
หลักสูตรการฝกอบรม 
ทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม สาขาทันตกรรมท่ัวไป 

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

เพื่อใหสถาบันฝกอบรมท่ีจะเปดหลักสูตรการฝกอบรมทันตแตแพทยประจําบานเพ่ือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป  มีแนวทางในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป  
และเพื่อใหเปนไปตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555  โดยการรับรองของ
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา  คร้ังท่ี 7/2556   เม่ือวันท่ี          
12  กันยายน  2556   จึงออกหลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมท่ัวไป และเกณฑสถาบันฝกอบรมไวดังนี้ 
 
1 .ชื่อหลักสูตร  
ภาษาไทย :  หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ  

     ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมท่ัวไป   
ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in General Dentistry 
 
2. ชื่อวุฒิบัตร  
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

     สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
             (ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of General Dentistry 
ช่ือยอ  (ภาษาไทย)  ว.ท. (ทันตกรรมท่ัวไป) 
            (ภาษาอังกฤษ) Dip.,Thai Board of General Dentistry 
 
คําแสดงวุฒิการฝกอบรมทายช่ือ 
 (ภาษาไทย)   ว.ท.ทันตกรรมท่ัวไป 
 (ภาษาอังกฤษ) Diplomate, Thai Board of General Dentistry 
    
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
       ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไป  
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5.  ปรัชญาของหลักสูตร   
       สงเสริม พัฒนา ความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีดานทันตกรรมท่ัวไป ตามแนวคิดแบบองครวมอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการบริบาลทันตกรรมพรอมมูลท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแกประชาชน 
5.  คํานิยาม  
        ทันตกรรมท่ัวไป หมายถึง สาขาวิชาหน่ึงของทันตแพทยศาสตรท่ีวาดวยศาสตรและศิลปของการ
บริบาลสุขภาพชองปากแบบทันต กรรมพรอมมูล ในงานสหสาขาแกผูปวยทุกกลุมอายุ และผูปวยกลุมพิเศษ 
ไดแก ผูสูงอายุ ผูมีโรคทางระบบ ผูพิการทางกาย สมองและจิต มีการจัดการบริบาลทันตกรรมในทุกมิติ 
ต้ังแตการสงเสริม การปองกัน การรักษาและการฟนฟูสภาพ มีการตรวจ วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การ
รักษาท่ีครอบคลุมและผสมผสานงานในสาขาตางๆในดานทันตวินิจฉัยและเวชศาสตรชองปาก ศัลยศาสตร
ชองปาก วิทยาเอ็นโดดอนต ทันตกรรมหัตถการ ทันตกรรมประดิษฐ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
ทันตกรรมจัดฟน และทันตกรรมปองกันโดยสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย สภาวะทางสังคม        
เศรษฐานะ และสภาวะจิตใจ ในลักษณะการบริบาลแบบองครวม และมีการสงตอผูปวยอยางเหมาะสม 
 
6.  วัตถุประสงค 
      เพื่อใหผูเขาอบรมมีความรู ความชํานาญ และเจตคติท่ีดีในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา   
ทันตกรรมท่ัวไปเพิ่มข้ึน และสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความชํานาญในสาขาทันตกรรมท่ัวไป เพื่อการ
บริบาลที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแกประชาชน ประกอบดวย 
       6.1 ความรู ความสามารถในการสรางเสริมทันตสุขภาพ ปองกันโรคในชองปาก และอวัยวะท่ีเกี่ยวของ 
รวมท้ังการรักษาและฟนฟูสุขภาพชองปากอยางตอเนื่อง ดวยแนวคิดแบบองครวม (holistic approach) ซ่ึง
พิจารณาสุขภาพกาย จิตใจ สภาวะสังคม เศรษฐกิจของบุคคล และครอบครัว  
       6.2 ความรู ความสามารถในการบริบาลทันตกรรมพรอมมูล(comprehensive dental care)เพื่อสราง
สุขภาพชองปากท่ีเหมาะสม(optimal oral health) กับแตละบุคคล และพัฒนาใหบุคคลนั้นสามารถคงสุขภาพ
ชองปากไวดวยการดูแลตนเอง(oral self care)  
        6.3 ความรู ความสามารถในการบูรณาการวิชาการทันตกรรม และสามารถใหการบริการทางทันตกรรม
แบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับแตละบุคคล 
        6.4 ความสามารถในการประสานงานกับทันตบุคลากรและบุคลากรทางการแพทยอยางเปนระบบเพ่ือ
การวิเคราะหปญหา การวางแผนและการสงตออยางเหมาะสม 
        6.5  ความรูความสามารถในการทํางานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 
        6.6  เจตคติท่ีดีตอวิชาชีพและสังคม เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
 
7.  กําหนดการเปดอบรม  
       สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม เปนผูกําหนดการเปดอบรม 
8. ผูรับการฝกอบรม 
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 8.1  คุณสมบัตขิองผูรับการฝกอบรม 
       มีคุณสมบัติตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ 2555  ขอ 40 ดังนี้ 

ผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537 

ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูท่ีมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศ      
เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมท่ัวไปไดเม่ือ 

(1)  เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ และ 
(2)  มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม และ 
(3)  ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไป โดยความ

เห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
 
8.2  จํานวนผูรับการฝกอบรม 
        สถาบันฝกอบรมท่ีขอเปดการฝกอบรม จะตองระบุจํานวนผูรับการฝกอบรมท่ีหลักสูตรของสถาบัน
ฝกอบรมจะรับไดในแตละปโดยคํานึงถึง ศักยภาพในการฝกอบรม ของสถาบันฝกอบรมนั้น โดยใหพิจารณา
กําหนดเปนสัดสวนตามจํานวนอาจารยผูใหการฝกอบรมแบบเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของสาขา   
ทันตกรรมท่ัวไป โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมท่ัวไป 
 
8.3  วิธีการคัดเลือกผูรับการฝกอบรม 
        ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 ขอ 41 โดยการคัดเลือกผูสมัครเขารับ
การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไป ใหดําเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาทันตกรรมท่ัวไป รวมกับผูแทนจากสถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรม ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัยโดยความ
เห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

 
9.  การสิ้นสุดสภาพผูเขารับฝกอบรม 
 1.  ฝกอบรมครบหลักสูตรจากสถาบันหลักตามท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
 2.  ไดรับอนุมัติจากทันตแพทยสภาใหลาออก 
 3.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติใหออก 
 4.  พนสภาพสมาชิกทันตแพทยสภา 
 5.  การใหออกเน่ืองจากการทําผิดอยางรายแรง  ซ่ึงสถาบันฝกอบรมแตละสถาบันเปนผูกําหนด       
ผูเขารับการฝกอบรมมีสิทธ์ิยื่นอุทธรณเพื่อใหสถาบันฝกอบรมพิจารณาทบทวนได 
 
10.  การฝกอบรม 
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 10.1  ระบบการฝกอบรม 
         วิธีการฝกอบรม คือ การฝกอบรมตามระบบ 
 
10.2  ระยะเวลาการฝกอบรม 
(1)  ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา 3 ป 
(2)  หลักสูตรการฝกอบรม 
        เปนหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ
สาขาทันตกรรมท่ัวไป โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
(3)  สถาบันท่ีทําการฝกอบรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป จะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผานการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไป  และโดยการเสนอแนะของ      
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
(4)  วิธีการฝกอบรม ประกอบดวย 

(ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 
(ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบันสมทบ  

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป หรือ 
(ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป และในสถาบันรวมหรือสถาบันสมทบ

เปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 
(5)  การจดัการฝกอบรมและปฏิบัติงาน เพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไป 
   (ก)    ภาควิชาการ ไดแก การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร ตองไมนอยกวา 
แบงเปนการศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานท่ีเกี่ยวของ ประมาณ
รอยละ 30 และการศึกษาความรู ในสาขาทันตกรรมท่ัวไปหรือสาขาท่ีเกี่ยวของ ประมาณรอยละ 70 
 (ข)   ภาคปฏิบัติ ไดแกการฝกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ป 
และตองปฏิบัติงานใหไดครบปริมาณงานข้ันตํ่า คือ ใหการบริบาลทันตกรรมพรอมมูลจนเสร็จสมบูรณใน
ผูปวยไมนอยกวา 10 ราย 
 (ค)  งานวิจัย ตองมีความรูเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติท่ีเกี่ยวของและมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
อยางนอย 1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
 การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกนั   
โดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป 
 
11. การประเมินผูรับการฝกอบรม 
      สถาบันฝกอบรมจะตองทําการประเมินผลผูรับการฝกอบรมเปนระยะอยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับการฝกอบรมเม่ือส้ินสุดการฝกอบรมในแตละชวง หรือแตละป  เพื่อ
สามารถใหขอมูลกับผูรับการฝกอบรมประกอบการพัฒนาหรือเพื่อการเล่ือนระดับ  โดยผูรับการฝกอบรม
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 ควรไดรับการประเมินในเร่ืองตางๆ ตอไปนี้ คือ การประเมินความรู การประเมินทักษะ การประเมินเจตคติ 
และการประเมินงานวิจัย 
 
12.  การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  

คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร  เปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรม
ท่ัวไปพ.ศ 2556 ซ่ึงสอดคลองกับขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. 2555 
 
13.  สถาบันฝกอบรม 
       สถาบันฝกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทยศาสตร หรือโรงพยาบาล
ท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขา  ทันตกรรมท่ัวไป 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ สาขาทันต กรรมท่ัวไปท่ีเปดการฝกอบรมจะพิจารณาอนุมัติใหคณะ
ทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยศาสตร หรือโรงพยาบาลใดเปดเปนสถาบันฝกอบรมได คณะทันต
แพทยศาสตร สถาบันทางทันตแพทยศาสตร หรือโรงพยาบาลนั้น จะตอง ผานเกณฑการประเมินคุณภาพ
ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไปกําหนด และจะตองระบุสถานภาพของ
สถาบันฝกอบรมนั้น ดังนี้ 
  
 13.1  สถานภาพของสถาบันฝกอบรม 
  สถาบันฝกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอยาง ตามบทบาทหนาท่ีในการฝกอบรม ดังนี ้

(1) สถาบันหลัก   
หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีดําเนินการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไป และไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรม โดยจัดใหผูรับการฝกอบรมไดรับประสบการณ
จากสถาบันฝกอบรมตลอดหลักสูตร   หรือเปนเวลาไมตํ่ากวาระยะเวลา 2 ใน 3 ของหลักสูตร 

(2) สถาบันสมทบ 
หมายถึง สถาบันฝกอบรมท่ีไดรับอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทย

สภาใหเปนสถาบันสมทบโดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลัก เพื่อจัดการฝกอบรมในสวนท่ีสถาบันหลัก
ไมสามารถจัดประสบการณได โดยกิจกรรมดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีระยะเวลารวมกันไมเกิน 1 ใน 3 
ของระยะเวลาของหลักสูตร 
     (3) สถาบันรวม 
        หมายถึง สถาบันหลักท่ีใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับ
วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมท่ัวไป รวมกับสถาบันหลักอ่ืนท่ีใหการฝกอบรม โดยอนุมัติจากราชวิทยาลัย        
ทันตแพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาใหเปดเปนสถาบันฝกอบรมรวมกัน โดยจัดใหผูรับการ
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 ฝกอบรมไดรับประสบการณจากทุกสถาบัน โดยแตละแหงมีเวลาไมนอยกวา 1 ใน 3 ของระยะเวลาของ
หลักสูตร 
  
13.2  การขออนุมัติเปนสถาบันฝกอบรม 
          คณะทันตแพทยศาสตร  สถาบันทางทันตแพทยศาสตรหรือโรงพยาบาล ท่ีมีความประสงคจะเปดเปน
สถาบันฝกอบรมในสาขา ทันตกรรมท่ัวไปท่ีมีหลักสูตรการฝกอบรมท่ีไดรับการอนุมัติจากราชวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทยและทันตแพทยสภาแลว ใหสถาบันหลักเปนผูดําเนินการจัดทําขอมูล ตามเกณฑ
หลักสูตรการฝกอบรมที่ไดรับอนุมัตินั้น เสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันต กรรมท่ัวไปตรวจรับรองการเปดเปนสถาบันฝกอบรมและ
กําหนดศักยภาพของสถาบันหลักและสถาบันสมทบ(ถามี)หรือสถาบันรวมตามเกณฑหลักสูตร แลวให
นําเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พิจารณาเสนอใหทันตแพทยสภาอนุมัติตอไป 
 
13.3  การติดตามกํากับดูแลสถาบันฝกอบรม                                                                         

           ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะจัดใหมีการติดตามกํากับดูแลสถาบันหลัก  สถาบัน
สมทบ  สถาบันรวม ท่ีไดรับอนุมัติใหเปดการฝกอบรมเปนระยะๆ โดยการมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไป เปนผูดําเนินการตามแนวทางที่ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยกําหนด  และเสนอรายงานตอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพ่ือพิจารณาเสนอทันต
แพทยสภาเปนระยะๆ   หากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไป พบวา สถาบันหลัก
หรือสถาบันรวมใดไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรมติดตอกันเกิน 5 ป ให “ยกเลิก”  การเปนสถาบันฝกอบรม
ของสถาบันหลักหรือของสถาบันรวมกลุมนั้น  และใหนํา เ ร่ืองแจงราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง             
ประเทศไทย  เสนอทันตแพทยสภาเพ่ืออนุมัติ หากสถาบันฝกอบรมมีความประสงคจะขอเปนสถาบัน
ฝกอบรมอีก ใหดําเนินการตามขอ 13.2 
 
14. คณาจารยในการฝกอบรม 
     14.1 ผูอํานวยการฝกอบรม  
       ผูอํานวยการฝกอบรมตองเปนผูไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมท่ัวไป และตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
      14.2  คณาจารยในการฝกอบรม 
      14.2.1  คณาจารยประจํา 
             ตองมีคณาจารยประจําอยางนอย 3 คน และเปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้                     
 1. เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมในสาขาทันตกรรมท่ัวไป จากทันตแพทยสภา 
 2. เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ. รับรอง 
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             3. เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทาจากสถาบันท่ี กพ. รับรอง และปฏิบัติงานใน
สาขาท่ีจบนั้นมาไมนอยกวา 3 ป                                      
 4. เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมท่ัวไปหรือสาขาท่ีเกี่ยวของจาก
สถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ.รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้น มาไมนอยกวา 3 ป                                      
 5. เปนผูจบการศึกษาหรือผานหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตรหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตรการแพทยคลินิก หรือประกาศนีย บัตรวิชาชีพ
ทันตกรรม หรือเทียบเทาจากสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรองหรือ กพ. รับรองและปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้น  
มาไมนอยกวา 5 ป                                       
             6. เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป มาไมนอยกวา 10 ป 
และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมท่ัวไป 

14.2.2  คณาจารยพิเศษ  
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณาจารยประจําในสาขาทันตกรรมท่ัวไปหรือเปนผูท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ี

เกี่ยวของ  
14.2.3  อัตราสวนของคณาจารยประจํา 
อัตราสวนของคณาจารยประจําในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูรับการฝกอบรมไมนอยกวา 1 : 5 

 
15.  หลักสูตรการฝกอบรม    
15.1 โครงสรางหลักสูตร  
            15.1.1  ภาควชิาการ  
              15.1.2 ภาคปฏิบัติ ไดแกการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป และหรือภาคสนาม   โดยมีระยะ 
เวลาฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ป และตองปฏิบัติงานใหไดครบปริมาณงานข้ันตํ่า คือ ใหการบริบาลทันตกรรม
พรอมมูลจนเสร็จสมบูรณในผูปวยไมนอยกวา 10 ราย 
             15.1.3  งานวิจัย ตองมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางนอย 1 เร่ือง (รายละเอียดตามภาคผนวก) 
 
15.2  วิชาการฝกอบรม  

15.2.1  วิชาวิทยาศาสตรพืน้ฐานและวิชาทางวิทยาศาสตรการแพทยพืน้ฐานท่ีเก่ียวของ 
ประกอบดวย  
           15.2.1.1  ชีวสถิติ                             
           15.2.1.2  ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร   
           15.2.1.3  ชีววิทยาชองปาก              
           15.2.1.4  วิทยาศาสตรชีวเวช ( Biomedical science ) 
           15.2.1.5  ระบาดวิทยา (โรคในชองปาก)           
           15.2.1.6  กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม       
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  15.2.2    วิชาการในสาขาทันตกรรมท่ัวไปและสาขาท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
 15.2.2.1  พฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษา          
     15.2.2.2  ทันตกรรมปองกันในคลินิก              
 15.2.2.3  Comprehensive dentistry and seminar   

15.2.2.4  Advanced dentistry and hospital dentistry  
ประกอบดวย 

- วิทยาการวินจิฉัยโรคชองปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม                                        
-  ทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน  
- ทันตกรรมอนรัุกษ และทันตกรรมประดิษฐ   
- ศัลยศาสตรชองปากและทันตกรรมโรงพยาบาล                  
- การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุมพิเศษ               

   
    15.3  ภาคปฏิบัติ เปนการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมท่ัวไป และหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลา
ฝกปฏิบัติไมนอยกวา 2 ป และตองปฏิบัติงานใหไดครบปริมาณงานข้ันตํ่า คือ ใหการบริบาลทันตกรรม
พรอมมูลจนเสร็จสมบูรณในผูปวยไมนอยกวา     10 ราย 
 
    15.4 งานวิจัย  ตองมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางนอย  1 เ ร่ือง  ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารท่ี
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯสาขาทันตกรรมท่ัวไปเห็นชอบหรือมีการนําเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติหรือการประชุมอ่ืนซ่ึงคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมท่ัวไป
เห็นชอบ(รายละเอียดตามภาคผนวก) 
 
         15.5  คําอธิบายรายวิชา 
         15.5.1  ชีวสถิต ิ    

การวิเคราะหสถิติข้ันพื้นฐานและการใชสถิติในการสรุปผลจากขอมูลท่ีรวบรวมมาจากการสํารวจ
และหองปฏิบัติการ เนื้อหาครอบคลุมการแจกแจงความนาจะปน การแจกแจงเชิงสุม การประเมินคาชวง
ความเชื่อม่ัน การอนุมานเชิงสถิติแบบอิงพารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร การวิเคราะหแยกประเภท การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหสหสัมพันธและการถดถอยพหุคูณ โดยใชขอมูลท่ีเกี่ยวของกับทาง
ทันตกรรม 
       15.5.2  ระเบียบวิธีวิจัยทางทันตแพทยศาสตร            

 ระเบียบวิธีการวิจัยชนิดตางๆท่ีใชในทางทันตแพทยศาสตร การวางแผนการวิจัย การคนหาขอมูล
ทางวิชาการดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหและวิพากษบทความทางวิทยาศาสตร การใช
เหตุผลในการดําเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัย การกําหนดหัวขอและปญหาการวิจัย การพิจารณาและการ
ควบคุมอคติและตัวกวนในการวิจัย ขอพึงพิจารณาเฉพาะของตัวแปรในการศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 
การควบคุมคุณภาพของขอมูล การประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติและคอมพิวเตอรท่ี
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 เหมาะสมในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร การเขียนและการพิจารณาโครงรางการวิจัย ขอพิจารณา
จริยธรรมในการวิจัย มารยาทของนักวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ รวมทั้งตัวอยางและ
วิธีการวิจัยท่ีใชเฉพาะในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตรแตละสาขา 

15.5.3  ชีววิทยาชองปาก (Oral biology)        
ศึกษาเกี่ยวกับโครงสราง การเจริญและการพัฒนา หนาท่ีความเก่ียวของซ่ึงกันและกัน และท่ี

เกี่ยวของกับอวัยวะในระบบอื่นๆของเนื้อเยื่อชนิดตางๆในชองปาก ซ่ึงไดแก mineralized tissue  เยื่อบุชอง
ปาก  อวัยวะปริทันต ตอมน้ําลายท้ังในสภาวะปกติและสภาวะท่ีเปนโรค รวมท้ังระบบจุลชีพในชองปาก  
ศึกษาติดตามความกาวหนาทางวิชาการชีววิทยาชองปากและวิชาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของโดยการสัมมนา เพื่อ
กอใหเกิดความเขาใจในโรคตางๆท่ีเกิดในชองปากท่ีพบไดบอยในประชาชน โดยเนนปจจัยและกลไกการ
เกิดโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษาและการปองกันโรครวมถึงกลไกทางชีววิทยาระดับเซลลท่ีเกดิข้ึนอันเปน
ผลจากการรักษา เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจในขบวนการฟนคืนของเซลลหรืออวัยวะตางๆ หรือลักษณะ
อาการที่เปนผลตามของการรักษาอันจะนําไปสูการรักษาและการควบคุมโรคเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

15.5.4  Biomedical science                                     
การประยุกตความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตรการแพทย (Basic Medical Science) ท่ีมีความสําคัญทาง

คลินิก การนําหลักการสําคัญทางวิทยาศาสตรการแพทยมาใชอธิบายกระบวนการทางคคลินิกคือ การตรวจ
วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การรักษา การประเมินผลการรักษา การคาดการณผลการรักษา การแกไข
ผลแทรกซอนจากการรักษาไดอยางเหมาะสม 

15.5.5  ระบาดวิทยา (โรคในชองปาก)      
ศึกษาธรรมชาติของการเกิดโรค ปญหาสุขภาพ ปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของกับการเกิดโรคและการ

เปล่ียนแปลงในภาวะสุขภาพของประชาชน หลักการและวิธีการทางระบาดในการพรรณาถึงลักษณะการเกิด  
การกระจายของโรครวมทั้งศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเกิดโรคและการศึกษาแบบทดลองเพ่ือยืนยัน
ปจจัยท่ีเปนสาเหตุ การสืบสวนหาสาเหตุเพื่อการปองกันและการควบคุมโรค วิธีการตางๆในการควบคุมโรค
ตลอดจนการเฝาระวังโรค โดยเนนหนักเฉพาะโรคในชองปาก   

15.5.6  กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและและจรรยาบรรณวิชาชีพทันตกรรม                                                                  
ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ

ทันตกรรม พ.ศ. 2537 ขอบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยทันต
แพทยแหงประเทศไทยท่ีเกี่ยวของ 
 15.5.7  พฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษา                                                                      
 แนวคิดทางดานพฤติกรรมศาสตรท่ีเกี่ยวของกับสุขภาพและการใหบริการดานสุขภาพ การ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของกับสถานะทางสุขภาพ ความสัมพันธระหวาง
บุคลากรทางดานสุขภาพอนามัย ศึกษาเกี่ยวกับความตองการ พฤติกรรมการแสดงออกและกระบวนการ
แกปญหาซ่ึงเกี่ยวของกับความตองการ การทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม การประยุกตใชความรู
ทางพฤติกรรมศาสตรและสุขศึกษาเพ่ือพัฒนาการบริการทันตกรรมใหมีประสิทธิภาพและเปนท่ีพึงพอใจ
ของผูรับบริการ 
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     15.5.8  ทันตกรรมปองกันในคลินิก                                                                        
 การศึกษาปรัชญา แนวคิดและหลักการดําเนินงานทันตกรรมปองกันในคลินิก  โดยอาศัยแนวคิดใน
การดูแลทันตสุขภาพแบบองครวม การประยุกตทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร  การดูแลทันตสุขภาพดวย
ตนเอง   มาตรการสงเสริมปองกันทันตสุขภาพและการดําเนินงานทันตกรรมปองกันในระดับตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมกับผูปวยแตละราย  
              15.5.9  Comprehensive dentistry and seminar                                                                   
 การศึกษาและสัมมนาการบริบาลทันตกรรมพรอมมูลในผูปวยซ่ึงเนนใหผูเรียนมีความรูในการ
จัดบริการทางทันตกรรมท่ีจําเปนแกผูปวยแตละรายอยางครบถวนสมบูรณในทุกสาขาวิชา การตรวจวินิจฉัย
อยางครบถวนสมบูรณ การจูงใจเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโดยเนนการดํารงรักษาไว
ซ่ึงสภาวะของการมีทันตสุขภาพท่ีสมบูรณ การมีแผนการรักษาที่ครอบคลุมในทุกดาน ซ่ึงผูปวยยอมรับและ
เปนไปตามความประสงคของผุปวย โดยผูปวยมีความเขาใจในแผนการรักษานั้นๆดวย กระบวนการรักษา
จะตองผสมผสานและสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย สภาวะจิตใจ สังคม เศรษฐานะของผูปวย เพื่อการ
ดํารงรักษาสภาวะของการมีสุขภาพดีคงอยูตลอดไป 

15.5.10  Advanced dentistry and hospital dentistry          
ประกอบดวย 
 วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากและเภสัชวิทยาทางทันตกรรม                  

การศึกษาเกี่ยวกับการซักประวัติผูปวย  การตรวจภายในชองปากและภายนอกชองปากอยางละเอียด 
เพื่อใหทราบสาเหตุ กลไกการเกิดพยาธิสภาพของโรคในชองปาก ท้ังเฉพาะท่ีและเกี่ยวของกับระบบตางๆ
ของรางกาย การวินิจฉัยแยกโรค วินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา การสงตอและประสานงานกับบุคลากร
ทางการแพทย การบําบัดรอยโรคในชองปากท่ีพบบอยอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคท่ี
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปากและภายนอกชองปาก ความผิดปกติของระบบภูมิคุมกัน รอยโรค
กอนเกิดมะเร็ง รวมท้ังการติดเช้ือในชองปาก  กลไกการออกฤทธ์ิของยาในกลุมตางๆ    การเสริมฤทธ์ิและ
การตานฤทธ์ิของยาที่รักษาโรคระบบตางๆกับยาท่ีใชในทางทันตกรรมเพื่อใหทันตแพทยสามารถเลือกใชยา
ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการศึกษาอยางตอเนื่องเกี่ยวกับยาชนิดใหมๆ 
 ทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟน     

การศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็ก จิตวิทยาของเด็ก การจัดการพฤติกรรมของ
เด็กใหยินยอมรับการรักษาทางทันตกรรม การพัฒนาการของฟน หลักการทันตกรรมปองกัน การตรวจ
วินิจฉัย การวางแผนการรักษา การบําบัดรักษา ไดแก การบูรณะฟน และการรักษาประสาทฟน การจัดการ
กับฟนและเนื้อเยื่อรองรับท่ีไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุ การจัดการกับชองวางระหวางฟนเพื่อปองกันการ
เคล่ือนของฟนรวมถึงการบําบัดรอยโรคชองปากอ่ืนๆในเด็ก  การพัฒนาระบบการสบฟน การบดเค้ียว 
ลักษณะการสบฟน โครงสรางของใบหนา หลักท่ัวไปในการเคล่ือนฟนเพื่อการรักษาทางทันตกรรมจัดฟน 
การตรวจวินิจฉัย วิเคราะหและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนเบ้ืองตน ไดแก ทันตกรรมจัดฟน
ปองกัน การรักษาทันตกรรมจัดฟนระยะเร่ิมแรกเม่ือพบความผิดปกติ จําแนกและเลือกผูปวยเพื่อการ
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 รักษาการสบฟนผิดปกติซ่ึงอยูในขอบเขต การเคล่ือนฟนเฉพาะตําแหนงโดยเคร่ืองมือชนิดถอดได หรือสง
ตอไดอยางเหมาะสมตลอดจนการรักษาเบ้ืองตนและฉุกเฉินโดยแผนปด      ( obturator ) ในเด็กแรกเกิดท่ี
ปากแหวงเพดานโหว  
 ทันตกรรมอนุรักษ และทันตกรรมประดิษฐ  
         การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดฟนผุ การสูญเสียผิวฟน(tooth surface loss) และวิธีการบูรณะฟนชนิด
ตางๆ ท้ังวิธีทางตรง (direct technique) และวิธีทางออม ( indirect technique ) รวมถึงการบูรณะฟนเพื่อความ
สวยงาม  ลักษณะของโพรงประสาทฟน พยาธิสภาพของ โรคเน้ือเยื่อใน(pulp) และเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟน 
หลักและกระบวนการของเอ็นโด ดอนตบําบัดในฟนสภาวะตางๆ  เอ็นโดดอนตบําบัดในฟนท่ีไมยุงยาก
รวมถึงฟนท่ีไดรับ ภยันตรายจากอุบัติเหตุ และฟนท่ีตองไดรับการรักษารากฟนซํ้า  โครงสรางของอวัยวะ ปริ
ทันต พยาธิสภาพของโรคปริทันต การตรวจ วินิจฉัย การควบคุมอนามัยชองปาก การ รักษาดวยวิธีพื้นฐาน
และศัลยปริทันตบางวิธี การแกไขภยันตรายจากการสบฟนท่ี ผิดปกติ ทําเฝอกฟนช่ัวคราว แกไขปญหา
ความสัมพันธระหวางโรคปริทันตกับงาน     ทันตกรรมบําบัดสาขาอ่ืนท่ีเกี่ยวของ ฟนฟูอวัยวะปริทันต
เพื่อใหการทําหนาท่ีของฟนกลับสู สภาวะปกติ  การใสฟนเทียมชนิดตางๆ ไดแกฟนเทียมบางสวนแบบติด
แนน ฟนเทียม บางสวนแบบถอดได  ฟนเทียมท้ังปาก ฟนเทียมครอมราก ( Overdenture )    ครอบฟนชนิด
ตางๆบนฟนท่ีมีชีวิต ฟนท่ีไมมีชีวิต และบนรากฟนเทียมและการสงตอผูปวยเพื่อรับการรักษาอยางเหมาะสม 
 Oral surgery และ Hospital dentistry   
           การศึกษาหลักการและฝกปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการใชยาในงาน
ศัลยกรรมชองปาก สามารถดูแลผูปวยท้ังกอนและหลังการผาตัด การเขียนใบส่ังการตางๆในโรงพยาบาล 
โดยมุงเนนเนื้อหาในผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ การติดเช้ือจากฟน เนื้องานในชองปากชนิดไมรายแรง การ
รักษาถุงน้ําท่ีมีขนาดเล็ก การผาตัดเกี่ยวกับกระดูกรองรับรากฟน     ( dentoalveolar surgery) การศัลยกรรม
เพื่อเตรียมชองปากกอนใสฟนเทียม การตัดช้ินเนื้อสงตรวจ การประเมินสภาพผูปวยท่ีไดรับอุบัติเหตุ และทํา
การรักษากระดูกขากรรไกรหักโดยวิธีปด (closed method) กอนการสงตอ ศึกษาปญหาแทรกซอนท่ีอาจ
เกิดข้ึนภายหลังการทํางานศัลยกรรมชองปาก       รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรมท่ีอาจพบไดในคลินิก
ทันตกรรม โดยเนนในเร่ืองการตรวจวินิจฉัย อาการและอาการแสดงตางๆการปองกันและแกไขสภาวะ
ฉุกเฉินตางๆ รวมถึงการกูชีพและการสงตอผูปวยเพื่อการรักษาท่ีเหมาะสมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 การดูแลรักษาทางทันตกรรมในผูปวยกลุมพิเศษ   

  การศึกษาเกี่ยวกับผูปวยกลุมพิเศษซ่ึงหมายถึง ผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ ผูสูงอายุ ผูพิการประเภท
ตางๆ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย ท่ีจะเกี่ยวของกับงานทันตกรรมการ
ดูแลรักษาทางทันตกรรมตางๆในผูปวยกลุมพิเศษน้ี 

1) ทันตกรรมในผูปวยท่ีมีโรคทางระบบ 
การศึกษาเกี่ยวกับโรคทางระบบตางๆ ท่ีมีผลตอกระบวนการบริการทางทันตกรรม โดยมุงเนน

การครวจวินิจฉัย เพื่อใหทราบถึงการเกิดโรค สถานภาพการเจ็บปวย เพื่อปองกัน การแทรกซอนท่ีอาจเกิด
จากการใหบริการทางทันตกรรม กละการจัดการท่ีเหมาะสมกับ สภาวะการณนั้นๆ รวมถึงการขอคําปรึกษา
และการสงตอผูปวยอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงสุขภาพโดยรวมของผูปวยเปนสําคัญ  
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  2) ทันตกรรมในผูปวยสูงอายุ  
การศึกษาเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงตางๆทางรางกาย จิตใจ และสมองของผูสูงอายุท่ีมี ผลกระทบตอ

ทันตสุขภาพ โรคทางระบบท่ีพบในผูสูงอายุ เภสัชวิทยาของยาท่ีใชในผูสูงอายุท่ีมีผลตอทันตสุขภาพ การ
วางแผนการรักษาทางทันตกรรมแกผูสูงอายุ โดย คํานึงถึงปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนการใหการรักษา
ทางทันตกรรมอยางเหมาะสม 

3) ทันตกรรมในผูพิการ  
การศึกษาเกี่ยวกับความพิการประเภทตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทันตกรรม เภสัชวิทยาของยาที่ ใชใน

ผูปวยพิการที่มีผลตอทันตสุขภาพ การวางแผนการรักษาทางทันตกรรม ตลอดจนการใหการรักษาทาง    
ทันต กรรมท่ีเหมาะสม 

15.5.11  ภาคปฏิบัติทันตกรรมพรอมมูล    
การปฏิบัติงานบริการทันตกรรมพรอมมูลในผูปวยซ่ึงเนนใหผูเรียนมีทักษะในการจัดบริการทาง ทัน

ตกรรมท่ีจําเปนแกผูปวยแตละรายอยางครบถวนสมบูรณในทุกสาขาวิชา การตรวจวินิจฉัยอยางครบถวน
สมบูรณ การจูงใจเพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันโดยเนนการดํารงรักษาไวซ่ึงสภาวะของ
การมีทันตสุขภาพท่ีสมบูรณ    การมีแผนการรักษาที่ครอบคลุมในทุกดาน ซ่ึงผูปวยยอมรับและเปนไปตาม
ความประสงคของผูปวย โดยผูปวยมีความเขาใจในแผนการรักษานั้นๆดวย กระบวนการรักษาจะตอง
ผสมผสานแนวคิดแบบองครวมซ่ึงสอดคลองกับขอจํากัดทางการแพทย สภาวะจิตใจ สังคม เศรษฐานะของ
ผูปวย เพื่อสรางทันตสุขภาพท่ีเหมาะสมกับบุคคลนั้นๆและพัฒนาใหบุคคลนั้นๆสามารถดํารงรักษาสภาวะ
ของการมีสุขภาพดีไวดวยการดูแลตนเองอยางตอเนื่อง รวมถึงมีความสามารถในการประสานงานกับทันต
บุคลากรและบุคลากรทางการแพทยอยางเปนระบบเพื่อการวิเคราะหปญหา การวางแผนและการสงตออยาง
เหมาะสม และตองปฏิบัติงานใหไดครบปริมาณงานข้ันตํ่า คือ ใหการบริบาลทันตกรรมพรอมมูลจนเสร็จ
สมบูรณในผูปวยไมนอยกวา 10 ราย 

15.5.12  งานวิจัย       
ตองใชระเบียบวิธีการวิจัยชนิดตางๆท่ีใชในทางทันตแพทยศาสตร การวางแผนการวิจัย การคนหา

ขอมูลทางวิชาการดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร การวิเคราะหและวิพากษบทความทางวิทยาศาสตร การใช
เหตุผลในการดําเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัย การกําหนดหัวขอและปญหาการวิจัย การพิจารณาและการ
ควบคุมอคติและตัวกวนในการวิจัย ขอพึงพิจารณาเฉพาะของตัวแปรในการศึกษาวิจัยทางทันตแพทยศาสตร 
การควบคุมคุณภาพของขอมูล การประมวลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติและคอมพิวเตอรท่ี
เหมาะสมในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร การเขียนและการพิจารณาโครงรางการวิจัย ขอพิจารณา
จริยธรรมในการวิจัย มารยาทของนักวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ รวมทั้งตัวอยางและ
วิธีการวิจัยท่ีใชเฉพาะในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตรแตละสาขา และมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพอยางนอย 
1 เร่ือง ซ่ึงตองตีพิมพในวารสารหรือมีการนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ (รายละเอียดตาม
ภาคผนวก) 
16.  การประกันคุณภาพการฝกอบรม   
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         สถาบันฝกอบรมจัดใหมีการประกันคุณภาพการฝกอบรมตามระบบกลไกและเกณฑท่ีราชวิทยาลัย   
ทันตแพทยแหงประเทศไทยกําหนด 
 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
        สถาบันหลักจัดใหมีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเปนระยะๆ หรืออยางนอยทุก 5 ปและ
แจงผลการ ทบทวนและพัฒนาใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก... 
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  ภาคผนวก 
การตีพิมพและการนําเสนอผลงานวิจัย 
งานวิจัย ตองมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารท่ีไดรับการกล่ันกรองโดยผูทรงคุณวุฒิ( Peer review) 
ดังตัวอยาง 
1.วิทยาสารทันตแพทยศาสตร ของทันตแพทยสมาคมแหงประเทศไทย 
2.วารสารของคณะทันตแพทยศาสตร 
3.วารสารทางทันตแพทย แพทยและสาธารณสุข (ต้ังแตระดับกรมข้ึนไป) 
4.วารสารของสมาคมวิชาชีพ 
หรือ การนําเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือการประชุมอ่ืนซ่ึงจัดโดยสถาบัน คณะ 

สมาคม หนวยงานระดับกรมข้ึนไป และองคกรวิชาชีพทางทันตแพทยและทางการแพทย ในระดับชาติ หรือ

ระดับนานาชาติ 

                                

 


