสอบไคกาลังสอง
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.
31

พจพ. 200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
1 (1-0-2)
CMM 200 Development of Medical Professionalism 1
รายวิชานีจ้ ดั การเรียนการสอนไปพร้ อมและบูรณาการไปกับการเรียนในแต่ ละระบบเพือ่ ให้ นักศึกษา
พฤติกรรมของมนุษย์ ปัจจัยที่เกีย่ วข้ องกับพฤติกรรมของมนุษย์ สิ ทธิเสรีภาพ
และหน้ าทีข่ องประชาชน การสร้ างมนุษยสัมพันธ์ และการอยู่ร่วมกับผู้อนื่ หลักพืน้ ฐานของจริยศาสตร์ การ
วิเคราะห์ และตัดสินใจทางจริยศาสตร์ การเข้ าใจจิตใจของตนเองและผู้อนื่ การเห็นอกเห็นใจเพือ่ นมนุษย์
การสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การทางานเป็ นทีม การบริหารความขัดแย้ ง การบริหารความเครียดฝึ ก
ปฏิบัตกิ ารบาเพ็ญประโยชน์ ต่อส่ วนรวม ฝึ กวิเคราะห์ และตัดสินทางจริยศาสตร์
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่

ตระหนักเกีย่ วกับ

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.
พจพ. 201 ประเด็นทางกาย จิตและสังคมทางการแพทย์ 1
1 (1-0-2)
CMM 201 Bio-psycho-social Issues in Medicine 1
รายวิชานีจ้ ดั การเรียนการสอนไปพร้ อมและบูรณาการไปกับการเรียนในแต่ ละระบบเพือ่ ให้ นักเรียนตระหนักเกีย่ วกับ
ความหมายของสุขภาพแบบองค์รวมโดยครอบคลุมทุกมิตขิ องสุขภาพระบบสุขภาพ ดัชนีสุขภาพ และสังคม ภาวะสุขภาพตามวัย
ต่ างๆ ภาวะสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะ
ประสบการณ์ ครอบครัว และชุมชนแบบองค์ รวม แหล่งข้ อมูลข่ าวสาร ผลกระทบของปัจจัยต่ างๆ ทีม่ ตี ่ อสุขภาพบุคคล ครอบครัว
และชุมชน วิธีการศึกษาข้ อมูลชุมชน ทีส่ อดคล้ องกับบริบทของสังคมวัฒนธรรม
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 แพทยศาสตร์ ศึกษาทันยุคการเปลีย่ นแปลง
4 (3-2-7)
CMM 203 Transformative Medical Education
หลักการของแพทยศาสตร์ ศึกษาทันยุคการเปลีย่ นแปลงปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ นานาชาติจฬ
ุ าภรณ์ บัณฑิตพึงประสงค์ วิธีการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ ประวัตศิ าสตร์ การแพทย์
จริยศาสตร์ ทางการแพทย์ บทบาทของแพทย์ ในปัจจุบัน เวชศาสตร์ เชิงประจักษ์ ทักษะพืน้ ฐานทางวิชาชีพ การเรียนรู้ ทผี่ ้เู รียนเป็ น
ศู นย์กลาง การเรียนรู้ โดยใช้ ปัญหาเป็ นหลักและชุมชนเป็ นฐาน การดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม ฝึ กปฏิบัตทิ กั ษะการเรียนและการค้ นคว้า
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หาความรู้ ด้วยตนเองจากแหล่ งข้ อมูลในรูปแบบต่ างๆกัน การรวบรวมข้ อมูลอย่ างเป็ นระบบมาใช้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจารณ์ อย่ างมี
วิจารณญาณ การพิสูจน์ สมมุตฐิ านโดยใช้ หลักตรรกและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การใช้ หลักตรรกการจัดการศึกษาในยุคทีม่ กี าร
เปลีย่ นแปลงอย่ างรวดเร็วในด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่
Principles of transformative medical education, philosophy and objectives of the Chulabhorn International College of Medicine medical curriculum, outcome graduates, learning method and evaluation, medical history, medical ethics,
present role of physician, evidence-based medicine, medical basic skills, student- centred learning, problem-based learning
and community-based learning, holistic approach; practice for self-directed learning from different learning resources,
information gathering and analysis, critical thinking, hypothesis proving by scientific reasoning and logics, medical education in the era of rapid scientific and technological changes.
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วท. 124 เคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์
2 (2-0-4)
SC 124 Fundamental Chemistry for Medical Students
ไฮบริไดเซชันของคาร์ บอน สเตอริโอเคมี การเรียกชื่อและปฏิกริ ิยาของสารอินทรีย์ แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และแอ
โรมาติกไฮโดรคาร์ บอน แอลคิลและแอริลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ และสารประกอบ
ฟี นอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ และคีโทน กรดคาร์ บอกซิลกิ และอนุพนั ธ์ ของกรดคาร์ บอกซิลกิ เอมีน
คาร์ โบไฮเดรต 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 สิกส์

SC 136

Physics

3 (3-0-6)

หลักการทางกลศาสตร์ กลศาสตร์ ของไหล อุณหพลศาสตร์ คลืน่ กล คลืน่ แม่ เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิ สิ กส์ -แผนใหม่
การประยุกต์ ด้านวิทยาศาสตร์ สุขภาพและการแพทย์
Principles of mechanics, fluid mechanics, thermodynamics, mechanical waves,
electromagnetic waves, optics, modern physics, applications in health science and medical
science.
วท.142

คณิตศาสตร์ สาหรับวิทยาศาสตร์

SC 142

Mathematics for Science

3 (3-0-6)

เมทริ กซ์ ดีเทอร์ มิแนนต์ วิธีหาผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้ น อนุ พันธ์ ของฟั งก์ ชันพีชคณิตและฟั งก์ ชันอดิศัย
ค่ าสู งสุ ดและค่ าต่าสุ ดของฟั งก์ ชัน ปริ พันธ์ และเทคนิคการหาปริ พันธ์ อนุกรมอนันต์ และการทดสอบการลู่เข้ าของอนุกรมอนันต์
สมการเชิงอนุพนั ธ์ สามัญอันดับทีห่ นึ่ง
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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.
วท. 174 ปฏิบัตกิ ารเคมีพนื้ ฐานสาหรับแพทย์
SC 174 Fundamental Chemistry LaboratoryFor Medical Students
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้ อมกับวท.124
ปฏิบัตกิ ารเสริมความรู้ ทางทฤษฎีวชิ าวท. 124
Experiments related to contents in SC124

1(0-3-0)

วท.186

ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์

1 (0-3-0)

SC 186

Physics Laboratory
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและความคลาดเคลื่อน การเคลื่อนที่ กระจกและเลนส์ คลื่นเสี ยง สนามไฟฟ้า เครื่องมือวัด

ทางไฟฟ้า กฎของก๊ าซและฟิ สิกส์ แผนใหม่
Laboratory practices involving measurement and errors, motion, mirrors and lenses, sound waves, electric
fields, electrical instruments, gas laws and modern physics.
ทพ.211 วัสดุศาสตร์ พนื้ ฐานสาหรับนักศึกษาทันตแพทย์

1 (1-0-2)

DS 211 Introduction to Material Science for Dental Student
โครงสร้ างอะตอม แรงยึดเหนี่ยวระหว่ างอะตอม โครงสร้ างผลึก การจาแนกประเภทของวัสดุ โลหะ โลหะผสม พอลิ
เมอร์ วัสดุเซรามิค และวัสดุคอมโพสิท
Atomic structure, atomic bonds, crystal structures, classification of materials, metals, alloys, polymers, ceramic materials, and composite materials
หมวดวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์
พจพ 110 ชีววิทยาทางการแพทย์
3 (2-2-5)
CMM 110 Medical Biology
พืน้ ฐานทางเคมีของชีวติ โมเลกุลแห่ งชีวติ เซลล์ พลศาสตร์ พลังงานแห่ งชีวติ พืน้ ฐานพันธุศาสตร์ การเพิม่ จานวนเซลล์
การถ่ ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมชีววิทยาและเทคโนโลยีด้านดีเอ็นเอ การควบคุมการแสดงออกของยีนและมะเร็ง ดาร์ วนิ และ
วิวฒ
ั นาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวติ สารจุลชีพ ไวรัส แบคทีเรียและโปรติสต์ พชื และราโครงร้ างและการทางานในพืช
โครงสร้ างและการทางานในสัตว์ โภชนาการ ระบบป้ องกันการเกิดโรค การเจริญพันธุ์และการเจริญเติบโต นิเวศน์ วทิ ยาประชากร
สังคมและระบบนิเวศน์
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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 111 ปฏิบัตกิ ารชีววิทยาทางการแพทย์
CMM 111 Laboratory in Medical Biology

1 (0-2-2)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้ อมกับวิชาพจพ.110
ปฏิบัตกิ ารเสริมความรู้ ทางทฤษฎีวชิ า พจพ.110
Experiments related to contents in CMM 110
หมวดวิชาพืน้ ฐานเฉพาะแพทย์
พจพ. 204 จริยธรรมและระเบียบวิธีวจิ ยั
2 (2-0-4)
CMM 204 Research Ethic and Methodology
ความรู้ เบือ้ งต้ นเกีย่ วกับความรับผิดชอบต่ อการวิจยั ข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเริ่มต้ นการทาวิจยั การอ่ านและวิเคราะห์
แนวทางในการปฏิบัตทิ ดี่ ี จริยธรรมและข้ อบังคับทางวิทยาศาสตร์ ชีวคลินิก การเขียนโครงร่ างการวิจยั การวางแผนและการ
ดาเนินการทดลองและวิจยั การพิจารณากลัน่ กรองงานวิจยั และผลงานตีพมิ พ์ การบริหารจัดการข้ อมูลและมาตรฐานคุณภาพ การ
พิจารณารายงานและงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์ เผยแพร่ ประเด็นด้ านจริยธรรมในการตีพมิ พ์ ผลงานวิจยั และวิธีการนาเสนอผลการวิจยั
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
พจพ. 205 ชีวสถิตแิ ละระบาดวิทยา
2 (2-0-4)
CMM 205 Biostatistics and Epidemiology
ชีวสถิตเิ บือ้ งต้ น สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิจยั ทางวิทยาการระบาด การประมาณค่ าแบบจุดและแบบช่ วง
รู ปแบบการวิจยั และความคลาดเคลือ่ นทีพ่ บบ่ อยในงานวิจยั ทางวิทยาการระบาด การคัดกรองโรค การ
ทดสอบสมมติฐานกรณีหนึ่งตัวอย่ างและสองตัวอย่ าง
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.
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พจพ. 206 องค์ความรู้ พนื้ ฐานสาหรับวิชาแพทย์
4 (3-2-7)
CMM 206 Fundamentals of Medicine
การศึกษาพืน้ ฐานของชีวติ จากระดับโมเลกุลสู่ การทางานของเซลล์ เนือ้ เยือ่ อวัยวะและร่ างกาย องค์ ประกอบพืน้ ฐานทาง
เคมี สารชีวโมเลกุลและการสังเคราะห์ พลศาสตร์ ของเซลล์ โครงสร้ างภายในของเซลล์ สรีรวิทยาระดับเซลล์ เซลล์ ในบริบทของ
สิ่งแวดล้ อม การพัฒนาของสิ่งมีชีวติ หลายเซลล์ การมีชีวติ และการตายของเซลล์ในเนือ้ เยือ่ พยาธิวทิ ยาพืน้ ฐาน ปฏิกริ ิยาระหว่ าง
เซลล์และเนือ้ เยือ่ ต่อสิ่งแปลกปลอม เช่ น จุลชีพ ยา สารเคมี กลไกทีผ่ ดิ ปกติ เช่ นการเกิดเนือ้ งอกและมะเร็ง โครงสร้ างของเนือ้ เยือ่
อวัยวะและระบบอวัยวะของร่ างกาย บทบาทหน้ าทีแ่ ละการควบคุมของระบบอวัยวะต่างๆ บทบาทของระบบอวัยวะในภาวะธารงดุล
ของร่ างกาย หลักการทางเภสัชวิทยา เช่ น เภสัชพลศาสตร์ เภสัชจลศาสตร์ และเภสัชวิทยาคลินิก ปฏิกริยาระหว่ างกันของยาและการ
ใช้ ยาอย่ างสมเหตุสมผล
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
พจพ. 207 บทนาคลินิกและอาการวิทยา
4 (3-2-7)
CMM 207 Introduction to Clinic & Symptomatology
อาการแสดงที่สาคัญและพบบ่ อยของโรคในระบบต่ างๆทักษะทางคลินิก เช่ นการสัมภาษณ์ การ
ซักประวัติ และการตรวจร่ างกายการบันทึกข้ อมูลผู้ป่วย การเก็บสิ่งส่ งตรวจและหลักการแปลผลการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารและทาง
รังสีวทิ ยา หลักการใช้ ยาอย่ างสมเหตุผล หัตถการพืน้ ฐานทางการแพทย์
ทักษะพืน้ ฐานทีใ่ ช้ ในห้ องผ่าตัดและหอผู้ป่วยการประเมินสภาวะผู้ป่วย การวิเคราะห์ ให้ เหตุผล และ
ตัดสินใจทางคลินิก การติดต่ อสื่อสาร หลักการให้ คาแนะนากับผู้ป่วยและญาติ สิทธิผ้ปู ่ วย จริยธรรมในเวชปฏิบตั ิ
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.
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พจพ. 211 จากศาสตร์ แห่ งจีโนมและเวชศาสตร์ ปัจเจกบุคคลสู่ ชุมชน
3 (2-2-5)
CMM 211 From Genomics &Personalise Medicine to Community
หัวข้ อทีค่ รอบคลุมในหลักสู ตรนีจ้ ะรวมถึงหลักการของพันธุศาสตร์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างตัวแปรทางพันธุกรรมและความ
เสี่ยงต่ อการเกิดโรคและการตอบสนองต่ อยา การออกแบบ การใช้ และการแปล
ความหมายของการศึกษาทางพันธุกรรมของประชากรมนุษย์และโรค ปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรม และ
สิ่งแวดล้ อมสาหรับความผิดปกติทางพันธุกรรมทีซ่ ับซ้ อน เภสัชพันธุศาสตร์ การหาลาดับจีโนมเต็มรู ปแบบสาหรับการค้ นพบยีนก่อ
โรค โครงสร้ างประชากรและวงศ์ ตระกูลทางพันธุกรรม การใช้ ข้อมูลทางพันธุกรรมส่ วนบุคคลในทางการแพทย์ ประเด็นด้ าน
จริยธรรม กฎหมายและสังคมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการทดสอบทาง
พันธุกรรมส่ วนบุคคล ศักยภาพของพันธุศาสตร์ และการศึกษาจีโนมเพือ่ ให้ กระบวนทัศน์ ใหม่ สาหรับการ
ป้ องกัน 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.
พจพ. 212 โลหิตวิทยาและระบบนา้ เหลือง
3 (2-2-5)
CMM 212 Haematology and Lymphoreticular system
โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องอวัยวะทีผ่ ลิตเม็ดโลหิตตั้งแต่ ระยะเอ็มบริโอ กลไกสร้ างและการทาหน้ าทีข่ องเซลล์ เม็ดโลหิตชนิด
ต่ างๆและเกล็ดเลือด ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการสร้ างและการควบคุมการสร้ าง ตลอดจนความผิดปกติต่างๆในการสร้ างเม็ดโลหิตและ
ฮีโมโกลบินทั้งทีเ่ ป็ นโดยกาเนิดและทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลังตั้งแต่ ระดับยีนต์ การเกิดมะเร็งของเม็ดเลือดขาวและต่ อมนา้ เหลือง กลไกการ
แข็งตัวและการสลายลิม่ เลือด
ตลอดจนภาวะเลือดออกผิดปกติต่างๆ เลือดและส่ วนประกอบของเลือดรวมทั้งหลักการให้ เลือดและ
ส่ วนประกอบของเลือด หลักการรักษาความผิดปกติของระบบเลือดและนา้ เหลือง รวมถึงหลักการใช้ ยา กลไกการออกฤทธิ์ ข้ อบ่ งใช้
และผลข้ างเคียงของยาการป้ องกันและควบคุมโรคทางโลหิตวิทยา
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.
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พจพ.213 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 1
4 (3-2-7)
CMM 213 Immune System and Microbes 1
โครงสร้ างและหน้ าทีข่ องอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้ องกับระบบภูมคิ ้มุ กัน เซลล์ และการทาหน้ าทีใ่ นภาวะ
ปกติของระบบภูมคิ ้ มุ กัน รวมถึงสาเหตุและกลไกการเกิดความผิดปกติของระบบภูมคิ ้ มุ กัน กลไกการตอบสนองของระบบภูมคิ ้ มุ กัน
ต่ อสิ่งแปลกปลอมจุลชีพและกลไกการอักเสบ หลักการปลูกถ่ ายอวัยวะ การสร้ างเสริมภูมคิ ้ มุ กัน หลักการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
เพือ่ ช่ วยวินิจฉัยภาวะผิดปกติของระบบภูมคิ ้ มุ กันและยาทีเ่ กีย่ วข้ อง โครงสร้ าง รู ปร่ าง คุณสมบัติ และพันธุศาสตร์ ของแบคทีเรีย
ธรรมชาติ การแพร่ พนั ธุ์ ปัจจัยในการก่ อโรค พยาธิสรีรวิทยาพืน้ ฐานของการก่ อโรค พยาธิสภาพ และอาการและอาการแสดงทาง
คลินิกของระบบต่ างๆ หลักการเก็บสิ่งส่ งตรวจและการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารเพือ่ ช่ วยในการวินจิ ฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรีย การ
ทาลายจุลชีพ วิทยาการระบาด การป้ องกันและควบคุมโรคติดเชื้อทีม่ สี าเหตุจากแบคทีเรีย หลักการใช้ ยาปฏิชีวนะ กลไกการออกฤทธิ์
และผลข้ างเคียงของยา
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
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 ระบบภูมคิ ้ มุ กันและจุลชีพ 2
4 (3-2-7)
CMM 214 Immune System and Microbes 2
โครงสร้ าง รู ปร่ าง คุณสมบัติ การแพร่ พนั ธุ์ วงจรชีวติ และพันธุศาสตร์ ของเชื้อรา ไวรัสและปรสิต โรคติดเชื้อทีเ่ กิดจากจุล
ชีพดังกล่ าวทีพ่ บบ่ อยในประเทศไทย พยาธิสรีรวิทยาพืน้ ฐานของการก่ อโรค พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงทางคลินกิ ในระบบ
ต่ างๆ ภูมติ ้ านทานต่ อการติดเชื้อ หลักการเก็บสิ่งส่ งตรวจ และ การตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร เพือ่ ช่ วยในการวินิจฉัยโรคติดเชื้อจุลชีพ
ดังกล่ าว วิทยาการระบาด การป้ องกันและควบคุมโรค เภสัชวิทยาของยาต้ านจุลชีพดังกล่ าว กลไกการออกฤทธิ์ และผลข้ างเคียง
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 antiparasitic agents is also included in this course.
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พจพ. 215 ระบบประสาทวิทยา 1
4 (3-2-7)
CMM 215 Nurosciences 1
โครงสร้ าง และหน้ าทีต่ ้งั แต่ ระดับโมเลกุลของอวัยวะในระบบประสาท ตา และหู รวมทั้งการเจริญพัฒนาของอวัยวะใน
ระบบประสาท ตาและหู ความสัมพันธ์ ระหว่ างเซลล์ ประสาท วิถปี ระสาทสั่งการ วิถีประสาทความรู้ สึก วิถีประสาทการมองเห็น วิถี
ประสาทการได้ ยนิ วิถปี ระสาทการทรงตัว ใยประสาทของไขสันหลัง ก้ านสมอง สมองน้ อย สมองใหญ่ เส้ นประสาทไขสันหลัง และ
เส้ นประสาทสมองในระดับต่ างๆ รวมทั้งหลอดเลือดทีม่ าเลีย้ ง และระบบการไหลเวียนของนา้ หล่ อเลีย้ งสมองและไขสันหลัง
Scopes of this subject include neuroanatomy at gross and histology levels, embryonic development of the nervous
system (including brain, spinal cord, eyes, ear, and olfactory system), neurophysiology, and biochemistry of the nervous
system (i.e. neurotransmitters). Neurological pathways such as sensory and motor pathways, spino-thalamic tract, optical
pathway, auditory pathway, and olfactory pathway as well as the autonomic and peripheral nervous systems are emphasised. Important neural structures/tracts and such as spinal cords, cranial nerves, brain, and sensory receptors as well as
the cerebrospinal fluid system are also highlighted in this course.
พจพ. 216
ระบบประสาทวิทยา 2
4 (3-2-7)
CMM 216
Neurosciences 2
ระบบประสาทอัตโนมัติ สัญญาณประสาท และการถ่ ายทอดสัญญาณประสาท การสร้ าง การเก็บ และการหลัง่ สารสื่อ
ประสาท การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยา และชีวเคมี กลไกการออกฤทธิ์ของยารวมทั้งผลข้ างเคียงของยาทีใ่ ช้ ในการรักษาความ
ผิดปกติหรือโรคในระบบระบบประสาท 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)

CMM 031 Principle Medicine 1
พืน้ ฐานโครงสร้ างภัพควิทยา เนื้อเยื่อกายวิภาค หน้ าที่ของอวัยวะเกี่ยวกับระบบผิวหนัง
กล้ ามเนื้อ โครงสร้ างกระดูกของร่ างกาย ระบบหัวใจหลอดเลือด และระบบการหายใจ นาไปสู่ อาการ
อาการแสดงสาคัญ การประเมินสภาวะผู้ป่วย การวิเคราะห์ ให้ เหตุผล และตัดสินใจทางคลินิก การเก็บ
สิ่งส่ งตรวจ แปลผลทางห้ องปฏิบตั กิ าร และรังสีวทิ ยา การประเมินปัญหาผู้ป่วย ตัดสินใจทางคลินิก การ
ติดต่ อสื่อสาร หลักการให้ คาแนะนากับผู้ป่วยและญาติ สิทธิผ้ปู ่ วย จริยธรรมในเวชปฏิบัติ
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.032 หลักการทางเวชกรรม 2

4 (3-1-11)

CMM 032 Principle Medicine 2
พืน้ ฐานโครงสร้ างภัพควิทยา เนื้อเยื่อ กายวิภาค หน้ าที่ ของอวัยวะเกี่ยวกับระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ ต่ อมไร้ ท่อและระบบสืบพันธุ์ นาไปสู่ อาการ อาการแสดงสาคัญ การประเมินสภาวะ
ผู้ป่วย การวิเคราะห์ ให้ เหตุผล และตัดสินใจทางคลินิก การเก็บสิ่งส่ งตรวจ แปลผลทางห้ องปฏิบัตกิ าร และรังสีวทิ ยา การประเมิน
ปัญหาผู้ป่วย ตัดสินใจทางคลินิก การติดต่ อสื่อสาร
หลักการให้ คาแนะนากับผู้ป่วยและญาติ สิทธิผ้ปู ่ วย จริยธรรมในเวชปฏิบัติ
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. 033 พยาธิวทิ ยา

4 (3-1-11)

CMM 033 Pathology
ศึกษาความผิดปกติกายวิภาคทีท่ าให้ เกิดความผิดปกติของระบบต่างๆของร่ างกาย
ความผิดปกติโครงสร้ างร่ างกายแต่
กาเนิด ทาลายเซลล์ ทีก่ ่ อให้ เกิดโรคในมนุษย์ และการส่ งตรวจทางพยาธิวทิ 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.
กลุ่มวิชาชีพ
หมวดวิชาชีพบังคับ
หมวดวิชาชีววิทยาช่ องปาก
ทพ.311

กายวิภาค และการพัฒนาของอวัยวะช่ องปาก

DS 311

Anatomy and Development of Oral Tissue

3 (2-2-5)

ส่ วนประกอบของช่ องปาก กายวิภาคและจุลกายวิภาคของอวัยวะในช่ องปาก การสร้ างและการเจริญของฟั น การสร้ าง
กระดูก รวมถึงความผิดปกติของฟัน
Oral components, anatomy and histology of oral structures, tooth formation and development, bone generation, dental anomalities
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ทพ.312 การเจริญเติบโตของกะโหลกศีรษะและใบหน้ า

1 (1-0-2)

DS 312 Craniofacial Development
การเจริญเติบโตและพัฒนาของกะโหลกศีรษะ ใบหน้ า ทั้งระหว่ างอยู่ในครรภ์ มารดา และหลังคลอด ตลอดจนความ
ผิดปกติในทุกขั้นตอนของการสร้ างอวัยวะทีเ่ กีย่ วข้ อง
Development of the craniofacial regions in prenatal and postnatal periods as well as developmental deformities of these structures
ทพ.313

สิ่งแวดล้ อมในช่ องปาก

DS 313

Oral Environment

3 (2-2-5)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษา หรือ ศึกษาพร้ อมกับวิชา ทพ.311 กายวิภาค และการพัฒนาของ
อวัยวะช่ องปาก
สภาวะแวดล้ อมของช่ องปากส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับสรี รวิทยา ชี วเคมี จุลชี ววิทยาและวิทยาภูมิค้ ุมกัน กระบวนการเกิด
เดนทัลไบโอฟิ ล์ ม การทางานของต่ อมนา้ ลาย กลไกการรับความรู้ สึกของฟัน การตอบสนองของเนือ้ เยือ่ ภายในช่ องปากต่ อสิ่งกระตุ้น
Prerequisite: Have earned credit of DS 311 Anatomy and Development of Oral Tissue or 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

วิทยาการโรคฟันผุ

DS 314

Cariology

3 (2-2-5)

แบคทีเรียทีเ่ ป็ นสาเหตุของโรคฟันผุ อาหารและโรคฟั นผุ ลักษณะรอยโรคฟั นผุในทางคลินิกและจุลกายวิภาคของโรค
ฟันผุ การพิเคราะห์ และการทานายโรคฟันผุ เมตาโบลิสมของฟลูออไรด์ และกลไกการควบคุมโรคฟันผุโดยฟลูออไรด์ การใช้ สารเคมี
ในการควบคุมเดนตัลไบโอฟิ ล์ ม
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.
หมวดวิชาวินิจฉัยโรคและศัลยศาสตร์ ช่องปาก
ทพ.322 พืน้ ฐานทางภาพถ่ ายวินจิ ฉัยของช่ องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า

3 (2-2-6)

DS 322 Principle of Oral and Maxillofacial Imaging
หลักการพืน้ ฐานทางฟิ สิ กส์ ของรังสี เอกซ์ กระบวนการสร้ างภาพถ่ ายรั งสี ของอวัยวะในช่ องปาก กระดูกขากรรไกร
และใบหน้ าจากฟิ ล์ มเอกซเรย์ และจากภาพถ่ ายรั งสี ในระบบดิจิทอล หลักการและเทคนิคการถ่ ายภาพรั ง สี ท้งั ในและนอกช่ องปาก
หลักการแปรผลภาพถ่ ายรังสีของลักษณะทางกายวิภาคปกติ มาตรการควบคุมอันตรายจากการใช้ รังสี หน่ วยวัดรังสี ผลทางชีววิทยา
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ของรังสีเอกซ์ หลักการพืน้ ฐานยุคใหม่ ด้านรังสีวนิ ิจฉัยในทางการแพทย์ และทันตแพทย์ ปฏิบัติการถ่ ายภาพรังสี ท้งั ในและนอกช่ อง
ปากด้ วยเทคนิคต่ างๆ การควบคุมการใช้ ปริมาณรังสี วิธีการป้ องกันอันตรายที่เกิดจากรังสี การควบคุมการติดเชื้อจากการถ่ ายภาพ
รังสี กระบวนการล้ างฟิ ล์ มและวิธีการควบคุมคุณภาพของภาพถ่ ายรังสี การแปลผลภาพถ่ ายรังสีของลักษณะกายวิภาคปกติ
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 เวชศาสตร์ ช่องปาก

2 (2-0-4)

DS 323 Oral Medicine
กระบวนการวินิจฉัยโรครอยโรคประกอบด้ วยการซักประวัตทิ างด้ านการแพทย์ และทาง
ทันตรรม การตรวจสภาพร่ างกายทั่วไป การตรวจภายนอกและภายในช่ องปาก สมุฏฐานของโรค การแปรผลภาพถ่ ายรั งสี และ
ผลต่ าง ๆ จากการตรวจพิเศษชนิดอืน่ ๆ รวมทั้งการตรวจทางห้ องปฎิบัติการ การพิเคราะห์ แยกโรค การวินิจฉัย อาการและอาการ
แสดงทีป่ รากฎในช่ องปากของโรคทีเ่ กิดขึน้ ภายในช่ องปาก 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
ทพ.324 พยาธิวทิ ยาช่ องปาก

3 (3-0-6)

DS 324 Oral Pathology
สาเหตุของโรคความผิดปกติ การเปลีย่ นแปลงรู ปร่ างโครงสร้ าง และลักษณะทางพยาธิวทิ ยาของโรคหรือความผิดปกติ
ที่เกิดขึน้ กับอวัยวะและระบบต่ าง ๆ ในช่ องปาก ประกอบด้ วย รอยโรคของเนือ้ เยื่ออ่ อน ถุงน้าและมะเร็งบริ เวณกระดูกขากรรไกร
และใบหน้ า โรคหรื อความผิดปกติของต่ อมน้าลาย โรคหรื อความผิดปกติของต่ อมน้าเหลือง โรคหรื อความผิดปกติ ของต่ อม
นา้ เหลือง โรคหรือความผิดปกติของระบบประสาท การตัดชิ้นเนือ้ ส่ งตรวจเพื่อการวินิจฉัยขั้นสุ ดท้ าย ปฎิบัติงานวินิจฉัยรอยโรค
ในช่ องปากและอวัยวะใกล้ เคียงด้ วยลักษณะทางจุลพยาธิวทิ 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.
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ทพ.421 ศัลยศาสตร์ ช่องปาก

4 (3-2-7)

DS 421 Oral Surgery
การตรวจพิเคราะห์ วินิจฉัยและการจัดการอาการปวดบริเวณขากรรไกรและใบหน้ า ศึกษา
หลักการควบคุมการติดเชื้อ โรคติดเชื้อทีค่ วรระวังทางทันตกรรม การใช้ ยาปฏิชีวนะและยาแก้ ปวดทาง
ทันตกรรม การใช้ ยาชาเฉพาะที่ทางทันตกรรม การถอนฟั นและการผ่ าฟั นคุด การผ่ าตัดเล็กภายในช่ องปาก เช่ น การผ่ าตัดเพื่อ
เตรียมการ ใส่ ฟัน การปลูกฟัน ฯลฯ รวมถึงการดมยาสลบและการให้ ยาลดความกังวล
ปฏิบัตงิ านเทคนิคการฉีดยาชา วิธีการถอนฟันและการผ่าฟันคุดในแบบจาลอง
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.
ทพ.422

ศัลยศาสตร์ ช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้ า

DS 422

Oral and Maxillofacial Surgery

3 (3-0-6)

การประเมินและการจัดการกับภาวะโพรงอากาศแม็กซิลลาอักเสบที่เกี่ยวข้ องกับฟั น การติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากฟั น
และวิธีการจัดการ การตรวจพิเคราะห์ โรคเกีย่ วกับต่ อมนา้ ลาย การตรวจพิเคราะห์ และการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อบริเวณช่ องปาก
ใบหน้ าและลาคอ วิธีการประเมินและการดูแลรักษาผู้ป่วยทีไ่ ด้ รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้ า การรักษาโดยการฝัง
รากเทียมภายในช่ องปากและการบูรณะขากรรไกรและใบหน้ าร่ วมกับการฝังรากเทียม
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

DS.423

Treatment Planning in Dentistry

1 (1-0-2)

หลักการวางแผนการบาบัดรักษาแบบองค์ รวมเพือ่ ส่ งเสริม ป้ องกัน บาบัดรักษาและฟื้ นฟู
สภาพโรคในช่ องปาก หน้ าทีแ่ ละบทบาทของทันตแพทย์ ในการอธิบายข้ อดีและข้ อเสีย ตลอดจนแนวทาง
ในการรักษาแก่ ผ้ปู ่ วยตามคาประกาศสิทธิของผู้ป่วย วิธีการตัดสินใจเพือ่ หาทางเลือกของการบาบัดรักษา
ร่ วมกันระหว่ างทันตแพทย์ และผู้ป่วย การให้ คายินยอมของผู้ป่วย ความสาคัญของเวชระเบียนผู้ป่วย การ
รักษาความลับของผู้ป่วย และแนวทางปฏิบัตใิ นการส่ งต่ อผู้ป่วยระหว่ างเพือ่ นร่ วมวิชาชีพและต่ างสาขา
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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.
ทพ.424 เภสัชวิทยาคลินิกทางทันตกรรม

1 (1-0-2)

DS 424 Clinical Pharmacology in Dentistry
การประยุกต์ องค์ ความรู้ ด้านเภสัชวิทยาเพื่อการดูแลผู้ป่วยทางด้ านทันตกรรม การใช้ ยาเพื่อรักษาโรคในช่ องปากและ
กระดูกขากรรไกร ตั้งแต่ โรคของฟัน โรคปริทนั ต์ โรคเยือ่ เมือกช่ องปาก โรคข้ อต่ อขากรรไกร รอยซึ่งเกิดจากการปวดบริเวณใบหน้ า
และขากรรไกร
การใช้ ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคทางระบบต่ าง ๆ และอันตรกิริยาระหว่ างยาที่ใช้ รักษาผู้ป่วยโรคทางระบบกับยานีใ้ ช้ บ่อย
ในทางทันตกรรม เช่ น ยาชา ยาต้ านจุลชีพ ยาแก้ ปวด
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.425 ทันตกรรมโรงพยาบาล

4 (3-2-7)

DS 425 Hospital Dentistry
การปฏิบัตงิ านในโรงพยาบาล วิธีการอ่ านเวชระเบียน บันทึกการบาบัดรักษา การปรึกษา การส่ งต่ อ การเขียนคาสั่ งการรักษา
ในเวชระเบียนของผู้ป่วยใน การเตรียมผู้ป่วย การวางแผนการบาบัดรักษาและการให้ การรักษาทางทันตกรรมสาหรับผู้ป่วยที่มีโรคทาง
ระบบ การแก้ ไขภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรม หลักการช่ วยชีวติ ขั้นพืน้ ฐานและขั้นสู ง ความผิดปกติของขากรรไกรและใบหน้ า กรณีที่เป็ น
ตั้งแต่ กาเนิดและเกิดขึน้ ภายหลัง
ปฏิบัตติ รวจผู้ป่วย เขียนบันทึกการรักษาและส่ งต่ อ การตรวจผู้ป่วยทีม่ โี รคทางระบบ การฝึ กปฏิบัตวิ ธิ ีการช่ วยชีวิตใน
หุ่นจาลอง
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
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referral, physical examination in patient with systemic disease, and model practice in basic life
support.
หมวดวิชาสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปาก
ทพ.431 ทันตกรรมป้ องกันและการสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปาก

1 (1-0-2)

DS 431 Preventive Dentistry and Oral Health Promotion
ความสาคัญ หลักการของการสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากและการป้ องกันโรคระดับต่ างๆ ความแตกต่ างระหว่ างทันตก
รรมป้ องกันระดับบุคคล 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 วิทยาการระบาดสุ ขภาพช่ องปากพืน้ ฐาน

1 (1-0-2)

DS 432 Basic Oral Epidemiology
พืน้ ฐานแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการระบาดและสาธารณสุ ขศาสตร์ การรวบรวม วิเคราะห์ แปรผลและนาเสนอข้ อมูล
ภาวะสุ ขภาพช่ องปากระดับกลุ่ม โดยเน้ นภาวะสุ ขภาพช่ องปากที่เป็ นปัญหาสาธารณสุ ขของประเทศไทย ได้ แก่ โรคฟั นผุ โรคปริ
ทันต์ ภาวะฟันตกกระ มะเร็งช่ องปาก
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 การวางแผนสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากระดับชุมชนและเครือข่ าย

4 (3-2-7)

DS 433 Oral Health Promotion Planning at the Community and Network Levels
เลือกและประยุกต์ หลักฐานทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์ ทฤษฎีการสร้ างเสริมสุ ขภาพและทฤษฎีการวางแผนงาน/
โครงการสุ ขภาพ ทฤษฎีการประเมินผลและประเมินกระบวนการเพื่อสร้ าง ปรับปรุ ง หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุ ขภาพ/ สุ ขภาพ
ช่ องปากด้ วยกระบวนทัศน์ การพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่มเป้ าหมายต่ างๆ
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
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ทพ.434 ทันตกรรมจัดฟันพืน้ ฐาน
DS 434

4 (3-2-7)

Basic Orthodontics
การเจริญเติบโตของกระดูกของกะโหลกศีรษะใบหน้ าและขากรรไกร ภายหลังคลอด พัฒนาการ

และรูปแบบของการสบฟันแบบปกติ การจาแนกลักษณะการสบฟันทีผ่ ดิ ปกติและสาเหตุของความผิดปกติ
การทาหน้ าทีข่ องระบบบดเคีย้ ว กลไกการเคลือ่ นฟันและปฏิกริ ิยาของเนือ้ เยือ่ หลักพืน้ ฐานการแก้ ไขความผิดปกติของการสบฟันด้วย
เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้และชนิดติดแน่ น วิธีการตรวจภายนอกและภายในช่ องปากเพือ่ ใช้ ในการวินิจฉัยปัญหาการสบฟันของผู้ป่วย การ
วิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ ของการเจริญเติบโตของกระดูกกะโหลกศีรษะและใบหน้ า รวมทั้งการสบฟันจากภาพถ่ าย ภาพถ่ ายรังสี และ
แบบจาลองฟัน การวินิจฉัยความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้ ารวมถึงการสบฟันและวางแผนการรักษาเบือ้ งต้นของผู้ป่วยใน
แต่ ละกลุ่มอายุ
ทันตวัสดุทเี่ กีย่ วข้ องกับทันตกรรมจัดฟัน การรักษาความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้ าร่ วมกับทันตกรรมสาขา
อืน่ ๆ การคงสภาพหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน ข้ อจากัดและผลข้ างเคียงของการจัดฟัน การดูแลผู้ป่วยในระหว่ างรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน การจาแนกผู้ป่วยและส่ งต่ อให้ ทนั ตแพทย์ จดั ฟัน
ปฏิบัตกิ ารการวิเคราะห์ แบบจาลองฟัน ภาพถ่ ายรังสี และการดัดลวดขั้นพืน้ 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

ทันตกรรมผู้สูงอายุ

DS 435

Geriatric Dentistry

2 (2-0-4)

การประยุกต์ องค์ ความรู้ เรื่ องการเปลี่ยนแปลงร่ างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับสุ ขภาพช่ องปาก
การเปลี่ยนแปลง การเสื่ อมสภาพ และพยาธิสภาพของกระดูกขากรรไกรใบหน้ า อวัยวะในช่ องปากของผู้สูงอายุ ตลอดจนสภาวะ
เปลีย่ นแปลงในด้ านอารมณ์ สังคม และคุณภาพชีวติ หลักการดูแลและฟื้ นฟูสุขภาพช่ องปากของผู้สูงอายุแบบองค์ รวม
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
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ทพ.531

ทันตกรรมสาหรับเด็ก

DS 531

Pediatric Dentistry

4 (3-2-7)

พัฒนาการด้ านร่ างกาย และจิตใจของเด็กวัยต่ างๆ รวมถึงความร่ วมมือในการรักษาทาง
ทันตกรรม บทบาทของผู้ปกครองและทันตแพทย์ ในการรั กษาผู้ป่วยเด็ก หลักการและวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กให้ ร่วมมือในการ
รั กษา โดยใช้ หลักจิตวิทยาและวิ ธีการอื่นที่ไม่ ใช้ ยา วิธีการตรวจวินิจฉั ย แปรผลจากภาพถ่ ายรั งสี การจัดการกับภยันตรายที่เกิด
ขึน้ กับฟันหน้ านา้ นม การวางแผนการรักษา กระบวนการรักษาและทันตกรรมป้ องกันสาหรับเด็ก
ปฏิบัตกิ ารใส่ แผ่นยางกันน้าลาย การเคลือบหลุมร่ องฟั นด้ วยสารเรซิน การบูรณะฟั นน้านมด้ วยเทคนิคการรักษา ทัน
ตกรรมแบบมินิมมั อินเตอร์ เวนชันการรักษาคลองรากฟันนา้ นม การทาครอบฟันโลหะไร้ สนิมในฟันนา้ นม และการทาเครื่องมือกันที่
ในสถานการณ์ จาลอง
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.
ทพ.631

การฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากภาคสนาม

DS 631

Field Practice on Oral Health Promotion

4 (0-8-4)

ปฏิบัตงิ านในหน่ วยบริการสุ ขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อวางแผน ดาเนินการและประเมินผลการสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ อง
ปากร่ วมกับชุมชนและ/หรือเครือข่ าย ให้ สอดคล้ องกับบริบทของสังคม การเมืองและทรัพยากรท้ องถิ่นภายใต้ กระบวนการทัศน์ การ
พัฒนาอย่ างมีส่วนร่ วม ร่ วมไปกับการประยุกต์ ใช้ หลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัยและทฤษฎีด้านต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รายวิชานี้มี
การศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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 application Field workshop is provided.
Evaluation will be satisfied (S) and unsatisfied (U)
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หมวดวิชาทันตกรรมอนุรักษ์
ทพ.242

ทันตกายวิภาคศาสตร์

DS 242

Dental Anatomy

1 (1-0-2)

ระบบการเรียกชื่อและสั ญลักษณ์ ของฟั นน้านมและฟั นแท้ จานวน เวลาการขึน้ และหลุดของฟั นน้านม จานวน เวลา
การขึน้ ของฟันแท้ รู ปร่ างลักษณะ ขนาด หน้ าทีแ่ ละส่ วนประกอบโครงสร้ างของฟันนา้ นมและฟันแท้ ในมนุษย์ รวมถึงความสัมพันธ์
ของฟันในขากรรไกร
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

ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์

DS 243

Dental Anatomy Laboratory

1 (0-3-2)

ปฏิบัตกิ ารจาแนกฟัน ฝึ กหัดแกะสลักตัวฟันแท้ ได้ แก่ ฟันหน้ า ฟันกรามน้ อย ฟันกรามบนและล่ างด้ วยขีผ้ งึ้ ทางทันตก
รรม ฝึ กหัดการพิมพ์ ปากด้ วยอัลจิเนต การเทรอยพิมพ์ ด้วยเดนทัลสโตน การต่ อฐานแบบหล่ อ การตัดแต่ งแบบหล่ อเพื่อทาแบบหล่ อ
ศึกษา การนาแบบหล่ อศึกษาบน-ล่ างเข้ าเครื่องกลอุปกรณ์ ขากรรไกรจาลอง
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
ทพ.245

ทันตวัสดุศาสตร์

DS.245

Dental Materials

3 (2-3-6)

มาตรฐานสากลและข้ อกาหนดของทันตวัสดุ ความเข้ ากันได้ของวัสดุทางทันตกรรมกับเนีอ้ เยือ่ วัสดุเพือ่ งานทันตก
รรมหัตถการ ได้ แก่ อมัลกัม และโลหะเจือทอง เรซินคอมโพสิต กลาสไอโอโนเมอร์ cavity liners วัสดุปิดหลุมร่ องฟัน วัสดุอุดคลอง
รากฟัน วัสดุอุดฟันชั่วคราว วัสดุเพือ่ การยึดและกรรมวิธี
(Adhesive bonding and mechanism) ซิเมนต์ ชนิดต่ างๆ วัสดุพมิ พ์ ปากอัลจิเนต วัสดุทใี่ ช้ ในงาน
ทันตกรรมประดิษฐ์ ประกอบด้ วย โลหะ โลหะผสม และการเหวีย่ งโลหะ โลหะบัดกรีและการเชื่อมโลหะ
เซรามิกทางทันตกรรม และการขึน้ รู ปด้ วยเซรามิก ผลิตภัณฑ์ ยปิ ซัม เช่ น พลาสเตอร์ พลาสเตอร์ หิน วัสดุทาเบ้ า ขีผ้ งึ้ พอลิเมอร์ ใน
งานทันตกรรมประดิษฐ์ ได้ แก่ วัสดุทาฐานฟันเทียมพอลิเมอร์ ฟันเทียม วัสดุทาครอบฟันชั่วคราว วัสดุพมิ พ์ ปาก คอมพาวน์ ซิเมนต์
ชั่วคราว และซิเมนต์ถาวร ฝึ กปฏิบัตกิ ารทดสอบคุณสมบัตทิ นั ตวัสดุ
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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 ปริทนั ตวิทยา

4 (3-2-7)

DS 341 Periodontology
วิทยาการระบาดของโรคปริ ทันต์ ตลอดจนการกลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรค การจาแนกโรคปริทันต์ การตรวจ
วิเคราะห์ การวินิจฉัยโรค การพยากรณ์ โรค และการวางแผนการรักษา วิธีการควบคุมคราบจุลินทรี ย์ด้วยวิธีกลและการใช้ สารเคมี
หลักการรั กษาโรคปริทันต์ ด้วยวิธีไม่ ใช้ การผ่ าตัด เช่ น การขูดหินน้าลาย การเกลารากฟั น การใช้ ยาต้ านจุลชี พ หรือเคมีบาบัด และ
ด้ วยวิธีการผ่าตัดเพือ่ ฟื้ นฟูสภาพปริทนั ต์ กระบวนการหายของแผลภายหลังการรักษา การบาบัดฉุกเฉิน ในกรณีทมี่ อี าการเฉียบพลัน
ตลอดจนการดูแลรักษาเพือ่ คงสภาพปริทนั ต์ หลังจากทีไ่ ด้ รับการรักษาแล้ ว
ปฏิบัตกิ ารตรวจสุ ขภาพช่ องปากเกีย่ วกับสภาพปริทนั ต์ การใช้ เครื่องมือขูดหินน้าลายในหุ่นจาลองและผลัดกันขูดหิน
นา้ ลายในนักศึกษาด้ วยกันเอง
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.342 ทันตกรรมหัตถการ
DS 342

3 (3-0-6)

Operative Dentistry
ความเสี ยหายต่ อเนื้อเยื่อแข็งของฟั นที่เกิดจากฟั นผุและการสึ กของฟั นชนิดต่ างๆ การแบ่ งลักษณะของฟั นผุและการ

เตรียมโพรงฟั นชนิดต่ างๆ หลักการเตรียมโพรงฟั นและการยึดติดของวัสดุอุดฟั นต่ อเนือ้ ฟั นต่ างๆ ข้ อจากัดและปัญหาทางคลินิกที่
เกีย่ วข้ องของวัสดุชนิดต่ างๆ ทีใ่ ช้ ในการบูรณะและการป้ องกันโพรงประสาทฟัน เช่ น วัสดุอมัลกัม คอมโพสิตและกลาสไอโอโนเมอร์
ซีเมนต์ การวินิจฉัยโรคฟันผุทางคลินิก การตรวจเช็คฟันและวิธีตรวจสอบอืน่ ๆ การวางแผนการรักษา การเตรียมช่ องปากของผู้ป่วย
ขั้นตอนและปัจจัยต่ างๆ ที่ควรคานึงถึงระหว่ างการเตรี ยมโพรงฟั นและการอุดฟั นแบบชั่ วคราวและถาวร การเลือกวัสดุอุดฟั นที่
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เหมาะสมในสถานการณ์ ต่างๆ การขัดแต่ งวัสดุอุดฟั นชนิดต่ างๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึน้ ได้ ในระยะสั้ นและระยะยาวต่ อเนือ้ เยื่อต่ างๆ
ของฟันและช่ องปากจากการกรอและอุดฟันซึ่งสามารถนาไปสู่ ความสาเร็จหรือความล้ มเหลวของการรักษา
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
ทพ.343

ปฏิบัตกิ ารทันตกรรมหัตถการ

DS 343

Operative Dentistry Laboratory

2 (0-6-4)

ปฏิบัตกิ ารใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ ทาฟั น ระบบงานต่ างๆ ของเก้ าอีท้ าฟั น การบารุ งรักษาและการฆ่ าเชื้อเครื่องมือเบือ้ งต้ น
การบันทึก และอ่ านผลการตรวจสภาพฟันทางคลินิกตามลักษณะต่ างๆ ของฟันในสถานการณ์ จาลอง ปฏิบัติการในหุ่นผู้ป่วยจาลองเพื่อฝึ ก
ทักษะหัตถการด้ านการใช้ กระจกทาฟันการควบคุมความชื้น วิธีใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ ชนิดต่ างๆ ในการเตรียมและอุดโพรงฟั น ขั้นตอน
การกรอฟันเพือ่ เตรียมโพรงฟันเบือ้ งต้ นทุกประเภทในช่ องปากทั้งฟันหน้ าและหลัง และเทคนิคการอุดฟันต่ างๆ ทีเ่ หมาะสม
ปฏิบัตกิ ารกรอและบูรณะฟั นต่ างๆ จากการบูรณะฟั นเชิงอนุรักษ์ ถึงการบูรณะโพรงฟั นที่มีขนาดใหญ่ ทั้งในฟั นหน้ า
และฟันหลังด้ วยวัสดุทเี่ หมาะสม เช่ น อมัลกัม วัสดุคอมโพสิต เรซิน และกลาสไอโอโนเมอร์ ซีเมนต์ การแข็งตัวหรือบ่ มตัวและการ
ขัดแต่ งวัสดุและการตรวจเช็คการสบฟัน การตัดซ่ อมวัสดุอุดฟันทีช่ ารุดเชิงอนุรักษ์
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.
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ทพ.441 วิทยาเอ็นโดดอนท์

3 (3-0-6)

DS 441 Endodontology
การตอบสนองของเนือ้ เยือ่ ประสาทฟันต่ อสิ่งกระตุ้น การเกิดพยาธิสภาพของเนือ้ เยือ่ ประสาทฟัน และเนือ้ เยื่อรอบราก
ฟั น หลักการและวิธีการบาบัดรักษาคลองรากฟั น โรคทางระบบที่อาจมีผลต่ อการรักษา ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ ได้ ใ นระหว่ าง
การบาบัดและวิธีป้องกัน กระบวนการหายของเนือ้ เยือ่ รอบรากฟัน วิธีการประเมินความสาเร็จและล้ มเหลวของการรักษาคลองราก
ฟัน หลักการในการบูรณะฟัน การฟอกสีฟันภายหลังการรักษาคลองรากฟันแล้ ว และการจัดการกับภยันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับฟันแท้
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
ทพ.442

ปฏิบัตกิ ารวิทยาเอ็นโดดอนท์

DS 442

Endodontic Laboratory

1 (0-3-2)

ปฏิบัติการรักษาคลองรากฟั น ได้ แก่ การใส่ แผ่ นยางกันน้าลาย การเปิ ดทางเข้ าสู่ เนื้อเยื่อในโพรงฟั น การเตรียมคลอง
รากฟั น การวัดความยาวรากฟั น การใส่ ยาในคลองรากฟั น การอุดคลองรากฟั น การถ่ ายภาพรั งสี ในฟั นที่รักษารากฟั น รวมทั้ง
วิธีการใช้ วสั ดุและอุปกรณ์ ในขั้นตอนต่ างๆ ของการรักษาคลองรากฟัน
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 ทันตกรรมเพือ่ ความสวยงาม

1 (1-0-2)

DS 641 Aesthetic Dentistry
แนวทางการรักษาแบบบูรณาการซึ่ งนาเสนอความรู้ จากสหวิทยาการทั้งทางทันตกรรมและวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่
เกีย่ วข้ องกับงานทันตกรรมเพือ่ ความสวยงามศาสตร์ ต่างๆด้ านความสวยงาม หลักฐานองค์ ความรู้ และการทบทวนวรรณกรรมทั้งใน
แง่ ศาสตร์ และศิ ลป์ ต่ างๆของความสวยงาม การวางแผนการรั กษาและเทคนิควิธีการบันทึกข้ อมู ลที่ต้องน ามาใช้ ในคนไข้ จริ ง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีของทันตวัสดุทมี่ สี ีเหมือนฟันธรรมชาติ การอภิปรายกับผู้ป่วยถึงแนวทางการปรับแก้ รอยยิม้ ที่มีปัญหา
ทั้งระดับง่ ายและซับซ้ อน การฟอกสี ฟันการบูรณะด้ วยเรซินคอมโพสิ ต การใช้ วีเนียร์ เซรามิค การครอบฟั นด้ วยเซรามิคล้ วนหรื อ
การครอบฟันเซรามิคร่ วมกับโลหะ
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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หมวดวิชาทันตกรรมฟื้ นฟู
ทพ.351

ระบบบดเคีย้ ว

DS 351

Masticatory System

1 (1-0-2)

โครงสร้ างและหน้ าที่กล้ ามเนื้อบดเคีย้ ว ข้ อต่ อขากรรไกร ฟั น อวัยวะปริ ทันต์ และอวัยวะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง การทา
หน้ าทีข่ องระบบประสาททีท่ าหน้ าทีค่ วบคุมการทางานของระบบบดเคีย้ ว การเคลือ่ นทีข่ องขากรรไกรแบบสุ ดขอบและการเคลื่อนที่
ตามหน้ าที่ การเคลือ่ นทีข่ องคอนดายล์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างด้ านสบฟั นกับลักษณะการเคลื่อนที่ของขากรรไกร กลไกการบดเคีย้ ว
และวงเคีย้ ว การทาหน้ าที่ของระบบบดเคีย้ ว เช่ น การกลืน การบดเคีย้ ว การพูด รวมถึงการทางานนอกหน้ าที่ของระบบบดเคีย้ ว
เช่ น การกัดเน้ นฟัน นอนกัดฟัน
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 าและช่ องปาก

DS 352

Head, Face and Oral Pain

2 (1-2-3)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้ อมกับวิชา ทพ.351 ระบบบดเคีย้ ว
ความเจ็บปวดบริ เวณช่ องปากและใบหน้ า โดยเน้ นความผิดปกติข้อต่ อขากรรไกรและระบบบดเคีย้ ว ระบาดวิทยา
ลักษณะความผิดปกติ การวินิจฉัยแยกโรค การบาบัดความผิดปกติข้อต่ อขากรรไกรและระบบบดเคีย้ วด้ วยวิธีต่างๆ รวมถึงการใช้
เฝื อกสบฟัน ปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับเฝื อกสบฟัน ได้ แก่ การพิมพ์ ปาก การหาความสัมพันธ์ ในศู นย์ การเข้ าแบบจาลองการสบฟัน การแต่ง
ขีผ้ งึ้ เฝื อกสบฟัน และการกรอแก้ ไขเฝื อกสบฟันเพือ่ ใส่ ในช่ องปาก
Prerequisite: Have earned credit of DS 351 Masticatory System or 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

ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมทั้งปาก

DS 451

Complete Denture

2 (2-0-4)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
หลักและวิธีประดิษฐ์ ฟันเทียมทั้งปาก ตั้งแต่ การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การเตรี ยมช่ องปากก่ อนการบาบัดด้ วย
ฟันเทียมทั้งปาก การพิมพ์ ปากเพือ่ ทาแบบหล่ อศึกษา การทาถาดพิมพ์ ปากเฉพาะบุคคล การปั้นขอบ การพิมพ์ ปากขั้นสุ ดท้ าย การทา
บอกซ์ ซิงและเทแบบหล่ อหลัก การทาฐานบันทึกและแท่ นกัด การบันทึกความสัมพันธ์ ของขากรรไกร การเลือกฟัน การเรียงฟั นและ
การลองฟั น การแต่ งขี้ผงึ้ เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การเปลี่ยนขี้ผงึ้ เป็ นอะคริลิก การทาวิธีติดตั้งชิ้นหล่ อบนอุปกรณ์ กล
ขากรรไกรจาลองซ้าในห้ องปฏิบัตกิ ารและในคลินิก การขัดแต่ งฟันเทียม การใส่ ฟันเทียมทั้งปาก ข้ อแนะสาหรับผู้ป่วยที่ใส่ ฟันเทียม
ทั้งปาก การแก้ ไข และติดตามผลการรักษา การทาฟันเทียมเดีย่ วบนและล่ าง การซ่ อมฟันเทียม การเสริมฐาน และการเปลีย่ นฐานฟั น
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

ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมทั้งปาก

DS 452

Complete Denture Laboratory

2 (0-6-4)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารทาถาดพิมพ์ ปากเฉพาะบุคคลสาหรับทาฟั นเทียมทั้งปาก การปั้นขอบถาดพิมพ์ ด้วยคอมปาวด์ การทาฐานบันทึก
และแท่ นกัด การบันทึกเฟซโบว์ การบันทึกความสั มพันธ์ ของขากรรไกร การยึดแบบหล่ อหลักพร้ อมฐานบันทึกและแท่ นกัดบนกลอุปกรณ์
ขากรรไกรจาลอง การเรียงฟั นหน้ าบน-ล่ าง การเรียงฟั นหลัง การแต่ งขีผ้ งึ้ เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การอัดอะคริลิก การขัดแต่ งฟั น
เทียมทั้งปาก และการซ่ อมฟันเทียม
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

ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้

DS 453

Removable Prosthodontics

3 (3-0-6)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ. 243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การเตรียมช่ องปากก่ อนการรักษาด้ วยฟั นเทียมบางส่ วนถอดได้ ทั้งชนิดมีโครงโลหะ
ฟั นเทียมบางส่ วนถอดได้ ชนิดอะคริลิกแบบที่มีและไม่ มีตะขอลวดดัด การออกแบบฟั นเทียมบางส่ วนถอดได้ การเตรียมฟั นหลัก
เพื่อรองรั บส่ วนพักและตะขอของฟั นเทียมบางส่ วนถอดได้ การพิมพ์ ปากเพื่อเทแบบหล่ อหลัก การวางแบบขี้ผงึ้ เพื่อเหวี่ยงโครง
โลหะ การลองโครงโลหะ การบันทึกความสัมพันธ์ ของขากรรไกร การเรียงฟัน การแต่ งขีผ้ งึ้ เลียนแบบลักษณะเหงือกธรรมชาติ การ
อัดอะคริลกิ การใส่ ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้ การให้ คาแนะนา การดูแลฟันเทียม 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

ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมบางส่ วนถอดได้

DS 454

Removable Prosthodontic Laboratory

1 (0-3-2)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ปฏิบัตกิ ารสารวจแบบหล่ อศึกษาด้ วยเครื่องสารวจทางทันตกรรมเพือ่ ใช้ ในการออกแบบฟั นเทียมบางส่ วนถอดได้ การ
ดัดลวด การทาฟั นเทียมบางส่ วนอะคริ ลิกแบบไม่ มีตะขอและส่ วนพัก ตั้งแต่ การเรี ยงฟั น การแต่ งขี้ผงึ้ เลียนแบบลักษณะเหงือก
ธรรมชาติ การอัดอะคริลกิ และการขัดฟันเทียม
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
ทพ.455 ทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมติดแน่ น
DS 455

3 (3-0-6)

Fixed Prosthodontics
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ. 243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรั กษา การเตรี ยมช่ องปากก่ อนการรั กษาด้ วยฟั นเทียมบางส่ วนติด

แน่ น วิธีการเตรี ยมฟั นหลักเพื่อรองรั บครอบฟั นหรื อส่ วนยึ ดของฟั นเทียมบางส่ วนติดแน่ นชนิดต่ างๆ การพิมพ์ ปาก การบันทึก
ความสัมพันธ์ ของขากรรไกร การทาครอบฟันหรือฟันเทียมติดแน่ นชั่วคราว การเทแม่ แบบ และแบบหล่ อหลัก การทากระสวนขีผ้ งึ้
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การเหวีย่ งและการขัดชิ้นหล่ อ การลองครอบฟันหรือฟันเทียมบางส่ วนติดแน่ น การยึดด้ วยซีเมนต์ การให้ คาแนะนาการดูแลหลังการ
รักษาและการติดตามผล การบูรณะฟันทีร่ ักษาคลองรากแล้ ว การทาครอบฟันเพือ่ รับส่ วนพัก/ตะขอของฟันเทียมบางส่ วนถอดได้
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

ปฏิบัตกิ ารฟันเทียมติดแน่ น

DS 456

Fixed Prosthodontic Laboratory

2 (0-6-4)

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.243 ปฏิบัตกิ ารทันตกายวิภาคศาสตร์
ปฏิบัติการกรอแต่ งฟั นเพื่อทาครอบฟั นหรื อส่ วนยึดฟั นเทียมติดแน่ นชนิ ดโลหะทั้งซี่ /โลหะ เคลือ บกระเบื้องบน
หุ่นจาลอง การทาครอบฟันและฟันเทียมติดแน่ นชั่วคราว การกรอฟันเพือ่ ทาฟันเดือย ตลอดจนการพิมพ์ ปาก การเทแม่ แบบและแบบ
หล่ อหลักของงานฟันเดือย การทากระสวนขีผ้ งึ้ ของฟันเดือย
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
ทพ.457 ทันตกรรมรากเทียม

2 (1-2-3)

DS 457 Dental implantology
หลักการการทารากเทียม ส่ วนประกอบ วัสดุอุปกรณ์ ในการทารากเทียม การซักประวัติ การตรวจวินิจฉัย การวางแผน
รักษา การเตรียมช่ องปากก่ อนการรักษาด้ วยทันตกรรมรากเทียม การประเมินสภาพผู้ป่วยก่ อนการทารากเทียม การอธิบายผู้ป่วย
ก่ อ นการรั ก ษาและข้ อ แทรกซ้ อนที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น การให้ ค าแนะน าการดู แ ลสุ ข ภาพช่ องปากของผู้ ใ ส่ รากเที ย ม การจั ด การ
ภาวะแทรกซ้ อนหลังการใส่ ฟันเทียม การขอคาปรึกษาจากทันตแพทย์ ต่างสาขาหรือส่ งต่ อผู้ป่วย การเรียนรู้ วธิ ีการฝังรากเทียมระบบ
ต่ างๆ และการฝึ กปฏิบัตใิ นหุ่นจาลอง
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
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หมวดวิชาคลินิกทันตกรรม
วิชาบังคับก่ อนในหมวดวิชาคลินกิ ทันตกรรม: นักศึกษาต้ องสอบได้ ในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปทุกวิชา และหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาทีม่ รี หัส 0XX – 4XX ทุกวิชาสาหรับสาขาวิชาคลินิกทันตกรรม 1 หน่ วยกิต เท่ ากับ 3.5 ชั่วโมงปฏิบัตงิ านคลินิกต่อสัปดาห์
โดยต้ องทาให้ ได้ อย่ างน้ อย 52 ชั่วโมง
ต่ อหน่ วยกิต
ทพ.561

คลินิกตรวจวินิจฉัยและประเมินความเสี่ยงโรคช่ องปาก

DS 561

Oral Diagnostic and Risk Assessment Clinic

2 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัติงานการรั กษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม เกี่ยวกับการซักประวัติทางการแพทย์ และทางทันตกรรม การ
ซั กถามอาการสาคัญ ตรวจร่ างกายและบันทึกสภาวะปกติและผิดปกติของอวัยวะภายในและภายนอกช่ องปาก การพิจารณาส่ ง
ถ่ ายภาพรังสี และการแปลผลภาพรังสี ในบริเวณที่มีความผิดปกติหรื อตรวจพบรอยโรค สมุฏฐานและการประเมินความเสี่ ยงโรค
วินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาความผิดปกติหรือรอยโรคแบบองค์ รวม การคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ ยงต่ อโรคฟั นผุ โรคปริ
ทันต์ และโรคมะเร็ งในช่ องปาก การขอคาปรึ กษาจากแพทย์ และทันตแพทย์ ต่างสาขาในการวางแผน การป้ องกันรั กษาและฟื้ นฟู
สภาพช่ องปากแบบองค์ รวม การอธิบายแผนการรักษา ข้ อดีและข้ อเสียของทางเลือกอืน่ ในการรักษาแก่ ผ้ปู ่ วยเพือ่ ให้ ผ้ปู ่ วยมีส่วนร่ วม
ในการตัดสินใจเลือกการรักษา การขอคายินยอมผู้ป่วยก่ อนทาการรักษาตามพระราชบัญญัตสิ ิทธิผ้ปู ่ วย
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

คลินิกปริทนั ตวิทยา

DS 562

Periodontic Clinic

4 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมปริทนั ตวิทยา เกีย่ วกับการตรวจวินิจฉัย สมุฏฐาน และพยากรณ์
โรคปริทนั ต์ ตลอดจนการวางแผนการรักษา การรักษาโรคเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์ อักเสบในระดับเริ่มต้ นและระดับปานกลาง
คาแนะนาและการจูงใจผู้ป่วยเกี่ยวกับการขจัดคราบจุลินทรี ย์อย่ างมีประสิ ทธิภาพและ/หรือการใช้ สารเคมีอย่ างเหมาะสมเพื่อให้
ผู้ป่วยสามารถดูแลสุ ขภาพช่ องปากของตนเองได้ เป็ นอย่ างดี การขูดหินน้าลายและเกลารากฟั น การบาบัดฉุ กเฉินกรณีที่มีปัญหา
เฉี ยบพลัน และการรั กษาด้ วยวิธีศัลยกรรมปริ ทันต์ อย่ า งง่ าย การประเมินสภาพการหายของโรค การขอคาปรึ กษาจากแพทย์ ที่
เกีย่ วข้ องเพือ่ เตรียมผู้ป่วยก่ อนรักษาในรายทีจ่ าเป็ น การขอคาปรึกษาจากทันตแพทย์ ต่างสาขาหรือการส่ งต่ อ
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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
ทพ.563

คลินิกทันตกรรมหัตถการ

DS 563

Operative Dentistry Clinic

4 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมหัตถการ บูรณะฟันด้ วยการอุดฟันเบือ้ งต้ นในผู้ป่วย มุ่งเน้ นที่การบูร
ณาการวิชาความรู้ และทักษะที่ได้ เรียนรู้ มาจากวิชาทันตกรรมหัตถการและวิชาปฏิบัติการทันตกรรมหัตถการมาประยุกต์ ใช้ จริงเพื่อให้
การรั กษาผู้ป่วยแบบองค์ รวม และมุ่งเน้ นที่การป้ องกันและการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ ครอบคลุมถึงการตรวจวินิจฉัยโรคฟั นผุในช่ องปาก
ทางคลินิก สมุฏฐานของโรค การวางแผนการรักษาการควบคุมอาการปวดของฟั น การให้ การรักษาแบบฉุ กเฉินและการบูรณะฟั นผู้ป่วย
โดยตรงในช่ องปากทุกประเภทและการติดตามผลการรักษาและแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่ างๆ ให้ สมบูรณ์
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

คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนท์

DS 564

Endodontic Clinic

3 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมวิทยาเอ็นโดดอนท์ รักษาคลองรากฟั นในผู้ป่วย ตั้งแต่ เริ่มต้ นจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ รวมถึงการให้ คาแนะนาแก่ ผู้ป่วยภายหลังการรักษา การให้ การพยากรณ์ ผลการรักษา ทางเลือกในการบูรณะ
ฟันภายหลังการรักษา และวิธีการให้ ยาฆ่ าเชื้อในรายทีม่ ปี ัญหาติดเชื้อก่ อนหรือหลังทา
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
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ทพ.565

คลินิกศัลยศาสตร์ ช่องปาก

DS 565

Oral Surgery Clinic

3 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัติงานการรักษาผู้ป่วยในคลินิกศัลยศาสตร์ ช่องปาก ได้ แก่ การประเมินสภาพผู้ป่วยก่ อนทาศัลยกรรมช่ อง
ปาก อธิบายผู้ป่วยก่ อนการรักษาถึงแผนการรักษา และข้ อแทรกซ้ อนทีอ่ าจเกิดขึน้ การถอนฟันแบบธรรมดาทีไ่ ม่ ย่ งุ ยากซับซ้ อน การ
เขียนใบสั่ งยา การห้ ามเลือดจากการถอนฟั น

การปฏิบัติตัวภายหลังการทาศัลยกรรมช่ องปาก การขอคาปรึ กษาจากทันตแพทย์

ต่ างสาขาหรือส่ งต่ อผู้ป่วย
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

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมทั้งปาก

DS 566

Prosthodontic Clinic: Complete Denture

2 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งประกอบด้ วยการเตรียมช่ องปากผู้ป่วยให้ เหมาะสม
กับการใส่ ฟันเทียมทั้งปาก ฝึ กการรักษาผู้ป่วยด้ วยการทาฟันเทียมทั้งปาก พร้ อมทั้งติดตามแก้ ไขข้ อบกพร่ องของฟันเทียมจนกระทั้ง
ผู้ป่วยสามารถใช้ ได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ การให้ คาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพช่ องปากของผู้ใส่ ฟันเทียมทั้งปาก การซ่ อมฟั นเทียมทั้ง
ปาก การเสริมฐานหรือการเปลีย่ นฐานฟันเทียมทั้งปาก
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

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้

DS 567

Prosthodontic Clinic: Removable Partial Denture

3 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งประกอบด้ วยการเตรียมช่ องปากผู้ป่วยให้ เหมาะสม
กับการใส่ ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้ ฝึ กการรักษาผู้ป่วยด้ วยการทาฟั นเทียมบางส่ วนถอดได้ ท้งั ชนิดมีโครงโลหะและชนิดอะคริลิก
พร้ อมทั้งติดตามแก้ ไขปัญหาข้ อบกพร่ องของฟั นเทียมนั้นจนกระทั่งผู้ป่วยสามารถใช้ ได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ การให้ คาแนะในการ
ดูแลสุ ขภาพช่ องปากของผู้ใส่ ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้ การซ่ อมฟันเทียม การเสริมฐานหรือการเปลีย่ นฐานฟันเทียม
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

คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก

DS 568

Pediatric Dentistry Clinic

4 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก ซึ่งประกอบด้ วยการปรับพฤติกรรมเด็ก สั งเกตการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการให้ ความร่ วมมือ สมุฏฐานของโรค การตรวจวินิจฉัย แปลผลจากภาพถ่ ายรังสี วางแผนการรักษา และ
ให้ การรักษาแบบองค์ รวมเพือ่ สร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปาก และบาบัดรักษาโรคและความผิดปกติอนื่ ทีพ่ บในช่ องปากของผู้ป่วยเด็ก
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

คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม

DS 661

Comprehensive Dentistry

5 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม การดูแลผู้ป่วยอย่ างต่ อเนื่องในการปฎิบัติงานทาง
คลินิกตั้งแต่ การรวบรวมข้ อมูลจากการตรวจ สมุฏฐาน การวินิจฉัยโรค และการวางแผนรักษาทั้งปากตลอดจนการส่ งเสริมการดูแล
อนามัยช่ องปากให้ ผ้ปู ่ วยโดยกระบวนการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวมอย่ างพร้ อมมูลและต่ อเนื่อง ประกอบด้ วยทักษะสาคัญ 4 ด้ าน คือ
ทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ จากข้ อมูลพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และทันตแพทย์ สาหรับการประยุกต์ ใช้ ในงานคลินิกทันตก
รรม ทักษะในการรั บรู้ และเข้ าใจสิ ทธิผู้ป่วยและตระหนักถึงจริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการปฎิบัติงาน ทักษะการ สื่ อสารกับ
ผู้ป่วยด้ วยความเคารพตามมาตรฐานแห่ งวิชาชีพและทักษะการให้ บริการทางคลินิกทันตกรรมตามหลักวิชาการ
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.
ทพ.662

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนติดแน่ น

DS 662

Prosthodontic Clinic: Fixed Partial Denture

2 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัตงิ านการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งประกอบด้ วย การเตรียมช่ องปากผู้ป่วยให้ เหมาะสม
กับการใส่ ฟันเทียมติดแน่ น ฝึ กการรักษาผู้ป่วยด้ วยการทาฟันเทียมบางส่ วนติดแน่ น/ครอบฟัน และฟั นเดือย พร้ อมทั้งติดตามแก้ ไข
ปัญหาภายหลังการใส่ จนกระทั้งผู้ป่วยสามารถใช้ ฟันเทียมได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ การให้ คาแนะนาในการดูแลสุ ขภาพช่ องปากของผู้
ใส่ ครอบฟัน/ฟันเทียมติดแน่ 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
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ทพ.663

คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว

DS 663

Occlusion clinic

1 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัติงานการรักษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมบดเคีย้ ว ซักถามประวัติทางการแพทย์ และทางทันตกรรม การ
ซักถามอาการสาคัญ ตรวจ และบันทึกเกีย่ วกับความเจ็บปวดบริเวณช่ องปากและใบหน้ า โดยเน้ นความผิดปกติของข้ อต่ อขากรรไกร
และระบบบดเคีย้ ว สมุฏฐานและการวินิจฉัยแยกโรค วางแผนการรักษารวมถึงบาบัดความผิดปกติของข้ อต่ อขากรรไกรและระบบ
บดเคีย้ วด้ วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการใช้ เฝื อกสบฟัน และติดตามผลการรักษาเบือ้ งต้ น
Clinical practice in occlusion clinic, including medical 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

คลินิกทันตกรรมจัดฟัน

DS 664

Orthodontic Clinic

2 หน่ วยกิต

การฝึ กปฏิบัติงานการรั กษาผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรมจัดฟั น ซึ่ งประกอบด้ วยการใช้ เครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้
เครื่ องมือคงสภาพฟั น และปฏิบัติคลินิกในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของฟั นเพียงเล็กน้ อยด้ วยเครื่ องมือจัดฟั นชนิดถอดได้ และ
นาเสนอผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน
Clinical practice in orthodontic clinic, including removable orthodontic appliance and
retainer fabrications, removable orthodontic appliance application in minor malocclusion patient,
orthodontic case presentation
ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
DS665

4 หน่ วยกิต

Field Hospital Dentistry
ฝึ กทักษะการรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมในโรงพยาบาลศู นย์ หรื อโรงพยาบาลทั่วไป ฝึ กปฏิบัติงานการเข้ าห้ องผ่ าตัด

ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการในคลินิกทันตกรรม การรับผู้ป่วยใน การส่ งต่ อผู้ป่วย การเตรียมผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบ
การส่ งตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ ารและการแปลผล ศึกษาดูงานในคลินิกผู้ป่วยนอก และแผนกอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องของโรงพยาบาล
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับคือระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U)
Clinical practice 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)
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หมวดวิชาจริยศาสตร์ และความเป็ นวิชาชีพทันตแพทย์
ทพ.371

การยศาสตร์ ทางทันตกรรม

DS 371

Clinical Skill Development for Dental Student

2 (1-3-3)

หลักการเบือ้ งต้ นของการพัฒนาทักษะทางทันตกรรม หลักการรับรู้ และการถ่ ายทอด การเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื้อ
ทักษะการใช้ มือ การใช้ กระจกส่ องปาก เครื่องมือทางทันตกรรมต่ างๆ หลักการจัดท่ าทางการทางาน การจัดวางสิ่ งของ การเตรียม
สิ่งแวดล้ อม เพือ่ ให้ การทางานและการเคลือ่ นไหวของร่ างกายมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็ นคุณต่ อการรักษาสุ ขภาพของผู้ที่
เกีย่ วข้ อง ได้ แก่ ทันตแพทย์ ผู้ช่วยทันตแพทย์ และผู้ป่วย
ปฏิบัตกิ ารเกีย่ วกับการจัดตาแหน่ งการปฏิบัติงานให้ เหมาะสม การจัดวางเครื่องมือ การจับเครื่องมือ การฝึ กกรอฟั น
การใช้ เครื่องมือขูดหินนา้ ลาย การพิมพ์ ปาก และการปฏิบัตงิ านร่ วมกันระหว่ างทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ การวัดผลของวิชา
นีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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
Practice in appropriate operating posture, instrument set up, instrument handling for tooth preparation,
scaling, impression taking, cooperated practice between dentist and assistant
ทพ.571

กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตแพทย์

DS 571

Laws and Code of Ethics in Dentistry

1 (1-0-2)

ปรัชญาวิชาชีพและแนวความคิดความรับผิดชอบของทันตแพทย์ ต่อสั งคม คุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณที่ทันต
แพทย์ มีต่อ ผู้ป่วยและผู้ร่ วมงาน พระราชบั ญญัติที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชี พตลอดจนการสื่ อสารปฏิสั มพันธ์ กับผู้ ป่วยและผู้ร่วมงาน
กรณีศึกษาประเด็นฟ้องร้ องในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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

การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม

DS.572

Dentistry clinic management

1 (1-0-2)

การบริหารจัดการพืน้ ทีค่ ลินิกทันตกรรมให้ มคี วามปลอดภัยทั้งต่ อผู้ปฏิบัตงิ าน และผู้รับบริการ การควบคุมการติดเชื้อ
การดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยในคลินิกทันตกรรม และการออกแบบพืน้ ทีค่ ลินิกทันตกรรม การดูแลรักษายูนิตทาฟันเบือ้ งต้ น
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
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ทพ.671

ทันตนิตเิ วช

DS671

Forensic Dentistry

1 (1-0-2)

ความรู้ เบือ้ งต้ นในด้ านนิตทิ นั ตวิทยา ความสาคัญของทันตวิทยาต่ อกระบวนการยุตธิ รรม บทบาทและหน้ าที่ของทันต
แพทย์ ในการพิสูจน์ บุคคล การให้ ความเห็นในทางคดีความและในศาล และความรู้ ในด้ านการพิสูจน์ บุคคลในกรณีของภัยพิบัติ
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
หมวดวิชาวิจยั
ทพ.581 ชีวจริยศาสตร์ และระเบียบวิธีวจิ ยั

3 (2-3-6)

DS 581 Bioethics and Research Methodology
วิเคราะห์ พัฒนาการทางสาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปาก หลักการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้ องเกี่ยวกับจริยธรรมการ
วิจัยที่ใช้ มนุษย์ และสิ่ งมีชีวิต หลักการและประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัยขั้นพืน้ ฐาน หลักการเขียนโครงร่ างวิจัย การ
ดาเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ ทักษะการนาเสนอผลงานวิจัย การใช้ สถิติแบบพารามิเตอร์ และนอนพารามิเตอร์ ที่เกี่ยวข้ องทาง
ทันตแพทยศาสตร์ การแปลผลการวิจยั และวิธีเขียนรายงานผลการวิจยั การฝึ กเขียนโครงร่ างวิจยั
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

โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปาก

DS 681

Research Project in Oral Health Science

4 (0-12-4)

ปฏิบัติการเขียนโครงร่ างการวิจัย ที่เกี่ยวข้ องกับสุ ขภาพช่ องปาก วางแผนการวิจัย การนาเสนอโครงร่ างการวิจัย
ดาเนินการทดลอง วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูลหน้ าชั้นเรียน การจัดทารายงานภายใต้ การดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
หมวดวิชาชีพบังคับเลือก นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาจานวน 1 วิชา 2 หน่ วยกิต
สาหรับวิชาในหมวดวิชาชีพบังคับเลือก (ประสบการณ์ วชิ าชีพ) นักศึกษาจะต้ องเลือกศึกษาวิชาดังต่ อไปนี้ จานวน 1 วิชา โดยจะต้ อง
มีเวลาปฏิบัตงิ านคลินิกไม่ ตา่ กว่ า 70 ชั่วโมงต่ อ 1 หน่ วยกิต
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ทพ.691

ประสบการณ์ วชิ าชีพ: คลินิกรังสีวนิ ิจฉัย

2 หน่ วยกิต

DS 691

Professional Elective: Clinical Diagnostic Radiology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ปฏิบัตกิ ารแปลภาพรังสีรอยโรคทีเ่ กิดขึน้ กับช่ องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล การถ่ ายภาพรังสี เพื่องานทันตกรรมด้ าน

ต่ างๆ เช่ น งานทันตกรรมรากเทียม การถ่ ายภาพข้ อต่ อขากรรไกร การฉีดสารเข้ าต่ อมน้าลาย การใช้ ภาพรังสี ดิจิตอลเพื่องานทันตก
รรม
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
ทพ.692

ประสบการณ์ วชิ าชีพ: เวชศาสตร์ ช่องปากคลินิกและการวินิจฉัย

2 หน่ วยกิต

โรคช่ องปาก
DS 692

Professional Elective: Clinical Oral Medicine and Oral Diagnosis
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ปฏิบัตกิ ารตรวจพิเคราะห์ โรค การวินิจฉัยโรค วางแผนการรักษาและบาบัดรักษาผู้ป่วยที่มีรอยโรคในช่ องปาก การตัด

ชิ้นเนือ้ และฝึ กการอ่ านผลตรวจทางจุลพยาธิวทิ ยา การติดตามผลการรักษา
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
ทพ.693

ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ศัลยศาสตร์ ช่องปาก

DS 693

Professional Elective: Oral Surgery

2 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ปฏิบัตคิ ลินิกศัลยศาสตร์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับอุบัตเิ หตุทเี่ กิดขึน้ กับกระดูกขากรรไกรและใบหน้ า การทารากเทียม การแก้ ไข
ปัญหาการติดเชื้อ การปฏิบัตงิ านร่ วมระหว่ างทันตแพทย์ และแพทย์
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U)
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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) and unsatisfied (U)
ทพ.694 ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ปริทนั ตวิทยา
DS 694

2 หน่ วยกิต

Professional Elective: Periodontics
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ปฏิบัติสังเกตการณ์ ในคลินิกเฉพาะทางสาขาปริ ทันตวิทยา และสั มมนาที่เกี่ยวข้ องกับวิชาปริ ทันตวิทยาเพื่อให้ เกิด

ทัศนคติต่อสาขาวิชาปริทนั ตวิทยา
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
ทพ.695

ประสบการณ์ วชิ าชีพ:ทันตกรรมบูรณะ

DS 695

Professional Elective: Restorative Dentistry

2 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ปฏิบัตกิ ารคลินิกทันตกรรมบูรณะทีม่ คี วามซับซ้ อน ได้ แก่ การทาอินเลย์ ออนเลย์ และวีเนียร์ รวมทั้งศึกษาวัสดุบูรณะ
ฟันชนิดใหม่ ๆ
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
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ทพ.696

ประสบการณ์ วชิ าชีพ: วิทยาเอ็นโดดอนท์

DS 696

Professional Elective: Endodontology

2 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.661 คลินิกทันตกรรมแบบองค์ รวม
ปฏิบัติการรั กษาคลองรากฟั นรากเดียวและหลายรากที่มีความซั บซ้ อน และการสั มมนาที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาเอ็นโด
ดอนท์
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (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) and unsatisfied (U)
ทพ.697

ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ทันตกรรมประดิษฐ์

DS 697

Professional Elective: Prosthodontics

2 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึ กษาวิชา ทพ. 566 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟั นเทียมทั้งปากทพ. 567 คลินิกทันตกรรม
ประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนถอดได้ และวิชา ทพ.662 คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ : ฟันเทียมบางส่ วนติดแน่ น
ปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐ์ ที่มีความซับซ้ อนมากขึน้ ทาฟั นเทียมชนิดติดแน่ นและฟั นเทียมชนิดถอดได้ รวมทั้ง
งานทันตกรรมประดิษฐ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับงานทันตกรรมรากเทียม
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS 566 Prosthodontic Clinic: Complete Denture, DS 567 Prosthodontic
Clinic: Removable Partial Denture and DS 662 Prosthodontic 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) and unsatisfied (U)
ทพ.698

ประสบการณ์ วชิ าชีพ: ทันตกรรมสาหรับเด็ก

DS 698

Professional Elective: Pediatric Dentistry

2 หน่ วยกิต

วิชาบังคับก่ อน : เคยศึกษาวิชา ทพ.568 คลินิกทันตกรรมสาหรับเด็ก
ปฏิบัติงานทันตกรรมสาหรั บเด็กในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาในการร่ วมมือ รั กษาผู้ป่วยเด็กที่มีโรคทางระบบ การจัดการ
ผู้ป่วยเด็กทีต่ ้ องได้ รับการรักษาทางทันตกรรมโดยการให้ ยาสลบ
รายวิชานีม้ กี ารศึกษา ดูงานและฝึ กปฏิบัตงิ านนอกสถานที่
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การวัดผลของวิชานีแ้ บ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ ได้ (S) และระดับยังใช้ ไม่ ได้ (U)
Prerequisite: Have earned credit of DS568 Pediatric 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) and unsatisfied (U)
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4.

องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม
หลักสู ตรจัดให้ มกี ารฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามในรายวิชาดังนี้
(1) พจพ.200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1
(2) ทพ.433 การวางแผนสร้ างเสริมสุขภาพช่ องปากระดับชุมชนและเครือข่ าย
(3) ทพ.631 การฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากภาคสนาม
(4) ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม
(5) ทพ.69X ประสบการณ์ วชิ าชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18

มีความรู้ ความเข้ าใจ และประพฤติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ
เจตคติอนั ดีงามต่ อการประกอบวิชาชีพ
มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย
มีจติ สานึกในการดูแลผู้ป่วยด้ วยความเมตตา กรุณา เคารพศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
ปฏิบัตติ นตามพระราชบัญญัติ ข้ อบังคับ ระเบียบของวิชาชีพและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
มีความรู้ ความเข้ าใจในสาระสาคัญของศาสตร์ ทเี่ ป็ นพืน้ ฐานชีวติ ความรู้ พนื้ ฐานทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
กระบวนการบริหารและการจัดการ กฎหมายและการปกครอง
มีความรู้ และความเข้ าใจในพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ศาสตร์ ทางการแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงมีความรู้
และความเข้ าใจในระบบสุขภาพ
มีความรู้ และความเข้ าใจในสาระสาคัญของการรักษาทางทันตกรรม สามารถนาความรู้ ไปประยุกต์ ใช้ ได้ ในการ
ตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรักษา ในการบาบัดโรค ฟื้ นฟู คงสภาพในช่ องปาก โดยคานึงถึงหลักสุ ขภาพองค์
รวม
มีความรู้ ความเข้ าใจในการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่ อสุขภาพ
และระบบสุขภาพ
มีทกั ษะในกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ อย่ างมีระบบมีเหตุผล รวมถึงการมีความคิดสร้ างสรรค์
สามารถสืบค้ น ประเมินและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่ งต่ างๆ อย่ างมีวจิ ารณญาณ โดยอาจใช้ ร่วมกับประสบการณ์
หรือนาไปประยุกต์ ในการดูแลผู้ป่วยได้ อย่ างเหมาะสมและปลอดภัย
สามารถเลือกใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมในการให้ การรักษาทางทันตก
รรม
สามารถวิเคราะห์ ปัญหาเพือ่ ไปแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุ ขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป
มีมนุษยสัมพันธ์ ทดี่ ี นาไปสู่ ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่ วมกับผู้อนื่ และดูแลผู้ป่วยเป็ นไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพ
รู้ จกั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผู้นาและผู้ตามได้ อย่ างเหมาะสม
มีความรับผิดชอบบทบาทหน้ าทีก่ ารงาน มีวนิ ัยและปฏิบัตติ ามกติกาของสังคม
มีความเข้ าใจและแสดงบทบาทของตนเองในสังคมและวัฒนธรรม และภาวะเศรษฐกิจได้ อย่ างเหมาะสม
มีทกั ษะในการสื่อสารและสร้ างสัมพันธภาพทีด่ กี บั ผู้ป่วยและบุคคลอืน่ อย่ างเหมาะสม
มีทกั ษะในการใช้ ภาษาอังกฤษตามความจาเป็ นของวิชาชีพ
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4.1.19 สามารถประยุกต์ ใช้ ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นการแนะนาและประกอบการตัดสินใจให้ การรักษาทางทันตก
รรมอย่ างเหมาะสม
4.1.20 มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การสื่อสาร การปฏิบัตงิ าน การศึกษาค้ นคว้ าและประมวลข้ อมูล
4.1.21 สามารถรวบรวมข้ อมูลโดยซักประวัติ และการตรวจ ประเมินสภาวะผู้ป่วยทั้งทางการแพทย์ และทางทันตกรรม
รวมทั้งการบันทึกเวชระเบียนของผู้ป่วยได้ อย่ างถูกต้อง เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล
4.1.22 สามารถวินิจฉัยเบือ้ งต้ น และวินจิ ฉัยแยกโรคทางทันตกรรมโดยการแปลผลทีไ่ ด้ จากข้ อมูลต่ างๆ จากการตรวจ
ผู้ป่วย
4.1.23 สามารถวางแผนการรักษาทางทันตกรรม โดยใช้ หลักการดูแลผู้ป่วยแบบองค์ รวม และการมีส่วนร่ วมของผู้ป่วย ทา
การปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ กรณีจาเป็ น และ/หรือส่ งต่ อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่ อได้
4.1.24 สามารถจัดการดูแลรักษาทางทันตกรรม ฟื้ นฟูสภาพช่ องปาก และส่ งต่ อผู้ป่วยไปรับการรักษาต่ อในกรณีซับซ้ อน
รวมทั้งการติดตาม และประเมินผลการรักษา
4.1.25 สามารถป้ องกันและจัดการภาวะฉุกเฉิน ภาวะแทรกซ้ อนทางทันตกรรม และทางการแพทย์
4.1.26 สามารถส่ งเสริมสุขภาพและป้ องกันโรคในช่ องปาก ทั้งระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน โดยผ่านแนวคิดการดูแล
สุ ขภาพแบบองค์ รวม
4.2 ช่ วงเวลา
4.2.1

พจพ. 200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ 1 ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 2

4.2.2

ทพ. 433 การวางแผนสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากระดับชุมชนและเครือข่ าย ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปี ที่ 4

4.2.3

ทพ. 631 การฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 6

4.2.4

ทพ. 665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 6

4.2.5

ทพ. 69X ประสบการณ์ วชิ าชีพ ภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 6

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
4.3.1

พจพ.200 การพัฒนาความเป็ นวิชาชีพทางการแพทย์ ใช้ เวลา 4 สัปดาห์ /140-160 ชั่วโมง

4.3.2

ทพ. 433 การวางแผนสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากระดับชุมชนและเครือข่ ายใช้ เวลา 4 สัปดาห์ /140-160 ชั่วโมง

4.3.3

ทพ. 631 การฝึ กปฏิบัตสิ ร้ างเสริมสุขภาพช่ องปากภาคสนาม ใช้ เวลา 4 สัปดาห์ / 140-160 ชั่วโมง

4.3.4

ทพ. 665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนามใช้ เวลา 4 สัปดาห์ / 140-160 ชั่วโมง

4.3.5

ทพ. 69X ประสบการณ์ วชิ าชีพใช้ เวลา 4 สัปดาห์ / 140-160 ชั่วโมง

5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
ปฏิ บั ติก ารเขี ย นโครงร่ า งการวิจัย ที่เ กี่ย วข้ อ งกับ สุ ข ภาพช่ องปาก วางแผนการวิจัย การน าเสนอโครงร่ า งการวิจั ย
ดาเนินการทดลอง วิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูลหน้ าชั้นเรียน การจัดทารายงานภายใต้ การดูแลของอาจารย์ ทปี่ รึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 มีความรู้ และความเข้ าใจในพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพ ศาสตร์ ทางการแพทย์และทันตแพทย์ รวมถึงมีความรู้
และความเข้ าใจในระบบสุขภาพ
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5.2.2 มีความรู้ ความเข้ าใจในการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทีม่ ผี ลกระทบต่ อสุขภาพ
และระบบสุขภาพ
5.2.3 สามารถสืบค้ น ประเมินและวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่ งต่ างๆ อย่ างมีวจิ ารณญาณ โดยอาจใช้ ร่วมกับประสบการณ์
หรือนาไปประยุกต์ ในการดูแลผู้ป่วยได้ อย่ างเหมาะสมและปลอดภัย
5.2.4 สามารถเลือกใช้ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจยั และนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมในการให้ การรักษาทางทันตก
รรม
5.2.5 สามารถวิเคราะห์ ปัญหาเพือ่ ไปแก้ ไขให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ และบริบททางสุ ขภาพทีเ่ ปลีย่ นไป
5.2.6 มีมนุษยสัมพันธ์ ทดี่ ี นาไปสู่ ความสามารถในการบริหารจัดการ การทางานร่ วมกับผู้อนื่ และดูแลผู้ป่วยเป็ นไปอย่ าง
มีประสิทธิภาพ
5.2.7 รู้ จกั บทบาทและการปฏิบตั ติ นในการเป็ นผู้นาและผู้ตามได้ อย่ างเหมาะสม
5.2.8 สามารถประยุกต์ ใช้ ตรรกะ คณิตศาสตร์ และสถิตใิ นการแนะนาและประกอบการตัดสินใจให้ การรักษาทางทันตก
รรมอย่ างเหมาะสม
5.2.9 มีทกั ษะในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ การสื่อสาร การปฏิบัตงิ าน การศึกษาค้ นคว้ าและประมวลข้ อมูล
ข่ าวสาร วิทยาการจากแหล่ งสารสนเทศต่ างๆ โดยตระหนักถึงการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ ตลอดชีวติ
5.3 ช่ วงเวลา
5.3.1

ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปี ที่ 5 ศึกษาระเบียบวิธีวจิ ยั หลักชีวสถิติ จริยธรรมการวิจยั และจัดทาโครงร่ างการวิจยั

5.3.2

ภาคเรียนที่ 1 ของชั้นปี ที่ 6 ดาเนินการวิจยั และรายงานผล

5.4 จานวนหน่ วยกิต
5.4.1

ชั้นปี ที่ 5 จานวน 3 หน่ วยกิต

5.4.2

ชั้นปี ที่ 6 จานวน 4 หน่ วยกิต

5.5 การเตรียมการ
ให้ ความรู้ พนื้ ฐานทางวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปาก และเลือกแบ่ งกลุ่มตามหัวข้ อทีส่ นใจ กาหนดอาจารย์ ที่ปรึกษา
ก าหนดชั่ ว โมงให้ ค าปรึ ก ษา มี คู่ มื อ ก าหนดขั้ น ตอนการท างานและกรอบเวลาในการท างาน การเสนอโครงร่ า งงานวิจั ย ต่ อ
คณะกรรมการรายวิชาและคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การดาเนินการวิจัย และนาเสนอผลงานวิจัย
และประกวดงานวิจยั เป็ นประจาทุกปี การศึกษา ส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ และรวบรวมไว้ ทหี่ ้ องสมุดคณะฯ
5.6 กระบวนการประเมินผล
มีการประเมินผลเป็ น 2 ระยะ
5.6.1 ชั้นปี ที่ 5 ประเมินประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสาเร็จของโครงร่ างงานวิจัยโดยอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ ประจาวิชา จากการให้ นักศึกษานาเสนอโครงร่ างงานวิจยั
5.6.2 ชั้นปี ที่ 6 ประเมินความสาเร็ จของโครงงานวิจัย โดยอาจารย์ ที่ปรึ กษาและอาจารย์ ประจาวิชา จากการนาเสนอ
งานวิจยั ในรู ปแบบโปสเตอร์ และส่ งรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เพือ่ รับการประเมินผลโดยอาจารย์ ทปี่ รึกษา
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หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1. การวัดผลให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรี พ.ศ.2540 (พร้ อมฉบับแก้ ไขเพิม่ เติม) ข้ อ 12, 13 และ 14 และเป็ นไปตามข้ อบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาชั้นปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2541
1.2. การวัดผลการศึกษาแบ่ งเป็ น 8 ระดับ มีชื่อและค่ าระดับต่ อหนึ่งหน่ วยกิต ดังต่ อไปนี้
ระดับ
ค่ าระดับ

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. หลักเกณฑ์ การตัดสินผลสอบและการสอบซ่ อม เป็ นไปตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์
1.4. วิชา ทพ.371 การยศาสตร์ ทางทันตกรรม ทพ.433 การวางแผนสุ ขภาพช่ องปากระดับชุ มชนและเครือข่ าย ทพ.631 การ
ฝึ กปฏิบัติสร้ างเสริมสุ ขภาพช่ องปากภาคสนาม ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ทพ.681 โครงการวิจัยวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
ช่ องปากและวิชา ทพ.69X ประสบการณ์ วชิ าชีพ วัดผลการศึกษาเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) กับระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ก า ร ท ว น ส อ บ ร ะ ดั บ วิ ช า มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ท ว น ส อ บ ร า ย วิ ช า ทั้ ง ภ า ค ท ฤ ษ ฎี
และปฏิบัตทิ ุกสาขา ตรวจสอบความเหมาะสมของข้ อสอบ วิธีการประเมิน ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ของรายวิชา
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสู ตร ใช้ ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในสถาบัน และผลการสอบผ่ านการ
สอบขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ภาวะการมีง านท าของบั ณฑิ ต โดยประเมิน จากผู้ ที่สาเร็ จ การศึ ก ษา ในด้ า นระยะเวลาของการได้ ง าน
ความเห็นต่ อความรู้ ทไี่ ด้ รับ ความสามารถและความมัน่ ใจของผู้สาเร็จการศึกษาในการประกอบอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ใช้ บัณฑิต โดยการสั มภาษณ์ /ส่ งแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในผู้สาเร็ จ
การศึกษา
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาทีบ่ ัณฑิตเข้ าศึกษาต่ อในระดับสู งขึน้ ไป โดยการสอบถามหรือส่ งแบบสอบถาม
เมือ่ มีโอกาส เกีย่ วกับระดับความพึงพอใจด้ านความรู้ ความพร้ อม และคุณสมบัตดิ ้ านอืน่ ๆ
2.2.4 ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ด้ า น ข อ ง ค ว า ม พ ร้ อ ม แ ล ะ ค ว า ม รู้ ที่ เ รี ย น
ที่ ก า ห น ด ใ น ห ลั ก สู ต ร ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ร ว ม ทั้ ง เ ปิ ด โ อ ก า ส
ในการให้ ข้อเสนอแนะเพือ่ การปรับปรุงหลักสู ตร
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2.2.5 ค ว า ม เ ห็ น จ า ก ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก ห รื อ อ า จ า ร ย์ พิ เ ศ ษ ที่ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร
ต่ อ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น ก า ร เ รี ย น แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้
และการพัฒนาองค์ ความรู้ ของนักศึกษา
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 นักศึกษาได้ ศึกษารายวิชาต่ าง ๆ ตามโครงสร้ างหลักสู ตร และมีหน่ วยกิตสะสมไม่ ตา่ กว่ า 238 หน่ วยกิต
3.2 ได้ ค่าระดับเฉลีย่ สะสมไม่ ตา่ กว่ า 2.00 (จากระบบ 4 คะแนน)
3.3 ได้ ค่าระดับ S (ใช้ ได้ ) ในรายวิชา ทพ.371 การยศาสตร์ ทางทันตกรรม ทพ.433 การวางแผนสุ ขภาพช่ องปากระดับ
ชุ มชนและเครื อข่ าย ทพ.631 การฝึ กปฏิบัติสร้ างเสริ มสุ ขภาพช่ องปากภาคสนาม ทพ.665 ทันตกรรมโรงพยาบาลภาคสนาม ทพ.681
โครงการวิจยั วิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปากและวิชา ทพ.69X ประสบการณ์ วชิ าชีพ
3.4 ต้ องปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขอืน่ ๆ ทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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