หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
(หลักสูตร 1ป)
------------------------------------------------

1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
(ภาษาอังกฤษ) Certificate Program in Dental Assistant
2. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อเต็ม
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย
Certificate in Dental Assistant
ชื่อยอ
ป.ผูชวยทันตแพทย
Cert. in Dental Assistant
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปจจุบันไดมีการผลิตทันตแพทยขึ้นเปนจํานวนมาก เพื่อสนองตอนโยบายรัฐบาลในการดูแล
สุขภาพชองปากของประชาชน ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองผลิตผูชวยทันตแพทยเพิ่มขึ้นใหเพี ยงพอตอจํานวน
ทันตแพทย ของแตละสถาบันการศึกษา กรอปกับสถาบันที่ผลิตผูชวยทันตแพทยมีไมมากนัก จึงทําใหมีความ
ตองการผูชวยทันตแพทยเพิ่มขึ้นทั้งในภาครัฐและเอกชน
โรงเรียนผูชวยทันตแพทย คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงไดมีนโยบายที่จะผลิต
ผู ชวยทันตแพทย เพื่ อรองรับการทํางานของทันตแพทยใหส ามารถปฏิบัติง านไดถูกตอ งตามหลักวิช าการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5. ปรัชญา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย เปนหลักสูตรที่มุงเนนผลิตทันตบุคลากรที่ ปฏิบัติงานทางดาน
ทันตสาธารณสุขใหมีความรู และความสามารถในการทํางานทั้งในดานการปฏิบัติงานชวยขางเกาอี้และงานอื่นๆที่
เกี่ยวของ
6. วัตถุประสงคของหลักสูตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยมีวัตถุประสงคในการผลิตผูชวยทันตแพทยดังนี้
6.1 สามารถชวยทันตแพทยในการปฏิบัติงานรักษาผูปวยใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
6.2 สามารถชวยทําใหงานบริการทางทันตกรรมของหนวยราชการและเอกชนรับรักษาผูปวยได
จํานวนมากขึ้น
6.3 สามารถใหทันตสุขศึกษาเบื้องตนแกผูปวยอยางมีประสิทธิภาพ
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6.4
6.5
6.6
6.7

7.
8.

9.

10.

สามารถใหคําแนะนําและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญหาพื้นฐานในชองปากได
สามารถชวยประสานงานและปฏิบัติงานในคลินิกไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถชวยและดําเนินงานเกี่ยวกับทันตสาธารณสุขใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณ และเครื่องมือในงานทันตกรรม รวมทั้งการทําความสะอาด
และควบคุมการติดเชื้อไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
6.8 ติดตอสื่อสารกับผูปวยทั้งคนไทยและชาวตางชาติได
6.9 สามารถชวยงานดานเวชระเบียนและคอมพิวเตอรสารสนเทศได
กําหนดการเปดสอน
ดําเนินการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแตภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2558 เปนตนไป
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
8.1 บุคคลทั่วไป หรือบุคลากรจากหนวยงานของรัฐและเอกชนที่มีหนังสือสงตัว
8.2 อายุ 17 – 35 ป
8.3 วุฒิการศึกษาขั้นต่ําระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
8.4 มีรางกายแข็งแรง และจิตใจสมบูรณ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและปราศจากโรคอันเปน
อุปสรรคตอการศึกษา
8.5 บุคคลที่มีคุณสมบัตินอกจากที่ระบุใน ขอ 8.1-8.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจ
พิจารณาเห็นสมควรรับเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยเปนเฉพาะราย
การคักเลือกเขาศึกษา
เปนไปตามประกาศรับสมัครของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่องการสอบคัดเลือก
นักเรียนผูชวยทันตแพทยเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทย ประจําปการศึกษา
การดําเนินการของหลักสูตรผูชวยทันตแพทย
10.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดวย
10.1.1 คณบดี
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
10.1.2 รองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานกรรมการ
10.1.3 รองคณบดีฝายโรงพยาบาลทันตกรรม รองประธาน
10.1.4 รศ.ทพญ.วิลาวัลย
วีระอาชากุล กรรมการ
10.1.5 นางยุคนธร
แทนวิสุทธิ์
กรรมการ
10.1.6 อ.ทพ.เถลิงศักดิ์
สมัครสมาน เลขานุการหลักสูตรฯ
10.1.7 นางสาวชญากานต มอญขาม
ผูชวยเลขานุการหลักสูตรฯ
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10.2. อาจารยผูทําการสอน
10.2.1 อาจารยประจําภาควิชาคณะทันตแพทยศาสตร
10.2.2 พยาบาล และผูชวยทันตแพทยประจําหนวยคลินิกในโรงพยาบาลทันตกรรม
10.2.3 อาจารยพิเศษ
10.3 สถานศึกษา
10.3.1 หองบรรยายที่มีอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน
10.3.2 หองปฏิบัติการสําหรับฝกปฏิบัติการในวิชาฝกปฏิบัติการ
10.3.3 คลินิกทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
10.3.4 หองสมุด สําหรับสืบคนแหลงขอมูลทางวิชาการ
11. ระบบการจัดการศึกษา
11.1 ระบบการจัดการศึกษา
11.1.1 ระบบการจัดการศึกษา ใหใชระบบทวิภาค คิดเปนหนวยกิต ในระบบทวิภาคแบงป
การศึ ก ษาหนึ่ ง ๆ ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ คื อ ภาคการศึ ก ษาต น และภาค
การศึกษาปลาย
11.1.2 รายวิช าภาคทฤษฎี ที่ใชเ วลาบรรยายหรืออภิปรายปญ หาไมนอยกวา15ชั่วโมงตอ 1
หนวยกิต
11.1.3 รายวิชาปฏิบัติการ ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอ 1 หนวยกิต
11.1.4 รายวิชาปฏิบัติการคลินิก ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ตอ 1 หนวยกิต
11.2 การดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนกรกฏาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาปลาย เดือนธันวาคม – เดือนพฤษภาคม
12. ระยะเวลาการศึกษา
12.1 ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 1 ปการศึกษา
12.2 ระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ไดไมเกิน 2 ปการศึกษา
13. การลงทะเบียนเรียน
13.1 นักเรียนผูชวยทันตแพทย ตองลงทะเบียนเรียน และชําระคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา
ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่คณะทันตแพทยศาสตรกําหนด
13.2 นักเรียนผูชวยทันตแพทยที่ไมไดลงทะเบียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษา
มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักเรียนผูชวยทันตแพทย
13.3 การลงทะเบียนในกรณีที่ไดผลการเรียนเปน F หากลงทะเบียนไมเกิน 8 หนวยกิตใหจายในอัตรา
กึ่งหนึ่งของคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ
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14. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
14.1 นักเรียนผูชวยทันตแพทยจะสําเร็จการศึกษาเมื่อเรียนครบ 36 หนวยกิต ตามที่หลักสูตรกําหนด
14.2 การประเมินผลจะแบงเปนระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย และคาคะแนน ดั งนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
คาคะแนนตอหนวยกิต
A
ผลการประเมินขั้นดีเลิศ
4
B+
ผลการประเมินขั้นดีมาก
3.5
B
ผลการประเมินขั้นดี
3
C+
ผลการประเมินขั้นคอนขางดี
2.5
C
ผลการประเมินขั้นพอใช
2
D+
ผลการประเมินขั้นออน
1.5
D
ผลการประเมินขั้นออนมาก
1
F
ผลการประเมินขั้นตก
0
ตัวอักษรอื่นๆ ที่ใชเปนสัญลักษณและมีความหมายเฉพาะ ซึ่งแสดงภาพการศึกษา คือ I, P,
ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน
สัญลักษณ
I
ยังไมสมบูรณ
P
กําลังดําเนินอยู
14.3 ตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปการศึกษาตั้งแต 2.00 ขึ้นไปจึงสามารถสําเร็จการศึกษาได ใน
กรณีที่ไดคะแนนต่ํากวา 2.00 ใหนักเรียนลงทะเบียนไดใหมในรายวิชาที่ไดผลการเรียนเปน D+
หรือ D เทานั้นและลงทะเบียนไดในระยะเวลาศึกษาที่เปดใหลงทะเบียนเทานั้น
14.4 มีเวลาเรียนมากกวา รอยละ 80 ของแตละรายวิชา จึงจะมีสิทธไดรับการประเมินผลการเรียนใน
รายวิชานั้นๆในทุกระดับคะแนนตัวอักษร หากเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 จะไดผลการเรียนเปน
เปน F และจะตองแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการศึกษา โดยนักเรียนจะตองลงทะเบียน
รายวิชานั้นๆใหมอีกครั้ง ตามที่โรงเรียนฯเปดใหลงทะเบียนได ถานักเรียนผูชวยทันตแพทยไม
สามารถมาลงทะเบียนไดใหถือวานักเรียนไมสําเร็จการศึกษา
14.5 เหตุผลอื่นที่ทําใหไมสําเร็จการศึกษา
14.5.1 ประพฤติผิดรายแรงตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2551
14.5.2 ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปการศึกษาต่ํากวา 1.75
14.5.3 สิ้นสุดระยะการศึกษา (ไมเกิน 2 ปการศึกษา)
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15. การขึ้นทะเบียนเปนนักเรียนผูชวยทันตแพทย
15.1 ผู ที่ ส อบคั ด เลื อ กได จ ะต อ งมารายงานตั ว และลงทะเบี ย น ณ คณะทั น ตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน ตามวันเวลา ที่กําหนด มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
15.2 นักเรียนผูชวยทันตแพทยตองปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศ โรงเรียนผูชวยทันตแพทย
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยมีสิทธิ์อยูหอพักของคณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนได และตองปฏิบัติตามขอบัง คับของมหาวิทยาลัย วาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2551
15.3 ให นั ก เรี ย นชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษาตามวั น และเวลา ที่ โรงเรี ย นผู ช ว ยทั น ตแพทย
คณะทันตแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดมิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์
16. แผนการรับนักเรียนและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
16.1 จํานวนนักเรียนที่รับเขา
จํานวนนักเรียน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2558
2559
2560
2561
2562
รวม
50
50
50
50
50
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
50
50
50
50
50
16.2 งบประมาณตามแผน
ประมาณการรายรับ
ปงบประมาณ
2558
2559
2560
2561
2562
คาธรรมเนียมการศึกษา
600,000 600,000 600,000
600,000 600,000
(6000.-บาท/คน/ภาค)
รวมรายรับ
600,000 600,000 600,000
600,000 600,000
ประมาณการรายจาย
2558
250,000
100,000
250,000

ปงบประมาณ
2559
2560
250,000 250,000
100,000 100,000
250,000 250,000

2561
250,000
100,000
250,000

งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ
งบครุภัณฑ
งบดําเนินการ (พัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนานักศึกษา ทุนฯลฯ)
รวมรายจาย
600,000 600,000 600,000 600,000
ประมาณการคาใชจายตอหัวนักเรียนตอหลักสูตร = 12,000 บาท
16.3 คาธรรมเนียมการขอประกาศนียบัตรจากทันตแพทยสภา = 1,000 บาท
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2562
250,000
100,000
250,000
600,000

17. โครงสรางของหลักสูตร
17.1 หลักสูตร
17.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
17.1.2 โครงสรางหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
1) หมวดวิชาพื้นฐาน
4 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
31 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
1 หนวยกิต
17.1.3 รายวิชา
17.1.3.1 หมวดวิชาพื้นฐาน
4 หนวยกิต
550 001 การถายภาพทางทันตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
1(1-0-2)
Dental Photography and Information Technology
550 002 ภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย
2(2-0-4)
English for Dental Assistants
550 003 การบูรณาการวิชาชีพของผูชวยทันตแพทย
1(1-0-2)
Integrated Dental Assistant Profession
17.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
31 หนวยกิต
550 004 การบํารุงรักษาเครื่องมือและการควบคุมการติดเชื้อ
1(1-0-2)
Instrument Maintenance and Infection Control
550 021 ปฏิบัติการทันตกรรมสี่หัตถ
1(0-3-0)
Four Hand Dentistry Laboratory
550 022 ปฏิบัติการคลินิก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice I
550 023 ปฏิบัติการคลินิก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice II
550 024 ปฏิบัติการคลินิก 3
2(0-6-0)
Clinical Practice III
550 025 ปฏิบัติการคลินิก 4
2(0-6-0)
Clinical Practice IV
550 026 ปฏิบัติการคลินิก 5
2(0-6-0)
Clinical Practice V
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550 027 ปฏิบัติการคลินิก 6
Clinical Practice VI
550 028 ปฏิบัติการคลินิก 7
Clinical Practice VII
550 029 ปฏิบัติการคลินิก 8
Clinical Practice VIII
550 030 ปฏิบัติการคลินิก 9
Clinical Practice IX
561 001 ทันตกรรมจัดฟน
Orthodontics
562 001ทันตกรรมสําหรับเด็ก
Pediatric Dentistry
563 001 ทันตกรรมบดเคี้ยว
Dental Occlusion
564 001 ทันตกรรมชุมชน
Dental Community
565 001 ทันตกรรมหัตถการ
Operative Dentistry
565 002 วิทยาเอ็นโดดอนต
Endodontology
566 001 ศัลยกรรมชองปาก
Oral Surgery
567 001 ทันตกรรมประดิษฐ
Prosthodontics
568 001 ปริทันตวิทยา
Periodontology
569 001 วินิจฉัยโรคชองปาก
Oral Diagnosis
569 002 ทันตรังสี
Dental Radiology
7

2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

17.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
550 005 วิชาสุนทรียภาพแหงชีวิต
1(0-2-1)
Aesthetic Appreciation
ใหนักเรียนผูชวยทันตแพทยเลือกวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนสําหรับหลักสูตรนักเรียนผูชวยทันตแพทย
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คําอธิบายระบบรหัสวิชา
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง หนวยงานหรือภาควิชาที่เปดสอนของคณะฯ ที่จัดการเรียนการสอนซึ่งมี
รหัสตั้งแต
550-569 โดยหนวยงานหรือภาควิชามีดังนี้
550 โรงเรียนผูชวยทันตแพทย
561 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟน
562 ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
563 ภาควิชาชีววิทยาชองปาก
564 ภาควิชาทันตกรรมชุมชน
565 ภาควิชาทันตกรรมบูรณะ
566 ภาควิชาศัลยศาสตรชองปากและกระดูกขากรรไกร
567 ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ
568 ภาควิชาปริทันตวิทยา
569 ภาควิชาวินิจฉัยโรคชองปาก
ตัวเลขที่ 4 หมายถึง รายวิชาสําหรับนักเรียนผูชวยทันตแพทย
ตัวเลขที่ 5,6 หมายถึง ลําดับของวิชาในหมวดนั้นๆ ดังนี้
01-04 วิชาบรรยาย
21-30 วิชาปฏิบัติการ
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18.

แผนการศึกษา
ภาคการศึกษาตน
550 001 การถายภาพทางทันตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
Dental Photography and Information Technology
550 004 การบํารุงรักษาเครื่องมือและการควบคุมการติดเชื้อ
Instrument Maintenance and Infection Control
550 021 ปฏิบัติการทันตกรรมสี่หัตถ
Four Hand Dentistry Laboratory
550 022 ปฏิบัติการคลินิก 1
Clinical Practice
550 023 ปฏิบัติการคลินิก 2
Clinical Practice II
550 024 ปฏิบัติการคลินิก 3
Clinical Practice III
550 025 ปฏิบัติการคลินิก 4
Clinical Practice IV
561 001 ทันตกรรมจัดฟน
Orthodontics
562 001 ทันตกรรมสําหรับเด็ก
Pediatric Dentistry
563 001 ทันตกรรมบดเคี้ยว
Dental Occlusion
564 001 ทันตกรรมชุมชน
Community Dentistry
565 001 ทันตกรรมหัตถการ
Operative Dentistry
565 002 วิทยาเอ็นโดดอนต
Endodontology
566 001 ศัลยกรรมชองปาก
Oral Surgery
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หนวยกิต
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(0-3-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
2(0-6-0)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

567 002 ทันตกรรมประดิษฐ
Prosthodontics
568 001 ปริทันตวิทยา
Periodontology
569 001 วินิจฉัยโรคชองปาก
Oral Diagnosis
569 002 ทันตรังสี
Dental Radiology

1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)
1(1-0-2)

รวมจํานวนหนวยกิต ลงทะเบียนเรียน 22 หนวยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
หนวยกิต
550 002 ภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย
2(2-0-4)
English for Dental Assistants
550 003 การบูรณาการวิชาชีพของผูชวยทันตแพทย
1(1-0-2)
Integrated Dental Assistant Profession
550 026 ปฏิบัติการคลินิก 5
2(0-6-0)
Clinical Practice V
550 027 ปฏิบัติการคลินิก 6
2(0-6-0)
Clinical Practice VI
550 028 ปฏิบัติการคลินิก 7
2(0-6-0)
Clinical Practice VII
550 029 ปฏิบัติการคลินิก 8
2(0-6-0)
Clinical Practice VIII
550 030 ปฏิบัติการคลินิก 9
2(0-6-0)
Clinical Practice IX
รวมจํานวนหนวยกิต ลงทะเบียนเรียน 13 หนวยกิต
ตลอดปการศึกษา
550 005 วิชาสุนทรียภาพแหงชีวิต
Aesthetic Appreciation

หนวยกิต
1(0-2-1)
รวมจํานวนหนวยกิต ลงทะเบียนเรียน 1 หนวยกิต
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม
36 หนวยกิต
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19. คําอธิบายรายวิชา
550 001 การถายภาพทางทันตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1(1-0-2)
Dental Photography and Information Technology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
หลักการถายภาพทางทันตกรรมในและนอกชองปากดวยกลองดิจิตอล พรอมอุปกรณตางๆสําหรับ
ถ า ยภาพทางทั น ตกรรม การทํ า ความสะอาดอุ ป กรณ ถ า ยภาพ การจั ด เก็ บ ภาพผู ป ว ย ทางทั น ตกรรมโดย
คอมพิวเตอร การตกแตงภาพเบื้องตน รวมถึงการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน และโปรแกรมสําเร็จรูปขั้นพื้นฐาน
Principle of taking intraoral and extraoral photographs using digital camera, and other
photographic equipments, cleaning photographic equipments, transferring and basic retouching
digital photographs in the computer. In addition, this subject also includes application of basic
computer and basic software.
550 002 ภาษาอังกฤษสําหรับผูชวยทันตแพทย
2(2-0-4)
English for Dental Assistants
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน เพื่อใชสื่อสารในการทํางานของผูชวยทันตแพทย
เชน การนัดหมายผูปวย และการชวยปฏิบัติงานทางทันตกรรม ตลอดจนสามารถอาน และเขาใจ ขอความที่
ทันตแพทยบันทึกไวในเวชระเบียนของผูปวย รวมถึงสามารถเขียนชื่อโรค ยา และการรักษา เพื่อนําไปลงทะเบียน
หรือสถิติได
Practicing basic skills in listening and speaking English for communication in dental practice,
for examples in dealing with patient appointments and assistance, recoding, understanding and the
information in dental chart and treatment records writing the name of disease, drugs and treatment, for
storing as statistical documents.
550 003 การบูรณาการวิชาชีพของผูชวยทันตแพทย
1(1-0-2)
Integrated Dental Assistant Profession
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
จรรยาบรรณและกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพผูชวยทันตแพทย บทบาท หนาที่ของผูชวยทันตแพทย
ทางทันต สาธารณสุข ความรูเรื่องระเบียบขาราชการพลเรือน ตลอดจนหลักการจัดระบบงานเวชระเบียน และ
สิทธิผูปวย การ ปฏิบัติงานสํานักงานและธุรการ
Ethic and Law related to dental assistant profession. Role in dental public health. Government
officer regulation. Principle of documentation of medical records and patient rights. Aministrative
practice and management.
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550 004 การบํารุงรักษาเครื่องมือและการควบคุมการติดเชื้อ
1(1-0-2)
Instrument Maintenance and Infection Control
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การบํารุงดูแลรักษา อุปกรณ เครื่องมือทางทันตกรรมและเกาอี้ทําฟน การแพรกระจายเชื้อ วิธีการ
ปองกันการติดเชื้อซึ่งรวมถึงการลางมือ การปองกันการติดเชื้อ การขจัดเชื้อ และการจัดระบบของหนวยจายกลาง
Maintenance of dental instruments and dental unit, the infection and procedures of the
infection control including hand hygiene, prevention of infection, disinfection and sterilization and
management in the main clinical supply.
550 005 วิชาสุนทรียภาพแหงชีวิต
1(0-2-1)
Aesthetic Appreciation
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ส ง เสริ ม และพั ฒ นาสุ ข ภาพทางกายและจิ ต ใจของนั ก เรี ย นเพื่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี การสื่ อ สาร
มนุษยสัมพันธ และบุคลิกภาพที่ดีในสังคม รวมถึงพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของไทย
Promoting and developing good physical and mental health for a good quality of life,
communication, good interpersonal relationship, personality and reinforce Thai national art and culture.
550 021 ปฏิบัติการทันตกรรมสี่หัตถ
1(0-3-0)
Four Hand Dentistry Laboratory
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การชวยขางเกาอี้แบบทันตกรรมสี่หัตถที่มีประสิทธิภาพเชน การใชเครื่องดูดน้ําลายแรงสูง การเตรียม
เครื่อง มือและการสงเครื่องมือใหทันตแพทยอยางเหมาะสม
Chair side Assisting using by four handed dentistry with maximal efficiency for examples,
using the high power suction, preparing sets of dental instruments and exchanging dental instruments
with dentist appropriately.
550 022 ปฏิบัติการคลินิก 1
2(0-6-0)
Clinical Practice I
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกตรวจวินิจฉัย คลินิกบําบัดรักษาเบื้องตน คลินิกทันตรังสี แผนกเวชระเบียนเพื่อให
เกิด การเรียนรูทักษะทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและ ชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง
Practicing in Diagnostic clinic, Primary care clinic, Dental radiology clinic and medical record
division for good learning skills and attitude in assisting dentist accurately.
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550 023 ปฏิบัติการคลินิก 2
2(0-6-0)
Clinical Practice II
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนตและคลินิกทันตกรรมผสมผสาน เพื่อให
เกิด การเรียนรูทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง
Practicing in Operative dental clinic, Endodontic clinic, and Comprehensive clinic for good
learning skills and attitude in assisting dentist accurately.
550 024 ปฏิบัติการคลินิก 3
2(0-6-0)
Clinical Practice III
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมประดิษฐ คลินิกทันตกรรมจัดฟน และคลินิกบรรเทาความเจ็บปวด
บนใบ หนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง
Practicing in Prosthodontic clinic, Orthodontic clinic, and Orafacial pain clinic for good
learning skills And attitude in assisting dentist accurately.
550 025 ปฏิบัติการคลินิก 4
2(0-6-0)
Clinical Practice IV
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก คลินิกศัลยปริทันต และคลินิ กศัลยศาสตรชองปากเพื่อให
เกิดการเรียนรูทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง
Practicing in Pediatric Dentistry clinic, Periodontal surgery clinic, and Oral surgery clinic for
good learning skills and attitude in assisting dentist accurately.
550 026 ปฏิบัติการคลินิก 5
2(0-6-0)
Clinical Practice V
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการเรียนรายวิชาปฏิบัติการคลินิก 1
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกตรวจวินิจฉัย คลินิกบําบัดรักษาเบื้องตน คลินิกทันตรังสี แผนกเวชระเบียนเพื่อให
เกิดการเรียนรูทักษะทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง ตอเนื่องจากการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ คลินิก 1
Practicing in Diagnostic clinic, Primary care clinic, Dental radiology clinic and medical record
division for good learning skills and attitude in assisting dentist accurately extended course from
Clinical Practice I.
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550 027 ปฏิบัติการคลินิก 6
2(0-6-0)
Clinical Practice VI
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการเรียนรายวิชาปฏิบัติการคลินิก 2
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมบูรณะ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนตและคลิ นิกทันตกรรมผสมผสาน เพื่อให
เกิดการเรียนรูทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และชว ยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง ตอเนื่องจากการเรียนรายวิช า
ปฏิบัติการ คลินิก 2
Practicing in Operative dental clinic, Endodontic clinic, and Comprehensive clinic for good
learning skills and attitude in assisting dentist accurately extended course from Clinical Practice II.
550 028 ปฏิบัติการคลินิก 7
2(0-6-0)
Clinical Practice VII
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการเรียนรายวิชาปฏิบัติการคลินิก 3
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมประดิษฐคลินิกทันตกรรมจั ดฟนและคลินิกบรรเทาความเจ็บปวดบน
ใบหนาเพื่อใหเกิดการเรียนรูทักษะทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพและชวยเหลือทั นตแพทยใหถูกตองตอเนื่องจากการเรียน
รายวิชา ปฏิบัติการคลินิก 3
Practicing in Prosthodontic clinic, Orthodontic clinic, and Orafacial pain clinic for good
learning skills and attitude in assisting dentist accurately extended course from Clinical Practice III.
550 029 ปฏิบัติการคลินิก 8
2(0-6-0)
Clinical Practice VIII
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการเรียนรายวิชาปฏิบัติการคลินิก 4
ฝกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กคลินิกศัลยปริทันตและคลินิกศัลยศาสตรชองปากเพื่อให
เกิดการเรียนรูทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง ตอเนื่องจากการเรียนรายวิชา
ปฏิบัติการ คลินิก 4
Practicing in Pediatric Dentistry clinic, Periodontal surgery clinic, and Oral surgery clinic for
good learning skills and attitude in assisting dentist accurately extended course from Clinical Practice
IV.
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550 030 ปฏิบัติการคลินิก 9
2(0-6-0)
Clinical Practice IX
เงื่อนไขของรายวิชา : ตองผานการเรียนรายวิชาปฏิบัติการคลินิก 1,2,3,4
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านในคลิ นิ ก ทั น ตกรรมพิ เ ศษ รวมถึ ง การออกหน ว ยทั น ตกรรมชุ ม ชน หน ว ยทั น ตกรรม
พระราชทาน เพื่อใหเกิดการเรียนรูทักษะ ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ และชวยเหลือทันตแพทยใหถูกตอง ตอเนื่องจาก
การเรียนรายวิชา ปฏิบัติการคลินิก 1,2,3,4
Practicing in special clinic and royal mobile dental clinic for good learning skills and attitude
in assisting dentist accurately extended course from Clinical Practice I,II,III,IV.
561 001 ทันตกรรมจัดฟน
1(1-0-2)
Orthodontics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
เครื่องมือ วัสดุอุปกรณทางทันตกรรมจัดฟน หองปฏิบัติการ ขั้นตอนตางๆในการชวยขางเกาอี้ การทํา
ความ สะอาดเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟนและการบํารุงการรักษา การสบฟนผิดปกติชนิดตางๆ และลักษณะ
การขึ้นของฟน ผิดตําแหนง การใหคําแนะนําผูปวยทางทันตกรรมจัดฟน เรื่องงานธุรการและบริหารจัดการที่
เกี่ยวของกับงานทันตกรรมจัดฟน
Dental instruments and materials used in orthodontic practice, laboratory, stepwise
procedures during orthodontic assistant, disinfection and sterilization technique and maintenance,
types of malocclusion types of abnormal tooth eruption, advising orthodontic patients, administrative
work in orthodontic practice.
562 001 ทันตกรรมสําหรับเด็ก
1(1-0-2)
Pediatric Dentistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความสําคัญและบทบาทหนาที่ของผูชวยทันตแพทยในงานทันตกรรมสําหรับเด็ก การเตรียมอุปกรณและ
เครื่องมือในการชวยขางเกาอี้ การเรียนรูขั้นตอนตางๆในการรักษาทางทันตกรรมเด็กรวมทั้งทันตกรรมปองกัน
ปจจัย ที่มีผลตอพฤติกรรมของเด็กตอการทําฟนและการจัดการพฤติกรรมกับผูปวยเด็กพิเศษ
Importance and role of dental assistant in pediatric dentistry, preparing dental instruments
during assistance, learning dental procedures in pediatric dentistry including oral health prevention,
factors influence child behaviors and behavioral management for special need patients.
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563 001 ทันตกรรมบดเคี้ยว
1(1-0-2)
Dental Occlusion
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ลักษณะทางกายวิภาคของขอตอขากรรไกร ความรูพื้นฐานทางทันตกรรมบดเคี้ยวและการทํางานนอก
หนาที่ รวมถึงการเรียกชื่อฟน ลําดับการขึ้นของฟน กายวิภาคศาสตรของฟนถาวรและฟนน้ํานม
Temporomandibular joint, basic knowledge in occlusion and parafunctional habits including
teeth identifications, sequence of tooth eruption, dental anatomy of permanent and deciduous teeth.
564 001 ทันตกรรมชุมชน
1(1-0-2)
Community Dentistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
การสาธารณสุ ขในประเทศไทย หลัก ประกั นสุ ข ภาพถ วนหน า โครงการทั นตสาธารณสุข ในชุม ชน
โรงเรี ย นและโรงพยาบาล การดู แ ลผู ป ว ยแบบองค ร วมและการดู แ ลสุ ข ภาพที่ มี หั ว ใจของความเป น มนุ ษ ย
หลักวิธีการสอนทันตสุขศึกษา สื่อการสอนทันตสุขศึกษา
The public health in Thailand, principle of health insurance (universal coverage), dental
public health project in community, school and hospital, holistic patient care and humanized health
care, principle of teaching dental education, media for dental health education.
565 001 ทันตกรรมหัตถการ
1(1-0-2)
Operative Dentistry
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความรู พื้นฐานของวิ ช าทัน ตกรรมหัตถการ การบูรณะฟนด วยวัส ดุอุดอมั ล กัม และเรซินคอมโพสิ ต
การจัดเตรียมเครื่องมือและวัสดุสําหรับการปฏิบัติงานทางทันตกรรมหัตถการ
Basic principle in operative dentistry including amalgam and resin composite restoration,
preparation of instruments and materials for restorative work.
565 002 วิทยาเอ็นโดดอนต
1(1-0-2)
Endodontology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ขอบเขตของงานรักษาคลองรากฟน เครื่องมือที่จําเปนตองใชและการดูแลรักษา ยาและวัสดุอื่นๆ ที่
จําเปนตองใชในงานรักษาคลองรากฟนโดยวิธีที่ไมตองผาตัด เทคนิคที่เกี่ยวของสําหรับการรักษาคลองรากฟน
ไดแก การใสแผนยางกันน้ําลาย การถายภาพรังสี การฟอกสีฟนในฟนที่ไมมีชีวิต รวมไปถึง การรักษาคลองรากฟน
รวมกับการผาตัดปลายรากฟน
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Scope of work in endodontics, essential endodontic instruments and maintenance,
medication and other materials required for nonsurgical endodontic treatment, procedures and
techniques in root canal treatment for example rubber dam placement, taking x-ray, bleaching of non
vital tooth including root canal treatment with surgery.
566 001 ศัลยกรรมชองปาก
1(1-0-2)
Oral Surgery
เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี
ขอบเขตลักษณะและขั้นตอนการทํางานทางศัลยศาสตรชองปาก ชนิด, หนาที่และการดูแลเครื่องมือ
และวัส ดุ ที่ใชในงานถอนฟน งานผาตัดเล็กในชองปาก และงานทันตกรรมรากเทียม การเตรียมเครื่องมือให
เหมาะสมกับงาน ศัลยกรรมบริเวณชองปากกระดูกขากรรไกรและ ใบหนา รวมทั้งการปฏิบัติงานชวยขางเกาอี้
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถ เขาใจและสัง เกตลักษณะผูปวยที่มี โรคทางระบบ สามารถจัดการดูแลผูปวยกอน
และหลังการผาตัดบริเวณชองปากผูปวย ที่เกิดภาวะ ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นขณะการปฏิบัติงานของทันตแพทย และมี
ความรูพื้นฐานในการกูชีพ
Scope of work and procedures in oral surgery for examples, types, function and
maintainance of surgical instruments and materials used for tooth extraction minor oral surgery and
dental implan instrument for oral and maxillofacial surgery including efficient dental assistance, identify
underlying diseases of the patient, pre-operative and post-operative caring of patients, dealing with
emergency and resuscitation.
567 001 ทันตกรรมประดิษฐ
1(1-0-2)
Prosthodontics
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความรูพื้นฐานทางทันตกรรมประดิษฐ ทันตวัสดุศาสตร ขั้นตอนในการทําฟนเทียมชนิดตางๆ การ
เตรียมวัสดุ และเครื่องมือสําหรับทําฟนเทียม ซอมฟนเทียม รื้อสะพานฟน การเสริมฐานฟนเทียม และอื่นๆ
Basic principle in prosthodontics, dental materials science, procedures of fabricating,
preparing materials and intrument for denture, denture repair, crown and bridge removal, denture
reline etc.
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568 001 ปริทันตวิทยา
1(1-0-2)
Periodontology
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
บทนําสูวิชาปริทันตวิทยา อวัยวะปริทันต โรคปริทันต การรักษาและปองกันโรค การสอนวิธีดูแล
อนามัย ชองปากผูปวยโรคปริทันต ภาวะแทรกซอนและการดูแลผูปวยหลังทําศัลยกรรมปริทันต การทําบัตรปริ
ทันต การจัด เตรียมเครื่องมือและการลับเครื่องมือ การชวยขางเกาอี้ในการทําศัลยกรรมปริทันตและการถายภาพ
ในชองปาก
Introduction to periodontology, periodontium, periodontal diseases, treatment and
prevention,oral hygiene instruction for periodontal patients, complication and post-operative care,
periodontal charting, instrument preparation and sharpening, assisting in periodontal surgery and
taking oral photographs.
569 001 วินิจฉัยโรคชองปาก
1(1-0-2)
Oral Diagnosis
เงื่อนไขของรายวิชา : ไมมี
ความรูพื้นฐานทางวินิจฉัยโรคชองปาก บทบาทของผูชวยในคลินิกตรวจ คลินิกความเจ็บปวดชองปาก
ใบหนา และคลินิกเวชศาสตรชองปาก ลักษณะทั่วไปของอวัยวะภายในชองปาก การเตรียมเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อ โรค
ของฟนและ โรคของเนื้อเยื่อออน การซักประวัติ ประเมินผูปวย การลงขอมูลแฟมประวัติ และยาที่เกี่ยวของกับ
เวชศาสตรชองปาก
Basic knowledge of oral diagnosis, the role of dental assistant in Primary care clinic,
orofacial pain clinic and oral medicine clinic, general characteristics of oral structures, preparing basic
equipment used for tissue biopsy, dental and soft tissue diseases, history taking, patient evaluation,
documentation of dental records and medication used in oral medicine clinic.
569 002 ทันตรังสี
1(1-0-2)
Dental Radiology
เงื่อนไขของรายวิชา:ไมมี
ความรูพื้ น ฐานของรั ง สี เ อกซ ความปลอดภั ย และการปอ งกั น รัง สี เ อกซ ส วนประกอบของเครื่ อ ง
ถายภาพรังสี ในและนอกชองปาก การถายภาพรังสีในผูปวย การลางและเรียงฟลมเขากรอบ ภาพรังสีปกติของ
อวัยวะในชองปาก ฟลมเสีย การควบคุมการติดเชื้อ
Basic principle in x-ray, radiation safety and protection, components of intra and extra oral
x- ray machine, intraoral and extra oral radiographic technique, radiographic technique, processing
and framing x-ray film, normal radiographic anatomy, radiographic defect and infection control.
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