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หลกัสูตรการฝึกอบรม 
ทนัตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวชิาชีพทันตกรรม สาขาทนัตกรรมจัดฟัน 
และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2556 (ฉบับปรับปรุง) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 เพื่อให้สถาบนัฝึกอบรมท่ีจะเปิดหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมจดัฟันมีแนวทางในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทนัตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทนัตแพทยสภา  คร้ังท่ี 5/2559  เม่ือวนัท่ี 14 
กรกฎาคม 2559  จึงออกหลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญ
ในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมจดัฟัน และเกณฑส์ถาบนัฝึกอบรมไว ้ดงัน้ี 
 
1. ช่ือหลกัสูตร   
(ภาษาไทย ) หลกัสูตรการฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ

ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
(ภาษาองักฤษ)  Residency Training  Program in Orthodontics 
 
2. ช่ือวุฒิบัตร  
ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วฒิุบตัรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม  

สาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
 (ภาษาองักฤษ) : Diploma of the Thai Board of  Orthodontics 
ช่ือยอ่ (ภาษาไทย) :  ว.ท.(ทนัตกรรมจดัฟัน) 
 (ภาษาองักฤษ) : Dip.,Thai board of Orthodontics 
ค าแสดงวฒิุการฝึกอบรมทา้ยช่ือ 
(ภาษาไทย) ว.ท.ทนัตกรรมจดัฟัน 
(ภาษาองักฤษ) Diplomate, Thai Board of Orthodontics 
 
3. หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ 

ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
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4.  ปรัชญาของหลกัสูตร   
เพื่อส่งเสริมพฒันาบุคลากรทนัตแพทยใ์หมี้ความรู้ความช านาญความกา้วหนา้ทางวชิาการ วชิาชีพ

และการวจิยั สาขาทนัตกรรมจดัฟันใหท้ดัเทียมกบัมาตรฐานสากลเพื่อรับใชส้ังคม 
 
5.  ค านิยาม  

ทนัตกรรมจดัฟัน หมายถึงสาขาวิชาเฉพาะทางทนัตแพทยศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแล แกไ้ข
และชกัน าการพฒันาการ การเจริญเติบโตของโครงสร้างใบหน้าขากรรไกรและฟัน โดยสภาวะดงักล่าวตอ้ง
อาศยัการเคล่ือนท่ีของฟันท่ีเกียวขอ้งกบัการป้องกนั การพิเคราะห์และการรักษาความผดิปกติของการสบฟัน
ท่ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้างใบหน้าขากรรไกร  ดว้ยแรงจากเคร่ืองมือทนัตกรรมจดัฟันท่ีกระท าโดยตรงต่อฟัน
หรือเพื่อกระตุน้หรือฉุดร้ังการท าหน้าท่ีของอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งบางส่วนของโครงสร้างใบหน้าขากรรไกร
เพื่อใหฟั้นมีสุขภาพแขง็แรง ท าหนา้ท่ีบดเค้ียวไดดี้และสวยงาม 

 
6.  วตัถุประสงค์ 
     6.1 วตัถุประสงค์ทัว่ไป 

ผลิตทนัตแพทยเ์ฉพาะทางท่ีมีความรู้ความช านาญทางดา้นทนัตกรรมจดัฟันท่ีไดม้าตรฐานในระดบั
สากล มีเจตคติท่ีดีต่อวชิาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อผูป่้วยและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกระดบั 
โดยค านึงถึงความกา้วหนา้ปรับปรุงตนเองสม ่าเสมอดา้นวชิาการ มีงานวจิยัต่อเน่ือง เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ 
     6.2 วตัถุประสงค์เฉพาะ 
     เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถดงัต่อไปน้ี 
6.2.1 มีความรู้ความช านาญอย่างสูงทางทนัตกรรมจดัฟันในภาคทฤษฎีและปฎิบติัทั้งในแนวกวา้งและแนว
ลึก 
6.2.2 ตรวจวิเคราะห์วินิจฉยัความผิดปกติของการสบฟัน  โครงสร้างใบหนา้ ขากรรไกรตามหลกัเกณฑ์ทาง
วทิยาศาสตร์และความรู้พื้นฐานท่ีทนัสมยั 
6.2.3 จ  าแนกได้ถึงความผิดปกติของการพฒันาการสบฟันทีมีผลต่อการเจริญเติบโตโครงสร้างใบหน้า
ขากรรไกร สามารถจดัการวางแผนการรักษาและท านายผลการรักษาได ้
6.2.4 ให้การรักษาทางทนัตกรรมจดัฟันเบ้ืองตน้ถึงชนิดซับซ้อนได้ รวมทั้งให้ค  าปรึกษาแก่ทนัตแพทยท่ี์
เก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ของผูป่้วย 
6.2.5 ใหค้วามร่วมมือในการวางแผนการรักษาและให้การรักษาร่วมกบัทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาอ่ืนไดเ้ป็น
อยา่งดี 
6.2.6 มีความรับผดิชอบและพฒันาตนเองทางวชิาการเพื่อความรู้ท่ีทนัสมยัสม ่าเสมอ 



 

 3 

6.2.7 มีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบักระบวนการท างานวจิยั สามารถท างานวจิยัและเสนอผลงานวจิยัได ้
6.2.8 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ อภิปรายปัญหาทางวชิาการอยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.2.9 มีความสามารถในการวจิารณ์และประเมินผลงานวจิยัทางทนัตแพทยศาสตร์ 
6.2.10 เขา้ร่วมประชุมวชิาการนอกสถาบนัในประเทศหรือต่างประเทศอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
 
7.  ก าหนดการเปิดอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมหลกัเป็นผูก้  าหนด 
 

8. ผู้รับการฝึกอบรม 
           8.1 คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
8.1.1 ไดรั้บปริญญาทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิตจากมหาวิทยาลยัของรัฐหรือมหาวทิยาลยัอ่ืนท่ีทนัตแพทยสภา
รับรอง 
8.1.2 เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม ตามพระราชบญัญติัวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. 2537 หรือมีคุณสมบติั
ตามข้อ 40 แห่งขอ้บงัคบัทนัแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 
8.1.3 ปฎิบติังานทางทนัตกรรมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1ปี 
ทนัตแพทยสภาอาจอนุมติัใหผู้ท่ี้มีใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทางทตักรรมของต่างประเทศเขา้รับ 
การฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรในสาขาทนัตกรรมจดัฟันไดเ้ม่ือ 

(1) เป็นไปตามขอ้ตกลงความร่วมมือระหวา่งประเทศและ 
(2) มีสถาบนัใหก้ารฝึกอบรมรับเขา้ฝึกอบรมและ 
(3) ผา่นการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมจดัฟันโดยความเห็นชอบ

จากราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
   8.2  จ านวนผู้รับการฝึกอบรม 

สถาบนัฝึกอบรมท่ีขอเปิดการฝึกอบรม จะตอ้งระบุจ านวนผูรั้บการฝึกอบรมท่ีหลกัสูตรของสถาบนั
ฝึกอบรมจะรับไดใ้นแต่ละปีและแต่ละชั้นโดยค านึงถึง ศกัยภาพในการฝึกอบรม ของสถาบนัฝึกอบรมนั้น 
โดยให้พิจารณาก าหนดเป็นสัดส่วนตามจ านวนอาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงาน
บริการของสาขาท่ีใหก้ารฝึกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้นๆ 
   8.3  วธีิการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 

ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัร
แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 ขอ้ 41 โดยการคดัเลือก
ผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาใด ให้ด าเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
นั้น ร่วมกบัผูแ้ทนจากสถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรมสาขานั้น ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลยัโดยความเห็นชอบ
จากทนัตแพทยสภา 
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9.  การส้ินสุดสภาพผู้เข้ารับฝึกอบรม 
 1.  ฝึกอบรมครบหลกัสูตรจากสถาบนัหลกัตามท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 
 2.  ไดรั้บอนุมติัจากทนัตแพทยสภาใหล้าออก 
 3.  คณะกรรมการทนัตแพทยสภามีมติใหอ้อก 
 4.  พน้สภาพสมาชิกทนัตแพทยสภา 
 5.  การใหอ้อกเน่ืองจากการท าผดิอยา่งร้ายแรง ซ่ึงสถาบนัฝึกอบรมแต่ละสถาบนัเป็นผูก้  าหนด ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมมีสิทธ์ิยืน่อุทธรณ์เพื่อใหส้ถาบนัฝึกอบรมพิจารณาทบทวนได ้
 
    10.  การฝึกอบรม 
      10.1  ระบบการฝึกอบรม 

การฝึกอบรมเพื่ออนุมติับตัรและวุฒิบตัรเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญสาขาทนัตกรรมจดัฟัน เป็นไป
ตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 ขอ้37 โดยแบ่งออกเป็นการฝึกอบรมตาม
ระบบและ/หรือ การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
        10.2  ระยะเวลาการฝึกอบรม 
10.2.1 การฝึกอบรมตามระบบให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าด้วยหลกัเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 
ขอ้38 โดยมีระยะการฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี ซ่ึงประกอบดว้ย 
  (1)  ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

(2) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีและในสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 1 ปีหรือ 

(3) ฝึกอบรมในสถาบนัหลกัเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและในสถาบนัสมทบเป็นระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ 2 ปี 
10.2.2 การฝึกอบรมแบบแยกส่วนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การออกหนงัสือ
อนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 
ขอ้39 
10.2.3 การจดัการฝึกอบรมและปฏิบติังานเพื่อวฒิุบตัร 

(ก) ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนาวารสารสโมสร แบ่งเป็น
การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะเวลา
ประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ ในสาขาทนัตกรรมจดัฟันหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณร้อยละ 70 

(ข) ภาคปฏิบติั ไดแ้ก่การฝึกอบรมทางคลินิก โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติัไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีตามเกณฑ์ท่ี
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขาก าหนด โดยไดรั้บความเห็นชอบจากราชวทิยาลยั      
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(ค) งานวจิยั ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวธีิการวจิยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 
1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออย่างน้อยไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมีคุณภาพ
ตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 การจดัการฝึกอบรมภาควชิาการ และภาคปฏิบติัตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกนั หรือแยกกนั 
โดยอยูใ่นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก็ได ้
 
11. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมเป็นผูก้  าหนด โดยมีการประเมินผลอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพื่อประเมินความรู้
ความสามารถและทกัษะของทนัตแพทยเฉพาะทาง ดงัน้ี 

(1) รายวชิาความรู้ทางวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 2.00 
(2) รายวชิาความรู้เฉพาะสาขาทนัตกรรมจดัฟันตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ 3.00 

มีผลงานวจิยัอยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพห์รืออยา่งนอ้ยไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือ
นานาชาติท่ีมีคุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
12.  การสอบขึน้ทะเบียนเพ่ือรับวุฒิบัตร  
   การสอบเพื่อวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา           
ทนัตกรรมจดัฟัน  ให้เป็นไปตามระเบียบของราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์การ
ออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่างๆ 
พ.ศ. 2555 
 
13. สถาบันฝึกอบรม 
          สถาบันฝึกอบรม  หมายถึง คณะทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลท่ีให้การ
ฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมจดัฟันโดยคณะ
ทนัตแพทยศาสตร์ สถาบนัทางทนัตแพทย ์หรือโรงพยาบาลนั้น จะตอ้งผา่นเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
แบบท่ีก าหนดและไดก้ารรับรองจากทนัตแพทยสภา  โดยราชวิทยาลยัและคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบสาขาทนัตกรรมจดัฟันไดร้ะบุสถานภาพของสถาบนัฝึกอบรมนั้น ดงัน้ี 

13.1 สถาบันหลกั  
13.1.1 สถาบนัหลกั หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการใน
การประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับวฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมจดัฟันท่ีเสนอโดยราชวทิยาลยัและทนัตแพทย
สภารับรอง 
13.1.2 ตอ้งมีหน่วยงานท่ีใหบ้ริการดงัต่อไปน้ี 
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     (1) เป็นสถาบนัหรือโรงพยาบาลของรัฐท่ีจดัระบบเรียบร้อย มีสถานท่ี อุปกรณ์ท่ีใหบ้ริการเหมาะสม 
มีระบบควบคุมการการติดเช้ืออยา่งมีประสิทธิภาพ มีจ านวนผูป่้วยเพียงพอต่อการฝึกอบรม และมีคณาจารย์
ทนัตแพทยท่ี์มีคุณวฒิุรับผดิชอบในสาขาทนัตกรรมจดัฟัน 
     (2) หอ้งปฎิบติัการทางทนัตกรรมและหอ้งปฎิบติัการทางการวนิิจฉยัโรคท่ีเก่ียวขอ้ง 
     (3) หน่วยรังสีวทิยาท่ีสามารถท าการตรวจและวนิิจฉยัโรค โดยการใชรั้งสีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    (4) ห้องสมุดท่ีมีต ารามาตรฐานและวารสารทางทนัตกรรมจดัฟันและสาขาท่ีเก่ียวขอ้งมากเพียงพอ
และเหมาะสมต่อการฝึกอบรมและหนังสือดรรชนีส าหรับการสืบค้นตลอดจนมีหน่วยสารสนเทศท่ีได้
มาตรฐาน 
   (5) หน่วยเวชระเบียนและสถิติ ซ่ึงมีรายงานประจ าตวัผูป่้วยและสถิติของผูป่้วยของสถาบนันั้น
ตลอดจนมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บการฝึกอบรมดา้นน้ีมาแลว้เป็นผูค้วบคุม 

(6) มีบุคลากร เคร่ืองมือและอุปกรณ์สนบัสนุนการท าวจิยั 
13.1.3 ต้องมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาผูป่้วยให้ทันตแพทย์ฝึกอบรมปฎิบัติงานได้ตามเวลาท่ี
เหมาะสมและเพียงพอ 
 13.1.4 สนบัสนุนใหท้นัตแพทยฝึ์กอบรมเขา้ร่วมประชุมวชิาการนอกสถานท่ีตามสมควร 
 13.1.5 จดัคณาจารยผ์ูมี้คุณวฒิุ มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจยั เป็นท่ีปรึกษาในการท างานวจิยัของผู ้
เขา้ฝึกอบรม 
13.2 สถาบันสมทบ 

หมายถึง สถาบนัฝึกอบรมท่ีไดรั้บอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทย
สภาให้เป็นสถาบนัสมทบกบัสถาบนัหลกั โดยอยูใ่นการก ากบัดูแลของสถาบนัหลกั เพื่อจดัการฝึกอบรมใน
ส่วนท่ีสถาบนัหลกัไม่ สามารถจดัประสบการณ์ได ้โดยกิจกรรมดงักล่าวเม่ือรวมกนัแลว้ตอ้งมีระยะเวลา
รวมกนัไม่เกิน 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
13..3 สถาบันร่วม 

หมายถึง สถาบนัหลกัท่ีให้การฝึกอบรมเป็นผูช้  านาญการในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมเพื่อรับ
วุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมจดัฟัน ร่วมกบัสถาบนัหลกัอ่ืนท่ีให้การฝึกอบรม โดยอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัต
แพทยแ์ห่งประเทศไทยและทนัตแพทยสภาให้เปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมร่วมกนั โดยจดัให้ผูรั้บการฝึกอบรม
ไดรั้บประสบการณ์จากทุกสถาบนั โดยแต่ละแห่งมีเวลาไม่ต ่ากวา่ 1 ใน 3 ของระยะเวลาของหลกัสูตร 
13.4  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 

คณะทนัตแพทยศาสตร์  สถาบนัทางทนัตแพทยห์รือโรงพยาบาลใดท่ีมีความประสงค์จะเปิด เป็น
สถาบนัฝึกอบรมในสาขาท่ีมีเกณฑ์หลกัสูตรการฝึกอบรมท่ีไดรั้บการอนุมติัจากราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่ง
ประเทศไทยและทนัตแพทยสภาแลว้ให้สถาบนัหลกัเป็นผูด้  าเนินการจดัท าขอ้มูล ตามเกณฑ์หลกัสูตรการ
ฝึกอบรมท่ีได้ รับอนุมัตินั้ น  เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่ อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขา
นั้นๆตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบนัฝึกอบรมและก าหนดศกัยภาพของสถาบนัหลกัและสถาบนัสมทบ(ถา้มี)
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หรือสถาบนัร่วมตามเกณฑ์หลกัสูตร แลว้ให้น าเสนอราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พิจารณาเสนอ
ใหท้นัตแพทยสภาอนุมติัต่อไป 

 
13.5  การติดตามก ากบัดูแลสถาบันฝึกอบรม                                      
                ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยจะจดัให้มีการติดตามก ากบัดูแลสถาบนัหลกั สถาบนั
สมทบ  สถาบนัร่วม ท่ีไดรั้บอนุมติัให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะๆ โดยการมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมจดัฟันเป็นผูด้  าเนินการตามแนวทางท่ีราชวิทยาลยัก าหนด  และเสนอ
รายงานต่อราชวทิยาลยั เพื่อพิจารณาเสนอทนัตแพทยสภาเป็นระยะ หากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
พบวา่ สถาบนัหลกัหรือสถาบนัร่วมใดไม่มีผูส้มคัรเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรใดติดต่อกนัเกิน 5 ปี ให ้
“ยกเลิก”     การเป็นสถาบนัฝึกอบรมของสถาบนัหลักหรือของสถาบนัร่วมกลุ่มนั้น และให้ท าเร่ืองแจ้ง     
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เสนอทนัตแพทยสภาเพื่ออนุมติั หากสถาบนัฝึกอบรมมีความ
ประสงคจ์ะขอเป็นสถาบนัฝึกอบรมอีก ใหด้ าเนินการตามขอ้ 13.4 

 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 
14.1 สถาบันหลัก  ต้องมีอาจารย์ประจ าสาขาทนัตกรรมจดัฟันอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผูอ้  านวยการการ
ฝึกอบรม 1 คนตอ้งเป็นทนัตแพทยป์ระจ าในสถาบนัหลกัซ่ึงได้รับหนังสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมจดัฟันและสามารถปฏิบติังานไดเ้ต็ม
เวลา ทั้งน้ีอตัราส่วนของคณาจารยใ์นการฝึกอบรมต่อทนัตแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมใหมี้สัดส่วน อาจารย ์ต่อ ผูเ้ขา้
ฝึกอบรม    เท่ากบั  1:3 โดยจะตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรอยา่งนอ้ย 2 คน 
คณาจารยป์ระจ าหรือคณาจารยพ์ิเศษจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เป็นผูท่ี้ไดรั้บหนงัสืออนุมติับตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรมในสาขาทนัตกรรมจดัฟัน จากทนัตแพทยสภา 

(2)  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากสถาบนัท่ี กพ. รับรอง  
(3)  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบนัท่ี กพ. รับรอง และปฏิบติังานใน

สาขาทนัตกรรมจดัฟันมาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

(4)  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบัวุฒิบตัรในสาขาทนัตกรรมจดัฟัน จากสถาบนัท่ีทนัต
แพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมจดัฟัน มาไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

(5)  เป็นผูจ้บหลกัสูตรการฝึกอบรมในระดบั ประกาศนียบตัรชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกหรือประกาศนียบตัรบณัฑิต จากสถาบนัท่ีทนัตแพทยสภาหรือ กพ. รับรองและปฏิบติังานในสาขา ท่ี
จบนั้นมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

(6)  เป็นผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมจดัฟันไม่น้อยกวา่ 10 ปี 
และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทนัตกรรมจดัฟันหากจ าเป็นตอ้งให้มี
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อาจารยผ์ูใ้ห้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมดว้ย สถาบนัท่ีใหก้ารฝึกอบรม  จะตอ้งระบุจ านวนขั้นต ่าของอาจารย์
ผูใ้หก้ารฝึกอบรมแบบเตม็เวลา เพื่อใหส้ามารถติดตามความกา้วหนา้ของผูรั้บการฝึกอบรมได ้

 
14.2 สถาบันสมทบ 
                 อตัราส่วนของคณาจารยใ์นการฝึกอบรมต่อทนัตแพทยผ์ูเ้ขา้ฝึกอบรมใหมี้สัดส่วน อาจารยต่์อผูเ้ขา้
ฝึกอบรม   เท่ากบั  1:2 โดยจะตอ้งมีอาจารยท่ี์ไดรั้บอนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรอยา่งนอ้ย 1 คน 
14..3 สถาบันร่วม 
ใชเ้กณฑเ์ดียวกบัสถาบนัสมทบ 
 
15. หลกัสูตรการฝึกอบรม 
15.1 โครงสร้างเน้ือหาสังเขปของการฝึกอบรม 
            15.1.1 ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนาวารสารสโมสร แบ่งเป็น
การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐานท่ีเก่ียวข้องเป็นระยะเวลา
ประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ ในสาขาทนัตกรรมจดัฟันหรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง ประมาณร้อยละ 70 
ดงัน้ี 

(1) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน ไดแ้ก่ 
1 ชีววทิยาและจรรยาบรรณ(Biomedical science and Ethics) 
2 ชีววทิยาช่องปาก (Oral Biology)  
3 ระเบียบวธีิการวจิยั (Research Methodology) 
4 สถิติทางทนัตแพทยศาสตร์ (Statistic in Dentistry) 

(2) กลุ่มวชิาสาขาทนัตกรรมจดัฟันและวชิาท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่   
 1. ทนัตกรรมจดัฟันพื้นฐาน (Basic Orthodontic Subjects) 

 2. การวินิจฉัยและวางแผนรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน   (Diagnosis and Treatment 
Planning) 
 3. กลไกการเคล่ือนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน    ( Biomechanic of Orthodontic Tooth 
Movement) 
กลุ่มวชิาท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
 4. ทนัตกรรมบดเค้ียว(Occlusion) 
 5. ทนัตวสัดุ( Dental Material) 
 6. การถ่ายภาพทางคลินิก(Dental Photography)     
 7. คอมพิวเตอร์( Computer) 
    8. รังสีวทิยาประยกุต(์ Applied Radiology) 
    9. การบริหารจดัการและจรรยาบรรณ(Practice Management, Administration and ethics) 
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           15.1.2 ภาคปฏิบัติ ไดแ้ก่การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบติั ไดแ้ก่ 

   1)  เทคนิกทางทนัตกรรมจดัฟัน(Orthodontic Techniques): 
         -Removable Appliances 
        - Functional Appliances 
        - Fixed Appliances 
        - Extraoral appliances  
        -Retention Appliances 
   2) การรักษาแบบสหสาขา( Multidisciplinary Treatment Procedures):  
         - Cleft palate treatment 
         - Orthodontic-surgical treatment  
         - Orthodontic–Periodontal treatment 
         - Orthodontic-restorative treatment. 
  3) การรักษาแบบจ าเพาะ(Specific treatment Procedures):                                         
         - Guiding the development of occlusion  
         - Adult Orthodontics 
         - Craniomandibular dysfunction  
         - และอ่ืนๆ  
  4) สัมนาทางทนัตกรรมจดัฟัน(Orthodontic Seminars) 
  5) การดูแลสุขภาพช่องปากและความปลอดภยั(Management of oral health and safety): 
         - Management of Oral Health 
         - Health and safety condition in an orthodontic practice               
   6) การน าเสนอรายงานผูป่้วย( Case Presentation): 
         - Oral Presentation  
         - แฟ้มเอกสารรายงานขั้นตอนการรักษาผูป่้วย ตั้งแต่เร่ิมการรักษา ระหว่างการรักษา และ
หลงัการรักษา 
    7) การบริหารจดัการและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ(Practice Management, Administration and 
Ethics): 
         -การออกแบบบริหารจดัการคลินิก ดา้นบุคลากร การเลือกอุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ การดูแล
รักษาเคร่ืองมือท่ีถูกตอ้ง การบริการ การติดต่อประสารงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
         - การใชง้านดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยในการหริหารจดัการงานและผูป่้วย 
         - การจัดวางต าแหน่งการท างานของทันตแพทย์ ผู ้ช่วยทันตแพทย์และเคร่ืองมือให้
เหมาะสมคล่องตวักบัการใชง้าน 
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         - ระเบียบข้อกฎหมายท่ี เก่ียวข้องกับการรักษาผู ้ป่วย  รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
กระบวนการรักษาหากผดิพลาดและความรู้เร่ืองการประกนัสุขภาพต่างๆ 
    8) การศึกษาดว้ยตนเอง การเขา้ร่วมประชุมวิชาการวิชาชีพ สมาคม ตามท่ีคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ หรือสถาบนัผูฝึ้กอบรมเห็นชอบ 

15.1.3 งานวิจัย ตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัระเบียบวิธีการวิจยัและสถิติท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลงานวิจยัอย่าง

น้อย 1 เร่ือง ซ่ึงตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติท่ีมี

คุณภาพตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

15.2 การจัดการฝึกอบรมภาควชิาการ และภาคปฏิบัติ อาจจะผสมผสานกนั หรือแยกกนั  โดยอยูใ่นระยะเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีก็ได ้
 
16.  การประกนัคุณภาพการฝึกอบรม  
         16.1 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวฒิุบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาทนัตกรรมจดัฟันจะตอ้งจดัท า
คู่มือการเรียนการสอนการฝึกอบรมของแต่ละปีตลอดหลกัสูตร 3 ปี 
16.2 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาทนัตกรรมจดัฟัน จะตอ้งขอรับการ
ประเมินจากราชวิทยาลยัเพื่อท่ีขอเปิดหลกัสูตรและรับรองคุณภาพหลกัสูตรการฝึกอบรมสาขาทนัตกรรมจดั
ฟันทุก 5 ปี ตามแบบฟอร์มเกณฑ์การประเมินคุณภาพสถาบนัฝึกอบรมเพื่อวุฒิบตัรสาขาทนัตกรรมจัดฟัน 
ราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2555 
           16.3 สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาทนัตกรรมจดัฟันท่ีขอรับการ
ประเมินจะตอ้งมีผลการประเมินผา่นเกณฑต์ามขอ้ก าหนดทั้ง 7 มาตรฐาน ทุกขอ้ 
 
17.  การทบทวน และการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรม  

สถาบนัฝึกอบรมหลกัสูตรวุฒิบตัรเพื่อความรู้ความช านาญสาขาทนัตกรรมจดัฟันจะตอ้งทบทวน 
ปรับปรุงพฒันา หลกัสูตการรฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรสาขาทนัตกรรมจดัฟันเป็นระยะสม ่าเสมอ ให้ทนัสมยัใน
ระดบัสากลอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี และแจง้ผลการปรับปรุงพฒันาใหร้าชวทิยาลยัแห่งประเทศไทยรับทราบ 

 
 


