
 
 

หลกัสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจาํบานเพือ่วฒุิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวชิาชพีทันตกรรม สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็ 

และเกณฑสถาบันฝกอบรม พ.ศ. 2556 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมที่จะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  มีแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  ครั้งที่ 7/2556   เม่ือวันท่ี 12 กันยายน  2556         
จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาทันตกรรมสําหรับเด็กและเกณฑสถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 

 
1. ชื่อหลกัสูตร 

(ภาษาไทย) หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  

(ภาษาอังกฤษ)  Residency  Training  Program in Pediatric Dentistry 
 

2. ชื่อวฒุิบัตร 
 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)   วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม   
    สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
       (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board  of  Pediatric Dentistry 
 ช่ือยอ  (ภาษาไทย)   ว.ท. (ทันตกรรมสําหรับเดก็) 
       (ภาษาอังกฤษ) Dip.,Thai Board of  Pediatric Dentistry 
 คําแสดงวุฒกิารฝกอบรมทายช่ือ  
       (ภาษาไทย)  ว.ท. (ทันตกรรมสําหรับเดก็) 
       (ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of  Pediatric Dentistry  
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3.  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรม

สําหรับเด็ก 
 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร   
      พัฒนาทันตแพทยใหมีจริยธรรม ควบคูกับความรู ความชํานาญทางวิชาการและการคนควาวิจัย เพ่ือเพิ่ม
คุณภาพบริการในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก สูมาตรฐานสากล และพัฒนาทักษะความรวมมือกับวิชาชีพอ่ืน ใน
การรับใชและชี้นําสังคมดานสุขภาพ  
 
5.  คํานิยาม  

“ทันตกรรมสําหรับเด็ก” เปนสาขาทันตกรรมที่กําหนดขอบเขตของงานดวยอายุของผูปวย ต้ังแตวยัแรก
เกิดจนถึงวัยรุน (๑๘ ปบริบรูณ) โดยใหการดูแลสุขภาพชองปาก ทั้งทันตกรรมปองกันและการรกัษาต้ังแตข้ัน
พื้นฐานและทันตกรรมพรอมมูลแกเดก็ปกติ และผูปวยพิเศษ (Special Patients)  

 
6.  วัตถุประสงค 

ทันตแพทยที่จบการอบรมหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน  เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก จะตองมีความรู ความสามารถข้ันตํ่า ดังนี้ 

6.1   มีความรูพื้นฐานในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก กระบวนการวิจัยและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ 
สามารถใชความรูแบบองครวม ตามหลกัฐานเชิงประจักษ เพื่อการดูแล รักษาโรคในชองปาก  

6.2   สามารถตรวจวิเคราะห วินิจฉัย วางแผน พยากรณ รักษา และปองกันโรคในชองปากในกลุม
ประชากรตั้งแตวัยแรกเกิด จนถึงวัยรุน (๐-๑๘ ปบริบูรณ) ทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

6.3   สามารถประยุกตองคความรู วิพากษ วิเคราะหขอมูลวิชาการและทําการวิจัยทางทันตกรรมสําหรับ
เด็กและสาขาที่เกี่ยวของเพ่ือใชในการวินิจฉัยโรค วางแผนและรักษาผูปวยท่ีมีปญหา ซับซอนไดถูกตองมี
หลักการ และเหมาะสมกับสภาวะ ของผูปวยแตละราย 

6.4   มีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพ และมีความรบัผิดชอบตอสังคม รักษาไวซ่ึงจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพที่
ดีงาม  
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6.5   มีความสามารถในการส่ือสาร สรางความนาเช่ือถือและไววางใจ ระหวางทันตแพทยกับผูปวยและ
ครอบครัว ระหวางเพ่ือนรวมวิชาชีพ  เพื่อใหการรักษารวมกับแพทยหรือทันตแพทยสาขาอ่ืน หรือการสงตอ
ผูปวย อยางเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถนําเสนองานทางวิชาการ ในวารสาร หรือในท่ีประชุม 
ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  

6.6  ใฝเรยีนรูอยูเสมอ สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อสืบคนขอมูล ติดตามความรูใหมทางวิชาการเพื่อการ
เรยีนรูอยางยั่งยืน  

6.7  สามารถใหความรู คําแนะนํา ฝกอบรมในสาขาทันตกรรมสําหรบัเด็ก แกทันตแพทยท่ัวไป และ
นิสิต นักศึกษาทันตแพทย 

 
7.  กําหนดการเปดอบรม  

สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม ตองระบกุําหนดการเปดอบรม    
 

8. ผูรับการฝกอบรม 
8.1  คุณสมบัติของผูรับการฝกอบรม 

8.1.1  ไดรับปรญิญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตจากมหาวิทยาลยัของรฐัหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ี
ทันตแพทยสภารับรอง  และ 

8.1.2  เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และ 
8.1.3   ปฎิบัติงานทางทันตกรรมมาแลวไมนอยกวา 1 ป   ทั้งนี้ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูที่

มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทางทนัตกรรมของตางประเทศเขารับการฝกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมสําหรับเดก็ไดเม่ือ 
(1)  เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศและ 
(2)   มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรมและ 
(3)  ผานการพจิารณาของคณะอนกุรรมการฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรม

สําหรับเด็กโดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทนัตแพทยแหงประเทศไทย 
8.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมที่ขอเปดการฝกอบรม จะตองระบุจํานวนผูรับการฝกอบรมที่หลักสูตรของ
สถาบันฝกอบรมจะรับไดในแตละปและแตละช้ันโดยคํานึงถึง ศักยภาพในการฝกอบรม ของสถาบันฝกอบรม
นั้น โดยใหพิจารณากําหนดเปนสัดสวนตามจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน
บริการของสาขาที่ใหการฝกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรม
สําหรับเด็ก 
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            8.3  วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 
              ใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลกัเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๔๑    
ดําเนินการโดยคณะอนุกรรม การฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก รวมกับผูแทนจากสถาบันหลกั
ที่ใหการฝกอบรมในสาขา ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัยทนัตแพทยแหงประเทศไทยโดยความเห็นชอบจากทันต
แพทยสภา 
 
9.  การส้ินสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 

9.1   ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามที่ทันตแพทยสภารับรอง 
9.2  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
9.3   คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
9.4   พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
9.5  การใหออกเนื่องจากกระทําผดิอยางรายแรง ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด ผูเขารับ

การฝกอบรมมีสิทธิ์ย่ืนอุทธรณเพื่อใหสถาบันฝกอบรมพจิารณาทบทวนได 
 
10.  การฝกอบรม 

10.1  ระบบการฝกอบรม 
    การฝกอบรมอาจจัดได  2  แบบ คือ การฝกอบรมตามระบบและ การฝกอบรมแบบแยกสวน 
       10.2  ระยะเวลาการฝกอบรม 
 (1)  ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 
            (2)  หลักสูตรการฝกอบรม 

(ก) ตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย                   
ทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือ 

(ข) ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลยัทันตแพทยแหง
ประเทศไทย 
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(3)  สถาบันที่ทําการฝกอบรมจะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผานการพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก และโดยการเสนอแนะของ     
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

(4)  วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 
(ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
(ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบันสมทบ

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
(ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1  ป และในสถาบันรวมหรือสถาบันสมทบ

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
10.2.1  การฝกอบรมตามระบบ ใหดําเนินการดังนี้ 

จัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

(ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 
แบงเปนหมวดรายวิชาความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานเปนระยะเวลา
ประมาณรอยละ 30 และรายวิชาความรูเฉพาะสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 

(ข) ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกอบรมทางคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็ก หรือภาคสนาม 
โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ป ตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรม
และสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  กําหนดโดยไดรับความเห็นชอบจากราช
วิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย      

(ค) งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่ เกี่ยวของและมี
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอยางนอย 1 เรื่อง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารหรือมีการ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 ท้ังนี้การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ (ก)  ภาคปฏิบัติ (ข)  และ งานวิจัย (ค)  
อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกัน โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3  ปก็ได 

10.2.2  การฝกอบรมแบบแยกสวน ใหดําเนินการดังนี้ 
จัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพ่ือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
(ก) ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร 

โดยมีการเรียนแบบแยกสวนในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก เทียบเทาหรือมี
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยผูเขารับการฝกอบรมอาจสะสมหนวยกิตในสาขา
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ทันตกรรมสําหรับเด็กน้ันไวไดจนครบตามท่ีกําหนดภายในระยะเวลา 1ถึง 5 ป 
ท้ังนี้ตองไมนอยกวา 1 ป แตตองไมเกิน 5 ป 

(ข) ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกปฏิบัติงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยใหแยกฝกปฏิบัติ
ภายในระยะเวลา 6 ป ตามเกณฑที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบของแตละ
สาขากําหนด  โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  
ท้ังนี้ตองปฏิบัติงานในสถาบันที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 

(ค) งานวิจยั ตองมีความรูเกี่ยวกบัระเบียบวิธกีารวจัิย และสถติิที่เกี่ยวของและตองมี
ผลงานวจิัยที่มีคุณภาพ อยางนอย 1 เรื่อง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารหรือมีการ
นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดบัชาติ 

 
11. การประเมินผูรับการฝกอบรม 

สถาบันฝกอบรมเปนผูกําหนด โดยมกีารประเมินผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือประเมินความรู
ความสามารถและทักษะของทันตแพทย  ดังน้ี 

(1)  หมวดรายวิชาความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานตองไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 
(2)  หมวดรายวิชาความรูเฉพาะสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก ทุกรายวิชาตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.00 
(3)  หมวดรายวิชาปฏิบัติ ทุกรายวิชาตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.00 
(4)  มีการประเมินเจตคต ิ
(5)  มีผลงานวจิัยที่ไดรับการเผยแพรโดยตีพิมพในวารสารท่ีมี peer review หรือนําเสนอผลงานแบบ

ปากเปลาระดับชาติอยางนอย 1 เรื่อง 
 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  

       การสอบเพ่ือวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตก
รรมสําหรับเด็กใหเปนไปตาม ขอ (6) ในระเบียบของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ 
พ.ศ. 2555  ดังน้ี 

(1)   ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบญัญัติ วิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  2537 และ    
(2)   ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา                 

ทันตกรรมสําหรับเด็กเปนระยะเวลาไมนอยกวา  3  ป   ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่                     
ทันตแพทยสภารับรอง จากสถาบันทีร่าชวทิยาลยัทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือทันตแพทยสภา
รับรอง  
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         สําหรับผูเขารับการฝกอบรมตามหลกัสูตรของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย หรอืที่
ทันตแพทยสภารับรอง  ในสถาบันท่ีราชวทิยาลยัทันตแพทยแหงประเทศไทย หรือท่ีทันตแพทยสภารับรอง  
สามารถสอบขอเขียนเก็บสะสมไวไดในระหวางการฝกอบรม  โดยจะยื่นขอสอบไดหลังผานการฝกอบรม
มาแลว 2 ป และมีใบรบัรองจากสถาบนัฝกอบรม 
                การย่ืนคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก
ของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทนัตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงรวมมือระหวางประเทศ  ไมมี
สิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย  จนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทยได   ทั้งน้ีใหเปนไปตามหลกัเกณฑ  วิธกีาร  เง่ือนไขท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
กําหนด  โดยออกเปนระเบยีบทันตแพทยสภา 
 
13. สถาบันฝกอบรม 
          สถาบันฝกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลที่ใหการ
ฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  โดย
คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทย หรือโรงพยาบาลนั้น จะตองผานเกณฑการประเมินคุณภาพตาม
แบบท่ีกําหนดและไดการรับรองจากทันตแพทยสภา  โดยราชวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ไดระบุสถานภาพของสถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี้ 

13.1 สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 
              13.1.1  สถาบันหลัก หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทย
ประจําบาน  เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับ
เด็กที่เสนอโดยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภารับรองโดยตองมีหนวยงานท่ี
ใหบริการดังตอไปนี้ 

(1) เปนสถาบันหรือโรงพยาบาลของรัฐที่จัดระบบเรียบรอย มีสถานท่ี อุปกรณที่ใหบริการ
เหมาะสม มีระบบควบคุมการการติดเช้ืออยางมีประสิทธิภาพ มีจํานวนผูปวยเพียงพอตอการฝกอบรม และมี
คณาจารยทันตแพทยท่ีมีคุณวุฒิรับผิดชอบในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 

(2) หองปฎิบัติการทางทันตกรรมและหองปฎิบัติการทางการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวของ 
(3) หนวยรังสีวิทยาท่ีสามารถทําการตรวจและวินิจฉัยโรค โดยการใชรังสีอยางมี

ประสิทธิภาพ 
(4) หองสมุดที่มีตํารามาตรฐานและวารสารทางทันตกรรมสําหรับเด็กและสาขาท่ีเกี่ยวของ

มากเพียงพอและเหมาะสมตอการฝกอบรมและหนังสือดรรชนีสําหรับการสืบคนตลอดจนมีหนวยสารสนเทศที่
ไดมาตรฐาน 
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(5) หนวยเวชระเบียนและสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจําตัวผูปวยและสถิติของผูปวยของสถาบัน
นั้นตลอดจนมีเจาหนาท่ีที่ไดรับการฝกอบรมดานนี้มาแลวเปนผูควบคุม 

(6) มีบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนการทําวิจัย 
13.1.2  ตองมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับการรักษาผูปวยใหทันตแพทยฝกอบรมปฎิบัติงานไดตาม

เวลาที่เหมาะสมและเพียงพอ 
13.1.3  สนับสนุนใหทันตแพทยฝกอบรมเขารวมประชุมวิชาการนอกสถานท่ีตามสมควร 
13.1.4  จัดคณาจารยผูมีคุณวุฒิ มีความรูและประสบการณในการทําวิจัย เปนที่ปรึกษาในการ

ทํางานวิจัยของผูเขาฝกอบรม 
          13.2  สถาบันสมทบ 

หมายถึง สถาบันฝกอบรมที่ไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภา
ใหเปนสถาบันสมทบกับสถาบันหลัก โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรมในสวนที่
สถาบันหลักไม สามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมเกิน 
1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลักสูตร สถาบันสมทบเปนสถาบันหรือโรงพยาบาลท่ีมีหนวยงานไมครบตามเกณฑ
ของสถาบันหลักในการฝกอบรม และสถาบันหลักเห็นสมควรใหเปนสถาบันสมทบ 
          13.3  สถาบันรวม 

หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดย
อนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดย
จัดใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมต่ํากวา 1 ใน 3 ของระยะเวลา
ของหลักสูตร หลักเกณฑท่ัวไปของสถาบันรวมใชเกณฑเดียวกับเกณฑการพิจารณาสถาบันหลัก 

13.4   การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยหรือโรงพยาบาลใดที่มีความประสงคจะเปด เปน

สถาบันฝกอบรมในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก ที่ไดรับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
และทันตแพทยสภาแลว   ใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑหลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับ
อนุมัติน้ัน เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   เพ่ือประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็กตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและกําหนดศักยภาพของสถาบัน
หลักและสถาบันสมทบ(ถามี)หรือสถาบันรวมตามเกณฑหลักสูตร แลวใหนําเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย พิจารณาเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 

13.5  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม                                      
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ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก  สถาบัน
สมทบ  สถาบันรวม ที่ไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็กเปนผูดําเนินการตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยกําหนด  และเสนอ
รายงานตอราชวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเสนอทันตแพทยสภาเปนระยะๆหากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ 
พบวา สถาบันหลักหรือสถาบันรวมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรใดติดตอกันเกิน 5 ป ให 
“ยกเลิก”  การเปนสถาบันฝกอบรมของสถาบันหลักหรือของสถาบันรวมกลุมน้ัน และใหทําเรื่องแจง             
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  เสนอทันตแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงค
จะขอเปนสถาบันฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 13.4 

 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 

14.1  สถาบันหลกั   
14.1.1  ตองมีอาจารยประจําสาขาทันตกรรมสําหรับเด็กอยางนอย 3 คน โดยตองมีอาจารยท่ีไดรับอนมัุติ

บัตรหรือวุฒิบตัรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมสําหรบัเด็กอยาง
นอย 2 คน 

14.1.2  ผูอํานวยการการฝกอบรมตองเปนทันตแพทยประจําในสถาบันหลักซ่ึงไดรับหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมสําหรับเดก็และ
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา  

14.1.3  อัตราสวนของคณาจารยในการฝกอบรมตอทนัตแพทยผูเขาฝกอบรมใหมีสัดสวนอาจารยตอผู
เขาฝกอบรม เทากับ 1 ตอ 2  

14.1.4  คณาจารยประจําหรือคณาจารยพิเศษจะตองเปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
(1)  เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็กจากทันตแพทยสภา 
(2)  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา จากสถาบันที่ กพ. รับรอง  
(3) เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา จากสถาบันที่ กพ. รับรอง และปฏิบัติงาน

ในสาขาที่จบน้ันมาไมนอยกวา 3 ป 
(4) เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรจากสถาบันที่ทันตแพทยสภาหรือ กพ.

รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบน้ันมาไมนอยกวา 3 ป 
(5)  เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ทางวิทยาศาสตรการแพทย

คลินิกหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตจากสถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้น
มาไมนอยกวา 5 ป 
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(6)  เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็กไมนอย
กวา 10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก 
              หากจําเปนตองใหมีอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบบางเวลารวมดวย สถาบันที่ใหการฝกอบรม  
จะตองระบจุํานวนข้ันตํ่าของอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา เพ่ือใหสามารถติดตามความกาวหนาของ
ผูรบัการฝกอบรมได 

14.2 สถาบันสมทบ 
        อัตราสวนของคณาจารยในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูเขาฝกอบรมใหมีสัดสวนอาจารยตอผูเขา
ฝกอบรม    เทากับ  1 ตอ 2 โดยจะตองมีอาจารยที่ไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรอยางนอย 1 คน 

14.3 สถาบันรวม 
ใชเกณฑเดียวกับสถาบันสมทบ 
 

15. หลักสูตรการฝกอบรม 
15.1  โครงสรางเนื้อหาสังเขปของการฝกอบรม 

15.1.1   ภาควิชาการ  ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบงเปน
การศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐานที่เกี่ยวของ
ประมาณรอยละ 30 และการศึกษาความรู ในสาขาทันตกรรมสําหรับเด็กหรือสาขาที่
เกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 ดังน้ี 
(๑)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน  

(ก) ชีวเวชศาสตร  (Biomedical science)                         
(ข) วิธกีารวิจัยและสถิติ (Research Methodology and Statistics)         

(๒) กลุมวิชาสาขาทันตกรรมสาํหรับเดก็และวชิาท่ีเกี่ยวของ 
(ก) การปรับพฤติกรรม (Behavior Management)        
(ข) ทันตกรรมปองกันสําหรับเดก็  (Preventive Dentistry in Children)   
(ค) ทันตกรรมสําหรับเด็กพเิศษ  (Dentistry for Special Child)       
(ง)    ทันตกรรมสําหรับเด็กที่มีโรคทางระบบ  (Dentistry for Medical Compromised 

Child)    
(จ) ทันตกรรมจัดฟนเพื่อการปองกัน  (Preventive and Interceptive Orthodontic)                
(ฉ) ทันตสาธารณสุขสําหรับเด็ก  (Child Dental Public Health)     
(ช) จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมาย (Ethics and Laws)       
(ซ) สัมมนาทันตกรรมสําหรับเดก็  (Pediatric Dentistry Seminar)    
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(ฌ) วิชาเลือก (Electives)                    
15.1.2  ภาคปฏิบัติ  ไดแกการฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอย

กวา ๒ ป ไดแก 
        (ก)  ทนัตกรรมคลินิกช้ันสูงสําหรับเด็ก (Advanced Clinical Pediatric  Dentistry)    

      (ข)  ทันตกรรมคลินิกช้ันสูงสําหรับเด็กพิเศษ และเด็กทีมี่โรคทางระบบ              
            (Advanced Clinical Pediatric Dentistry for Special Child and Medical Compromised 
Child)  

(ค)   คลินิกทนัตกรรมจัดฟนเพื่อการปองกัน (Preventive and Interceptive Orthodontic Clinic)    
(ง) การรักษาทางทันตกรรมโดยการใชยาลดความกังวลและการดมยาสลบ           

          (Sedation and General Anesthesia in Pediatric Dentistry Clinic)   
(จ) การสอนทางทันตกรรมสําหรับเดก็ (Teaching in Pediatric Dentistry)               

        และ กลุมรายวชิาดานการแพทยตอไปนี้  1-2 รายวิชา 
(ฉ) การฝกอบรมปฏิบัติงานดานวิสัญญ ี(Anesthesia Rotation)      
(ช) การฝกอบรมปฏิบัติงานดานกุมารเวช (Pediatric Rotation)                

 ควรจัดใหมีการเขารวมประชุมวิชาการ วิชาชีพ สมาคม ทั้งในประเทศ และตางประเทศ  
15.1.3  การวจิยั  

ตองมีผลงานวจิัยที่มีคุณภาพอยางนอย 1 เรือ่ง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารท่ีคณะอนกุรรม การ
ฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็ เห็นชอบหรือมีการนาํเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  

15.2  การจัดการฝกอบรมภาควชิาการ และภาคปฏิบัติการ อาจจะผสมผสานกัน หรอืแยกกัน  โดยอยูใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 3  ป 

15.3  เนื้อหาสงัเขปของการฝกอบรม 
 15.3.1  กลุมวชิาวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน  

(1)  ชีวเวชวิทยา  (Biomedical Science)      
     การศกึษาเกี่ยวกับกายวภิาคศาสตร วิทยาเอมบรโิอ พยาธวิิทยาในชองปาก พันธุศาสตร และเภสัช
วิทยาเปนตน ทั้งนี้เปนการศกึษาโดยเนนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับทางทันตกรรมสําหรบัเด็กเพ่ือนําความรูมาประยกุตใช
ในงานคลินิก การสัมมนา และการวิจยั 
 (2)  วธิีการวิจัยและสถิต ิ (Research Methodology and Statistics)   
      การศกึษาระเบียบแบบแผน ข้ันตอนในการทําวจัิยและ กระบวนการทางสถิติท่ีใชในการวิจยั 
 15.3.2  กลุมวชิาสาขาทันตกรรมสําหรับเดก็และวชิาท่ีเกีย่วของ 
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(1) ทันตกรรมจัดฟนเพื่อการปองกัน (Preventive and Interceptive Orthodontic)   
  การศกึษาถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของศีรษะ ใบหนาและกระดูกขากรรไกรรวมทั้งสาเหตุ
ของความผิดปกติของการเจรญิเติบโตและพัฒนาการดังกลาว หลักการวเิคราะหวินจิฉัย การวางแผนการรักษาและ
วิธกีารรกัษาในขอบเขตของงานทันตกรรมจัดฟนเพ่ือการปองกนั(Preventive and Interceptive Orthodontic) และการ
สงตอผูปวยในกรณีที่เหมาะสม 

(2) การปรับพฤติกรรม (Behavior Management)     
  การบรรยายและสัมมนาถึงการพฒันาทางจิตใจของเด็กในวัยตาง ๆ ผลของส่ิงแวดลอมตอการพัฒนา
ทางรายกายจิตใจ และพฤตกิรรมของเด็ก ศึกษาหลักการกระตุนและการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของเด็กทัว่ไปและ
เด็กพิเศษ เรียนรูหลกัการในการปรับพฤติกรรมตามแนวความคิดของจิตแพทย นกัจิตวิทยา และทันตแพทย เพ่ือเปน
พื้นฐานในการวิเคราะห วินิจฉัย และการแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพงึประสงคของเด็ก รวมทั้งศกึษาวธิีการปรับ
พฤติกรรมโดยใชยาลดความกังวลและการดมยาสลบ 
  (3) ทันตกรรมสําหรับเด็กพิเศษ  (Dentistry for Special Child)    
  การศกึษาความรูพื้นฐานทางการแพทยของความผดิปกติในเด็กพิเศษแตละประเภท ขอควรระวังใน
การใหการรกัษาทางทันตกรรม ปญหาของสภาวะในชองปากท่ีสัมพันธกับความผิดปกติเพื่อใหสามารถวางแผนการ
รักษาทางทันตกรรมและทันตกรรมปองกนัที่เหมาะสมสําหรับผูปวยแตละราย ตลอดจนสามารถใหคําแนะนําวธิีการ
รักษาสุขภาพชองปากแกผูปกครองของเด็กพิเศษไดอยางถูกตอง 

(4) ทันตกรรมสําหรับเด็กที่มีโรคทางระบบ      
            (Dentistry for Medical Compromised Child) 
  การศกึษาความรูพื้นฐานทางการแพทยของโรคทางระบบท่ีพบบอยในผูปวยเดก็ เพื่อใหมีความเขาใจ
ในดานการแพทยของโรคดังกลาว มีความรูดานทันตกรรมปองกัน และการรักษาทันตกรรมที่เหมาะสม สําหรับผูปวย
เด็กที่มีโรคทางระบบ อีกทั้งสามารถใหคําแนะนําดานทนัตกรรมปองกันและการรกัษาทางทันตกรรมแกบุคลากรทาง
การแพทยไดอยางถกูตอง 

(5) สัมมนาทันตกรรมสําหรับเดก็ (Pediatric Dentistry Seminar)   
     การเสนอและอภิปรายบทความวิชาการ งานวิจยั ที่เกีย่วของกับสาขาทันตกรรมสําหรับเดก็รวมถึง
การนําเสนอและอภิปรายกรณีศึกษาที่นาสนใจในการปฏิบัติงานคลินิกทันตกรรมสําหรับเด็กรวมทัง้กฏหมายและ
พระราชบญัญติัที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรสุขภาพ 

(6)  ทันตกรรมปองกันสําหรับเดก็(Preventive Dentistry in Children)   
       การศกึษาถึงขบวนการของโรคฟนผุ (Cariology) การจําแนกเด็กตามความเส่ียงของการเกิดโรคฟนผุ 
(Caries risk assessment) วิธกีารปองกันโรคฟนผุซ่ึงครอบคลุมต้ังแตวยัแรกเกิด(Infant oral health care) จนถึงวยัรุน
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โดยมีในรายละเอียดทั้งสวนของการเพ่ิมความแข็งแรงของฟน การควบคุมอาหารคารโบไฮเดรต และการลดปริมาณ
แบคทีเรยีโดยวิธกีารตาง ๆ 

(7)  ทันตสาธารณสุขสําหรับเด็ก (Child Dental Public Health)    
       การบรรยายและสัมมนาปญหาสาธารณสุขของเด็กไทยและเดก็ท่ัวโลก รวมทั้งแนวการปองกัน และ
แกไขปญหาโรคในชองปากที่เหมาะสม 

(8)  วิชาเลือก         
  เชน  รายวิชาทีเ่กี่ยวของกับการวจิัย ภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร การบริหารธุรกิจ จิตวิทยา การ
ถายภาพ และกฎหมาย  เปนตน 

(9)  ทันตกรรมคลินิกช้ันสูงสําหรับเด็ก (Advanced Clinical Pediatric Dentistry)  
       การฝกปฏิบัติการในคลินิกทางทันตกรรมสําหรับเด็ก เพ่ือใหมีทักษะ และเกดิความเช่ียวชาญในการ
ปองกันรักษาและฟนฟูสภาพผูปวยเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงวยัรุน ทั้งท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม และปญหาทางทันตก
รรมที่ซับซอน 
  กระบวนการเรียนการสอนทําในรูปแบบของการใหการรักษาผูปวยแบบฉุกเฉิน และการใหการรกัษา             
ทันตกรรมพรอมมูล โดยมกีารรวบรวมขอมูล การบันทกึประวัติ การวนิิจฉัยแยกโรค การวางแผนการรักษา การ
นําเสนอแผนการรักษาตอผูปกครอง และการสงตอผูปวยไปยังผูชํานาญการท่ีเหมาะสม ลักษณะของงานจัดแบงออก
ไดเปน  4 กลุมดังนี ้
กลุมที่ 1 : การปรับพฤติกรรมในเด็กที่ไมสามารถใหความรวมมือโดยวธิี Non-pharmacological approach เชน 

1.1  Communicative management เชน Tell show do, Positive reinforcement,   Distraction, Parental 
present/ absence, Voice control เปนตน 

 1.2  Hand-Over Mouth (HOM) 
 1.3  Immobilization treatment 

กลุมที่ 2 : งานทันตกรรมปองกันโดยจัดวางแผนทันตกรรมปองกนัใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย  ท้ังนี้จะตอง
ครอบคลุมถึงการใชฟลูออไรด การสอนทนัตสุขศึกษา (Oral hygiene instructions) การใหคําแนะนาํพฤติกรรมการ
บรโิภค (Diet councelling) และการผนึกหลุมรองฟน (Sealants) 
กลุมที่ 3 : การใหการรักษาพยาธิสภาพที่พบในผูปวย เชน สภาวะการติดเช้ือในชองปาก  (Oral infection) รอยโรคใน
ชองปาก (Oral lesions) โรคปริทันต (Periodontal diseases) ปญหาการบดเค้ียว (Occlusal problems) และปญหาของ
ขอตอขากรรไกร (TMJ/TMD  disorders) 
กลุมที่ 4 : การใหการรักษาทางทันตกรรมไดแก บรูณะฟน งานศัลยกรรมในเดก็ (Oral surgery)  การรักษาโพรง
ประสาทฟนน้าํนมและฟนถาวร การดูแลรกัษาฟนและเน้ือเยื่อรองรับทีไ่ดรับภยันตราย (Traumatic injuries to teeth 
and supporting structures) 
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(10)  ทันตกรรมคลินิกช้ันสูงสําหรับเด็กพิเศษและเด็กที่มีโรคทางระบบ   
       (Advanced Clinical Pediatric Dentistry for Special Child and Medical Compromised Child) 
  การตรวจ วินิจฉัย การทํานายโรค การวางแผนการรักษา การเตรยีมผูปวยกอนการรักษาการใหการ
รักษาทางทันตกรรมและ ทันตกรรมปองกนัแกผูปวยเด็กพิเศษ และเดก็ท่ีมีโรคทางระบบตลอดจนการใหคําแนะนาํ
ทางโภชนาการและทันตกรรมปองกนัแกผูปกครอง 

(11)  คลินิกทนัตกรรมจัดฟนเพื่อการปองกัน     
       (Preventive and Interceptive Orthodontic Clinic) 
  การตรวจ การวินิจฉัย การทํานายโรค การวางแผนการรกัษา และการใหการรักษาความผิดปกติของ
การสบฟน ทั้งที่มีสาเหตุจากนิสัยที่ผดิปกติ ตัวฟน และขากรรไกร ตลอดจนวิธกีารแกไขสาเหตุตาง ๆ ดังกลาว เพือ่
การปองกันและการรักษาในระยะเริ่มแรก ดวยการชักนําฟนดวยเครื่องมือชนิดถอดไดและติดแนน 

(12)  การรักษาทางทันตกรรมโดยการใชยาลดความกังวลและการดมยาสลบ  
       (Sedation and General Anesthesia in Pediatric Dentistry Clinic) 
  การตรวจ วินิจฉัย การคัดเลือกผูปวย การเตรียมตัวผูปวย และการใหการรักษาทางทันตกรรมโดยการ
ใชยาลดความกังวลชนิดสูดดมไนตรัสออกไซด - ออกซิเจน และ / หรือยาลดความกงัวลชนิดรับประทาน การดม
ยาสลบ ตลอดจนสามารถใหการดูแลผูปวยภายหลังการรกัษาเสร็จส้ิน และสามารถใหการรกัษาฉุกเฉินหากเกิด
ภาวะแทรกซอน 

(13)  การฝกอบรมปฏิบัติงานดานวิสัญญ ี (General Anesthesia Rotation)  
       การดูงานและ/หรือฝกปฏิบัติรวมกับแพทยในหองดมยาสลบ เพ่ือศึกษาวิธกีารอานและแปลผล
บันทึกการดมยา (Anesthesia Record) ข้ันตอนในการเตรียมตัวผูปวยกอน / ระหวาง / หลังการดมยา ตลอดจนวธิีการ
ใหการดูแลผูปวยในหองพักฟน 

(14)  การฝกอบรมปฏิบัติงานดานกมุารเวชศาสตร (Pediatric Rotation)    
        การดูงานในหออภิบาลผูปวยเด็กในรวมกบักุมารแพทยเพ่ือศึกษาวิธกีารซักประวัติ การตรวจการสง
ตรวจทางหองปฏิบัติการ วิธกีารใชยา การรักษาโรค และการใหคําแนะนําในการใหการรักษา 

(15)  การฝกสอนทันตกรรมสําหรับเด็ก  (Teaching in Pediatric Dentistry)  
        การสอน ใหคําแนะนํา และดูแลการทํางานของนิสิต นกัศึกษา ทันตแพทยและ/หรือทันตแพทย
ประจําบาน ในการใหการรักษาทางทันตกรรมแกผูปวยเด็ก 
 
16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม  
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16.1  สถาบันฝกอบรมหลักสูตรทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็จะตองจัดทําคูมือการเรยีนการสอนการฝกอบรมของแต
ละปตลอดหลกัสูตร 3 ป 

16.2  สถาบันฝกอบรมหลักสูตรทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็กจะตองขอรับการประเมินจากราชวิทยาลัยเพ่ือขอเปด
หลักสูตรและรับรองคุณภาพหลักสูตรการฝกอบรมสาขาทันตกรรมสําหรับเด็กทุก 5 ป ตามแบบฟอรมเกณฑ
การประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมสําหรับเด็ก  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2555 

16.3   สถาบันฝกอบรมหลักสูตรทันตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรมสําหรับเดก็ที่ขอรับการประเมินจะตองมีผลการประเมินผานเกณฑ
ตามขอกําหนด 

 
17.   การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  สาขาทันตกรรมสําหรับเด็กกําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตร       
ทันตแพทยประจําบานเพื่อวฒุิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  สาขาทันตกรรม
สําหรับเด็กจะตองทบทวน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ ใหทันสมัยในระดับสากลอยางนอยทุก 5 ป 
และแจงผลการปรบัปรุงพัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 

       


