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ชั้นป ี รายวิชา (หน่วยกิต หรือ ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ) 

1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
ทพผส 514 ระเบียบวิธีวิจัย   (2)  
ทพผส 515 ชีววิทยาช่องปาก 1  (2)  
ทพวว 701 วินิจฉัยโรคช่องปาก 1 
    (พยาธิวิทยาช่องปากพ้ืนฐาน) (3)  
ทพวว 702  วินิจฉัยโรคช่องปาก 2 
    (เวชศาสตร์ช่องปากพ้ืนฐาน) (3) 
ทพวว 703  วินิจฉัยโรคช่องปาก 3 
(รังสีวิทยาช่องปาก และแม็กซลิโลเฟเชียลพื้นฐาน)   (3)   
ทพวว 704  วินิจฉัยโรคช่องปาก 4   
    (ทันตกรรมบดเคี้ยวพื้นฐาน) (2)  
ทพวว 791 คลินิกวิทยาการวินิจฉยัโรคช่องปาก 400 ชม.  

 รวม  15 หน่วยกิต 400 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ  

บฑคร 603 ชีวสถิติ    (3) 
ทพวว 705 สัมมนาพยาธิวิทยาคลนิิก  (2) 
ทพชว 624 เทคนิคปฏิบัติงานวิจัยชีววิทยาช่องปาก  (2)  
ทพวว 792 ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 1*  200 ชม. 
ทพวว 793 เวชศาสตร์ช่องปากคลนิิก 1* 200 ชม. 
ทพวว 795  คลินิกทันตกรรมบดเคี้ยว และความ 
     เจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 1* 200 ชม.     
ทพวว 794  คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและ 
     แม็กซิลโลเฟเชียล 1*  200 ชม. 

      รวม  5 หน่วยกิต 600 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
หมายเหตุ ต้องเลือกเรียนรายวชิาสาขาเฉพาะทาง ทีม่ี
สัญลักษณ์* ซึ่งไม่ใช่สาขาวิชาที่เลอืกเรียน 3 รายวิชา 

2  
(เลือก
ตาม
สาขา
เฉพาะ
ทาง) 

สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก 
ทพวว 710 สัมมนาจุลพยาธิวิทยาช่องปากข้ันสูง (2)  
ทพวว 711 วารสารสัมมนาทางพยาธิวิทยาช่องปาก  (2)  
ทพวว 712 วิธีการทางพยาธิวิทยาข้ันสูง  (2) 
ทพวว 713 พยาธิวิทยาคลินิกขั้นสงู  (2)  
ทพวว 714 ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 2  400 ชม. 
ทพวว 718 พยาธิกายวิภาคศาสตร์ 1  130 ชม. 

 รวม  8 หน่วยกิต 530 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก  
ทพวว 732 สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปากคลินิก      
              และการวินิจฉัยโรคช่องปาก 1 (1)  
ทพวว 730 อายุรศาสตร์ทั่วไป   (1)  
ทพวว 735 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง  1  (1) 
ทพวว 736 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง  2  (1) 
ทพวว 731 เภสัชวิทยาส าหรับเวชศาสตร์ช่องปาก   (1) 
ทพวว 738 เวชศาสตร์ช่องปากคลนิิก 2  500 ชม. 

รวม  5 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก 
ทพผส 702 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ  (1) 
ทพวว 715 ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 3  400 ชม. 
ทพวว 718 พยาธิกายวิภาคศาสตร์ 2  180 ชม. 

 รวม  1 หน่วยกิต  580 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
 
 
 
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 
ทพผส 702 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ  (1) 
ทพวว 773 สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปากคลินิก 
     และการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2 (1) 
ทพวว 737 เวชศาสตร์ช่องปากข้ันสูง 3  (1)   
ทพวว 739 เวชศาสตร์ช่องปากคลนิิก 3  500 ชม. 

รวม   3 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
 
 

 

 

 



 
 

 

ชั้นป ี รายวิชา (หน่วยกิต หรือ ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ) 

2 (ต่อ) 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและ 
ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
ทพวว 770 การท าหน้าท่ีผิดปกตขิองระบบบดเคีย้ว 1  (2)    
ทพวว 772 วิทยาการสบฟัน   (2) 
ทพวว 773 ความเจ็บปวดของช่องปากและใบหน้า  (1) 
ทพวว 775 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว 2  500 ชม. 

 รวม  5 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 
ทพวว 750 รังสีฟิสิกส ์   (2)  
ทพวว 751 การแปลภาพรังส ี  (3) 
ทพวว 752 รังสีชีววิทยา   (1)  
ทพวว 753 สัมมนารังสีวิทยาช่องปาก 
    และแม็กซิลโลเฟเชียล  (1) 
ทพวว 754 กรณีศึกษาทางรังสีวิทยาช่องปาก 
    และแม็กซิลโลเฟเชียล  (1) 
ทพวว 755 คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและ 
    แม็กซิลโลเฟเชียล 2  500 ชม.       

 รวม   8 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและ 
ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
ทพผส 702 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ  (1) 
ทพวว 771 การท าหน้าท่ีผิดปกตขิองระบบบดเคีย้ว 2  (2) 
ทพวว 774 ประสาทสรีรวิทยาของระบบบดเคี้ยว (1)  
ทพวว 776 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้ว  3  500 ชม. 

รวม  4 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 
ทพผส 702 จิตวิทยาและจรรยาบรรณ  (1) 
ทพวว 756 คลินิกรังสีวิทยาช่องปาก 
               และแม็กซิลโลเฟเชียล 3  500 ชม. 

                รวม  1 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

3 
(เลือก
ตาม
สาขา
เฉพาะ
ทาง) 

สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก 
ทพวว 716 ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 4  400 ชม. 
ทพวว 720 วิทยาเซลล์ช่องปาก 1  45 ชม. 

 รวม  445 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 
ทพวว 734 สัมมนาเวชศาสตร์ช่องปากคลินิก 
    และการวินิจฉัยโรคช่องปาก 3 (1)  
ทพวว 740 เวชศาสตร์ช่องปากคลนิิก 4  500 ชม.  

 รวม  1 หน่วยกิต 500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและ 
ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
ทพวว 777 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้วและ 
              ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 4 500 ชม.           

  รวม  500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 
ทพวว 757 คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและ 
    แม็กซิลโลเฟเชียล 4  500 ชม. 

  รวม  500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

สาขาพยาธิวิทยาช่องปาก 
ทพวว 717 ศัลยพยาธิวิทยาช่องปาก 5  400 ชม. 
ทพวว 721 ตจพยาธิวทิยา   45 ชม. 

   รวม  445 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก 
ทพวว 741 เวชศาสตร์ช่องปากคลนิิก 5  500 ชม. 
    รวม  500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

 
 
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและ 
ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 
ทพวว 778 คลินิกทันตกรรมบดเคีย้วและ         
              ความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า 5 500 ชม. 

  รวม  500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 
สาขารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 
ทพวว 758 คลินิกรังสีวิทยาช่องปากและ 
    แม็กซิลโลเฟเชียล 5  500 ชม.         

   รวม  500 ชั่วโมงฝึกปฏิบัติ 

 


