
             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

๑.  ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร 

       (ภาษาอังกฤษ)      Higher Graduate Diploma Programme in Dentistry  

 
๒.  ช่ือประกาศนียบัตร 
     ภาษาไทย  
 (ชื่อเต็ม)    ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร)    

 (ชื่อยอ)   ป.บัณฑิตชั้นสูง (ทันตแพทยศาสตร) 
      ภาษาอังกฤษ 
 (ชื่อเต็ม)    Higher Graduate Diploma (Dentistry) 

 (ชื่อยอ)    Higher Grad. Dip. (Dentistry) 

 
๓.  หนวยงานรบัผิดชอบ 
 ๓.๑  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓.๑.๑  โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 

๓.๑.๒  ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 

๓.๑.๓  ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

๓.๑.๔  ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ 

๓.๑.๕  ภาควิชารังสีวิทยา 

      ๓.๑.๖  ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 

๓.๑.๗  ภาควิชาศัลยศาสตร  

 ๓.๒  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
๔.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๔.๑  ปรัชญาของหลักสูตร   

   การพัฒนาทันตแพทย ใหเปนนักวิชาการ และผูชํานาญการทางการรักษาในสาขาตาง ๆ ทาง 

ทันตแพทยศาสตร  เพื่อการบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 ๔.๒  วัตถุประสงคของหลักสูตร 
   ผูสําเร็จการศึกษาจะมีความรูความสามารถ และคุณธรรม ในการ 

         ๔.๒.๑  วินิจฉัย ดูแล รักษาผูปวย ที่จําเปนตองไดรับการรักษาทางทันตกรรมขั้นสูง รวมถึงการปองกันโรคใน

สาขาทันตกรรมทั่วไป หรือทันตกรรมสําหรับเด็ก  หรือทันตกรรมหัตถการ   หรือปริทันตวิทยา  หรือรังสีวิทยาชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียล  หรือวิทยาเอ็นโดดอนต  หรือวิทยาระบบบดเคี้ยว  หรือเวชศาสตรชองปาก หรือศัลยศาสตรชอง

ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

  ๔.๒.๒  ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพอันทันสมัย และนํามาประยุกตใชในการดูแลผูปวยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   ๔.๒.๓  ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอยางมีจริยธรรม   
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๕.  กําหนดการเปดสอน 
 ภาคการศึกษาที่ ๑  ปการศึกษา ๒๕๕๐ 
 

๖.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๖.๑  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

 ๖.๒  ขึ้นทะเบียนและไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 ๖.๓  มีประสบการณในการประกอบวิชาชีพทันตแพทยอยางนอย ๑ ป 

 ๖.๔  มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๕๐ 
 

๗.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 ใชวิธีการสอบขอเขียนและสัมภาษณ การพิจารณาคัดเลือกผูเขาศึกษาขั้นสุดทายใหอยูในดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 

๘.  ระบบการศึกษา 
 ๘.๑  ใชระบบการศึกษาแบบหนวยกิตทวิภาค 
 ๘.๒  การคิดจํานวนหนวยกิต 
       ๘.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี   ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

         ๘.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิต 

         ๘.๒.๓ รายวิชาคลินิก/ภาคสนาม  ที่ใชเวลาปฏิบัติ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมง ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิต 
 

๙.  ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาตลอดหลักสูตรไมเกิน ๓ ปการศึกษา 
 

๑๐. การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๐.๑  นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (full time) 

 ๑๐.๒  จํานวนหนวยกิตในการลงทะเบียน ไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๕ หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษา

ปกติ หรือตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา 
 

๑๑.  การวัดผล 
  ๑๑.๑  การวัดผล 
    การวัดผลเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 
   ๑๑.๒  เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
   ๑๑.๒.๑  ตองศึกษารายวิชาตางๆ ตามโครงสรางของหลักสูตร คือศึกษารายวิชาไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

โดยตองไดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๐๐  
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   ๑๑.๒.๒  ตองสอบผานภาษาอังกฤษตามเกณฑของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หรือสถาบันอื่นที่

บัณฑิตวิทยาลัยรับรอง หรือมีคะแนน TOEFL ตั้งแต ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป 

๑๒. สถานที่และอุปกรณการสอน  
    คณะทันตแพทยศาสตร   และโรงพยาบาลทันตกรรม  ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก   มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
๑๓. หองสมุด   

หองสมุดวิทยาเขตราชวิถี มหาวิทยาลัยมหิดล มีตําราเกี่ยวของกับสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร  ประมาณ 
๖,๐๐๐ รายการ และวารสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๑๒๕ รายการ และหองสมุดของคณะอื่น ๆ ที่สังกัด
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล  ปจจุบันหองสมุดวิทยาเขตราชวิถี มีบริการสืบคนหา และขอยืมตําราและวารสารจาก
หองสมุดตาง ๆ ภายในประเทศ บริการสารนิเทศสาขาทันตแพทยศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ  สามารถติดตอขอบทความ
หรือสําเนาสิ่งตีพิมพจากหองสมุดตางประเทศ นอกจากนี้สามารถใชบริการสืบคนขอมูลในตางประเทศ  จากฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส 

 
๑๔. งบประมาณ   
    ใชงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับบัณฑิตวิทยาลัย คาใชจายในการผลิต
บัณฑิตตอคนตอปประมาณโดยเฉลี่ย  ๓๐๐,๐๐๐ บาท   
 
๑๕. หลักสูตร 
 ๑๕.๑    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต 
 ๑๕.๒    โครงสรางหลักสูตร  
   จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   พ.ศ. 
๒๕๔๘   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ดังนี้ 
    ๑๕.๒.๑   หมวดวิชาแกน      ๔        หนวยกิต 
    ๑๕.๒.๒ หมวดวิชาบังคับ  [ตามวิชาเอก]             ๑๙-๒๐ หนวยกิต    
    ๑๕.๒.๓ หมวดวิชาเลือก ไมนอยกวา                    ๑-๒ หนวยกิต    
       รวมไมนอยกวา               ๒๕   หนวยกิต  
 ๑๕.๓  รายวิชาในหลักสูตร 
      ๑๕.๓.๑ หมวดวิชาแกน    ๔  หนวยกิต  
              หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

  ทพผส    ๕๑๔       วิทยาระเบียบวิธีวิจัย    ๒(๒-๐) 
  ทพผส    ๕๑๕       ชีววิทยาชองปาก ๑      ๒(๒-๐) 

       ๑๕.๓.๒  หมวดวิชาบังคับ  เปดสอน ๙ วิชาเอก  ดังนี้  
     (๑)  วิชาเอก ทันตกรรมทั่วไป 

          (๒)  วิชาเอก ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

         (๓)  วิชาเอก ทันตกรรมหัตถการ 

         (๔)  วิชาเอก  ปริทันตวิทยา 

         (๕)  วิชาเอก  รังสีวิทยาชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 
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                            (๖)  วิชาเอก  วิทยาเอ็นโดดอนต 

                              (๗)  วิชาเอก วิทยาระบบบดเคี้ยว 

                              (๘)  วิชาเอก  เวชศาสตรชองปาก  

                              (๙)  วิชาเอก  ศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 
สาขาวิชา ทันตกรรมทั่วไป 

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
* ทพทพ ๕๐๒ วิทยาการระบาดทางทันตกรรม  ๑(๑-๐) 

 ทพทพ ๕๐๔ แนวทางการบริบาลพรอมมูลในทันตกรรมทั่วไป ๓(๓-๐) 

 ทพทพ   ๕๐๗ การสงเสริมสุขภาพในชองปาก ๑(๑-๐) 

 ทพทพ ๕๑๑ รายงานเฉพาะทาง                   ๒(๐-๖) 

 ทพทพ ๕๑๒ ทันตกรรมรากเทียมขั้นแนะนํา   ๑(๑-๐) 

 ทพทพ ๕๑๕ บริบาลทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน     ๒(๒-๐) 

 ทพทพ ๕๒๓ สัมมนาทันตกรรมทั่วไป ๑(๑-๐) 
* ทพทพ ๕๓๔ ศัลยศาสตรชองปาก               ๑(๑-๐) 

 ทพทพ   ๕๔๕ ทันตกรรมพรอมมูลทางคลินิก ๑ ๓(๐-๙) 

 ทพทพ ๕๔๖ ทันตกรรมพรอมมูลทางคลินิก ๒ ๔(๐-๑๒) 

* ทพทพ ๕๗๑ เวชศาสตรชองปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม ๑(๑-๐) 
   รวมหนวยกิต  ๒๐ หนวยกิต 

 
* รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 
 
วิชาเอก ทันตกรรมสําหรับเด็ก 

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
 ทพทด ๕๒๙ สัมมนาทันตกรรมสําหรับเด็ก ๒(๒-๐) 

 ทพทด ๕๓๐ สัมมนาการดูแลผูปวยเด็กทันตกรรม ๑(๑-๐) 

 ทพทด ๕๓๑ ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก ๑ ๔(๐-๑๒) 

 ทพทด ๕๓๒ ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก ๒ ๓(๐-๙) 

 ทพทด ๕๓๓ การปรับพฤติกรรมในเด็ก ๑(๑-๐) 

 ทพทด    ๕๓๔ ทันตกรรมปองกันและการรักษาโรคในชองปากเด็ก ๑(๑-๐) 

 ทพทด ๕๓๕ ทันตกรรมจัดฟนปองปราม ๑(๑-๐) 

 ทพทด    ๕๔๑ ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก ๓ ๔(๐-๑๒) 

 ทพทด ๕๔๒ ทันตกรรมสําหรับเด็กในเด็กพิเศษและโรคทางระบบ ๑(๑-๐) 

 ทพทด ๕๔๓ รายงานเฉพาะทาง ๒(๐-๖) 

   รวมหนวยกิต ๒๐   หนวยกิต 

* รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 
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หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

 
วิชาเอก ทันตกรรมหัตถการ 

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
* ทพทห ๕๑๒ ทันตกรรมหัตถการทางคลินิก ๑                  ๔(๐-๑๒)  
* ทพทห ๕๑๓ ทันตกรรมหัตถการทางคลินิก ๒           ๔(๐-๑๒)  
* ทพทห ๕๓๑ แคริโอโลยี ๒(๒-๐)    
* ทพทห    ๕๓๒ ทันตวัสดุและเครื่องมือบูรณะฟน ๒(๒-๐)      
* ทพทห ๕๓๓ ทันตกรรมหัตถการ ๓(๒-๓)   
* ทพทห ๕๓๖ สัมมนาทันตกรรมหัตถการ ๒(๒-๐)    
 ทพทห ๕๓๙ รายงานเฉพาะทาง  ๓(๐-๙) 
   รวมหนวยกิต  ๒๐  หนวยกิต  

* รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 

  รายวิชาเดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต 
 
วิชาเอก ปริทันตวิทยา 

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
* ทพวป ๕๐๔ พยาธิวิทยาของโรคปริทันต ๑      ๑(๑-๐) 

* ทพวป ๕๐๕ พยาธิวิทยาของโรคปริทันต ๒   ๑(๑-๐) 

* ทพวป ๕๐๖ การบําบัดโรคปริทันต ๑         ๑(๑-๐) 

* ทพวป ๕๐๗ การบําบัดโรคปริทันต ๒ ๑(๑-๐) 

* ทพวป ๕๐๘ บทความปริทันตวิทยาปจจุบัน ๑ ๑(๑-๐) 

 ทพวป ๕๓๙ ปริทันตวิทยาขั้นสูง          ๓(๓-๐) 

 ทพวป ๕๕๐    ปริทันตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก๑             ๒(๐-๖) 

 ทพวป ๕๕๑ ปริทันตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๒              ๓(๐-๙) 

 ทพวป ๕๕๒ ปริทันตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๓       ๒(๐-๖) 

 ทพวป ๕๕๓ ปริทันตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๔           ๒(๐-๖) 

 ทพวป ๕๖๙   รายงานเฉพาะทาง ๒(๐-๖) 

* ทพวป ๖๑๑ พยาธิสรีรวิทยาประยุกต           ๑(๑-๐) 

   รวมหนวยกิต ๒๐ หนวยกิต 

• รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 

 

 

 

 

 

 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

วิชาเอก รังสีวิทยาชองปาก และแม็กซิลโลเฟเซียล 
    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ)  

 ทพรส ๕๔๐ รังสีชีววิทยา ๑(๑-๐) 

* ทพรส ๕๓๒ ฟสิกสการแผรังสี ๒(๒-๐) 

 ทพรส ๕๔๒ เทคนิคการถาย และการแปลภาพรังสี ๒(๒-๐) 

 ทพรส ๕๔๓ สัมมนาการวิเคราะหกรณีผูปวยทางรังสีวิทยาชองปาก

และแม็กซิลโลเฟเซียล 

๑(๑-๐) 

 ทพรส ๕๔๔ สัมมนารังสีวิทยาทางชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียล ๑(๑-๐) 

 ทพรส ๕๔๕ รายงานเฉพาะทาง ๒(๐-๖) 

 ทพรส ๕๖๗ ประชุมรวมทางพยาธิวิทยาคลินิก  ๑(๑-๐) 

 ทพรส ๖๖๑ รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียลทางคลินิก๑ ๔(๐-๑๒)  

 ทพรส ๖๖๒ รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเซียทางคลินิก๒ ๔(๐-๑๒) 

* ทพกย ๖๐๑ กายวิภาคศาสตรประยุกตของศีรษะและคอ ๑(๑-๐) 

 ทพพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาชองปากวินิจฉัย ๑(๑-๐) 

   รวมหนวยกิต ๒๐  หนวยกิต 

* รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 

 
 

วิชาเอก วิทยาเอ็นโดดอนต 
    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
 ทพวด ๕๗๐ วิทยาเอ็นโดดอนต                 ๓(๒-๓) 
 ทพวด ๕๗๑ วิทยาเอ็นโดดอนตทางคลินิก   ๑          ๓(๐-๙) 
 ทพวด ๕๗๒ วิทยาเอ็นโดดอนตทางคลินิก   ๒            ๔(๐-๑๒) 
 ทพวด ๕๗๓ วิทยาเอ็นโดดอนตทางคลินิก   ๓           ๔(๐-๑๒) 
 ทพวด ๕๗๖ สัมมนาการวิเคราะหกรณีผูปวย        ๑(๑-๐) 
 ทพวด ๕๗๗ สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต  ๑         ๑(๑-๐) 
 ทพวด ๕๗๘ สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต  ๒          ๑(๑-๐) 
 ทพวด ๕๗๙ รายงานเฉพาะทาง         ๓(๐-๙) 
   รวมหนวยกิต ๒๐  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

วิชาเอก วิทยาระบบบดเคี้ยว  
    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

 ทพรบ ๕๓๐ วิทยาการสบฟน ๒(๒-๐) 

 ทพรบ ๕๓๑ ความผิดปกติทางหนาที่ของระบบบดเคี้ยว ๒(๒-๐) 

 ทพรบ ๕๓๒ ความเจ็บปวดชองปาก-ใบหนา ๑(๑-๐) 

 ทพรบ ๕๓๓ รายงานเฉพาะทาง       ๓(๐-๙) 

 ทพรบ ๕๓๔ สัมมนาวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๑-๐) 

 ทพรบ ๕๓๕ วิทยาระบบบดเคี้ยวทางคลินิก๑          ๔(๐-๑๒) 

 ทพรบ ๕๓๖ วิทยาระบบบดเคี้ยวทางคลินิก ๒ ๔(๐-๑๒) 

 ทพรบ ๕๓๗ วิทยาระบบบดเคี้ยวทางคลินิก ๓        ๓(๐-๙) 

   รวมหนวยกิต ๒๐  หนวยกิต 

 

 
วิชาเอก เวชศาสตรชองปาก 

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
 ทพภส ๕๔๐ เภสัชวิทยาและการรักษาทางทันตกรรม ๑(๑-๐) 

* ทพวป ๕๖๐ เวชศาสตรชองปากชั้นสูง ๓(๓-๐) 
 

 ทพวป ๕๖๒ เวชศาสตรชองปากทางคลินิก  ๑    ๔(๐-๑๒)  
 

 ทพวป ๕๖๓ เวชศาสตรชองปากทางคลินิก  ๒      ๔(๐-๑๒)  

* ทพวป ๕๖๔ สัมมนาเวชศาสตรชองปาก        ๑(๑-๐) 

 ทพวป ๕๗๐ สัมมนาเวชศาสตรชองปากปจจุบัน      ๑(๑-๐) 

 ทพวป ๕๗๑ ประชุมรวมกรณีผูปวย         ๑(๑-๐) 

 ทพวป ๕๗๒ รายงานเฉพาะทาง ๒(๐-๖) 

 ทพวป ๕๗๓ ประชุมรวมพยาธิวิทยาคลินิก   ๑(๑-๐) 

 ทพวป ๕๗๔ เวชศาสตรทั่วไป ๑(๑-๐) 

* ทพวป ๖๑๑ พยาธิสรีรวิทยาประยุกต       ๑(๑-๐) 

   รวมหนวยกิต ๒๐ หนวยกิต 

        *  รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 

             รายวิชาเดิมแตมีการเปลี่ยนแปลงหนวยกิต 
 

 

 

 

 

 

 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

วิชาเอก ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 
 ทพศศ ๕๓๐ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ ๒(๒-๐) 
 ทพศศ ๕๔๐ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ ๒(๒-๐) 
 ทพศศ ๕๓๑ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๑ ๔(๐-๑๒) 
 ทพศศ ๕๓๒ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก๒  ๓(๐-๙) 
 ทพศศ ๕๓๓ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๓ ๔(๐-๑๒) 
 ทพศศ ๕๓๔ ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก๔  ๓(๐-๙) 

 ทพผส ๕๙๖ สัมมนาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๒(๒-๐) 

   รวมหนวยกิต ๒๐  หนวยกิต 

         
     ๑๕.๓.๓  หมวดวิชาเลือก   ไมนอยกวา  ๑-๒  หนวยกิต        

    หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ) 

* ทพกย ๖๐๑ กายวิภาคศาสตรประยกุตของศีรษะและคอ ๑(๑-๐) 
 ทพกย ๕๔๑ แมทริกซนอกเซลลและเนื้อเยื่อที่มีแรสะสม ๑(๑-๐) 
 ทพจว ๕๔๐ จุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกันทางทันตแพทยศาสตร ๑(๑-๐) 
 ทพจว ๕๔๑ วิธีทางจุลชีววิทยาในการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร ๑(๑-๐) 
 ทพจว ๕๔๒ ภูมิคุมกันโรคในชองปาก ๑(๑-๐) 
 ทพชค ๕๔๐ ชีววิทยาระดับโมเลกุลทางทันตแพทยศาสตร ๑(๑-๐) 
 ทพทพ ๕๗๐ ชีวสถิติเบื้องตน ๓(๓-๐) 
 ทพทห ๖๘๐ ทันตกรรมหัตถการประยุกต  ๒(๑-๓) 
 ทพวด ๖๗๙ วิทยาเอ็นโดดอนตประยุกต  ๒(๑-๓) 
 ทพผส ๕๔๒ หลักการของเทคนิคที่ใชในทางวิทยาการชองปาก ๑(๑-๐) 
 ทพผส ๕๔๓ สัมมนารวมสาขา ๑(๑-๐) 
 ทพผส ๕๔๔ ประสาทชีววิทยาของความเจ็บปวด ๑(๑-๐) 
 ทพผส ๕๕๐ เทคนิคปฏิบัติการวิทยาการชองปาก ๑(๐-๓) 
 ทพผส ๖๐๙ การถายภาพในชองปาก ๑(๑-๐) 
 ทพผส ๖๓๐ คอมพิวเตอรประยุกตทางทันตแพทยศาสตร ๑(๐-๓) 
 ทพผส ๖๓๑ จิตวิทยา และจรรยาบรรณ  ๑(๑-๐) 
 ทพพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาชองปากวินิจฉัย ๑(๑-๐) 
 ทพภส ๕๔๐ เภสัชวิทยาและการรักษาทางทันตกรรม ๑(๑-๐) 
 ทพรบ ๕๔๔   หลักการและการบําบัดการสบฟน ๑(๑-๐) 
 ทพรบ ๕๔๕ ความผิดปกติบริเวณขมับ-ขากรรไกร ๑(๑-๐) 
 ทพรบ ๕๔๖ ความเจ็บปวดชองปาก-ใบหนา ๑(๑-๐) 
 ทพศศ ๕๑๐ การทบทวนวรรณกรรม ๒(๐-๖) 

*  บฑคร   ๖๐๓ ชีวสถิติ ๓(๓-๐) 
*  บฑคร ๖๑๒ ชีววิทยาระดับเซลลและโมเลกุล ๓(๓-๐) 

                 * รายวิชาเดิมที่ไดรับอนุมัติใหเปดสอนแลว 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

  ๑๕.๔. ความหมายของรหัสวิชา   
             ตัวอักษร  ๔  หลักมีความหมายดังนี้    
   ตัวอักษร  ๒  หลักแรก เปนอักษรยอของคณะที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน    

                        ทพ (DT)       หมายถึง  คณะทันตแพทยศาสตร   
     บฑ (GR)  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย 
 

             ตัวอักษร  ๒  หลักตอมา เปนอักษรยอของภาควิชาที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน   

       ทห (OP)  หมายถึง                ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ) 
       วด (ED)  หมายถึง                ภาควิชาทันตกรรมหัตถการ (สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต) 

 วป (MD)      หมายถึง     ภาควิชาเวชศาสตรชองปาก 
 ทพ (HD)      หมายถึง     ภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล 
 รส (RD)       หมายถึง     ภาควิชารังสีวิทยา 
 ทด (PD)      หมายถึง    ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
 รบ (GN)      หมายถึง     โครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 
 ผส (ID)       หมายถึง    วิชาผสมผสานจัดสอนรวมกันโดยภาควิชาตาง ๆ 
 ศศ (SU) หมายถึง      ภาควิชาศัลยศาสตร 
 คร  (ID) หมายถึง  การสอนรวมกันระหวางภาควิชาตาง ๆ 
 กย (AN) หมายถึง  ภาควิชากายวิภาคศาสตร 
 จว (MI) หมายถึง  ภาควิชาจุลชีววิทยา 
 ชค (BC) หมายถึง  ภาควิชาสรีรวิทยา และชีวเคมี 
 ภส (PM) หมายถึง  ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 
 

 

   ตัวเลข ๓ หลักคือ ๕XX และ ๖XX แสดงวิชาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา 
๑๕.๕ แผนการศึกษา   

วิชาเอก ทันตกรรมทั่วไป 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพทพ ๕๐๗  การสงเสริมสุขภาพชองปาก ๑(๑-๐) 

ทพผส ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพทพ ๕๑๑  รายงานเฉพาะทาง                 ๒(๐-๖) 

ทพทพ ๕๐๒  วิทยาการระบาดทางทันตกรรม     ๑(๑-๐) ทพทพ ๕๗๑  เวชศาสตรชองปากและเภสัช 

                     วิทยาทางทันตกรรม  

๑(๑-๐) 

ทพทพ ๕๐๔  แนวทางการบริบาลพรอมมูลใน 

                     ทันตกรรมทั่วไป 

๓(๓-๐) ทพทพ ๕๓๔  ศัลยศาสตรชองปาก               ๑(๑-๐) 

ทพทพ ๕๒๓ สัมมนาทันตกกรมทั่วไป               ๑(๑-๐) ทพทพ ๕๑๒  ทันตกรรมรากเทียมขั้น 

                     แนะนํา    

๑(๑-๐) 

ทพทพ ๕๑๕  บริบาลทันตกรรมสําหรับเด็กและ 

                     ทันตกรรมจัดฟน     

๒(๒-๐) ทพทพ ๕๔๖  ทันตกรรมพรอมมูลทาง 

                     คลินิก ๒            

๔(๐-๑๒) 

๑ 

ทพทพ ๕๔๕  ทันตกรรมพรอมมูลทางคลินิก ๑     ๓(๐-๙) วิชาเลือก  ๑(๑-๐) 

 รวม ๑๔ รวม ๑๑ 

 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

 
วิชาเอก ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพทด ๕๔๑  ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
                     ทางคลินิก ๓                          

๔(๐-๑๒) 

ทพผส ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพทด ๕๒๙ สัมมนาทันตกรรม 
                      สําหรับเด็ก 

๒(๒-๐) 

ทพทด ๕๓๑  ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก๑   ๔(๐-๑๒) ทพทด ๕๔๒ ทันตกรรมสําหรับเด็กในเด็ก 
                    พิเศษและ โรคทางระบบ 

๑(๑-๐) 

ทพทด ๕๓๒  ทันตกรรมสําหรับเด็กทางคลินิก๒   ๓(๐-๙) ทพทด ๕๔๓  รายงานเฉพาะทาง                 ๒(๐-๖) 
ทพทด ๕๓๓  การปรับพฤติกรรมในเด็ก ๑(๑-๐)     ทพทด  ๕๓๐ สัมมนาการดูแลผูปวยเด็ก 

                     ทันตกรรม  
๑(๑-๐) 

ทพทด ๕๓๔  ทันตกรรมปองกันและ          
                     การรักษาโรคในชองปากเด็ก 

๑(๑-๐) วิชาเลือก ๑(๑-๐) 

๑ 
 

ทพทด ๕๓๕  ทันตกรรมจัดฟนปองปราม  ๑(๑-๐)   
 รวม ๑๔ รวม ๑๑ 
 
 
 
วิชาเอก ทันตกรรมหัตถการ 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพทห ๕๑๓ ทันตกรรมหัตถการทาง 

                    คลินิก ๒ 

๔(๐-๑๒) 

ทพผส ๕๑๕ ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐)   ทพทห ๕๓๖ สัมมนาทันตกรรมหัตถการ ๒(๒-๐) 

ทพทห ๕๑๒ ทันตกรรมหัตถการทางคลินิก ๑       ๔(๐-๑๒) ทพทห ๕๓๙ รายงานเฉพาะทาง                  ๓ (๐-๙) 

ทพทห ๕๓๑ แคริโอโลยี    ๒(๒-๐) วิชาเลือก ๑(๑-๐) 

ทพทห ๕๓๒ ทันตวัสดุและเครื่องมือบูรณะฟน ๒(๒-๐)   

๑ 

ทพทห ๕๓๓ ทันตกรรมหัตถการ        ๓(๒-๓)   

 รวม ๑๕ รวม ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

 
วิชาเอก ปริทันตวิทยา 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพวป ๕๐๕ พยาธิวิทยาของโรคปริทันต ๒  ๑(๑-๐) 

ทพผส ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพวป ๕๐๗ การบําบัดโรคปริทันต ๒   ๑(๑-๐) 

ทพวป ๕๐๔  พยาธิวิทยาของโรคปริทันต ๑    ๑(๑-๐) ทพวป ๕๕๒ ปริทนัตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๓ ๒(๐-๖) 

ทพวป ๕๐๖  การบําบัดโรคปริทันต ๑   ๑(๑-๐) ทพวป ๕๕๓ ปริทนัตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๔ ๒(๐-๖) 

ทพวป ๕๓๙  ปริทันตวิทยาขั้นสูง ๓(๓-๐) ทพวป ๕๖๙ รายงานเฉพาะทาง   ๒(๐-๖) 

ทพวป ๕๕๐  ปริทันตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๑ ๒(๐-๖) ทพวป ๖๑๑ พยาธิสรีรวิทยาประยุกต ๑(๑-๐) 

ทพวป ๕๕๑  ปริทันตวิทยาขั้นสูงทางคลินิก ๒ ๓(๐-๙) ทพวป ๕๐๘ บทความปริทันตวิทยา 

                    ปจจุบัน ๑ 

๑(๑-๐) 

๑ 

วิชาเลือก ๑(๑-๐)    

 รวม ๑๕ รวม ๑๐ 
 

 
 

วิชาเอก รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย                  ๒(๒-๐) ทพกย ๖๐๑ กายวิภาคประยุกตของ 

                   ศีรษะ และคอ             

๑(๑-๐) 

ทพผส  ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพพย ๕๔๐ พยาธิวิทยาชองปากวินิจฉัย ๑(๑-๐) 

ทพรส  ๕๔๐  รังสีชีววิทยา ๑(๑-๐) ทพรส ๕๔๒  เทคนิคการถายภาพและ          

                    การแปลภาพรังสี           

๒(๒-๐) 

ทพรส  ๕๓๒  ฟสิกสการแผรังสี ๒(๒-๐) ทพรส ๕๔๓  สัมมนาการวิเคราะหกรณี 

                    ผูปวยทางรังสีวิทยาชองปาก  

                    และแม็กซิลโลเฟเชียล     

๑(๑-๐) 

ทพรส  ๖๖๑ รังสีวิทยาชองปากและ 

                    แม็กซิลโลเฟเชียลทางคลินิก ๑        

๔(๐-๑๒) ทพรส ๕๔๔  สัมมนาทางรังสีวิทยา              

                    ชองปากและ 

                    แม็กซิลโลเฟเชียล     

๑(๑-๐) 

วิชาเลือก                          ๑(๑-๐) ทพรส ๕๔๕  รายงานเฉพาะทาง     ๒(๐-๖) 

  ทพรส ๕๖๗  ประชุมปรึกษาพยาธิวิทยา 

                    คลินิก ๑            

๑(๑-๐) 

๑ 

  ทพรส ๖๖๒  รังสีวิทยาชองปาก 

                   และแม็กซิลโลเฟเชียลทาง 

                   คลินิก ๒ 

๔(๐-๑๒) 

 รวม ๑๒ รวม ๑๓ 

 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

 
วิชาเอก วิทยาเอ็นโดดอนต 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส  ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย              ๒(๒-๐)   ทพวด  ๕๗๒  วิทยาเอ็นโดดอนต 
                      ทางคลินิก ๒                  

๔(๐-๑๒) 

ทพผส  ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑                ๒(๒-๐)   ทพวด  ๕๗๓  วิทยาเอ็นโดดอนต 
                     ทางคลินิก ๓                      

๔(๐-๑๒) 

ทพวด  ๕๗๐  วิทยาเอ็นโดดอนต                ๓(๒-๓) ทพวด  ๕๗๙ รายงานเฉพาะทาง     ๓(๐-๙) 
ทพวด  ๕๗๑  วิทยาเอ็นโดดอนตทางคลินิก ๑    ๓(๐-๙) ทพวด  ๕๗๘  สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต ๒      ๑(๑-๐) 
ทพวด  ๕๗๖  สัมมนาการวิเคราะห             
                      กรณีผูปวย   

๑(๑-๐) วิชาเลือก ๑(๑-๐) 

๑ 

ทพวด  ๕๗๗ สัมมนาวิทยาเอ็นโดดอนต  ๑      ๑(๑-๐)   
 รวม ๑๒ รวม ๑๓ 

 
 

วิชาเอก วิทยาระบบบดเคี้ยว 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพรบ ๕๓๓  รายงานเฉพาะทาง                  ๓(๐-๙) 
ทพผส ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพรบ ๕๓๖  วิทยาระบบบดเคี้ยว 

                     ทางคลินิก ๒ 
๔(๐-๑๒) 

ทพรบ ๕๓๐  วิทยาการสบฟน ๒(๒-๐) ทพรบ ๕๓๗  วิทยาระบบบดเคี้ยว 
                    ทางคลินิก ๓ 

๓ (๐-๙) 

ทพรบ ๕๓๑  ความผิดปกติทางหนาที่ของ 
                   ระบบบดเคี้ยว 

๒(๒-๐)   

ทพรบ ๕๓๒  ความเจ็บปวดชองปาก-ใบหนา       ๑(๑-๐)   
ทพรบ ๕๓๔  สัมมนาวิทยาระบบบดเคี้ยว ๑(๑-๐)   
ทพรบ ๕๓๕  วิทยาระบบบดเคี้ยวทางคลินิก ๑     ๔(๐-๑๒)   

๑ 

วิชาเลือก ๒(๒-๐)   
 รวม ๑๕  รวม  ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
                คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักสูตรใหมนี้  ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๓๙๕ เมือ่วันที่  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๙   

วิชาเอก เวชศาสตรชองปาก 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย ๒(๒-๐) ทพภส ๕๔๐  เภสัชวิทยาและการ 
                    รักษาทางทันตกรรม 

๑(๑-๐) 

ทพผส ๕๑๕  ชีววิทยาชองปาก ๑ ๒(๒-๐) ทพวป ๕๖๓  เวชศาสตรชองปากทาง 
                     คลินิก ๒ 

๔(๐-๑๒) 

ทพวป ๕๖๐  เวชศาสตรชองปากขั้นสูง ๓(๓-๐) ทพวป ๕๗๓  ประชุมรวมพยาธิวิทยา 
                     คลินิก 

๑(๑-๐) 

ทพวป ๕๖๒ เวชศาสตรชองปากทางคลินิก ๑ ๔(๐-๑๒) ทพวป ๕๗๐ สัมมนาบทความเวชศาสตร 
                   ชองปากปจจุบัน  

๑(๑-๐) 

ทพวป ๕๖๔  สัมมนาเวชศาสตรชองปาก             ๑(๑-๐) ทพวป ๕๗๑ ประชุมรวมกรณีผูปวย  ๑(๑-๐) 
ทพวป ๕๗๔  เวชศาสตรทั่วไป ๑(๑-๐) ทพวป ๕๗๒  รายงานเฉพาะทาง              ๒(๐-๖) 

๑ 

ทพวป ๖๑๑ พยาธิสรีรวิทยาประยุกต ๑(๑-๐) วิชาเลือก ๑(๑-๐) 
 รวม ๑๔ รวม ๑๑ 
 
 
 
วิชาเอก ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ช้ันปที่  ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 

ทพผส ๕๑๔   วิทยาระเบียบวิธีวิจัย              ๒(๒-๐) 

 

ทพศศ ๕๔๐  ศัลยศาสตรชองปาก           

                    และแม็กซิลโลเฟเชียล ๒ 

๒(๒-๐) 

ทพผส ๕๑๕   ชีววิทยาชองปาก  ๑          

 

๒(๒-๐) ทพศศ  ๕๓๓ ศัลยศาสตรชองปาก          

                    และแม็กซิลโลเฟเชียล 

                    ทางคลินิก ๓ 

๔(๐-๑๒) 

ทพศศ ๕๓๐   ศัลยศาสตรชองปาก            

                     และแม็กซิลโลเฟเชียล ๑ 

๒(๒-๐) ทพศศ  ๕๓๔ ศัลยศาสตรชองปาก          

                    และแม็กซิลโลเฟเชียล 

                    ทางคลินิก ๔ 

๓(๐-๙) 

๑ 

ทพศศ  ๕๓๑ ศัลยศาสตรชองปาก          

                    และแม็กซิลโลเฟเชียล 

                    ทางคลินิก ๑ 

๔(๐-๑๒) ทพผส ๕๙๖  สัมมนาศัลยศาสตรชองปาก 

                     และแม็กซิลโลเฟเชียล 

๒(๒-๐) 

 ทพศศ  ๕๓๒ ศัลยศาสตรชองปาก          

                    และแม็กซิลโลเฟเชียล 

                    ทางคลินิก ๒ 

๓(๐-๙) วิชาเลือก ๑(๑-๐) 

 รวม ๑๓ รวม ๑๒ 

 


	ทพผส  ๕๑๔  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย             

