
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  
เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 

และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม  พ.ศ. 2564 
 

 

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ                 
ทันตกรรมสาขาต่างๆ มีแนวทางปฏิบัติที ่สอดคล้องกัน และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี ่ยวข้อง               
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที ่11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564  
จึงมีมติให้ยกเลิกประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ที ่ 26/2556 เรื ่อง เกณฑ์หลักสูตร                      
การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ และเกณฑ์สถาบัน
ฝึกอบรม พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และกำหนดเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้             
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2564 ไว้ดังนี้ 

 
1. ช่ือหลักสูตร   
หลักสูตรการฝึกอบรม จะต้องกำหนดชื่อหลักสูตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(ภาษาไทย)   หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา........................... 
(ภาษาอังกฤษ) Residency Training Program in……………………… 
 
2. ช่ือวุฒิบัตร  
หลักสูตรการฝึกอบรมจะต้องกำหนดชื่อวุฒิบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
ชื่อเต็ม  
(ภาษาไทย)  วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขา…………………… 
(ภาษาอังกฤษ)  Diploma of the Thai Board of........................... 
 
ชื่อย่อ      
(ภาษาไทย)  ว.ท. (...................................) (ในวงเล็บเขียนชื่อเต็มของสาขา) 
(ภาษาอังกฤษ)  Dip., Thai Board of .................................. (หลังคำว่า “of” เขียนชื่อเต็มของสาขา) 
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คำแสดงวุฒิการฝึกอบรมท้ายช่ือ 
(ภาษาไทย)  ว.ท. ............................................ (หลงัคำว่า “ว.ท.” เขียนชื่อเต็มของสาขา) 
(ภาษาอังกฤษ)  Diplomate, Thai Board of ......................... (หลงัคำว่า “of” เขียนชื่อเต็มของสาขา) 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ   

ในกรณีเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม ให้ระบุชื ่อของสถาบันหลักและสถาบันร่วม               
ของหลักสูตรด้วย 

 
4.  ปรัชญาของหลักสูตร   

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม จะต้องกำหนดปรัชญาของหลักสูตร            
ในเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตรกลาง                   
ของสาขา) โดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

สถาบันฝึกอบรมอาจกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับปรัชญาของหลักสูตรของตนเพิ่มเติมก็ได้ แต่ต้องอยู่
ภายใต้กรอบปรัชญาของหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรมกำหนดไว้ 

 
5.  คำนิยาม  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม และสถาบันฝึกอบรมผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องกำหนดคำนิยามของถ้อยคำสำคัญที่ใช้ในเอกสารหลักสูตร เพ่ือใช้อ้างอิงความหมายในเอกสาร 

 
6.  วัตถุประสงค์ 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที ่เปิดการฝึกอบรม จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์                    
ของการฝึกอบรมโดยต้องสอดคล้องกับนโยบายของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  

สถาบันฝึกอบรมอาจกำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของตนเพิ ่มเติมก็ได้ แต่ต้องสอดคล้อง                     
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรมกำหนดไว้ 

 
7.  กำหนดการเปิดอบรม  

หลักสูตรจะต้องระบุระยะเวลาทั ้งหมดที่ใช้ในการฝึกอบรมของหลักสูตร กำหนดการเปิดอบรม               
และระยะเวลาของการอบรมแต่ละปีการศึกษาโดยสังเขป  

 
8. ผู้รับการฝึกอบรม 

8.1 คุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรม 
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หลักสูตรจะต้องกำหนดคุณสมบัติของผู้รับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับข้อบังคับทันตแพทยสภา                  
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ                
ทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร             
ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 

ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติให้ผู ้ที ่มีใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศ                         
ที่ทันตแพทยสภารับรอง เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาใดได้เมื่อ 

(1)  มีสถาบันฝึกอบรมรับเข้าฝึกอบรม และ 
(2)  ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั ้น โดยความเห็นชอบจาก             

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 (3)  การรับผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศ ให้เป็นไปตามสัดส่วน               

ที่ทันตแพทยสภากำหนด 
8.2  จำนวนผู้รับการฝึกอบรม 
สถาบันฝึกอบรมที่ขอเปิดการฝึกอบรม จะต้องระบุจำนวนผู้รับการฝึกอบรมที่หลักสูตรของสถาบัน

ฝึกอบรมจะรับได้ในแต่ละปี โดยคำนึงถึงศักยภาพในการฝึกอบรมของสถาบันฝึกอบรม โดยให้พิจารณากำหนด
เป็นสัดส่วนตามจำนวนอาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมที่ทำงานประจำเต็มเวลา และปริมาณงานบริการของสาขา                 
ที่ให้การฝึกอบรม โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้นๆ 

8.3  วิธีการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร                    

แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 41 
โดยการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด ให้ดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบสาขานั ้น ร่วมกับผู้แทนจากสถาบันหลักที ่ให้การฝึกอบรมสาขานั ้น ซึ ่งราชวิทยาลัยทันตแพทย์                            
แห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ และได้รับอนุมัตจิากทันตแพทยสภา 

 
9.  การสิ้นสุดสถานภาพของผู้รับการฝึกอบรม 
 1.  ฝึกอบรมครบตามที่กำหนดในหลักสูตรฝึกอบรม และได้รับการเสนอชื่อจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตรต่อทันตแพทยสภา  
 2.  เสียชีวิต 

3.  ได้รับอนุมัติจากทันตแพทยสภาให้ลาออก 
 4.  คณะกรรมการทันตแพทยสภามีมติให้ออก 
 5.  พ้นสภาพการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  
 6.  ใช้เวลาในการฝึกอบรมเกินกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดอย่างใดอย่างหนี่ง ดังต่อไปนี้  

6.1 สำหรับผู้รับการฝึกอบรมแบบตามระบบ เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วเป็นเวลาสามเท่า              
ของระยะเวลาฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตร แต่ยังไม่ได้รับการเสนอชื่อจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์                      
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ได้รับวุฒิบัตรต่อทันตแพทยสภา หรือ  
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6.2 สำหรับผู้รับการฝึกอบรมแบบแยกส่วน เมื่อเข้ารับการฝึกอบรมไปแล้วเป็นเวลาสามเท่า                  
ของระยะเวลาฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแบบตามระบบที่เทียบเท่ากับหลักสูตรที่ตนกำลังศึกษาอยู่               
แต่ยังไม่ได้รับการเสนอชื่อจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตรต่อทันตแพทยสภา  

7.  สถาบันฝึกอบรมให้ออกเนื่องจากกระทำผิดอย่างร้ายแรง ตามเงื่อนไขที่สถาบันฝึกอบรมกำหนด 
โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และอนุมัติจากทันตแพทยสภา         

ผู้รับการฝึกอบรมมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์การสิ้นสุดสถานภาพการฝึกอบรม หรือขอขยายเวลาการฝึกอบรม
ของตนต่อทันตแพทยสภาผ่านสถาบันฝึกอบรมและราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยได ้ทั้งนี้ ผลการพิจารณา
ให้เป็นไปตามความเห็นของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย โดยอนุมัติจากทันตแพทยสภา                     
และให้ถอืเป็นที่สุด 

 
10. สถาบันฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรม  หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันทางทันตแพทย์ หรือสถานพยาบาล                    
ที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ซึ่งผ่านเกณฑ์
การประเมินคุณภาพ และได้รับการรับรองจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นๆ โดยความเห็นชอบ   
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และโดยอนุมัติของทันตแพทยสภา ดังนี้ 
 10.1  สถานภาพของสถาบันฝึกอบรม 

สถาบันฝึกอบรมอาจมีสถานภาพหลายอย่าง ตามบทบาทหน้าที่ในการฝึกอบรม ดังนี้ 
(1) สถาบันหลัก   
หมายถึง สถาบันที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร

สาขาต่างๆ โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย และอนุมัติจากทันตแพทยสภา  
(2) สถาบันร่วม  
หมายถึง สถาบันหลักที ่ให ้การฝึกอบรมเป็นผู ้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม                               

เพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ร่วมกับสถาบันหลักอื่นที่ให้การฝึกอบรม โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัย                   
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และอนุมัติจากทันตแพทยสภา ทั้งนี้ ในหลักสูตรฝึกอบรมหนึ่งอาจมีสถาบันร่วม
มากกว่าหนึ่งสถาบันก็ได้  

(3) สถาบันสมทบ  
หมายถึง สถาบันที่ให้การฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตร                    

สาขาต่างๆ โดยอยู ่ในการกำกับดูแลของสถาบันหลักที ่เสนอ โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยทันตแพทย์                   
แห่งประเทศไทย และโดยอนุมัติของทันตแพทยสภา เพื ่อจัดการฝึกอบรมในส่วนเพิ ่มเติมประสบการณ์
นอกเหนือไปจากส่วนที่ดำเนินการแล้วในสถาบันหลักและสถาบันร่วม  
 

10.2  การขออนุมัติเป็นสถาบันฝึกอบรม 
คณะทันตแพทยศาสตร์  สถาบันทางทันตแพทย์ หรือสถานพยาบาลใดที่มีความประสงค์                    

จะเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม ต้องได้ร ับความเห็นชอบหลักสูตรฝึกอบรมจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์                       
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แห่งประเทศไทยแล้ว โดยให้สถาบันหลักจัดทำข้อมูล ตามเงื ่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง                          
กับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตรกลางของสาขา) ของสาขานั ้น เสนอราชวิทยาลัย                    
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อประสานงานกับคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้นๆ ดำเนินการ
ตรวจรับรองการเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม รวมทั้งประเมินศักยภาพของสถาบันหลัก สถาบันร่วม และสถาบัน
สมทบ (ถ้ามี) ตามเกณฑ์ แล้วให้นำเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื ่อให้ความเห็นชอบ                       
และนำเสนอให้ทันตแพทยสภาอนุมัติต่อไป 

10.3 การติดตามกำกับดูแลสถาบันฝึกอบรม                                      
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการติดตาม กำกับ ดูแลสถาบันฝึกอบรม       

ที ่ได ้ร ับอนุมัต ิให้เปิดการฝึกอบรมเป็นระยะ โดยมอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ฝึกอบรมและสอบฯ                       
เป็นผู ้ดำเนินการตามแนวทางที ่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด และเสนอรายงานต่อ                    
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเสนอทันตแพทยสภา  

การรับรองสถาบันฝึกอบรมครั ้งหนึ ่ง มีระยะเวลาการรับรองตามที ่คณะอนุกรรมการ                       
ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมเสนอแนะ แต่ไม่เกิน 5 ปี สถาบันฝึกอบรมต้องได้รับการรับรองครั้งต่อไป                   
ก่อนการรับรองครั้งก่อนจะสิ้นสุดลง เพ่ือให้สามารถจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพ 

การขยายระยะเวลาการรับรองสถาบันฝ ึกอบรม หร ือการยกเว ้นการตรวจประเมิน                                
อาจกระทำได้เป็นรายกรณี โดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยและอนุมัติ                        
ของทันตแพทยสภา   

กรณีที่หลักสูตรฝึกอบรมใดไม่เปิดรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมติดต่อกันเกิน 5 ปี ให้ “ยกเลิก”       
การเป็นสถาบันฝึกอบรมของหลักสูตรนั้น และให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยแจ้งทันตแพทยสภา          
เพื่อทราบ สถาบันฝึกอบรมที่พ้นสภาพการเป็นสถาบันฝึกอบรมแล้วหากมีความประสงค์จะขอเป็นสถาบัน
ฝึกอบรมใหม่ ให้ดำเนินการตามข้อ 10.2 

กรณีท่ีสถาบันฝึกอบรมสิ้นสุดสถานภาพลงแต่ยังมีผู้รับการฝึกอบรมที่ยังไม่สำเร็จการฝึกอบรม
ค้างอยู่ สถาบันฝึกอบรมต้องดำเนินการฝึกอบรมจนกว่าผู้รับการฝึกอบรมจะสำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยอาจสั่งการ หรือดำเนินการ                        
เป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

 
11  การฝึกอบรม 

11.1 ระบบการฝึกอบรม 
 สถาบันฝึกอบรมจะต้องกำหนดวิธีการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาของการฝึกอบรม โดยให้ระบุวิธีการฝึกอบรมและลักษณะการจัดในแต่ละช่วง 
หรือชั้นปีของการฝึกอบรม  

11.2 ระยะเวลาการฝึกอบรม 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม จะต้องกำหนดระยะเวลาของการ

ฝึกอบรม  โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
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แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ  พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม                 
ข้อ 37 และ ข้อ 38 โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น  
 (1)  การฝึกอบรมตามระบบ 
 (2)  การฝึกอบรมแบบแยกส่วน 
 การฝึกอบรมตามระบบ ให้ดำเนินการดังนี้ 
 (1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 (2)  หลักสูตรการฝึกอบรม 

(ก) ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย          
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ 

(ข) ต้องเป็นหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบสาขานั้น โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

(3)  สถาบันที ่ทำการฝึกอบรมสาขาใด จะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผ่านการ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย 

(4)  วิธีการฝึกอบรม การฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ปี                
โดยอาจมีรูปแบบการฝึกอบรมต่างๆ ประกอบด้วย  

(ก) จัดการฝึกอบรมโดยสถาบันหลัก หรือสถาบันหลักและสถาบันร่วมตลอดระยะเวลา                      
ของหลักสูตร หรือ 

(ข) จัดการฝึกอบรมโดยสถาบันหลัก หรือสถาบันหลักและสถาบันร่วมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ใน 2 ของหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมโดยสถาบันสมทบแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งรวมกัน เป็นระยะเวลา               
ไมเ่กิน 1 ใน 2 ของหลักสูตร                                                                                                 

(ค) ระยะเวลาฝึกอบรมในสัดส่วนอื ่นๆ ตามความเห็นชอบของราชวิทยาลัยทันตแพทย์                             
แห่งประเทศไทยเป็นรายกรณ ี
 การฝึกอบรมตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ผู้รับการฝึกอบรมอาจเรียนรู้หรือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งภายนอก
สถาบัน การพิจารณาว่าส่วนนี ้เป็นการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันใด ให้พิจารณาว่ากระบวนการเร ียนรู้                      
และประเมินผลในส่วนดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของสถาบันใด ก็ให้ถือว่าสถาบันนั้นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  
 สถาบันฝึกอบรมอาจจัดวิธีการฝึกอบรมตามรูปแบบ (ก) (ข) หรือ (ค) ที่แตกต่างกันให้แก่ผู้รับ               
การฝึกอบรมแต่ละรุ่นในหลักสูตรเดียวกัน หรือแต่ละคนในชั้นปีเดียวกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น 

(5)  การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน  
(ก) ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร แบ่งเป็น

การศึกษาความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานที่เกี ่ย วข้องเป็นระยะเวลา
ประมาณร้อยละ 30 และการศึกษาความรู้ ในสาขานั้นหรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง ประมาณร้อยละ 70 
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(ข) ภาคปฏิบัติ ได้แก่ การฝึกอบรมทางคลินิกหรือภาคสนาม โดยมีระยะเวลาฝึกปฏิบัติ                
ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบของแต่ละสาขากำหนด โดยได้รับความเห็นชอบ
จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย      

(ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี ่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที ่เกี ่ยวข้องและมี ผลงานวิจัย                         
ที ่มีคุณภาพอย่างน้อย 1 เรื ่อง โดยผลงานวิจัย หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยนั ้นต้องได้รับการตีพิมพ์                           
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน    
ทางวิชาการ  
 การจัดการฝึกอบรมภาควิชาการ และภาคปฏิบัติตาม (ก) และ (ข) อาจจะผสมผสานกัน หรือแยกกัน            
โดยอยู่ในระยะเวลาของหลักสูตรก็ได้ 

การฝึกอบรมแบบแยกส่วน ให้ดำเนินการดังนี้ 
(1)  ระยะเวลาการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 (2)  หลักสูตรการฝึกอบรม 
(ก) ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย   

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือ 
(ข) ต้องเป็นหลักสูตรของทันตแพทยสภา โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบสาขานั้น โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 (3)  สถาบันที่ทำการฝึกอบรมสาขาใด จะต้องได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผ่านการพิจารณา

ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขานั้น และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
 (4) วิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย 

(ก) จัดการฝึกอบรมโดยสถาบันหลัก หรือสถาบันหลักและสถาบันร่วมตลอดระยะเวลา                     
ของหลักสูตร หรือ 

(ข) จัดการฝึกอบรมโดยสถาบันหลัก หรือสถาบันหลักและสถาบันร่วมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1 ใน 2 ของหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมโดยสถาบันสมทบแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งรวมกัน เป็นระยะเวลา                   
ไมเ่กิน 1 ใน 2 ของหลักสูตร                                                                                                 

(ค) ระยะเวลาฝึกอบรมในสัดส่วนอื ่นๆ ตามความเห็นชอบของราชวิทยาลัยทันตแพทย์                     
แห่งประเทศไทยเป็นรายกรณ ี
 การฝึกอบรมตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ผู้รับการฝึกอบรมอาจเรียนรู้หรือปฏิบัติงานส่วนหนึ่งภายนอก
สถาบัน การพิจารณาว่าส่วนนี ้เป็นการจัดฝึกอบรมโดยสถาบันใด ให้พิจารณาว่ากระบวนการเร ียนรู้                       
และประเมินผลในส่วนดังกล่าวเป็นความรับผิดชอบของสถาบันใด ก็ให้ถือว่าสถาบันนั้นเป็นผู้จัดการฝึกอบรม  
 สถาบันฝึกอบรมอาจจัดวิธีการฝึกอบรมตามรูปแบบ (ก) (ข) หรือ (ค) ที่แตกต่างกันให้แก่ผู้รับ               
การฝึกอบรมแต่ละรุ ่นในหลักสูตรเดียวกัน หรือแต่ละคนในชั ้นปีเดียวกันก็ได้ ทั ้งนี ้ โดยความเห็นชอบ                                 
ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น 

(5)  การจัดการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน  
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(ก) ภาควิชาการ ได้แก่ การบรรยาย การประชุมวิชาการ การสัมมนา วารสารสโมสร โดยมี           
การเรียนแบบแยกส่วนในสาขานั ้น ซ่ึงมีระยะเวลาไม่น ้อยกว่า 1 ปี โดยผู ้ร ับการฝึกอบรมอาจสะสม            
รายวิชาการฝึกอบรมในสาขานั้น ไว้ได้จนครบตามที่กำหนดได้ภายในระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 
1 ปี แต่ต้องไม่เกิน  5 ปี  

(ข) ภาคปฏิบัต ิ ได้แก่  การฝึกปฏิบัต ิงานทางคลินิกหรือภาคสนามโดยให้แยกฝึกปฏิบัติ                        
ภายในระยะเวลา 6 ปี  ตามเกณฑ์ท ี ่คณะอนุกรรมการฝ ึกอบรมและสอบของแต ่ละสาขากำหนด                                   
โดยความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ต้องปฏิบัติงานในสถาบันที่ราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด 

(ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัย และสถิติที่เกี่ยวข้องและต้องมีผลงานวิจัย        
ที ่มีคุณภาพ อย่างน้อย 1 เรื ่อง โดยผลงานวิจัย หรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยนั ้นต้องได้ร ับการตีพิมพ์                                  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงาน        
ทางวิชาการ 
 
12. การประเมินผู้รับการฝึกอบรม 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม จะต้องระบุสิ่งที่ผู้รับการฝึกอบรม       
ต้องได้รับการประเมิน  ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม 
(หลักสูตรกลางของสาขา) โดยให้ระบุรายการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้รับการฝึกอบรมเมื ่อสิ ้นสุด                       
การฝึกอบรมในแต่ละช่วง หรือแต่ละปี เพื ่อสามารถให้ข้อมูลกับผู ้ร ับการฝึกอบรมประกอบการพัฒนา                         
หรือเพื่อการเลื่อนระดับ ทั้งนี้ การประเมินอาจประกอบด้วยเรื ่องต่างๆ ต่อไปนี้ คือ การประเมินความรู้                     
การประเมินทักษะ การประเมินเจตคติ และการประเมินงานวิจัย 

สถาบันฝึกอบรมอาจกำหนดรายละเอียดเพิ ่มเติมในหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันของตน                             
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมก็ได้ 
 
13. การสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับวุฒิบัตร  

ในการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม จะต้องระบุคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับ                  
การสอบเพื่อวุฒิบัตร  วิธีการประเมิน และเกณฑ์การตัดสิน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับข้อบังคับทันตแพทยสภา            
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ                 
ทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
14. คณาจารย์ในการฝึกอบรม 

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที ่ขอเปิดการฝึกอบรม จะต้องกำหนดคุณสมบัติ                      
ของผู ้อำนวยการฝึกอบรม และอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรม รวมทั้งเกณฑ์จำนวนขั ้นต่ำของอาจารย์ผ ู ้ให้                      
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การฝึกอบรมที่ทำงานเต็มเวลา ที่สถาบันฝึกอบรมจะต้องมีก่อนขอเปิดเป็นสถาบันฝึกอบรม ตามระเบียบ                     
ทันตแพทยสภาว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ.2542  โดยมีจำนวนรวมกัน               
ไมน่้อยกว่า 3 คน 

ผู้อำนวยการฝึกอบรมต้องเป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาที่ขอเปิดการฝึกอบรมจากทันตแพทยสภา และต้องสามารถปฏิบัติงาน                   
ได้เต็มเวลา 

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. เป็นผู้ที ่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ              

ทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง  
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง                      

ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากสถาบันที่ ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานในสาขาที่จบนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
4. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรการฝึกอบรมในระดับวุฒิบัตรในสาขานั้น จากสถาบันที่ทันตแพทยสภา

หรือ ก.พ. รับรอง และปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้นมาไม่น้อยกว่า 3 ปี 
5. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากสถาบัน    

ทีท่ันตแพทยสภาหรือ กพ. รับรอง และปฏิบัติงานในสาขาท่ีจบนั้นมาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
6. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ซี่ งได้รับ                   

ความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขานั้น 
หากจำเป็นต้องให้มีอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมแบบบางเวลาร่วมด้วย สถาบันฝึกอบรมจะต้องแสดง

หลักฐานจำนวนขั ้นต่ำของอาจารย์ผู ้ให้การฝึกอบรมที ่ทำงานประจำเต็มเวลา เพื ่อให้สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้รับการฝึกอบรมได้  

อัตราส่วนของคณาจารย์ในการฝึกอบรมต่อทันตแพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขาเป็นผู้กำหนด และให้สถาบันฝึกอบรมแสดงรายละเอียดดังกล่าวไว้ในเอกสาร                
ขอความเห็นชอบหลักสูตรด้วย 

 
15.  โครงสร้างเนื้อหาสังเขปของการฝึกอบรม 

หลักสูตรจะต้องกำหนดโครงสร้าง เนื้อหาสังเขป และผลลัพธ์การเรียนรู้ของการฝึกอบรม  
 

16.  การประกันคุณภาพการฝึกอบรม   
หลักสูตรจะต้องระบุวิธีการประกันคุณภาพการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับระบบ กลไก และเกณฑ์ที่            

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยกำหนด 
17.  การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม ต้องปรับปรุงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตรกลางของสาขา) เป็นระยะตามความ 
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จำเป็น รวมทั้งต้องกำหนดระยะเวลาที่สถาบันหลักจัดให้มีการทบทวนและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรมเป็นระยะ อย่างน้อยทุก 5 ปี และแจ้งผลการทบทวนและพัฒนาให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์                          
แห่งประเทศไทยรับทราบ 

 
18.  การวินิจฉัย 
 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด 
 
19. บทเฉพาะกาล 
 ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาต่างๆ ดำเนินการปรับปรุงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ             
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตรกลางของสาขา) ให้เป็นไปตามประกาศนี้
ภายใน 90 วัน แล้วแจ้งให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยทราบ 
 สถาบันฝึกอบรมที่เปิดการฝึกอบรมอยู่ในวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม
ของสถาบันให้เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม 
(หลักสูตรกลางของสาขา) ภายใน 90 วัน นับจากวันที ่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาต่างๆ                        
ได้ปรับปรุงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตรกลาง
ของสาขา) ให้เป็นไปตามประกาศนี้แล้วเสร็จ 
 ระยะเวลาสิ้นสุดการรับรองสถาบันฝึกอบรม และรายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมของสถาบัน
ฝึกอบรม ที่เปิดดำเนินการมาก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้เดิม 
 ผู้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งยังมีสถานภาพเป็นผู้รับการฝึกอบรมอยู่ ณ วันที่ประกาศนี้           
มีผลใช้บังคับ ให้ใช้หลักเกณฑ์การพ้นจากสถานภาพการเป็นผู้รับการฝึกอบรมตามเงื่อนไขในข้อ 9 ของประกาศ
ฉบับนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

                  
     

             (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ  นิสาลักษณ์) 
             ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 


