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3200507  แนวทางสหสาขาในการจัดการความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า / 2561 

(Multidisciplinary approach in craniofacial complex) 1 หน่วยกิต 
 

วันอังคาร  เวลา 8.00-9.00 น.  ห้อง 211 ชัน้ 2 อาคารทันต 16 
 

ว.ด.ป หัวข้อ ผู้สอน 
8 ม.ค. 62 Incidence, Etiology, Embryogenesis of cleft lip and palate 

and other craniofacial deformities อ.เกศกัญญา 
15 ม.ค. 62 Classification, Diagnosis and treatment planning of 

craniofacial deformities อ.เกศกัญญา 
22 ม.ค. 62 Surgical correction of cleft lip, cleft palate, alveolar cleft อ.เกศกัญญา   
29 ม.ค. 62 Management of velopharyngeal insufficiency, correction of 

secondary deformity 
อ.เกศกัญญา  

5 ก.พ. 62 Orthodontic treatment of secondary cleft I อ.สมรตรี 
12 ก.พ. 62 Orthodontic treatment of secondary cleft II อ.สมรตรี 
26 ก.พ. 62 Speech and quality of life in cleft patient อ.อาทิพันธุ์ 

12 มี.ค. 62 Basic principle of dental implant อ.อาทิพันธุ์ 
19 มี.ค. 62 Osseo integration and Biomaterial for implant อ.อาทิพันธุ์ 
26 มี.ค. 62 Surgical procedure for implant placement อ.พรชัย 
2 เม.ย. 62 Correction of bony defect of assist in placement of 

implants 
อ.พรชัย 

9 เม.ย. 62 Complication of dental implant treatment  อ.อาทิพันธุ์ 
23 เม.ย. 62 Oral rehabilitation with implants prosthesia อ.ตระกล 
30 เม.ย. 62 Implants assisted/Supported removable denture อ.ตระกล 

พฤ. 2 พ.ค. 62 Craniofacial  prosthesis อ.นิยม 
 
หมายเหตุ       วันที่  4-8 มีนาคม 2562     ปิดสอบกลางภาค 
  หัวข้อ Craniofacial prosthesis  เปลี่ยนเป็นสอนวันพฤหัสที่ 2 พฤษภาคม 2562   

 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา              อ.เกศกัญญา 
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ภาควิชาศัลยศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
3210508    ศัลยศาสตร์ช่องปาก 2  (Oral Surgery II)        -1 หน่วยกิต 

 
พฤหัสบดี 8.00-9.00 น.  ห้อง 211 ตึกทันต 16 
 

ว.ด.ป หัวข้อ ผู้สอน 
10 ม.ค. 62 Tooth  transplantation อ.ขนิษฐ์ 
17 ม.ค. 62 Periapical surgery อ.กิติ 
24 ม.ค. 62 Maxillofacial infection I อ.วิชุดา 
31 ม.ค. 62 Maxillofacial infection II อ.วิชุดา 
7 ก.พ. 62 Preprosthetic surgery I อ.ภัคสินี 
14 ก.พ. 62 Preprosthetic surgery II อ.ภัคสินี 
21 ก.พ. 62 Head injury อ.วรภัทร 
28 ก.พ. 62 Mass casualties  อ.กิติ 
14 มี.ค. 62 Management of complication of maxillofacial injuries อ.ภัคสินี 
21 มี.ค. 62 Management of inpatient I อ.วรภัทร 
28 มี.ค. 62 Management of inpatient II อ.วรภัทร 
4 เม.ย. 62 Jaw reconstruction and bone graft I อ.ปาหนัน 
11 เม.ย. 62 Jaw reconstruction and bone graft II อ.ปาหนัน 
18 เม.ย. 62 Biopsy technique  อ.วิชุดา 
25 เม.ย. 62 Hospital dentistry อ.วรภัทร 
 2 พ.ค. 62 เปลี่ยนเป็นเรียนในรายวิชา 3200507  

 
หมายเหตุ      วันที่   4 – 8 มีนาคม 2562     ปิดสอบกลางภาค  
 
 
ผู้รับผิดชอบรายวิชา              อ.วิชุดา 
 

  
 


