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คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 1

ผลการด�าเนินงาน
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย วาระที่ 7
(พ.ศ. 2562-2565)



 1    ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์  ประธาน

 2    ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ รองประธาน
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 3    รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์   เลขาธิการ

 4    ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต เหรัญญิก

 5    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงภัคสินี กมลรัตนกุล  นายทะเบียน

 6    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์วรรณธนะ สัตตบรรณศุข    วิชาการและวิจัย

 7    อาจารย์ ทันตแพทย์พฤทธิ์ ชิวปรีชา    ประชาสัมพันธ์

 8    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร วานิชชานนท์  กรรมการ
        ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

 9    รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ   กรรมการ
        ผู้แทนจากทันตแพทยสภา

10   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรชัย จันศิษย์ยานนท์   กรรมการ
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์นฤมนัส คอวนิช   กรรมการ
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12   รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรานุช ปิติพัฒน์   กรรมการ
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ไชยรัตน์ เฉลิมรัตนโรจน์  กรรมการ
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชวรรณ ตัณศลารักษ์  กรรมการ
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

15   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ แก้วสุทธา   กรรมการ
        ผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

16   ศาสตราจารย์คลินิก พลเรือตรีหญิงสุชาดา วุฑฒกนก   กรรมการ
        ผู้แทนจากวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

17   พันต�ารวจเอกหญิงวสุ เทพชาตรี     กรรมการ
        ผู้แทนจากโรงพยาบาลต�ารวจ

18   อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง   กรรมการ
        ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

รายนาม คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย วาระที ่7 (พ.ศ. 2562-2565)



19   ทันตแพทย์ธนะศักดิ์ เชงสันติสุข     กรรมการ
        ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

20   ทันตแพทย์ธงชาติ  ศิริพันธ์     กรรมการ
        ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

21   ทันตแพทย์สิทธิชัย ตันติภาสวศิน     กรรมการ
        ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข

22   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรติอนันต์ บุญศิริเศรษฐ กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

23   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์ ตามสายลม   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาปริทันตวิทยา

24   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก

25   รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์หญิงสมใจ สาตราวาหะ   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตกรรมจัดฟัน

26   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดนัย ยอดสุวรรณ   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

27   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทรงชัย ฐิตโสมกุล   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตสาธารณสุข

28   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง คุณหญิงเมตตจิตต์ นวจินดา  กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

29   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชลธชา ห้านิรัติศัย   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตกรรมหัตถการ

30   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กิตติพงษ์ ดนุไทย   กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

31   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา นิมมานนท์  กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตกรรมทั่วไป

32   รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล  กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

33   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิสชา พิทยพัฒน์  กรรมการ
        ผู้แทนจากสาขานิติทันตวิทยา 

หมายเหตุ   ล�าดับที่ 1-7 คณะอนุกรรมการบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7



สารจากประธาน
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

สารจากรองประธาน
ศาสตราจารย์คลนิิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศริชิยั เกียรติถาวรเจรญิ

อนุกรรมการบริหารฯ
•  รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์ 

เลขาธิการ
•  ศาสตราจารย์คลนิิกเกียรตคุิณ ดร.ทันตแพทย์หญงิวรณุ ีเกิดวงศ์บณัฑิต

เหรัญญิก
•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงภัคสินี กมลรัตนกุล

นายทะเบียน
•  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ วรรณธนะ สัตตบรรณศุข

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
•  อาจารย์ ทันตแพทย์พฤทธิ์ ชิวปรีชา

ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์ เปา้หมาย พันธกิจ

ยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงาน 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ. 2563 -2565)

ผลการด�าเนินงานคณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562-2565)
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ผลการด�าเนินงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระท่ี 7 (พ.ศ. 2562-2565) 
12 สาขา
•  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
•  ปริทันตวิทยา
•  ทันตกรรมส�าหรับเด็ก
•  ทันตกรรมจัดฟัน
•  ทันตกรรมประดิษฐ์
•  ทันตสาธารณสุข
•  วิทยาเอ็นโดดอนต์
•  ทันตกรรมหัตถการ
•  วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
•  ทันตกรรมทั่วไป
•  ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
•  นิติทันตวิทยา

ข้อเสนอแนะ และการส่งมอบงานของส่วนต่าง ๆ 
ให้แก่คณะผู้บริหารฯ วาระที่ 8



ผลการด�าเนินงาน (พ.ศ. 2562-2565)6

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นับเป็นประสบการณ์การท�างานที่น่าประทับใจ

อีกครั้งในชีวิต หลังจากที่ได้ผ่านการท�างานบริหารในระดับคณะ และมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลานาน 

ตลอดจนการได้มีโอกาสบริหารงานของสมาคมวิชาชีพหลายครั้ง ผมได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัย

ในฐานะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบมาหลายวาระ แต่ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยได้สัมผัสกับการบริหารงาน

ของราชวิทยาลัยฯ โดยตรง ต่อมาได้รับเลือกเป็นประธานอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ

สาขาทันตกรรมจัดฟัน จึงได้เข้าร่วมเป็นผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ ด้วย เริ่มได้เห็นบทบาทการท�างาน

ร่วมกันของสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ ความร่วมมือของสถาบันฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

ประทับใจในการท�างานของท่านประธานในขณะนั้นคือ ศาสตราจารย์พรชัย ท�าให้เมื่อได้รับการทาบทาม

ให้สมัครเป็นประธานราชวิทยาลัยฯ จึงได้ตอบรับ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงที่ได้รับการเลือกต้ัง

ให้เป็นประธานราชวิทยาลัยฯ วาระที่ 7 

พันธกิจหลักของราชวิทยาลัยฯ  คือการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของประเทศ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การฝึกอบรมไปจนถึงการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร บทบาทของ

ประธานและคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ คือการส่งเสริม สนับสนุนและอ�านวยความสะดวกให้

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบตลอดจนสถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง สามารถด�าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การพัฒนากระบวนการ ท่ีช่วยลดขั้นตอนการท�างาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาช่วยในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล ติดตาม และตรวจสอบ ท�าให้การท�างานของฝ่ายวิชาการ

มีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 

การแก้ไขข้อบังคับที่มีความไม่ชัดเจน ไม่ทันสมัย ไม่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันก็มี

ความส�าคัญมาก ซึ่งคณะผู้บริหารได้ใช้เวลาพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในเรื่องหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้มีการปรับปรุงหลักสูตรกลางของทุกสาขา และ

หลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมทุกหลักสูตรด้วย

การพัฒนาการบริหารจัดการเรื่องการเงิน ตลอดจนการรายงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้เป็นอีกสิ่ง

ที่ส�าคัญ ในวาระนี้ได้จัดให้มีรายงานการเงินประจ�าเดือนเป็นวาระหนึ่งของการประชุมผู้บริหารทุกครั้ง 

ตลอดจนการจัดท�ารายงานการเงินประจ�าปีที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งการจัดการ

สารจากประธาน
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
วาระที ่7 (พ.ศ. 2562 – 2565)

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์



คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 7

ด้านการเงินอื่นๆ เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายของอนุกรรมการทุกสาขาและสถาบัน

ฝึกอบรมทุกแห่ง โดยเน้นความรวดเร็วและถูกต้องเป็นส�าคัญ

การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของสมาชิก รวมทั้งทันตแพทย์ทั่วไปและนักศึกษาก็เป็นอีก

พันธกิจหนึ่งที่ส�าคัญ การประชุมวิชาการประจ�าปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 

ท�าให้ไม่สามารถจัดได้ในปี 2563 ในปีต่อมา 2564 ได้จัดการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ขึ้นเป็นครั้งแรก 

ชึ่งประสบความส�าเร็จด้วยดี นับเป็นประสบการณ์ที่ดีอย่างหนึ่ง ส�าหรับในปีนี้ 2565 เมื่อสถานการณ์

คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นมากแล้ว เราจึงสามารถกลับมาจัดประชุมวิชาการในสถานที่ได้อีกครั้งหนึ่ง

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อการฝึกอบรมและการสอบ 

ซึ่งคณะผู้บริหารได้ช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องตลอด 2 ปี ท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี

สถานการณ์นี้ก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารระบบออนไลน์ 

ซึ่งเราได้น�ามาใช้ทั้งในการประชุม การฝึกอบรม การสอบ และการประเมินผลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

การให้ความเห็นทางวิชาการเป็นอีกพันธกิจหนึ่ง ทีมวิชาการที่เข้มแข็งด้วยความร่วมมือของ

ทุกสาขา นับเป็นก�าลังส�าคัญในการให้ความเห็นที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสังคม แต่บางครั้งอาจมี

ผลกระทบในกรณีที่มีปัญหาฟ้องร้องหรือร้องเรียน คณะผู้บริหารจึงได้ก�าหนดขั้นตอนและกระบวนการ

ในการให้ความเห็นหรือเป็นผู้แทนกรณีดังกล่าว เพ่ือให้การให้ความเห็นเป็นในรูปหมู่คณะ ไม่ใช่

ความรับผิดชอบของผู้แทนหรือผู้ให้ความเห็นคนใดคนหนึ่งเท่านั้น

ผลการด�าเนินงานตลอด 3 ปี ตามที่ได้รายงานในเอกสารเล่มนี้ เป็นผลงานของคณะผู้บริหาร

ราชวิทยาลัยฯ อนุกรรมการฝึกอบรมทุกสาขา สถาบันฝึกอบรมทุกแห่ง อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ทุกฝ่าย 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยฯ ทุกคน ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่ง ที่ช่วยให้การท�างาน

ในฐานะประธานของผมลุล่วงมาด้วยดี การด�าเนินงานของราชวิทยาลัยประสบความส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ทุกประการ

สุดท้ายนี้ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้คณะผู้บริหาร

ราชวิทยาลัยวาระ 8 มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยอันตรายทั้งปวง บริหารงานราชวิทยาลัย

ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้น�าทางวิชาการและวิชาชีพทันตแพทย์ เป็นหลักให้กับ

ประเทศและเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนตลอดไป

 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์

                                     ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

                                                           วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ก่อนอื่นกระผมต้องขอขอบคุณสมาชิกของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย ที่ได้ให้ความไว้วางใจให้กระผมมาเป็นรองประธานในวาระที่ 7 นี้ ถือเป็นเกียรติ

แก่กระผมเป็นอย่างยิ่ง

ในช่วงเวลา 3 ปีนี้ (พ.ศ.2562 – 2565) เป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ท�าให้การท�า

หน้าที่ของราชวิทยาลัยฯ มีปัญหาและอุปสรรคพอสมควร ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการฝึกอบรมและสอบ

เพ่ือเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาต่างๆ ให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับทันตแพทยสภา การก�าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมสาขาต่างๆ การส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และแนะแนววิชาการ การจัดการศึกษา

ต่อเนื่องและกิจกรรมทางวิชาการส�าหรับสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ทันตแพทยสภา ผู้สนใจ และ

หน้าที่อื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงของการระบาดของโรคโควิด 19 ทางราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ 

ก็มีภาระงานอื่นเพ่ิมขึ้น เช่น กระผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ 

(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์) ในการประสานงานและร่วมกิจกรรม

ต่างๆ ในการที่จะท�าให้บุคลากรทางทันตกรรมและประชาชนผ่านพ้นช่วงวิกฤตของการระบาดของ

โรคโควิด 19 ได้แก่ การหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่ บุคลากรทางทันตกรรม บุคลากร

ฝ่ายสนับสนุน รวมทั้งครอบครัวของบุคลากร การมีส่วนร่วมกับส่วนงานของรัฐและเอกชน ไม่ว่า

จะเป็นกระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทยสภา สถาบันการศึกษา ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 

สมาคมทันตแพทย์เอกชน ฯลฯ ในการออกประกาศข้อปฏิบัติในการปฏิบัติงานทางทันตกรรม 

ในทุกช่วงการระบาดโรคโควิด 19 ท้ังในส่วนของบุคลากรทางทันตกรรม และประชาชนท่ีมารับ

การรักษาทางทันตกรรม ตลอดจนการคัดกรองผู้มารับการบริการทางทันตกรรมโดย RT-PCR 

หรือ ATK การเตรียมสถานท่ี อุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชุด PPE หน้ากากอนามัย และอื่นๆ 

มีการให้ความรู้แก่บุคลากรทางทันตกรรม และประชาชนทั่วไป นอกจากน้ัน ทางราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์ฯ ยังได้มีการให้งบสนับสนุนแก่สถาบันการศึกษา และโรงพยาบาลต่างๆ ท่ีมีการเปิด

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาต่างๆ ในการสนับสนุนการให้บริการทางทันตกรรม

สารจากรองประธาน
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
วาระที ่7 (พ.ศ. 2562 – 2565)

ศาสตราจารย์คลินิก 
ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ
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ภายใต้การระบาดโรคโควิด 19 ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ หรือการปรับปรุงสถานท่ี เป็นต้น 

จากกิจกรรมท่ีผ่านมา ได้ผลเป็นอย่างดี คือ ในประเทศไทยยังไม่มีการติดเชื้อโรคโควิด 19 จาก

การปฏิบัติงานการให้การรักษาทางทันตกรรม จนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้การระบาดของโรคโควิด 19 

จะลดลง แต่การปฏิบัติดังกล่าวยังคงอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ ความส�าเร็จท่ีเกิดข้ึนในช่วง 3 ปี (วาระท่ี 7) ท่ีผ่านมา จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับ

ความร่วมมือจากสมาชิกของราชวิทยาลัยฯ ทันตแพทยสภา สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลต่างๆ 

สมาคมต่างๆ ฝ่ายสนับสนุนต่างๆ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไป

กระผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านมาอีกครั้งในการร่วมมือดังกล่าว ขอขอบคุณกรรมการบริหาร               

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพื่อให้

งานของราชวิทยาลัยฯ ผ่านไปได้ด้วยดี และการด�ารงต�าแหน่ง รองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562 – 2565) จะติดตรึงอยู่ในความทรงจ�าของกระผมตลอดไป

ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ

      รองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

           วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562 – 2565)
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ในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งของราชวิทยาลัยฯ ที่จะขอ

กล่าวถึง คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร โดยมีที่มาจาก

การที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการฝึกอบรมสูงสุดของ

หลักสูตรจากเดิม ไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการฝึกอบรมปกติ เป็น ไม่เกิน 3 เท่าของระยะเวลา

การฝึกอบรมปกติ  ส�าหรับหลักสูตร 3 ปี จะมีเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 9 ปี และหลักสูตร 4 ปี 

จะมีเวลาการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 12 ปี ซึ่งกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม

เกินกว่า 3 เท่า จะมีผลให้สิ้นสุดสถานภาพของการฝึกอบรม และนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์ระยะเวลาการฝึกอบรมดังกล่าวแล้ว ยังมีประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์คุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้ให้การฝึกอบรมด้วย 

ในการน้ี ราชวิทยาลัยฯ จึงได้มีการออกประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เรื่อง เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สาขาต่างๆ และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564 โดยมี

บทเฉพาะกาลก�าหนดให้ผู้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมซึ่งยังมีสถานภาพเป็นผู้รับ

การฝึกอบรมอยู่ ณ วันท่ีประกาศน้ีมีผลใช้บังคับ ให้ใช้หลักเกณฑ์การพ้นจากสถานภาพการเป็น

ผู้รับการฝึกอบรมตามเงื่อนไขในข้อ 9 ของประกาศดังกล่าว หรือกล่าวได้ว่าเกณฑ์ระยะเวลา

การฝึกอบรมสูงสุด 3 เท่านั้น ให้มีผลย้อนหลังกับผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมที่อยู่ในระบบทั้งหมดจนถึง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 

จ�านวน 11 สาขา จะต้องปรับปรุงหลักสูตรกลาง ภายในระยะเวลา 90 วัน และหลังจากนั้นให้เวลา

อีก 90 วัน ส�าหรับสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ในการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์กลางของแต่ละสาขา ปัจจุบันมีหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งสิ้น 53 หลักสูตร 

ทั้งนี้  ราชวิทยาลัยฯ ได้มีการก�าหนดเรื่อง การทบทวน และการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม            

โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาที่เปิดการฝึกอบรม ต้องปรับปรุงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและหลักสูตรการฝึกอบรม (หลักสูตรกลางของสาขา) เป็นระยะ ๆ 

รองศาสตราจารย์ 
ดร. ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
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หรืออย่างน้อยทุก 5 ปี ดังนั้น จึงสามารถคาดเดาได้ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเกิดมหกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรของทุกสถาบันพร้อมๆ กัน และจะมีการน�าเสนอเพื่อพิจารณารับรองเป็นจ�านวนมาก

ในคราวเดียวกันเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2565 

โดยได้รวบรวมรายละเอียดของการปรับปรุงและรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์               

ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมและเกณฑ์

สถาบันฝึกอบรม (หลักสูตรกลาง) ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 11 สาขา 

ไว้ดังนี้

1  สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ และสาขาปริทันตวิทยา ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา 

ในการประชุมคณะกรรมการ ทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 

2  หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา ในการประชุม คณะกรรมการ

ทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 

ได้แก่

• สาขาทันตกรรมทั่วไป 

• สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

• สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

• สาขาทันตสาธารณสุข

• สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และหลักสูตรร่วมกับ

   แพทยศาสตรบัณฑิต

• สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก

• สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

• สาขาทันตกรรมหัตถการ

3   สาขาทันตกรรมจัดฟัน ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการ

ทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

นอกจากเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ราชวิทยาลัยฯ ในวาระที่ 7 ได้จัดให้

มีการรายงานก�าหนดการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ส�าหรับหลักสูตรที่ครบรอบ

การประเมิน ทุก 5 ปี อย่างเป็นระบบยิ่งขึ้น โดยฝ่ายเลขาธิการจะรวบรวมข้อมูลน�าเสนอให้แต่ละสถาบัน

รับทราบตั้งแต่ต้นปีว่า มีหลักสูตรฝึกอบรมใดครบรอบการประเมิน ทุก 5 ปี ในปีนั้น ข้อมูลจะแสดง

ให้ทราบถึงเดือนและปี พ.ศ. ที่จะต้องได้รับการประเมิน ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม

ที่ได้รับการประเมินในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ไว้ในผลการด�าเนินงานเล่มนี้แล้ว
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การได้เริ่มงานเหรัญญิกของราชวิทยาลัยฯ ดูแลบริหารงานด้านการเงินและบัญชี เป็นสิ่งที่

ท้าทายส�าหรับการท�างานในรูปแบบใหม่ท่ีแตกต่างจากเดิม เป็นวาระแรกท่ีได้ริเริ่มจัดท�ารายงาน

ทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

การจัดท�างบการเงินของราชวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการรับจ่ายเงินด้านการบริหารราชวิทยาลัยฯ และสาขา

ต่างๆ ทุกเดือน ซึ่งในช่วงต้นวาระของคณะผู้บริหารฯ ได้มีการจัดประชุมเหรัญญิกคณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ สาขาต่างๆ จ�านวน 12 สาขา เพื่อท�าความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินของทั้ง 12 สาขา 

มีการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนักบัญชี และรวบรวมน�าเสนอรายงานทางการเงินตาม

มาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ในท่ีประชุมคณะผู้บริหาร

ราชวิทยาลัยฯ และการประชุมวิชาการฯ เป็นประจ�าทุกปี มีการพัฒนาระบบทางการเงินให้มีมาตรฐาน 

ความปลอดภัย น่าเชื่อถือและมั่นคง การบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นระบบ ระเบียบ

ชัดเจนถูกต้อง

มีการวางระบบบัญชี การด�าเนินงานด้านการเงินที่ใช้ในกิจการราชวิทยาลัยฯ ตามแผน

งบประมาณ/โครงการของราชวิทยาลัยฯ การประชุม การจัดโครงการสัมมนาและโครงการประชุม

เชิงปฏิบัติการของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 12 สาขา การสอบคัดเลือกทันตแพทย์

เพ่ือเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา การสอบเพ่ือ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ของทันตแพทยสภา การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท�าวิจัยของ

ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน งานประชุมวิชาการ และโครงการต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ

ในด้านการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายและรับช�าระเงิน

1   ธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ (SCB Business Net) เป็นช่องทางการท�าธุรกรรมการเงิน

ผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี ท�ารายการโอนเงิน ช�าระเงินและ

ดูรายงานการเรียกเก็บเงิน รวมท้ังรายงานประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ 

ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสากล มีความสะดวก ใช้งานง่าย ได้ทุกที่ 

ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 
ดร.ทันตแพทย์หญิงวรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
เหรัญญิกราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
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ทุกเวลา ไม่เว้นวันหยุด สามารถเรียกดูยอดเงินคงเหลือในบัญชีได้ตลอด 24 ชม. ด้วย

การท�ารายการแบบ real-time พร้อมทั้งส่งข้อความอัตโนมัติแจ้งรายละเอียดการโอนเงิน

ไปยังอีเมล (email alert) ของผู้รับเงินผ่านระบบ SCB Business Net ประหยัดทั้งเวลา

และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปธนาคาร

2   บริการช�าระบิลข้ามธนาคาร (Cross-Bank Bill Payment) ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับ

ผู้ช�าระเงิน โดยมีช่องทางการ ช�าระบิลข้ามธนาคาร ไม่ต้องเปิดบัญชีกับหลากหลาย

ธนาคาร ไม่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ ไม่ต้องเดินทางไปยังธนาคาร เพียงน�าใบแจ้งหนี้ 

(bill payment) ที่ระบุข้อมูลผู้ให้บริการ (biller) หรือ biller ID สแกน barcode หรือ 

QR code ช�าระผ่านแอปพลิเคชันธนาคารในมือถือของผู้ช�าระเงิน สามารถช�าระผ่าน

แอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆ ท่ีร่วมให้บริการกว่า 16 ธนาคาร ซึ่งบริการช�าระบิล

ข้ามธนาคารน้ี มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูงตามมาตรฐานสากลเทียบเท่า

กับระบบการช�าระเงินอื่นๆ ในปัจจุบัน และอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของธนาคาร

แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้งานการเงินยังจัดระบบการเบิกจ่ายเงินและหนี้ค้างช�าระจนเป็นปัจจุบัน ตลอดจน            

จัดระเบียบพัสดุครุภัณฑ์อีกด้วย
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จากการได้รับต�าแหน่งนายทะเบียนของราชวิทยาลัยฯ 2 สมัย ตั้งแต่วาระของคณะผู้บริหาร                

ราชวิทยาลัยฯ วาระที่ 6 จนถึงวาระปัจจุบัน (พ.ศ.2559-2565) ได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศ

เป็นระบบ online ร่วมกับทีมประชาสัมพันธ์ ท�าให้สามารถสืบค้นข้อมูล และสถิติ รวมทั้งรายชื่อ

ผู้อบรมที่คงค้างในระบบและผู้อบรมท่ีลาพักการอบรมหรือลาออกได้อย่างแม่นย�าและเป็นระบบ

มากขึ้น การเปรียบเทียบสถิติจากข้อมูลในระบบท�าให้ราชวิทยาลัยฯ สามารถศึกษาแนวโน้มของ

จ�านวนผู้เข้าอบรมได้สะดวก นอกจากนี้ ได้มีการพัฒนาระบบการเลือกตั้งประธานและรองประธาน

ราชวิทยาลัยฯ และสรรหาอนุกรรมการสาขาต่างๆ โดยเพิ่มช่องทางการด�าเนินการเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-voting) ให้ทันสมัย ใช้งานง่าย และมีความรัดกุมของข้อมูลมากขึ้น ลดความยุ่งยากในการจัดท�า

เอกสาร รวมทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการเลือกตั้งอีกด้วย

สถิติเกีย่วกับการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา (ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน)
 1   สถิติการเปิดรับสมัคร/จ�านวนผู้สมัคร ปีการศึกษา 2554 – 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ทันตแพทย์หญิงภัคสินี กมลรัตนกุล
นายทะเบียน
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 2   สถิติจ�านวนเปิดรับทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ปีการศึกษา 2564 – 2566

 3   สถิติทันตแพทย์เข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ปีการศึกษา 2561 – 2565
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 4   สถิติการลาออกของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน ปีการศึกษา 2552 – 2565
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 5   สถิติจ�านวนผู้ได้รับอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ประจ�าปี 2527 – 2565
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สรุปค่าใช้จ่ายในการเลือกตัง้ประธาน รองประธานและสรรหาคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่8 

(พ.ศ. 2565-2568)

รายการ จ�านวนเงิน (SUM)
ค่าตอบแทนและด�าเนินงานประชุมฯ

ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการฯ           10,200.00 

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            9,440.20 

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานประชุม               900.00 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในวันหยุดท�าการ            2,362.50 

ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่            2,980.00 

ค่าออกแบบและจัดพิมพ์ และวัสดุส�านักงาน

ค่าระบบเลือกตั้ง           75,574.10 

ค่าออกแบบ           13,000.00 

จัดพิมพ์และอื่นๆ เกี่ยวกับซอง            1,430.75 

ค่าบริการไปรษณีย์            6,992.00 

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ส�านักงาน               470.80 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               616.00 

รวมทั้งสิ้น 123,966.35
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ในช่วงเวลา 3 ปีท่ีได้เข้ามาช่วยงานในส่วนวิชาการและวิจัยของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทยน้ัน ได้เรียนรู้งานต่างๆ และได้เห็นเบื้องหลังการท�างานที่เก่ียวข้องในหลายๆ มุม 

ซึ่งส่วนตัวถือว่าเป็นงานท่ีท้าทายมาก ไม่ว่าจะเป็นเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ

การท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้านทุกหลักสูตร ทุกสถาบันฝึกอบรม รวมไปถึงการจัดประชุม

วิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยทั้งในรูปแบบออนไลน์และในสถานท่ี 

ตลอดจนการติดต่อประสานงานกับนักศึกษาทันตแพทย์ประจ�าบ้าน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ

สถาบันฝึกอบรม รวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่มีโอกาสได้เป็นตัวแทนของราชวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุม

และแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นงานที่หนักและส่วนตัวรู้สึกท้อถอยในหลายๆ ครั้ง 

แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีครั้งหน่ึง ซึ่งไม่สามารถหาได้หากไม่ได้เข้ามายืนอยู่ในจุดน้ี 

ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์พาสน์ศิริ และ อาจารย์ศิริชัย ที่ไว้วางใจและให้โอกาสได้เข้ามา

ช่วยเหลืองาน เป็นส่วนหนึ่งในทีมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยฯ วาระที่ 7 ขอขอบพระคุณอาจารย์

กรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ ทุกท่านที่ได้ให้ค�าแนะน�า ตลอดจนข้อเสนอแนะในการท�างาน และ

ที่ส�าคัญคือต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นฟันเฟืองที่ส�าคัญที่ท�าให้งาน

ของราชวิทยาลัยฯ ด�าเนินไปได้อย่างราบรื่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการด�าเนินงานตลอดระยะเวลา 

3 ปีภายใต้ความรับผิดชอบของตนเองจะเป็นประโยชน์ต่อราชวิทยาลัยฯ บ้างไม่มากก็น้อย และ

ขอฝากงานท่ียังต้องด�าเนินการต่อเนื่องไปยังผู้รับผิดชอบท่านใหม่ด้วย หากมีข้อผิดพลาดประการ

ใดต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงและยินดีรับฟังข้อเสนอแนะด้วยความขอบคุณ

สรุปผลการด�าเนินงานของฝา่ยวิชาการ
 1   จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน (อพว.) เมื่อวันที่ 

6 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะ ชั้น 2 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อชี้แจงขั้นตอนการท�างานของฝ่ายวิชาการ

และวิจัย สอบถามถึงปัญหาในการท�างานที่ผ่านมา รวมถึงแนะน�าระบบสารสนเทศงานวิจัย

ของทันตแพทย์ประจ�าบ้านซึ่งจะน�ามาใช้ทดแทนการรับ-ส่งเอกสารรูปแบบเดิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. ทันตแพทย์ วรรณธนะ สัตตบรรณศุข
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
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 2   จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการด�าเนินงานและการสาธิตการใช้ระบบสารสนเทศ

งานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้านผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ช้ัน 2 อาคาร

สมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้ชี้แจงถึงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศ
การท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน www.royalthaident.org/resident เพ่ือให้สามารถ
ด�าเนินการรับ-ส่งเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท�างานวิจัยระหว่างทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ รวมท้ังราชวิทยาลัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดท�า
แผนผัง (flowchart) แนวปฏิบัติในการท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน รวมถึงขั้นตอน
การจัดการเอกสารและบทบาทหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดท�าคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
งานวิจัยส�าหรับทันตแพทย์ประจ�าบ้าน และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศส�าหรับคณะอนุกรรมการ
พิจารณางานวิจัย (อพว.) และจัดส่ง username และ password ส�าหรับสถาบันฝึกอบรม และ 
อพว. เพื่อด�าเนินการตาม
ขั้นตอน

นอกจากน้ีได้น�า
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม
ม า ป รั บ ป รุ ง เ อ ก ส า ร
แบบฟอร์มการท�างานวิจัย
ของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
และเพ่ิมเติมแบบค�าร้อง
ขอแก้ไขข้อมูลงานวิจัย 
และแบบค�าร้องขอยกเว้น
คุณสมบัติกรรมการสอบ
งานวิจัย
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 3   พิจารณาเอกสารการท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน (ระหว่างปี 2563-2565)  

จ�านวน 486 ราย รวมทั้งสิ้น 1,011 ครั้ง

 4   พิจารณาตรวจสอบข้อมูลงานวิจัยของผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ  

(ระหว่างปี 2563-2565)  จ�านวน 186 ราย

 5   พิจารณาตรวจสอบเอกสารผู้ยื่นค�าขอให้รับรองวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรที่ได้รับตามเกณฑ์

การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก (ระหว่างปี 2563-2565) 

จ�านวน 80 ราย

 6   พิจารณาเอกสารผลงานวิจัยของผู้สมัครสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยในการสอบ

เพื่ออนุมัติบัตร ปี 2563 (ครั้งที่ 2) ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 จ�านวน 56 ราย

 7   ร่วมจัดการประชุมวิชาการประจ�าปี 2564 โดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ร่วมกับชมรมทันตกรรมหัตถการแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ในรูปแบบ

ออนไลน์ และการประชุมวิชาการประจ�าปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2565 

ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
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 8   เสนอหัวข้อเข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ ในปี 2563 (UCBP63) เรื่องการรักษาเนื้อเยื่อในแบบคงความมีชีวิต (Vital 

Pulp Therapy) ในฟันถาวร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงพัชนี ชูวีระ เป็นผู้แทน

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการน�าเสนอรายละเอียด 

ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นข้อเสนอจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ โดยไม่จ�าเป็นต้องมี

การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากการท�าหัตถการไม่ซับซ้อน คล้ายกับ

การอุดฟัน และไม่ต้องประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HTA) จึงถูกน�าเข้าสู่

การประเมินความจ�าเป็นและผลกระทบเพ่ือก�าหนดประเภทและขอบเขตการให้บริการ

สาธารณสุข ก่อนที่จะถูกบรรจุเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

ในอนาคต

   ในส่วนของการเสนอหัวข้อเข้าสู่การประเมินเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์

ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565 (UCBP65) น้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์บวร คลองน้อย เป็นผู้แทนราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เข้าน�าเสนอหัวข้อการรักษาทางทันตกรรมโดยใช้เคร่ืองมือ oral appliance ส�าหรับผู้ป่วย

ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) และหัวข้อการผ่าตัดเพ่ือเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้า 

(Maxillomandibular advancement) ส�าหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (OSA) 

ซึ่งมติที่ประชุมได้สรุปมอบหัวข้อเครื่องมือ oral appliance ส�าหรับผู้ป่วย OSA ให้คณะท�างาน

พิจารณาข้อเสนอรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบ�าบัดรักษาโรคน�าไปพิจารณา 

ส่วนหัวข้อการผ่าตัดเพื่อเลื่อนขากรรไกรไปข้างหน้าส�าหรับผู้ป่วย OSA นั้นให้พิจารณาจัดท�า

ข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอหัวข้อดังกล่าวเข้ามายังโครงการ UCBP อีกครั้งในรอบถัดไป

อนึ่ง ข้อเสนอจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยที่ผ่านมา และถูกบรรจุใน

สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปี 2565 ได้แก่ การคัดกรองรอยโรค

เสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก ซึ่งจะให้บริการคัดกรองส�าหรับประชาชนไทยอายุ 40 ปีขึ้นไป

ทุกสิทธิการรักษา คิดเป็นภาระงบประมาณจากค่าบริการตรวจชิ้นเนื้อ 600 บาท และ

การผ่าตัดใส่รากฟันเทียมส�าหรับผู้ที่ไม่มีฟันทั้งปาก โดยให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรทองที่ไม่มีฟัน

ทั้งปากและมีข้อบ่งชี้ในการใส่รากฟันเทียม คิดเป็นภาระงบประมาณจากค่าผ่าตัด ค่ารากฟัน

เทียม และค่าบ�ารุงรักษา 24,200 บาทต่อราย
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ในส่วนของงานประชาสัมพันธ์ ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นการท�างานที่สนุกมากครับ 

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆ ท่าน จากทุกสาขาและทุกสถาบัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกๆ คน ที่มา

ร่วมกันช่วยพัฒนางานด้านการประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยฯ ให้ยกระดับไปอีกขั้น มีการสื่อสาร

ข้อมูล ข่าาสารต่างๆ ให้ พี่ๆน้องๆ ชาวทันตแพทย์ และประชาชนได้อย่างเข้าถึง นอกจากนั้น เราได้

เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ครอบคลุมและอ�านวยความสะดวกกับสมาชิกในทุกรูปแบบ ทั้ง facebook 

เว็บไซต์ รวมถึง Line Official account ซึ่งจะท�าให้การติดต่อ ประสานงาน มีความสะดวกขึ้น 

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เราสามารถท�างานบรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้น            

ได้ครบทุกหัวข้อ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ราชวิทยาลัยฯ ทุกๆ ท่าน 

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน อีกครั้งครับ ^^

อาจารย์ ทันตแพทย์พฤทธิ ์ชิวปรีชา
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
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คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 27

พันธกิจ
•  ด�าเนินงานในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมสาขาต่างๆ 

•  ก�าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

•  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาการด้านทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

•  จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการส�าหรับสมาชิกของราชวิทยาลัย

•  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพและ

หน่วยงานอื่นๆ

 วิสัยทัศน์
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตและ

พัฒนาทันตแพทย ์ ผู ้ เชี่ยวชาญท่ี

ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม

ตามมาตรฐานระดับสากล

เปา้หมาย
เพ่ือพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา

ได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

คณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย 
วาระที ่7
(พ.ศ. 2562-2565)
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ยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 (พ.ศ. 2563 -2565)

วิสัยทัศน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมตามมาตรฐานระดับสากล 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ เพื่อพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

•  ด�าเนินงานในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 

•  ก�าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

•  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาการด้านทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

•  จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการส�าหรับสมาชิกของราชวิทยาลัย

•  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริม
ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับศักยภาพการจัดการด�าเนินงานของ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิชาการ
ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานความรู ้ด ้าน
ทันตกรรมกับสังคม

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการฝึกอบรมของ
ทันตแพทย์สาขาต่างๆ และเตรียมการวางแผน
การผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงาน
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญใน
การผลิตและการพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือขยายฐานการสื่อสารความรู้ด้านทันตกรรม
สู่ทันตแพทย์และประชาชน

แผนปฏิบัติการ 1.1  จัดการเรียนการสอนวิชากลางบางรายวิชา 
โดยใช้วิธี Online

1.2  จัดท�า Selected Reading ของแต่ละ
สาขาวิชาชีพที่มีความจ�าเพาะเหมาะสม

1.3  ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและ
วิจัย ส�าหรับสมาชิก  

1.4  ส่งเสริมให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

1.5  การประเมินหลักสูตรโดยผู้เข้าฝึกอบรมที่
เพิ่งส�าเร็จการศึกษา (และที่ส�าเร็จแล้ว 1 ปี) 
ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน�ามาพัฒนา
ศักยภาพสถาบันให้มีความพร้อมทุกด้าน

1.6  พัฒนากระบวนการและรูปแบบการสอบ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

1.7  ศึกษาข้อมูลความต้องการทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

2.1  ปรับระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินงานของ ราชวิทยาลัยฯ

2.2  จัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของราชวิทยาลัยฯ 

2.3  วางแผนและพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลยัฯ
ให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าเหมาะสม
กับการด�าเนินงานของราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์

2.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
ก า ร ด� า เ นิ น ง า น แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

3.1  ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์กับสมาชิก
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งการปรับ
เนื้อหาใน website การสื่อสารแผนผ่าน 
social media และการประชุม

3.2  พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยทาง
ทันตแพทยศาสตร์

3.3  จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้น�าในวิชาชีพ

3.4  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3.5  จัดให้มีรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น

4.1  สื่อสารกับประชาชน ทันตแพทย์ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความส�าคัญ
ของการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
สาขาความเชี่ยวชาญ 

4.2  เผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการทางทันตกรรมที่
ถูกต้องและทันสมัยให้กับสมาชิก ทันตแพทย ์
และผู้ที่สนใจ 

4.3  ติดตามและวิเคราะห์กระแสสังคมที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านทันตกรรม

4.4  สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากสมาชิก
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ ท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 29

ยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงาน ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 (พ.ศ. 2563 -2565)

วิสัยทัศน์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมตามมาตรฐานระดับสากล 

เป้าหมาย เพื่อพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

พันธกิจ เพื่อพัฒนาและผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามสาขาได้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

•  ด�าเนินงานในการฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 

•  ก�าหนดและควบคุมมาตรฐานทางวิชาการในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

•  ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและวิชาการด้านทันตกรรมและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

•  จัดให้มีการศึกษาต่อเนื่องทางวิชาการส�าหรับสมาชิกของราชวิทยาลัย

•  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านทันตกรรมแก่ประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพและหน่วยงานอื่นๆ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริม
ผู้เชี่ยวชาญตามสาขา

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับศักยภาพการจัดการด�าเนินงานของ
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิชาการ
ของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
สร้างความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานความรู ้ด ้าน
ทันตกรรมกับสังคม

เป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์

เพ่ือพัฒนามาตรฐานการจัดการฝึกอบรมของ
ทันตแพทย์สาขาต่างๆ และเตรียมการวางแผน
การผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงาน
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญใน
การผลิตและการพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือขยายฐานการสื่อสารความรู้ด้านทันตกรรม
สู่ทันตแพทย์และประชาชน

แผนปฏิบัติการ 1.1  จัดการเรียนการสอนวิชากลางบางรายวิชา 
โดยใช้วิธี Online

1.2  จัดท�า Selected Reading ของแต่ละ
สาขาวิชาชีพที่มีความจ�าเพาะเหมาะสม

1.3  ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและ
วิจัย ส�าหรับสมาชิก  

1.4  ส่งเสริมให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

1.5  การประเมินหลักสูตรโดยผู้เข้าฝึกอบรมที่
เพิ่งส�าเร็จการศึกษา (และที่ส�าเร็จแล้ว 1 ปี) 
ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน�ามาพัฒนา
ศักยภาพสถาบันให้มีความพร้อมทุกด้าน

1.6  พัฒนากระบวนการและรูปแบบการสอบ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

1.7  ศึกษาข้อมูลความต้องการทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

2.1  ปรับระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับ
การด�าเนินงานของ ราชวิทยาลัยฯ

2.2  จัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของราชวิทยาลัยฯ 

2.3  วางแผนและพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลยัฯ
ให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าเหมาะสม
กับการด�าเนินงานของราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์

2.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
ก า ร ด� า เ นิ น ง า น แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

3.1  ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์กับสมาชิก
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทาง
การประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งการปรับ
เนื้อหาใน website การสื่อสารแผนผ่าน 
social media และการประชุม

3.2  พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยทาง
ทันตแพทยศาสตร์

3.3  จัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความเป็น
ผู้น�าในวิชาชีพ

3.4  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ 
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3.5  จัดให้มีรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น

4.1  สื่อสารกับประชาชน ทันตแพทย์ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงความส�าคัญ
ของการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
สาขาความเชี่ยวชาญ 

4.2  เผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการทางทันตกรรมที่
ถูกต้องและทันสมัยให้กับสมาชิก ทันตแพทย ์
และผู้ที่สนใจ 

4.3  ติดตามและวิเคราะห์กระแสสังคมที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ด้านทันตกรรม

4.4  สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากสมาชิก
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ ท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึงได้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญตามสาขา

เป้าหมาย           เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการฝึกอบรมของทันตแพทย์สาขาต่างๆ และเตรียมการวางแผนการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอบเขต             การปรับกระบวนการรับสมัคร การสอน และการสอบของหลักสูตรทันแพทย์ประจ�าบ้าน

ผลสัมฤทธิ ์         กระบวนการจัดการรับสมัคร การสอน และการสอบมีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.1 จัดการเรียนการสอนวิชากลางบางรายวิชา 
โดยใช้วิธี Online 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
ให้กับสถาบันที่ยังขาดความพร้อม และเพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•   วิชากลางที่เปิดสอน อย่างน้อย 1 รายวิชาได้รับการปรับเป็นการสอน 
Online 

ภายใน 
1 ปี

รองประธาน

1.2  จัดท�า Selected Reading ของแต่ละสาขา
วิชาชีพที่มีความจ�าเพาะเหมาะสม

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการสอบส�าหรับ
ผู้สมัครสอบ

•  ทุกสาขามีการจัดท�า Selected Reading ที่เหมาะสม ภายใน 
1 ปี

ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.3 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและ
งานวิจัยส�าหรับสมาชิก  

เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ
และงานวิจัยได้ 

•   จ�านวนฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล

•   จ�านวนสมาชิกที่เข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย  

•   จ�านวนครั้งของการเข้าถึงฐานข้อมูล อย่างน้อย 100 ครั้ง

•   ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงฐานข้อมูล

เลขาธิการ

1.4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจ�านวนทันตแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญ

•  ทุกสาขามีกระบวนการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

ภายใน 
1 ปี

ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.5 การประเมินหลักสูตรโดยผู้เข้าฝึกอบรมที่
เพิ่งส�าเร็จการศึกษา (และที่ส�าเร็จแล้ว 1 ปี) 

ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน�ามาพัฒนาศักยภาพ
สถาบันให้มคีวามพร้อมทกุด้าน (โดยผูบ้งัคบับญัชา 
หลังจากปฏิบัติงานแล้ว 1 ปี)

เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการหลักสูตรให้มีความพร้อม
และได้มาตรฐานสากล

•   ร้อยละ 80 ของผู้ส�าเร็จหลักสูตรให้การประเมินหลักสูตร

•   ร้อยละ 60 ของผู้ส�าเร็จหลักสูตรแล้ว 1 ปี ให้การประเมินหลักสูตร

•   ร้อยละ 60 ของผู้ส�าเร็จหลักสูตรผ่านการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

•   ทุกสถาบันได้น�าผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนา 

•   ได้รับคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4 คะแนนจาก 5 คะแนน

ภายใน 
1-3 ปี

ผู้อ�านวยการสถาบัน

• หลักสูตรกลางของทุกสาขาได้รับการทบทวนให้ได้มาตรฐานสากล ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.6 พัฒนากระบวนการและรูปแบบการสอบ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้สมัครสอบและผู้ที่สอบผ่าน •   ขั้นตอนการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรได้รับการปรับปรุง ภายใน 
1-3 ปี

ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.7 ศึกษาข้อมูลความต้องการทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม

•   มีแผนการวิเคราะห์ความต้องการ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

•   มีข้อเสนอแนวทางการปรับสัดส่วน (80:20) ผู้เข้าสมัครเข้าฝึกอบรม
ภายใน 
1-3 ปี

ประธาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการส่งเสริมการด�าเนินงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 (พ.ศ. 2563 -2565)

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 31

ยุทธศาสตร์ที่ 1   พัฒนากระบวนการเรียนรู้และการส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญตามสาขา

เป้าหมาย           เพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการฝึกอบรมของทันตแพทย์สาขาต่างๆ และเตรียมการวางแผนการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอบเขต             การปรับกระบวนการรับสมัคร การสอน และการสอบของหลักสูตรทันแพทย์ประจ�าบ้าน

ผลสัมฤทธิ ์         กระบวนการจัดการรับสมัคร การสอน และการสอบมีมาตรฐานและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

1.1 จัดการเรียนการสอนวิชากลางบางรายวิชา 
โดยใช้วิธี Online 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน
ให้กับสถาบันที่ยังขาดความพร้อม และเพิ่ม
ช่องทางการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•   วิชากลางที่เปิดสอน อย่างน้อย 1 รายวิชาได้รับการปรับเป็นการสอน 
Online 

ภายใน 
1 ปี

รองประธาน

1.2  จัดท�า Selected Reading ของแต่ละสาขา
วิชาชีพที่มีความจ�าเพาะเหมาะสม

เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมการสอบส�าหรับ
ผู้สมัครสอบ

•  ทุกสาขามีการจัดท�า Selected Reading ที่เหมาะสม ภายใน 
1 ปี

ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.3 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการและ
งานวิจัยส�าหรับสมาชิก  

เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงข้อมูลทางวิชาการ
และงานวิจัยได้ 

•   จ�านวนฐานข้อมูล อย่างน้อย 1 ฐานข้อมูล

•   จ�านวนสมาชิกที่เข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย  

•   จ�านวนครั้งของการเข้าถึงฐานข้อมูล อย่างน้อย 100 ครั้ง

•   ความพึงพอใจของผู้เข้าถึงฐานข้อมูล

เลขาธิการ

1.4 ส่งเสริมให้มีกระบวนการเตรียมความพร้อม
เพื่อการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

เพื่อสนับสนุนการเพิ่มจ�านวนทันตแพทย์ผู้
เชี่ยวชาญ

•  ทุกสาขามีกระบวนการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

ภายใน 
1 ปี

ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.5 การประเมินหลักสูตรโดยผู้เข้าฝึกอบรมที่
เพิ่งส�าเร็จการศึกษา (และที่ส�าเร็จแล้ว 1 ปี) 

ตลอดจนผู้ใช้บัณฑิต เพื่อน�ามาพัฒนาศักยภาพ
สถาบนัให้มคีวามพร้อมทกุด้าน (โดยผูบ้งัคบับญัชา 
หลังจากปฏิบัติงานแล้ว 1 ปี)

เพื่อน�าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการหลักสูตรให้มีความพร้อม
และได้มาตรฐานสากล

•   ร้อยละ 80 ของผู้ส�าเร็จหลักสูตรให้การประเมินหลักสูตร

•   ร้อยละ 60 ของผู้ส�าเร็จหลักสูตรแล้ว 1 ปี ให้การประเมินหลักสูตร

•   ร้อยละ 60 ของผู้ส�าเร็จหลักสูตรผ่านการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

•   ทุกสถาบันได้น�าผลการประเมินไปใช้เพื่อพัฒนา 

•   ได้รับคะแนนความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 4 คะแนนจาก 5 คะแนน

ภายใน 
1-3 ปี

ผู้อ�านวยการสถาบัน

• หลักสูตรกลางของทุกสาขาได้รับการทบทวนให้ได้มาตรฐานสากล ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.6 พัฒนากระบวนการและรูปแบบการสอบ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

เพื่อเพิ่มจ�านวนผู้สมัครสอบและผู้ที่สอบผ่าน •   ขั้นตอนการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรได้รับการปรับปรุง ภายใน 
1-3 ปี

ประธานคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

1.7 ศึกษาข้อมูลความต้องการทันตแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ

เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ให้เหมาะสมกับความต้องการของสังคม

•   มีแผนการวิเคราะห์ความต้องการ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

•   มีข้อเสนอแนวทางการปรับสัดส่วน (80:20) ผู้เข้าสมัครเข้าฝึกอบรม
ภายใน 
1-3 ปี

ประธาน

รายละเอียดแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการส่งเสริมการด�าเนินงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 (พ.ศ. 2563 -2565)
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับศักยภาพการจัดการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เป้าหมาย           เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

ขอบเขต            ปรับกระบวนการสนับสนุนการด�าเนินงานตามกระบวนงานหลัก

ผลสัมฤทธิ ์         กระบวนงานสนับสนุนของราชวิทยาลัยทันตแพทย์สนับสนุนกระบวนงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

2.1  ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ของราชวิทยาลัย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของราชวิทยาลัย •   ระเบียบข้อบังคับด้านการเงินได้รับการปรับปรุง

•   ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารได้รับการปรับปรุง

ภายใน

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

บริหารฯ

2.2  จัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงานของ

ราชวิทยาลัยฯ

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ •   มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแหล่งใหม่เพิ่มขึ้น

•   มีการก�าหนดรูปแบบรายได้ใหม่ (Revenue Streams) 

2 รูปแบบ

ภายใน

1-3 ปี

ประธาน

2.3  วางแผนและพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลัยฯ 

ให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าเหมาะสมกับ

การด�าเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานสนับสนุนของ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และมีความผูกพันต่อองค์กร
•   มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของราชวิทยาลัยฯ ภายใน

1-3 ปี

รองประธาน

2.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

และประสานงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ
•   มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

และประสานงานของราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 ระบบ

ภายใน

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

บริหารฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิชาการของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เป้าหมาย           เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ ในการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอบเขต             ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลสัมฤทธิ ์         กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

3.1 ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์กับสมาชิก และกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมทั้งการปรับเนื้อหาใน website การสื่อสาร

แผนผ่าน social media และการประชุม

เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการเพ่ิมและพัฒนา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย
•   เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ท่ีครบถ้วนได้รับการส่ือสาร

ผ่าน Website และ Social Media ของราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์ 

•   เน้ือหาของแผนยุทธศาสตร์ได้รับการสื่อสารในทุก

การประชุม

ภายใน

1-3 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดับศักยภาพการจัดการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เป้าหมาย           เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

ขอบเขต            ปรับกระบวนการสนับสนุนการด�าเนินงานตามกระบวนงานหลัก

ผลสัมฤทธิ ์         กระบวนงานสนับสนุนของราชวิทยาลัยทันตแพทย์สนับสนุนกระบวนงานหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

2.1  ปรับระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงาน

ของราชวิทยาลัย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของราชวิทยาลัย •   ระเบียบข้อบังคับด้านการเงินได้รับการปรับปรุง

•   ระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารได้รับการปรับปรุง

ภายใน

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

บริหารฯ

2.2  จัดหารายได้เพ่ือส่งเสริมการด�าเนินงานของ

ราชวิทยาลัยฯ

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการด�าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ •   มีแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยแหล่งใหม่เพิ่มขึ้น

•   มีการก�าหนดรูปแบบรายได้ใหม่ (Revenue Streams) 

2 รูปแบบ

ภายใน

1-3 ปี

ประธาน

2.3  วางแผนและพัฒนาบุคลากรของราชวิทยาลัยฯ 

ให้มีศักยภาพและความก้าวหน้าเหมาะสมกับ

การด�าเนินงานของราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด�าเนินงานสนับสนุนของ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ และมีความผูกพันต่อองค์กร
•   มีแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของราชวิทยาลัยฯ ภายใน

1-3 ปี

รองประธาน

2.4  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

และประสานงานราชวิทยาลัยทันตแพทย์

เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงานของราชวิทยาลัยฯ
•   มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน

และประสานงานของราชวิทยาลัยฯ อย่างน้อย 2 ระบบ

ภายใน

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

บริหารฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 3   ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิชาการของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

เป้าหมาย           เพื่อสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ ในการผลิตและพัฒนาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขอบเขต             ก�าหนดกลุ่มเป้าหมายและแนวทางในการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลสัมฤทธิ ์         กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ถึงคุณค่าของการเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

3.1 ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์กับสมาชิก และกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมทั้งการปรับเนื้อหาใน website การสื่อสาร

แผนผ่าน social media และการประชุม

เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงแนวทางในการเพ่ิมและพัฒนา

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทย
•   เนื้อหาของแผนยุทธศาสตร์ท่ีครบถ้วนได้รับการส่ือสาร

ผ่าน Website และ Social Media ของราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์ 

•   เน้ือหาของแผนยุทธศาสตร์ได้รับการสื่อสารในทุก

การประชุม

ภายใน

1-3 ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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3.2  พั ฒ น า ง า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท า ง

ทันตแพทยศาสตร์

เพ่ือพัฒนางานวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ทั้งใน

ด้านการพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร
•   จัดการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 1 ครั้ง 

และมีการจัดเก็บเนื้อหาทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผ่าน

ช่องทาง Digital (Website และ Social Media)

ภายใน

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

จัดประชุมวิชาการ

3.3  จัดการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น�า

ในวิชาชีพ

เพ่ือพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์

เพ่ือให้พัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ

อย่างต่อเนื่อง

•   จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มงานวิจัย 2 ครั้ง 

•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อยสาขาละ 1 เรื่อง

ภายใน 

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ

•   จัดฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาการวิจัยและการเรียน

การสอน ให้กับสถาบัน จ�านวน 2 โครงการ เช่น 

research methodology / ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ฯลฯ

•   จัดประชุมวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ราชวิทยาลัยฯ

3.4  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่กับองค์กรภายนอก •   ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกอย่างน้อย 

2 องค์กร

ภายใน 

1-3 ปี

ประธาน

3.5  จัดให้มีรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น เพ่ือเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ •   มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับรางวัลครบทุกสาขา ภายใน 

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

จัดประชุมวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4   สร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานความรู้ด้านทันตกรรมกับสังคม

เป้าหมาย           เพื่อขยายฐานการสื่อสารความรู้ด้านทันตกรรมสู่ทันตแพทย์และประชาชน

ขอบเขต             สังเคราะห์ฐานข้อมูลความรู้และก�าหนดรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย)

ผลสัมฤทธิ ์        ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) ได้รับความรู้ด้านทันตกรรมที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

4.1 สื่อสารกับประชาชน ทันตแพทย์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียถึงความส�าคัญของการเป็นทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญและสาขาความเชี่ยวชาญ

เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่าง

ระหว่างทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้แก่ประชาชน

•   ก�าหนดเนื้อหา 1 เนื้อหาในการสื่อสารทุกเดือน 

•   ด�าเนินการสื่อสารทุกช่องทางการสื่อสารของราช

วิทยาลัยทันตแพทย์

ภายใน 1-3 

ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.2  เผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการทางทันตกรรมที่ถูกต้อง

และทันสมัยให้กับสมาชิก ทันตแพทย์ และผู้ที่สนใจ 

เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นผ่านถึงกลุ่มผู้ที่มี

สิทธิ์ที่จะพัฒนาเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อม            

ในปัจจุบันและกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในอนาคต

•   ก�าหนดเนื้อหา 1 เนื้อหาในการสื่อสารทุกเดือน 

•   ด�าเนินการสื่อสารทุกช่องทางการสื่อสารของราช

วิทยาลัยทันตแพทย์

ภายใน 1-3 

ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.3   สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากสมาชิกราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

- เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ                

สาขาต่างๆ ส�าหรับติดต่อสื่อสารและการหาความรู้   

ทางทันตกรรม

•   มีฐานข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมสมาชิกแยกตามสาขาที่

ถูกต้องและครบถ้วน

ภายใน 1-3 

ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 35

3.2  พั ฒ น า ง า น วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น วิ จั ย ท า ง

ทันตแพทยศาสตร์

เพ่ือพัฒนางานวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ทั้งใน

ด้านการพัฒนาวิชาชีพและเผยแพร
•   จัดการประชุมวิชาการเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 1 ครั้ง 

และมีการจัดเก็บเนื้อหาทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่ผ่าน

ช่องทาง Digital (Website และ Social Media)

ภายใน

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

จัดประชุมวิชาการ

3.3  จัดการศึกษาต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้น�า

ในวิชาชีพ

เพ่ือพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์

เพ่ือให้พัฒนาศักยภาพของทันตแพทย์ผู ้เชี่ยวชาญ

อย่างต่อเนื่อง

•   จัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวโน้มงานวิจัย 2 ครั้ง 

•   การอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่างน้อยสาขาละ 1 เรื่อง

ภายใน 

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ

•   จัดฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือพัฒนาการวิจัยและการเรียน

การสอน ให้กับสถาบัน จ�านวน 2 โครงการ เช่น 

research methodology / ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ฯลฯ

•   จัดประชุมวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ราชวิทยาลัยฯ

3.4  ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งระดับชาติ

และนานาชาติ

เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่กับองค์กรภายนอก •   ได้ รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกอย่างน้อย 

2 องค์กร

ภายใน 

1-3 ปี

ประธาน

3.5  จัดให้มีรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น เพ่ือเป็นการประกาศยกย่องเชิดชูทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ •   มีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้รับรางวัลครบทุกสาขา ภายใน 

1-3 ปี

คณะอนุกรรมการ

จัดประชุมวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4   สร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานความรู้ด้านทันตกรรมกับสังคม

เป้าหมาย           เพื่อขยายฐานการสื่อสารความรู้ด้านทันตกรรมสู่ทันตแพทย์และประชาชน

ขอบเขต             สังเคราะห์ฐานข้อมูลความรู้และก�าหนดรูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย)

ผลสัมฤทธิ ์        ประชาชน (กลุ่มเป้าหมาย) ได้รับความรู้ด้านทันตกรรมที่เหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์

แผนปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

4.1 สื่อสารกับประชาชน ทันตแพทย์ และกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียถึงความส�าคัญของการเป็นทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญและสาขาความเชี่ยวชาญ

เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานของความแตกต่าง

ระหว่างทันตแพทย์ทั่วไปและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ให้แก่ประชาชน

•   ก�าหนดเนื้อหา 1 เนื้อหาในการสื่อสารทุกเดือน 

•   ด�าเนินการสื่อสารทุกช่องทางการสื่อสารของราช

วิทยาลัยทันตแพทย์

ภายใน 1-3 

ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.2  เผยแพร่ความรู้เชิงวิชาการทางทันตกรรมที่ถูกต้อง

และทันสมัยให้กับสมาชิก ทันตแพทย์ และผู้ที่สนใจ 

เพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นผ่านถึงกลุ่มผู้ที่มี

สิทธิ์ที่จะพัฒนาเป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อม            

ในปัจจุบันและกลุ่มที่เป็นเป้าหมายในอนาคต

•   ก�าหนดเนื้อหา 1 เนื้อหาในการสื่อสารทุกเดือน 

•   ด�าเนินการสื่อสารทุกช่องทางการสื่อสารของราช

วิทยาลัยทันตแพทย์

ภายใน 1-3 

ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

4.3   สร้างฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจากสมาชิกราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้

- เพื่อสร้างเป็นฐานข้อมูลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ                

สาขาต่างๆ ส�าหรับติดต่อสื่อสารและการหาความรู้   

ทางทันตกรรม

•   มีฐานข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมสมาชิกแยกตามสาขาที่

ถูกต้องและครบถ้วน

ภายใน 1-3 

ปี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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สาขา / สถาบัน

ปีการศึกษา

2562 2563 2564 2565 2566

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 4 13 4 5 2 7 3 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

18 6 14 6 9 5 15 6 11

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

11 3 10 4 3 1 10 4 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 4 7 4 9 4 9 4 10

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 1 7 2 3 1 7 3 5

โรงพยาบาลชลบุรี 11 4 10 4 6 4 7 4 6

โรงพยาบาลต�ารวจ 5 2 6 1 1 - 4 - 1

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 2 1 8 2 5 2 3 2 4

โรงพยาบาลขอนแก่น 9 3 11 3 4 2 1 1 3

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1 1 2 - ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ  -

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 - 2 1 - - 1 1 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 1 2 - - - 2 1 1

ผลการด�าเนินงาน
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 (พ.ศ. 2565-2568)

 1   การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
จ�านวนผู้สมัครและจ�านวนทันตแพทย์ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมสาขาต่าง ๆ ปีการศึกษา 2562-2566
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สาขา / สถาบัน

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- - ไม่เปิดรับ 1 1 1 -  - 

โรงพยาบาลชลบุรี 2 - - - - - - - 1

ปริทันตวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 4 21 4 24 5 11 4 13

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

25 3 17 6 17 5 8 4 14

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 3 7 3 13 3 2 1 6

ทันตกรรมส�าหรับเด็ก

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

28 5 21 3 ไม่เปิดรับ 14 5 ไม่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

31 6 25 6 27 8 19 6 17

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ

ทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

114 5 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 32 6 ไม่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

115 10 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 45

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 51 4 22

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่เปิดรับ 65 6 39 5 ไม่เปิดรับ 24
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สาขา / สถาบัน

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่เปิดรับ 65 13 ไม่เปิดรับ 22 7

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร

61 4 ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่เปิดรับ 65 5 ไม่เปิดรับ 42 5 ไม่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (inter)

ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 14

ทันตกรรมประดิษฐ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่เปิดรับ 33 4 ไม่เปิดรับ 26 5 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

46 10 39 5 33 10 35 10 28

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

46 4 35 6 ไม่เปิดรับ 30 5 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 6 ไม่เปิดรับ 18 4 14 5 11

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

26 6 22 4 29 4 14 2 8

สถาบันทันตกรรม ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

19 3 11

ทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- - 6 4 7 5 6 6 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 3 6 4 4 3 4 4 2
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สาขา / สถาบัน

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร

วิทยาเอ็นโดดอนต์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33 4 39 5 33 3 19 3 18

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

35 6 35 6 35 6 24 7 22

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

14

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

12 2 4 - 2 - 1

ทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 6 18 5 10 5 3 3 10

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่เปิด
รับ

14 2 10 1 2 1 9

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

1 1 4

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- - 5 3 2 1 4 3 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่เปิดรับ 3 - 1 1 3 1 1

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยาช่องปาก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

- - 1 1 -  - -

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

1 1 - - 1
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สาขา / สถาบัน

ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565 2566

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร ผู้เข้า
ฝึกอบรม

ผู้สมัคร

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (รังสีวิทยาช่องปาก)

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

- - - - - - 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

- -  - - -

ทันตกรรมทั่วไป

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

43 8 24 8 36 8 30 6 30

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ 12 4 9

สถาบันทันตกรรม 40 10 20 10 28 8 23 8 18

รพ.มหาราชนครราชสีมา ยังไม่เปิด
หลักสูตร

- - 6 2 5  - -

รพ.พุทธชินราช  พิษณุโลก ยังไม่เปิด
หลักสูตร

- - 5 2 -  - -

รพ.เชียงรายประชานุ
เคราะห์

ยังไม่เปิด
หลักสูตร

- - 7 3 1 - 1

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

1 1 3 2 1 1 3 1 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1 1 2 2 1  - 4 2 1

รวม 810 138 694 149 438 117 552 151 451
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 2   การสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
จ�านวนผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาต่างๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2565

สาขา
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

อนมุตับิตัร วุฒิบัตร อนมุตับิตัร วุฒิบัตร อนมุตับิตัร วุฒิบัตร อนมุตับิตัร วุฒิบัตร

1 ศัลยศาสตร์ช่องปากฯ 1 15  - 8  - 21  -  18

2 ปริทันตวิทยา 2 4  - 2 1 11 - 5

3 ทันตกรรมส�าหรับเด็ก 1 13  - 7  - 8 6 8

4 ทันตกรรมจัดฟัน 21 21  - 1 9 11 12 36

5 ทันตกรรมประดิษฐ์ 2 13 1 11 2 1 9 26

6 ทันตสาธารณสุข 1 3  -  - 3 2 15 13

7 วิทยาเอ็นโดดอนต์ 3 6  - 1 6 3 5 12

8 ทันตกรรมหัตถการ  - 2  -  - 1  - 2 3

9 วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 2  -  -  -  -  - 1 3

10 ทันตกรรมทั่วไป 2 12 1 12 1 22 1 17

11 ทันตกรรมบดเคี้ยวฯ  -  -  -  -  -  - - 4

12 นิติทันตวิทยา  -  -  -  -  -  - - -  

รวม 35 89 2 42 23 79 51 145

หมายเหตุ : จ�ำนวนผู้ได้รับอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ปี พ.ศ.2565 เป็นผู้ที่ทันตแพทยสภำ อนุมัติถึงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2565

 3   ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ
การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และออกแนวปฏิบัติต่าง ๆ ให้ทันสมัย และ

สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2563  จ�านวน 2 เรื่อง

•   ระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสมัครและรับเข้าฝึกอบรม

เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ. 2563

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการลาพักการฝึกอบรมของทันตแพทย์

ประจ�าบ้าน พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 5 เรื่อง

•  ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการก�าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกค่าบ�ารุง และค่าธรรมเนียม

อื่น ๆ พ.ศ. 2564 
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•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยอัตราค่าสมัคร ค่าบ�ารุง และค่า

ธรรมเนียมการสอบคัดเลือกทันตแพทย์ประจ�าบ้าน อัตราค่าสมัคร และค่าธรรมเนียม

การสอบความรู้เพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร พ.ศ. 2564

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขใน

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. 2564

•  ประกาศระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เรื่องเกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรม

เป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และเกณฑ์

สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 10 เรื่อง

•  ระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยสถาบันฝึกอบรมระดับวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา พ.ศ. 2565

•  ระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์

การออกประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2549

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งประธาน และรองประธาน

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และการสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2565

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการประชุมสามัญ คณะผู้บริหาร 

และคณะอนุกรรมการระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2565

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. 2565

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2565

•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. 2565
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•  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2565

•  แนวปฏิบัติกรณีที่ได้รับการขอความเห็นทางวิชาการหรือขอพยานผู้เช่ียวชาญ

 4   การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
การปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เร่ือง 

เกณฑ์หลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา

ต่างๆ และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม  พ.ศ. 2564

•  หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2565 

จ�านวน 11 สาขา

•  หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. 2565 จ�านวน 16 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 

53 หลักสูตร

 5   การประเมินคุณภาพสถาบันเพื่อวุฒิบัตร
•  สถาบันที่ครบรอบการประเมิน ทุก 5 ปี 
ปี พ.ศ. 2563  จ�านวน 9 สถาบัน

1.    สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2.    สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.    สาขาทันตกรรมทั่วไป สถาบันทันตกรรม

4.    สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5.    สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6.    สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7.    สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8.    สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9.    สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 10 สถาบัน

1.    สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2.    สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.    สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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4.    สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.    สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.    สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย
7.    สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
8.    สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น
9.    สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลต�ารวจ
10.  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลขอนแก่น

ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 7 สถาบัน
1.    สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.    สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3.    สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.    สาขาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5.    สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
6.    สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่
7.    สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลชลบุรี

•  สถาบันเปิดใหม่
ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 2 สถาบัน

1.    สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม
2.    สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 1 สถาบัน
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 6   การแต่งตั้งสถาบันสมทบของหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน
ปี พ.ศ. 2565

•  สาขาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�านวน 1 สถาบัน 
คือ โรงพยาบาลราชวิถี

•  สาขาทันตสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�านวน 10 สถาบัน 
ได้แก่  1) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม  2) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 
3) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  4) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ 
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5) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  6) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม  
7) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  8) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ  
9) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และ 10) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

 7   การรับรองหลักสูตรหรือวุฒิบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เพื่อการสมัคร
สอบเพื่ออนุมัติบัตร

ปี พ.ศ. 2563  จ�านวน 2 หลักสูตร

•  หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (พยาธิวิทยา) จาก Kyushu dental 
University ประเทศญี่ปุ่น

•   หลักสูตรปริญญาเอก สาขาทันตกรรมจัดฟัน จาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น
ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 2 หลักสูตร

•  วุฒิบัตรสาขาทันตกรรมจัดฟัน จาก Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg 
ประเทศเยอรมัน และหลักสูตรระดับหลังปริญญา ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

•  สาขาทันตกรรมจัดฟัน จาก Universitätsklinikum Ulm ประเทศเยอรมัน
ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 1 หลักสูตร

•  วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Board of 
Prosthodontics)

 8   โครงการต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2562  จ�านวน 1 โครงการ

โครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาต่าง ๆ วาระที่ 7 
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2563  จ�านวน 6 โครงการ

•  โครงการสัมมนาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562-2565) เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม
โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

•  ประชุมจัดท�าแนวทางปฏิบัติงานทันตกรรมส�าหรับเด็กในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่ (New 
Normal) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา 
เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิธีการด�าเนินงานและการสาธิตการใช้ระบบสารสนเทศงานวิจัย
ของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ชั้น 2 อาคารสมเด็จย่า 93 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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 •   โครงการจัดอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา เร่ือง Dental Education for Clinical Teacher 

ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ ห้องทวี  ตุมราศวิน (Smart Classroom) 

ชั้น M อาคาร อปร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการท�าวิจัย “Research Methodology for the Trainers: 

Trends and Tips for Clinical Research” ประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2563 

ณ ห้อง 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

•   การประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2563 ยกเลิกการประชุมวิชาการ แต่ยังคงเปิดรับผลงานทาง

วิชาการ เพื่อลงพิมพ์ในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 

ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 1 โครงการ

•   การประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2564 “RCDS 2021” จัดร่วมกับ ชมรมทันตกรรมหัตถการ

แห่งประเทศไทย “The 9th Annual Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of 

Thailand” ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2564 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 2 โครงการ

•   การประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2565 และพิธีมอบเข็มและ

ครุยวิทยฐานะ “RCDS 2022” โดยราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย “The 10th Annual Scientific Meeting of 

the Royal Ccollege of Dental Surgeons of Thailand” 

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรม

เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

•   โครงการประกาศเกียรติคุณทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่น 

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 จ�านวน 12 

สาขา จัดพิธีมอบรางวัลทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดีเด่นฯ ในงาน

พิธีมอบเข็มและครุยวิทยฐานะ 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

 9   การรับรองคุณวุฒิหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาเอก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติบัตร/

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สาขาต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 524 คน ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ

กระทรวงศึกษาธิการ
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 10  การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 2 ระบบ

•  ร ายงานสถานภาพ

และผลสัมฤท ธ์ิของ

ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม เ พ่ื อ

วุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.01) 

และรายงานประจ�าปี

ของสถาบันฝึกอบรม 

เพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.02)

•  ฐานข้อมูลทันตแพทย์

ประจ�าบ้าน 
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ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 1 ระบบ

      ฐานข้อมูลฐานข้อมูลสมาชิกสามัญ (ผู้ได้รับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร)

 11  การให้ความเห็นทางวิชาการ การส่ง       12  การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
ผู้แทนไปให้ความเห็นทางวิชาการ   และเป็นกรรมการต่าง ๆ
ปี พ.ศ. 2563  จ�านวน 6 ครั้ง    ปี พ.ศ. 2563  จ�านวน 7 ครั้ง 
ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 5 ครั้ง    ปี พ.ศ. 2564  จ�านวน 9 ครั้ง 
ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 10 ครั้ง    ปี พ.ศ. 2565  จ�านวน 20 ครั้ง

 13  การท�าบันทึกความตกลงร่วมมือ
โครงการฝ ึกอบรมทันตแพทย ์ประจ�าบ ้านเ พ่ือวุฒิบัตร 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษา

เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

พ.ศ. 2564-2569

 14  แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์
การระบาดของ COVID -19
ทันตแพทยสภา ได้เข้าประชุมเพื่อจัดท�าแนวทางปฏิบัติงานรักษา

ทางทันตกรรม ร่วมกับ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาพันธ์

ทันตแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมทันตแพทย์เอกชน



คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 49

แห่งประเทศไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และได้มีมติร่วมกันเพ่ือออกประกาศ

กรมการแพทย์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมในสถานการณ์การระบาดของ 

COVID -19

 15  การผ่อนผันและปรับแนวปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร และ
การให้ความช่วยเหลือสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี พ.ศ. 2563 – 2565

•   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร การผ่อนผันในเรื่องต่าง ๆ

1.   การก�าหนดรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ปี 2563 และ ปี 2564 เป็นปีละ 2 ครั้ง 

2.   การขยายระยะเวลาการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2562-2564 (ขยายออกไป 3 เดือน เป็นภายใน

เดือน ตุลาคม)

3.   การขยายระยะเวลาการช�าระค่ารักษาสถานภาพส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จการฝึกอบรมในปีการศึกษา 

2563 (จากเริ่มช�าระวันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 1 มีนาคม 2565)

4.   การปรับเกณฑ์ปริมาณงานขั้นต�่าหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านของผู้ที่จะส�าเร็จ

การฝึกอบรมในปีการศึกษา 2563 จ�านวน 5 สาขา

การปรับแนวปฏิบัติในการท�าสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

การท�าสัญญาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร โดยไม่ต้องเดินทางมาท�าสัญญา ณ ส�านักงาน

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

•   สถาบันฝึกอบรม

การมอบเงินสนับสนุนให้แก่สถาบันฝึกอบรม จ�านวน 16 สถาบัน เนื่องจากผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,796,747.41 บาท

 16  การประชาสัมพันธ์
•   ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ จ�านวน 3 ช่องทาง

1.    เว็บไซต์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย www.royalthaident.org

2.    Facebook Fanpage หมอฟันขอบอก DentSaid www.facebook.com/Dentsaid.TH 

และ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย www.facebook.com/royalthaident 

3.    Line Official Account (@rcdsthailand)

•   การจัดท�า E-Poster ประชาสัมพันธ์ 

การเปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจ�าปีการศึกษา 2564-2566 

การประชุมวิชาการประจ�าปี 2563-2565 การเลือกตั้งประธาน รองประธาน และการสรรหา

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 8 ฯลฯ
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 17  การเงินและบัญชี
•   รายงานทางการเงินตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

วาระที่ 7 ทุกปี (พ.ศ. 2563-2565)

•     การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและนักบัญชี ปี 2563-2566 

นางสาววรากร  ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9175 

นางสาวขวัญหทัย  แดงประเสริฐ นักบัญชี

•     รายรับ - รายจ่าย และสรุปรายรับ - รายจ่าย ของราชวิทยาลัยฯ วาระที่ 7 (พ.ศ. 2562-2565)

ผลงานของงานการเงิน วาระที่ 7

1.   การประชุมเหรัญญิกคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาต่าง ๆ จ�านวน 12 สาขา

2.   จัดท�างบการเงินของราชวิทยาลัยฯ เกี่ยวกับการบริหารและสาขาต่าง ๆ ทุกเดือน

3.   วางระบบบัญชี

4.   น�าเสนอรายงานทางการเงินตามมาตรฐาน

ทางวิชาชีพบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ ์  และรายงาน

ทันตแพทยสภา

5.   พัฒนาระบบทางการเงิน SCB Business 

Net และ Cross Bank Bill Payment

6.   จัดระบบการเบิกจ่ายเงินและหนี้ค้างช�าระ

7.   จัดระเบียบพัสดุครุภัณฑ์
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ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2563-2565 (รายรับ)

รายรับ
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม  หมายเหตุ 
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน

สอบคัดเลือก
เข้าฝึกอบรม (สาขา)

140,500.00 143,000.00 131,500.00 415,000.00

สอบคัดเลือก
เข้าฝึกอบรม (สถาบัน)

450,000.00 572,000.00 476,000.00 1,498,000.00

ค่าบ�ารุงประจ�าปี
ตลอดหลักสูตร

3,180,000.00 2,439,000.00 3,009,000.00 8,628,000.00

ค่ารักษาสถานภาพ 90,000.00 110,000.00 217,000.00 417,000.00

การขอเปิดหรือพัฒนา
หลักสูตร

5,000.00 10,000.00 15,000.00 10,973,000.00

การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

สอบวัดความรู้เพื่อขอ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร

298,000.00 312,000.00 319,000.00 929,000.00

สอบข้อเขียน 855,000.00 930,000.00 715,000.00 2,500,000.00

สอบรายงานผู้ป่วย 848,000.00 808,000.00 1,216,000.00 2,872,000.00

สอบข้อเขียนและ
รายงานผู้ป่วย

273,000.00 299,000.00 312,000.00 884,000.00

หนังสืออนุมัติบัตร/
วุฒิบัตร

114,590.00 140,000.00 258,000.00 512,590.00

การขอเทียบหลักสูตร
หรือวุฒิบัตรจาก
ต่างประเทศ

14,000.00 30,000.00 40,000.00 84,000.00

การขอรับรองอนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรให้มีคุณวุฒิ
เทียบเท่าปริญญาเอก

64,000.00 44,000.00 22,000.00 130,000.00 7,911,590.00
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รายรับ
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม  หมายเหตุ 
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

ค่าสมาชิก

สมัครสมาชิกวิสามัญ 181,000.00 190,000.00 149,000.00 520,000.00

บ�ารุงสมาชิกวิสามัญ 362,000.00 380,000.00 298,000.00 1,040,000.00 1,560,000.00

การจัดประชุม/โครงการ/ปฏิบัติการ

ประชุมวิชาการ 1,885,500.00 2,288,500.00 4,174,000.00

โครงการอบรม
ทนัตแพทยศาสตร์ศกึษาฯ

220,000.00 220,000.00

โครงการวิจัยฯ 190,000.00 190,000.00 4,584,000.00

เจ้าหนี้

เงินมัดจ�าประกันสัญญา 0.00 0.00 0.00

บริจาค สนับสนุน

สนับสนุน 135,000.00 140,000.00 1,650,000.00 1,925,000.00 1,925,000.00

ดอกเบี้ย

ดอกเบี้ย เงินคืนบัตร
เครดิต 

202,931.83 182,171.23 245,475.02 630,578.08 630,578.08

อื่นๆ

EMS 420.00 3,990.00 6,580.00 10,990.00

เข็มวิทยฐานะ 1,100.00 1,100.00 2,200.00

ปรับปรุงและอื่นๆ 0.00 13,190.00

SUM 7,619,541.83 8,613,661.23 11,364,155.02 27,597,358.08 27,597,358.08

รายรับสูง(ต�่า)กว่า
รายจ่าย 

2,443,696.39 1,814,384.40 3,330,836.77 7,588,917.56 7,588,917.56

27,597,358.08 7,588,917.56
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ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2563-2565 (รายจ่าย)

รายจ่าย
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม หมายเหตุ
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

การจัดประชุม

คณะผู้บริหาร
ราชวิทยาลัยฯ

553,172.02 345,291.80 406,240.00 1,304,703.82

คณะอนุกรรมการ
บริหารราชวิทยาลัยฯ

65,224.40 57,466.75 51,600.00 174,291.15

คณะอนุกรรมการ
วิชาการและวิจัย/อพว.

6,250.00 6,250.00

คณะอนกุรรมการคดัเลอืก
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ดีเด่นของราชวิทยาลัยฯ

37,929.00 37,929.00

คณะอนุฯจัดประชุม
วิชาการ/อนุกรรมการ
ฝ่ายพิธีการ ในการประชุม
วิชาการ

16,590.70 16,590.70

คณะอนุกรรมการ
อ�านวยการเลือกตั้ง

24,136.20 24,136.20

คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ
สาขาต่างๆ

1,146,773.65 728,161.29 894,470.05 2,769,404.99

ประชุมแนวปฏิบัติฯ 
เหรัญญิก
คณะอนุกรรมการสาขา

15,291.50 15,291.50

คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบ
สาขาต่างๆ ก่อนวาระ 7

-3,825.00 -3,825.00 4,344,772.36
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รายจ่าย
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม หมายเหตุ
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน

สอบคัดเลือก
เข้าฝึกอบรม

394,950.00 244,550.00 333,600.00 973,100.00

สนับสนุนการท�าวิจัย
ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 

2,700,000.00 1,120,000.00 3,820,000.00 4,793,100.00

การสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร

ค่าสอบเพื่ออนุมัติบัตร/
วุฒิบัตร

335,600.00 242,000.00 338,600.00 916,200.00 916,200.00

การจัดโครงการ/ปฏิบัติการ

โครงการจัดประชุม
วิชาการประจ�าปี

801,793.50 644,037.92 1,445,831.42

โครงการจัดประชุม
วิชาการและพิธีรับเข็ม
และครุยวิทยฐานะ

111,249.19 111,249.19

โครงการจัดอบรม
ทันตแพทยศาสตร์ศึกษา

290,000.00 290,000.00

โครงการ research of 
methodology

128,398.93 128,398.93

คณะท�างานพิจารณา
แนวทางในการจัดตั้ง
สาขาทันตกรรมรากเทียม

27,300.81 27,300.81

โครงการสัมมนา-
ปฏิบัติการของสาขา

63,766.50 182,511.79 246,278.29

สัมมนาจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ วาระ 7

153,074.00 153,074.00 2,402,132.64
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รายจ่าย
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม หมายเหตุ
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

ครุภัณฑ์ ค่าวัสดุ

ครุภัณฑ์ 29,880.00 10,500.00 12,519.00 52,899.00

วัสดุส�านักงาน 69,299.90 28,937.46 24,484.87 122,722.23

วัสดุคอมพิวเตอร์ 17,774.99 21,058.02 7,957.98 46,790.99

ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา 3,950.00 3,950.00

ค่าต่ออายุโดเมนเนม/
เว็บโฮสติ้ง/Google ไดร์ฟ

11,120.00 12,540.00 12,850.00 36,510.00

ค่าต่ออายุโปรแกรม 
Microsoft 365 และ 
Antivirus

3,466.00 3,556.00 3,666.00 10,688.00 273,560.22

ค่าใช้สอย

ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5,214.11 4,822.49 6,422.14 16,458.74

ค่าอินเทอร์เน็ต/SMS/
Line @

7,357.93 3,745.00 17,916.08 29,019.01

ค่า Zoom 4,930.07 4,838.72 6,748.72 16,517.51

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 27,135.10 22,244.65 44,220.48 93,600.23

ค่าจ้าง จัดท�าและบริการ 691,400.00 7,156.50 202,887.50 901,444.00

ค่าซ่อมแซมบ�ารุงรักษา 26,407.90 4,600.00 31,007.90

ค่าประชาสัมพันธ์ 23,000.00 23,000.00

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(ธนาคาร บัตรเครดิต)

12,240.00 20.00 12,260.00 1,123,307.39
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รายจ่าย
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม หมายเหตุ
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

ค่าตอบแทนและสวัสดิการบุคลากร

เงินเดือนเจ้าหน้าที่
ราชวิทยาลัย 

976,649.00 1,422,469.00 1,527,693.00 3,926,811.00

ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน
นอกเวลาท�าการ

6,825.00 6,825.00

ค่ารักษาพยาบาล/
ค่าเล่าเรียนบุตร

19,867.75 15,291.75 26,055.75 61,215.25

ค่าตอบแทน
นักบัญชี/สอบบัญชี

 2,000.00 16,000.00 14,000.00 32,000.00 4,026,851.25

ลูกหนี้

เงินคืนพิจารณา
หลักสูตรและวุฒิบัตร
จากต่างประเทศ
/เทียบวุฒิ ป.เอก

15,000.00 14,000.00 29,000.00

เงินคืนค่าสอบปฏิบัติ 32,500.00 32,500.00 65,000.00

เงินคืนค่าตัดชุดครุย
วิทยฐานะ/ค่าบูธ

35,000.00 35,000.00 129,000.00

สนับสนุน

ค่าสนับสนุนกิจกรรม 2,000.00 2,000.00

ค่าสนับสนุนกิจกรรม/
บริจาค/สมทบทุน/
โควิด 19

1,796,747.41 1,796,747.41 1,798,747.41
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รายจ่าย
ม.ค.- ธ.ค. 63 ม.ค.-ก.ย. 64 ต.ค. 64-ก.ย. 65

รวม หมายเหตุ
(12 เดือน) (9 เดือน) (12 เดือน)

อื่นๆ

ค่าพาหนะและ
ทางด่วน

33,382.94 19,684.00 74,338.17 127,405.11

ค่าถ่ายเอกสาร 7,594.00 7,594.00

ปณ. ของที่ระลึก ฯลฯ 33,110.14 13,262.00 19,398.00 65,770.14 200,769.25

SUM 5,175,845.44 6,799,276.83 8,033,318.25 20,008,440.52 20,008,440.52

20,008,440.52

หมายเหตุ

ค่าสนับสนุนการท�าวิจัย
ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน
(ปี 2562) จ่ายปีงบ 64 

 1,260,000.00 

ค่าสนับสนุนการท�าวิจัย
ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
(ปี 2563) จ่ายปีงบ 64 

 1,440,000.00 2,700,000.00

COVID (16 สถาบัน) 
จ่ายปีงบ 65 

 1,796,747.41 
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รายรับ

รายจ่าย

สรุป 
รายรับ–รายจ่าย
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

– กันยายน 2565

หมายเหตุ
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ผลการด�าเนินงาน
คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯ

ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย

วาระที ่7 
(พ.ศ. 2562-2565)
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ผลการด�าเนินงาน

สาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล

 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ทันตแพทย์เกียรติอนันต์  บุญศิริเศรษฐ ประธาน

 2   ทันตแพทย์หญิงวรวรรณ  คุโณทัย    รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทันตแพทย์ชาญชาย  วงศ์ชื่นสุนทร เหรัญญิก

 4   พันต�ารวจเอกหญิงวสุ  เทพชาตรี    เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์ นายแพทย์ทันตแพทย์ธงชัย  นันทนรานนท์

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อาทิพันธุ์  พิมพ์ขาวข�า

 7   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทันตแพทย์บวร  คลองน้อย

 8   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ยสนันท์  จันทรเวคิน

 9   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ภาณุ  สุภัทราวิวัฒน์

10   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ทันตแพทย์สุทิน  จินาพรธรรม

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ชนธีร์  ชิณเครือ

12  ทันตแพทย์ช�านาญ  พลอยประดิษฐ์

13  ทันตแพทย์ธนะศักดิ์  เชงสันติสุข

14  ทันตแพทย์ธงชาติ  ศิริพันธ์

15  ทันตแพทย์สิทธิชัย  ตันติภาสวศิน

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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ในปีการศึกษา 2563-2565 มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อวุฒิบัตร
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล ดังนี้

สถาบัน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัคร ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้สมัคร ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้สมัคร ผู้เข้าฝึกอบรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 4 5 2 7 3

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

14 6 9 5 15 6

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10 4 3 1 10 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 4 9 4 9 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7 2 3 1 7 3

โรงพยาบาลชลบุรี 10 4 6 4 7 4

โรงพยาบาลต�ารวจ 6 1 1 - 4 -

โรงพยาบาลหาดใหญ่ 8 2 5 2 3 2

โรงพยาบาลขอนแก่น 11 3 4 2 1 1

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต

สถาบัน
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัคร ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้สมัคร ผู้เข้าฝึกอบรม ผู้สมัคร ผู้เข้าฝึกอบรม

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 - ไม่เปิดรับ ไม่เปิดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

2 1 1 - 1 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 - - - 2 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ไม่เปิดรับ 1 1 1 -

โรงพยาบาลชลบุรี - - - - - -

ผลการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเพ่ือวุฒิบัตร
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วาระที ่7
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การด�าเนินการจัดการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในสาขา

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ด�าเนินการสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

•   การสอบประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 – 22 กันยายน 2563 

•   การสอบประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 – 8 ตุลาคม 2564

•   การสอบประจ�าปี 2565 ในวันที่ 5 - 8 กันยายน 2565

และมีผู้ท่ีได้รับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเชียลในวาระดังกล่าวดังนี้

•   วุฒิบัตรปี 2563 จ�านวน   8  คน, ปี 2564 จ�านวน  21 คน, ปี 2565 จ�านวน  12 คน

จัดการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรม ในสถาบันท่ีครบวาระการประเมิน 5 ปี 
ประกอบด้วย 

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•   โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

•   โรงพยาบาลต�ารวจ

•   โรงพยาบาลชลบุรี

การจัดการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ (Basic course) ส�าหรับทันตแพทย์ประจ�าบ้าน
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล 

•   เรื่อง Oral and Maxillofacial Pathology and reconstruction  ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี 

ในวันที่ 8,9 และ 15 สิงหาคม 2563

•   เรื่อง Intensive basic to advance for implant restoration ร่วมกับ สมาคมศัลยศาสตร์

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภาควิชาศัลยศาสตร ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564

•   เรื่อง การติดเชื้อบริเวณช่องปาก ใบหน้าและล�าคอ ส�าหรับทันตแพทย์ประจ�าบ้าน และ

ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชี่ยล ร่วมกับโรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ 7-8,14-

15 สิงหาคม 2564

•   ร่วมกับสมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อบรมความรู้พื้นฐานทางด้านอายุรศาสตร์ และการตรวจร่างกายทั่วไป ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 15-19 

มิ.ย. 2563, 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2564, 18-20 ต.ค. 2565
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อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการท�าวิจัย และชีวสถิติ ปีละ 1 ครั้ง ในวันที่ 21-23 ก.พ. 2563, 

12-14 ก.พ. 2564, 12-13 ก.พ. 2565 

การจัดการสัมมนา 
•   เรื่อง การพัฒนาแนวทางการสอบวัดผลการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ณ โรงแรมปานวิมาน จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 17-18 พ.ย. 2565

•   เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการบริหารหลักสูตรการฝึกอบรม ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ณ โรงแรมแอ่วนิมมาน จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 16 พ.ย. 2565

การปรับปรุงและพิจารณาหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร แสดงความรู้ ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ ช่องปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล และศัลยศาสตร์

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตร

การฝึกอบรมเป็นผู้มี ความรู้ความ ช�านาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆและเกณฑ์

สถาบันฝึกอบรม พ.ศ.2564 และการพิจารณารับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู ้

ความช�านาญในการ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

และศัลยศาสตร์ ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลร่วมกับการ ศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตปี 2565 

ของทั้ง 9 สถาบัน    

การด�าเนินการแก้ไขระเบียบการสอบเพื่อวุฒิบัตร
เรื่องอื่นๆ 

1  การเสนอปรับปรุงรายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์การบ�าบัดรักษาโรค ได้แก่ การใช้ 

locking plate และ distractor

2  การน�าเสนอหัวข้อโรค OSA เพ่ือบรรจุเป็นชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช (ยังไม่ได้รับ

การบรรจุ ต้องจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อน�าเสนอในวาระต่อไป)

3  การจัดท�าแนวทางการรักษาทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล วิถีใหม่ 

จากการแพร่ระบาดของโรค Covid 19

4  ส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต้นฉบับแนวทาง การจัด

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5   ส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและพิจารณาเสนอชื่อโรคหายาก (Rare Disease) ในการประชุม
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คณะท�างานพัฒนาระบบบริการและประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขในการดูแล

รักษาผู้ป่วยโรคหายากฯ เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก

6   ส่งผู้แทนเพื่อประสานงานและให้ข้อมูล การด�าเนินการส่งเสริมการใช้ยาเพื่อ ขับเคลื่อน

สู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU country) แก่ส�านักงานคณะกรรมการ อาหารและยา 

7  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความค�าเตือนตามกฎหมายของกลุ่มยากันชัก หรือยา

จ�าพวกรักษาโรคลมบ้าหมู (Antiepileptics) แก่ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

8  ส่งผู้แทนเพื่อไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้ถ้อยค�าต่อศาลปกครองกลาง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

กับมาตรฐานวิชาชีพ 

9  การให้ความเห็นทางวิชาการและอนุกรรมการเป็นผู้เชี่ยวชาญแก่ทันตแพทยสภา ในกรณี

ที่มีทันตแพทย์ถูกฟ้องร้อง

10  การรายงานผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การด�าเนินงานราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ. 2563-2565)

ภาพกิจกรรมในวาระต่าง ๆ
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
ปริทันตวิทยา

 1   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุพจน์  ตามสายลม  ประธาน

 2   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล  คูผาสุข   รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอรวรรณ  จรัสกุลางกูร เหรัญญิก
       และเลขานุการ

 4   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงผุสดี  ยศเนืองนิตย์

 5   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนวรัตน์  วราอัศวปติเจริญ

 6   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจุฬาลักษณ์  เกษตรสุวรรณ

 7   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพรรณ  เลาหพันธ์

 8   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนวลฉวี  หงษ์ประสงค์

 9   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงฐิติวรรณ  บูรณะวิเชษฐกุล

10  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ขจร  กังสดาลพิภพ 

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจันทรกร  แจ่มไพบูลย์

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช  เพิ่มพานิช

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุพัตรา  แสงอินทร์

14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกันยวัชร์  รัตนสุวรรณ

15  อาจารย์ ทันตแพทย์ปภาตพงศ์  ศิริคุรุรัตน์

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาปริทันตวิทยา วาระที ่7

การจัดสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร
มีการจัดสอบข้อเขียนในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 1 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2564 จ�านวน 1 ครั้ง มีผู้สอบ

ผ่านรวม 27 คน ในจ�านวนนี้เป็นผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร 26 คน และสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร 1 คน

มีการจัดสอบปากเปล่า 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2563 จ�านวน 2 ครั้ง และในปี พ.ศ. 2564 

จ�านวน 1 ครั้ง โดยมีผู้สอบปากเปล่าผ่านจ�านวนรวม 15 คน ซึ่งในจ�านวนนี้เป็นผู้สอบผ่านและได้รับ

อนุมัติบัตร 1 คน เป็นผู้สอบผ่านและได้รับวุฒิบัตร 4 คน และเป็นผู้สอบผ่านแต่รอการตอบรับ

ให้ตีพิมพ์งานวิจัยอีกจ�านวน 10 คน 

การประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรม
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินวันที่ 27 มิถุนายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการประเมินวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านการประเมินวันที่ 4 สิงหาคม 2565

การจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาสาขาปริทันตวิทยา
มีการจัดสัมมนา 1 ครั้ง ในปีงบประมาณ 2565 ได้ผลจากการสัมมนาดังนี้

1  ท�าการทบทวนและปรับปรุง Reading List ให้เหมาะสมและทันสมัย โดยใช้กรอบเนื้อหาเดิม

ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต้องรู้ให้กระชับ เพื่อให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเผยแพร่ใน website 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการฝึกอบรมฯ และเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ที่สนใจได้ศึกษาพัฒนาตน

เพื่อการสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา รวมถึงเอื้อประโยชน์ทางวิชาการแก่ทันตแพทย์

การสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาปริทันตวิทยา
ในปีการศึกษา 2563-2565 มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร

สาขาปริทันตวิทยา ดังนี้

ปีการศึกษา
จ�านวนผู้สมัครสอบ จ�านวนรับ

จุฬาฯ มหิดล มช. รวม มีต้นสังกัด 
(สป.)

มีต้นสังกัด
อื่นๆ เอกชน รวม

2563 21 17 7 21 10 3 - 13

2564 24 17 13 27 8 3 2 13

2565 11 8 2 12 5 - 4 9
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ทั่วไปในวงกว้าง ได้ selected reading list 244 ฉบับ และต�ารา 3 เล่ม (ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ 

https://www.royalthaident.org/files/exam/selected_reading/02_20220316.pdf)

2  ท�าการทบทวนแนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย (อพว.) สาขาปริทันตวิทยา 

เพื่อให้การท�างานของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน สถาบันหลัก รวมทั้ง อพว. เป็นไปด้วยความคล่องตัว

มากยิ่งขึ้น

3  พัฒนาและปรับปรุงคลังข้อสอบข้อเขียน ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานของการออกข้อสอบ 

มีการพิจารณาเนื้อหาใจความให้ถูกต้องสมบูรณ์ และปรับให้ทันสมัยสอดคล้องกับ selected reading 

ที่ท�าการปรับปรุงใหม่ รวมทั้งมีการระบุเอกสารอ้างอิงต้นฉบับของข้อสอบ ได้ข้อสอบ Part A จ�านวน 

226 ข้อ Part B จ�านวน 298 ข้อ และ Part C จ�านวน 488 ข้อ รวมมีคลังข้อสอบข้อเขียนทั้งหมด

จ�านวน 1,012 ข้อ

4  ปรับปรุงและจัดท�า ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบ

วิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นฉบับใหม่ เพื่อให้ทันสมัยและสนับสนุนให้มี

การสอบมากขึ้น (ผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูได้ที่ https://www.royalthaident.org/files/exam/02_2565_

20220316.pdf)

5  ปรับปรุงหลักสูตรกลางสาขาปริทันตวิทยา ให้เป็นไปตามประกาศเกณฑ์หลักสูตร

การฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ และเกณฑ์

สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2564 และใช้เป็นแนวทางให้กับสถาบันหลักที่เปิดหลักสูตรอยู่ในปัจจุบัน 

และสถาบันที่สนใจจะเปิดหลักสูตรใหม่ ใช้ส�าหรับเป็นเกณฑ์ในการพัฒนาและจัดท�าหลักสูตรให้ได้

มาตรฐานตามที่ราชวิทยาลัยฯก�าหนด และมีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของสาขาปริทันตวิทยา
1  ติดตามการท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน โดยพิจารณา รววจ. 5,6 จ�านวน 30 ราย 

รววจ. 9 และ full report/manuscript จ�านวน 27 ราย รับรองเอกสารการตีพิมพ์จ�านวน 22 ราย 

และรับ reprint ผลงานวิจัยจ�านวน 22 ราย 

2  พิจารณาและรับรองผลงานวิจัยของทันตแพทย์เพื่อใช้ประกอบการสมัครสอบอนุมัติบัตร

จ�านวน 2 ราย

3  พิจารณาผลงานวิจัยของผู้ส่งผลงานวิจัยในการรับรองวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรให้มีคุณวุฒิ

เทียบเท่าปริญญาเอก ซึ่งมีผู้ส่งผลงานวิจัยให้พิจารณาทั้งหมด 3 ราย มีผู้ได้รับการพิจารณารับรอง

ผลงานวิจัย 3 ราย 
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เรื่องอื่นๆ
1  ให้ความเห็นทางวิชาการตามที่หน่วยงานอื่นๆ ประสานผ่านราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย

2  พิจารณาเกณฑ์ปริมาณงานขั้นต่�าของหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน สาขา

ปริทันตวิทยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดผลกระทบ

ที่มีต่อการฝึกอบรมของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

 1   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์  นครชัย  ประธาน

 2   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงปริม  อวยชัย  รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงขวัญชนก  อยู่เจริญ  เหรัญญิก

 4   ทันตแพทย์วิวัฒน์  ลี้ตระกูลน�าชัย    เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์(พิเศษ) ทันตแพทย์หญิงชุติมา  ไตรรัตน์วรกุล

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงอารยา  พงษ์หาญยุทธ

 7   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรวดี  ลีลาทวีวุฒิ

 8   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุพัชรินทร์  พิวัฒน์

 9   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรพรรณ  อัศวาณิชย์

10  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงยุวดี  อัศวนันท์

11  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา  จิรรัตนโสภา

12  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจินดา  เลิศศิริวรกุล

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.ธัญญา  สิทธิเสฏฐพงศ์

14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรรณกร  ศรีอาจ

15  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพิชานัน  ศรีสมหมาย

สาขา
ทันตกรรมส�าหรับเด็ก

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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งานด้านหลักสูตรฝึกอบรมฯ
1  จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็กและเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม พ.ศ. 2565 

(หลักสูตรกลาง)

2  ประเมินคุณภาพสถาบันฝ ึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2564

3   จัดท�า Table of Specification สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก 

4   ปรับปรุง Selected Reading lists 2565 ส�าหรับการสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตร

5   จัดท�าข้อสอบและจัดสอบอนุมัติบัตรและวุฒิบัตร 2563-2565

6   รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย เป็นตัวแทนสาขาในการประเมินสถาบันการฝึกอบรม 

หลักสูตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิทยาเอ็นโดดอนท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

และ หลักสูตรศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ โรงพยาบาล

ชลบุรี

งานด้านวิชาการ
1  ประชุมจัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานทันตกรรมส�าหรับเด็กในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่ 

(New Normal) โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก วันพุธที่ 1 

กรกฎาคม 2563 

2  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ

เพ่ือวุฒิบัตร/อนุมัติบัตร คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก โดย 

ผศ.ดร.ทพญ.วิไลรัตน์ วรภมร  วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564 และ เรื่อง Standard Setting, Grading 

and Acceptability index โดย ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

3  จัดท�าข้อเสนอและเสนอการจัดบริการครอบฟันโลหะไร้สนิมให้อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ และการส่งผู้แทนเพื่อแสดงความคิดเห็น
1  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก ได้เข้าร่วมสัมมนา

วิชาการของทันตแพทยสมาคม ในโครงการทบทวนแนวทางการใช้ฟลูออไรด์ส�าหรับเด็ก 2565 

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 และโครงการทบทวนแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ 

ในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 

สรุปผลงานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช�านาญ
ในการประกอบวิชาชีพสาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก วาระที ่7
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2  รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย และ รศ.ทพญ.ปริม อวยชัย การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

หาแนวทางความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยฯและโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ

เสนอให้สาขา review update องค์ความรู้ผลกระทบของเด็กที่สูบบุหรี่ young smoker 

3  ศ.(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล รศ.ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย  รศ.ทพญ.พรพรรณ 

อัศวาณิชย์ รศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริิวรกุล รศ. ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ และ รศ.ดร.ทพญ.วรางคณา 

จิรรัตนโสภา เข้าร่วมประชุมจัดท�าแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรค

ในช่องปากตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของกรมอนามัย 24 มกราคม 2565 และ 23 พฤษภาคม 

2565

4  รศ. ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย เข้าร่วมประชุมเข้าร่วมรับฟัง ความคิดเห็นเก่ียวกับ

ร่างยุทธศาสตร์โลกด้านสุขภาพช่องปาก เพื่อจัดท�าข้อเสนอแนะแก่องค์การอนามัยโลก

5  รศ. ทพญ. ภัทรวดี ลีลาทวีวุฒิ เข้าร่วมประชุมหนังสือการปรับปรุงรายการอวัยวะเทียม

และอุปกรณ์ในการบ�าบัดรักษาโรค 

6  คณะอนุกรรมการฯ ส่งความเห็นทางวิชาการสาขาทันตกรรมส�าหรับเด็กต่อทันตแพทยสภา 

กรณีการถอนฟันน�้านมและมีฟันแท้หลุดออกมาด้วย

7   ศ.(พิเศษ) ทพญ.ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล รศ.ทพญ.จินดา เลิศศิริิวรกุล รศ. ทพญ. ภัทรวดี 

ลีลาทวีวุฒิ และ ผศ.ทพญ.พิชานัน เหลี่ยวรุ่งเรือง ส่งบทความทางวิชาการ สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก 

ให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทันตแพทยสภาจ�านวน 5 บทความ

▲การประชุมจัดท�าแนวทางการปฏิบัติงานทันตกรรม
ส�าหรับเด็กในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่ (New 
Normal) โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 
2563

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การพัฒนา
วิธีการประเมินความรู้ความสามารถเพ่ือวุฒิบัตร/
อนุมัติบัตร คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก โดย ผศ.ดร.ทพญ.วิไลรัตน์ 
วรภมร  วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2564▼
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▲คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก เข้าร่วมโครงการทบทวนแนวทางการใช้
ฟลูออไรด์ส�าหรับเด็ก 2565  ทันตแพทยสมาคมฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565  

▲โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Standard Setting, Grading 
and Acceptability index โดย ผศ.ทพ.ดร.ศุภชัย ชื่นจิตรวงษา 
วันที่ 18-19 สิงหาคม 2564

▲คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบ สาขาทันตกรรมส�าหรับเด็ก 
เข้าร่วมโครงการทบทวนแนวทาง
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด
ฟันผุ ทันตแพทยสมาคมฯ ในวันท่ี 
8 มิถุนายน 2565
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
ทันตกรรมจัดฟนั

 1   ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์  โชติกเสถียร ประธาน

 2   รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ทันตแพทย์หญิง สมใจ  สาตราวาหะ รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนิรมล  ช�านาญนิธิอรรถ เหรัญญิก

 4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรชยา  จินตวลากร เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงชิดชนก  ลีธนะกุล

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์อุดม  ทองอุดมพร

 7   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไพบูลย์  เตชะเลิศไพศาล 

 8   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงมารศรี  ชัยวรวิทย์กุล

 9   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์มนเทียร  มโนสุดประสิทธิ์

10  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พูนศักดิ์  ภิเศก

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พีรพงศ์  สันติวงศ์

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงนงลักษณ์  สมบุญธรรม 

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงรัชวรรณ  ตัณศลารักษ์

14  ทันตแพทย์หญิงนฤมล  ทวีเศรษฐ์

15  ทันตแพทย์ชัยพล  ฉวีวรรณากร

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาทันตกรรมจัดฟนั วาระที ่7

สาขาทันตกรรมจัดฟันขอส่งสรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 

ดังเอกสารแนบ

รายนามอนุกรรมการ
 1   ศ.ทพ. ธีรวัฒน์  โชติกเสถียร   ประธานอนุกรรมการ

 2   รศ.(พิเศษ) ดร. ทพญ. สมใจ  สาตราวาหะ อนุกรรมการ

 3   ผศ.ทพญ. นิรมล  ช�านาญนิธิอรรถ  อนุกรรมการ และเหรัญญิก 

 4   ศ.ทพ.มนเทียร มโนสุดประสิทธิ์  อนุกรรมการ

 5   ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม  อนุกรรมการ 

 6   รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล  อนุกรรมการ

 7   รศ.ทพ.ดร.อุดม  ทองอุดมพร  อนุกรรมการ

 8   รศ.ทพญ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล  อนุกรรมการ

 9   รศ.ทพ.ดร.ไพบูลย์  เตชะเลิศไพศาล  อนุกรรมการ

10  ผศ.ดร.ทพ. พีรพงศ์ สันติวงศ์  อนุกรรมการ

11  ผศ.ทพญ.รัชวรรณ  ตัณศลารักษ์   อนุกรรมการ

12  รศ.ทพ.ดร.พูนศักดิ์  ภิเศก   อนุกรรมการ

13  อ.ทพ.ชัยพล  ฉวีวรรณากร   อนุกรรมการ

14  ทพญ. นฤมล ทวีเศรษฐ์   อนุกรรมการ

15  ผศ.ดร.ทพญ. รชยา จินตวลากร  อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

สาขาทันตกรรมจัดฟัน ขอแจ้งผลงานระหว่างปี 2563-2565 ดังนี้ 
 1   การจัดสอบเพื่อวุฒิบัตร อนุมัติบัตร (ภาคผนวก: ตาราง 1)

•   วุฒิบัตร: ข้อเขียน =   53 คน  / ปากเปล่า =   26 คน

•   อนุมัติบัตร: ข้อเขียน =  28 คน  / ปากเปล่า =  11 คน

 2   ประเมินคุณภาพสถาบัน Residency Training หลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมจัดฟัน

คณะทันตแพทยศาสตร์

•   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

•   มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

 3   รับรองหลักสูตรต่างประเทศ รับรองหลักสูตรจ�านวน 4 ราย ไม่รับรองหลักสูตร 1 ราย 
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 4   โครงการสัมมนาอนุกรรมการ: จ�านวน 1 เรื่อง

สัมมนาเรื่อง การพัฒนางานการสอบ และประเมินผล เพื่อวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรม

จัดฟัน ณ. The Riverie by Katathani จังหวัดเชียงราย วันที่ 8-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 5   จัดประชุมคณะอนุกรรมการ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมเพื่อพิจารณาผลสอบ และเรื่อง

เพื่อพิจารณาอื่นๆ เป็นแบบ online 

 6   ปรับปรุงการสอบ

•   ปรับปรุงรูปแบบรายงานผู้ป่วยเพื่อให้คลอบคลุมและได้มาตรฐานทันต่อยุคสมัย

•   แก้ไขปรับปรุง File ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ปีละ 1 ครั้ง

•   ปรับปรุงวิธีการจัดสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ระบาดของโควิท-19

การสอบข้อเขียน: จัดการสอบหลายสถาบันตามมหาวิทยาลัย (มหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น 

                              สงชลา นเรศวร)

การสอบปากเปล่า : จัดให้มีการน�าเสนอและตอบค�าถามปากเปล่าผ่านระบบ online

 7   ให้ความเห็นทางวิชาการ

•   ปรับเปลี่ยนวิธีการให้ความเห็นทางวิชาการ โดยเน้นให้ความเห็นทางวิชาการร่วมกัน

จากที่ประชุม แล้วส่งผลสรุปเป็นจดหมายตอบกลับ

•   case ร้องเรียน ทันตแพทยสภา จ�านวน 9 ครั้ง  

•   พยานศาล จ�านวน 1 ครั้ง โดยไปให้ความเห็นในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ คดีที่ทันตแพทยสภา

ถูกฟ้อง ในศาลปกครอง

 8   ปรับปรุงระบบสารสนเทศ

เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดท�าระเบียบระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

 9   การรับนักศึกษาเพื่อเข้าฝึกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร ประจ�าปี 2563-2565 (ภาคผนวก: ตาราง 2)

(จ�านวนสมัคร  381  ราย / จ�านวนรับ 51 ราย)

 10  จัดท�าร่าง หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรกลาง) หลักสูตรปรับปรุง

ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2565 และรับรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา 

นเรศวร และ จุฬาลงกรณ์

 11  สรุปการท�างานของคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย (อพว) ของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 

สาขาทันตกรรมจัดฟัน (พย. 2563 – สค. 2565) ภาคผนวก ข้อ 11:

•   การพิจารณาเอกสารงานวิจัย ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก จ�านวน 7 ราย

•   การพิจารณารับรองผลงานวิจัยของผู้สมัครสอบปากเปล่าเพื่ออนุมัติบัตร จ�านวน 8 ราย
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•   การพิจารณารับรองผลงานตีพิมพ์ หรือ หนังสือตอบรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของ

ผู้ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ  จ�านวน 45 ราย

12  รายงานจากเหรัญญิกคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแสดงความรู้ความช�านาญ 

สาขาทันตกรรมจัดฟันระหว่างปี 2563 – 2565 (ภาคผนวก: ตาราง 3)

ภาคผนวก: ตาราง 2 

ภาคผนวก: ตาราง 1

ข้อเขียน ปากเปล่า ข้อเขยีน
&ปากเปล่า รวม หมายเหตุ

สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 1

วุฒิบัตร 35 35 ไม่ผ่าน =1 ข้อเขียน

อนุมัติบัตร 5 5 ไม่ผ่าน =1 ข้อเขียน

รวม 40 40

สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 2

วุฒิบัตร 14 14

อนุมัติบัตร 9 9

รวม 23 23

สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 2

วุฒิบัตร 18
12 

(รอตีพิมพ์ 2)
30

อนุมัติบัตร 13 2 15 ไม่ผ่าน =1 ข้อเขียน

รวม 31 14 45

รวม 2563-2564 71 37 108
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ภาคผนวก: ข้อ 11. สรุปการท�างานของคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย (อพว) 
ของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน สาขา ทันตกรรมจัดฟัน (พย 2563 - สค 2565) 
11.1   การพิจารณาเอกสารงานวิจัยของผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามเกณฑ์การสอบ

ก่อนปี.2561  ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 7 ราย

อพว สาขาทันตกรรมจัดฟัน พิจารณาเอกสารงานวิจัยของผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร

ตามเกณฑ์ การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 และเห็นชอบให้เสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรม

และสอบ สาขาทันต กรรมจัดฟัน และคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้

ความเห็นชอบ จ�านวนท้ังหมด 7 ราย โดยมีผู้ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้มีคุณวุฒิเทียบเท่า

ปริญญาเอก จ�านวน 4 ราย ตามประกาศส�านักงานปลัดประทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 

และ นวัตกรรม ข้อมูลวันที่ 14 มิย 2564 ได้แก่

1   ทพ. กฤษฎี ปัณณะรัส   2   ทพญ. กัลยา อินทรีย์

3   ทพ. ธนิต เจริญรัตน์   4   ทพญ. นิรมล ช�านาญนิธิอรรถ

และ รอการประกาศ 3 ราย ได้แก่

5   ทพ. ชัยพล ฉวีวรรณาการ   6   ทพ. บริสรณ์ อุดมธนาภรณ์

7   ทพ. ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

11.2  การพิจารณารับรองผลงานวิจัยของผู้สมัครสอบปากเปล่าเพื่ออนุมัติบัตร

อพว สาขาทันตกรรมจัดฟัน พิจารณารับรองผลงานวิจัยของผู้สมัครสอบปากเปล่าเพื่ออนุมัติ

บัตรฯ ซึ่งงานวิจัยมีคุณสมบัติตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์

วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2560   

จ�านวน 8 ราย ได้แก่

1   ทพ. วิเศษพล สุทธิเดชานัย   2   ทพ. ธนวุฒิ คองประเสริฐ

3   ทพญ. นันทรัตน์ อภิวันทนกุล  4   ทพญ. เนาวรัตน์ แสนจันดี

5   ทพญ. เพ็ชรไพลิน ภู่สันติสัมพันธ์  6   ทพญ. วณิชชญา ตั้งส�าเริงวงศ์

7   ทพ. ต้นฝน ดามัง    8   ทพ. ภัณฑิล อึงขจรกุล

11.3  การพิจารณารับรองผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ หนังสือตอบรับตีพิมพ์

เผยแพร่ผลงานวิจัย ของผู้ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ

อพว สาขาทันตกรรมจัดฟัน พิจารณารับรองการท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้านตาม

ขั้นตอน และรับรองผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมจัดฟันที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ หนังสือตอบรับ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยของผู้ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตาม

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการและ เงื่อนไขในการสอบ
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เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมจัดฟัน พ.ศ. 2560 จ�านวน 45 ราย ดังนี้

•   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   จ�านวน  3 ราย 

•   มหาวิทยาลัยมหิดล    จ�านวน 22 ราย 

•   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ�านวน 6 ราย 

•   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จ�านวน 5 ราย 

•   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จ�านวน 5 ราย 

•   มหาวิทยาลัยนเรศวร   จ�านวน 4 ราย 

ภาคผนวก: ตาราง 3  รายงานจากเหรัญญิกคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
แสดงความรู้ความช�านาญ สาขาทันตกรรมจัดฟัน  ระหว่างปี 2563 - 2565

งบด�าเนินการ งบสัมมนา ค่าตอบแทนการรับรองหลักสูตร ค่าตอบแทนในการด�าเนินการ

สอบข้อเขียน และค่าตอบแทนในการด�าเนินการสอบปากเปล่า เป็นดังตาราง

รายการ รับ จ่าย คงเหลือ หมายเหตุ

ปี 2563 (ม.ค. - ธ.ค. 63)

งบด�าเนินการ 140,000.00 66,192.00 73,808.00 คืนราชวิทยาลัยฯ

งบสัมมนา - - -

ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนการรับรองหลักสูตร
   ค่าตอบแทนการสอบข้อเขียน
   ค่าตอบแทนการสอบปากเปล่า
   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานสอบ

3,000.00
9,200.00

46,000.00
2,400.00

3,000.00
9,200.00

46,000.00
2,400.00

-
-
-
-

จ่ายอนุกรรมการฯ
จ่ายอนุกรรมการฯ
จ่ายอนุกรรมการฯ
จ่ายเจ้าหน้าที่

ปี 2564 (ม.ค. - ก.ย. 64)

งบด�าเนินการ 105,000.00 18,600.00 86,400.00 คืนราชวิทยาลัยฯ

งบสัมมนา - - -

ค่าตอบแทน
   ค่าตอบแทนการรับรองหลักสูตร
   ค่าตอบแทนการสอบข้อเขียน
   ค่าตอบแทนการสอบปากเปล่า
   ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยงานสอบและพิมพ์งาน

9,000.00
8,200.00

30,000.00
1,900.00

9,000.00
8,200.00

30,000.00
1,900.00

-
-
-
-

จ่ายอนุกรรมการฯ
จ่ายอนุกรรมการฯ
จ่ายอนุกรรมการฯ
จ่ายเจ้าหน้าที่

ปี 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

งบด�าเนินการ 140,000.00 103,439.74 36,560.26

งบสัมมนา 50,000.00 50,000.00 -

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2565
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
ทันตกรรมประดิษฐ์

 1   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ดนัย  ยอดสุวรรณ  ประธาน

 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สรรพัชญ์  นามะโน  รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพรธิดา  วิสุทธิวัฒนากร เหรัญญิก

 4   อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิมพ์ร�าไพ  โรจนกิจ  สินธวาชีวะ เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์คลินิก ดร.ทันตแพทย์วิชญ  กาญจนะวสิต

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นิยม  ธ�ารงค์อนันต์สกุล

 7   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์นิวัตร  จันทร์เทวี

 8   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงมาริสา  สุขพัทธี

 9   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชัยมงคล  เปี่ยมพริ้ง

10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต  จิรจริยาเวช

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ไพฑูรย์  ดาวสดใส

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์โชติรส  คูผาสุข

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์จักรี  องค์เทียมสัคค์

14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ไชยวุฒิ  พฤกษ์งามพันธ์

15  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิสัยศิษฏ์  ชัยจรีนนท์

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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 1   ผลการด�าเนินงาน ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช�านาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์และเกณฑ์สถาบัน

ฝึกอบรม พ.ศ. 2565

 2   ปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ 

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5 สถาบัน

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรรมหาวิทยาลัย

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 3   (หลักสูตรใหม่) หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม พ.ศ.2565 

 4   ปรับปรุง ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไข

ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบ วิชาชีพทันตกรรม 

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2565 และปรับ selected reading 

 5   จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมทันตกรรมประดิษฐ์ประจ�าปี 

2563 - 2565 จ�านวน 17 ครั้ง 

 6  จัดการสัมมนาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ ซิมโฟนี อ๊อฟ เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี

 7     จัดสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี 2563-2565 จ�านวน 4 ครั้ง 

 8     ประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 5 สถาบัน 

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

•   สถาบันทันตกรรม กรมอนามัย (สถาบันใหม่) 

 9  ส่ง ศ.คลินิก ดร.นพ.วิชญ กาญจนวสิต เป็นผู้แทนจากราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 22 ทันตภัณฑ์ 

 10  ผู้แทนสาขา (ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน) ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาประธาน และ

รองประธานราชวิทยาลัย วาระ 8 และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาต่างๆ วาระ 8

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ วาระที ่7
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 11  ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน อ.ดร.ทพญ.พิมพ์ร�าไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ บรรยายงานประชุม

วิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์ประจ�าปี 2562

 12   ส่ง อ.ดร.ทพญ.พิมพ์ร�าไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ บรรยายงานประชุมวิชาการสมาคมทันตกรรมไทย 

Ladies in Prosthodontics วันที่ 10 กันยายน 2563

 13  ส่ง ผศ.ทพ.จักรี องค์เทียมสัคค์ รศ.ทพ.ดนัย ยอดสุวรรณ ผศ.ทพ.สรรพัชญ์ นามะโน 

อ.ดร.ทพญ.พิมพ์ร�าไพ โรจนกิจ สินธวาชีวะ ผศ.ทพญ.มาริสา สุขภัทธี บรรยายงานประชุม

วิชาการสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย 4 Pillars of Prosthodontics วันที่ 20 กันยายน 2564

 14   ส่ง รศ.ทพ.ดร. นิยม ธ�ารงอนันต์สกุล ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง บรรยายงานประชุมวิชาการ

สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย วันที่ 25 ตุลาคม 2564 Failures in Prosthodontics

15  ส่ง ผศ.ทพ.ดร.ไชยวุฒิ พฤกษ์งามพันธ์ ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพริ้ง รศ.ทพ.ดร.นิยม 

ธ�ารงอนันต์สกุล บรรยาย งานประชุมวิชาการราชวิทยาลัยทันตแพทย์ประจ�าปี 2564

 16  ส่ง รศ.ทพ.ดร. นิยม ธ�ารงอนันต์สกุล ผศ.ทพ.ดร.ชัยมงคล เปี่ยมพร้ิง บรรยายงานประชุม

วิชาการสมาคมทันตกรรมประดิษฐ์ไทย วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 Dairy Toothsie in 

Prosthodontics

สัมมนาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ความรู้ความช�านาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 

29-30 สิงหาคม 2565 ณ ซิมโฟนี อ๊อฟ เดอะ ซี จังหวัดชลบุรี



ผลการด�าเนินงาน (พ.ศ. 2562-2565)82

ผลการด�าเนินงาน

สาขา
ทันตสาธารณสุข

 1   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทรงชัย  ฐิตโสมกุล  ประธาน

 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐวุธ  แก้วสุทธา  รองประธาน

 3   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงทิพนาถ  วิชญาณรัตน์ เหรัญญิก

 4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยะนารถ  จาติเกตุ เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุดาดวง  กฤษฎาพงษ์

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานุช  ปิติพัฒน์

 7   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุกัญญา  เธียรวิวัฒน์

 8   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ทรงวุฒิ  ตวงรัตนพันธ์

 9   อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงมัทนา  เกษตระทัต

10  อาจารย์ ทันตแพทย์พิศักดิ์  องค์ศิริมงคล

11  ทันตแพทย์หญิงจันทนา  อึ้งชูศักดิ์

12  ทันตแพทย์หญิงปิยะดา  ประเสริฐสม

13  ทันตแพทย์หญิงเพ็ญแข  ลาภยิ่ง 

14  ทันตแพทย์สุธา  เจียรมณีโชติชัย 

15  อาจารย์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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ผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตสาธารณสุข วาระที่ 7 

ระหว่างปี พ .ศ. 2562 – 2565 ได้ด�าเนินการตามข้อเสนอเชิงการพัฒนาจากการด�าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ฯ วาระท่ี 6 (พ.ศ. 2558-2561) ผ่านการประชุมจ�านวน 

27 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1   ทบทวนและปรับความสามารถด้านทันตสาธารณสุข (Competency) โดยการทบทวน

ความสามารถด้าน

ทันตสาธารณสุขของ

ประเทศต่าง ๆ และ

ปรับความสามารถด้าน

ทันตสาธารณสุขใหม่ 

ดังภาพ

2   ทบทวน Reading list ให้ทันสมัย โดยมีจ�านวน Reading List ใหม่ 57 เรื่อง แบ่งเป็น 

ต้องอ่าน 26 เรื่อง  ควรอ่าน 22 เรื่อง และแนะน�า 9 เรื่อง 

3   พัฒนาระบบการรับสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ให้ผู้สมัครสอบสามารถ

ส่งเอกสารประกอบการรับสมัครครบ และสะดวกต่อการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สอบ โดยประชุมร่วมกับ

ผู้ดูแลระบบของราชวิทยาลัย พัฒนาระบบการรับ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ 

•   ต้องมีแฟ้มผลงานของทันตแพทย์สาขาทันตสาธารณสุข ทุกการสอบ

•   ต้องมีใบรับรองสัดส่วนผลงานตีพิมพ์ กรณีสอบปากเปล่า

•   ต้องมีใบรับรองสัดส่วนผลงานของรายงานที่ใช้สอบปากเปล่า กรณีสอบปากเปล่า

•   ต้องมีรายงานที่ใช้สอบปากเปล่า กรณีสอบปากเปล่า

•   ก�าหนดให้ผู้สมัครสอบต้องท�าตาม เอกสารภาคผนวก ช (checklist)

•   เพ่ิมข้อความให้เห็นชัดเจนว่า “ในกรณีที่เอกสารไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง อนุกรรมการ

ขอสงวนสิทธิในการไม่พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร”

•   ส่งข้อความไปยังผู้สมัครเพ่ือตรวจสอบและให้เอกสารทุกชนิด upload ในระบบ 

รวมทั้งแจ้งจ�านวนเอกสารที่สามารถส่งเป็น file ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจ�านวนรูปเล่ม

เท่าที่จ�าเป็น

สรุปผลการด�าเนินงาน คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาทันตสาธารณสุข วาระที ่7
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Content Weight (%) Time (Minute)

1 Biological science for dental public health 10 20

2 Oral epidemiology & research methodology    25 45

3 Oral health promotion + Oral health communication 20 35

4 Dental public health administration & development 15 25

5 Oral health care system 20 35

6 Ethics and professionalism 10 20

Total 100 180

4   พัฒนาข้อสอบและการจัดท�าคลังข้อสอบเพื่อให้ได้มาตรฐานและตรงกับ Reading 

list โดยการประชุมจ�านวน 3 ครั้ง ผลที่ได้คือ 

มีการปรับแนวการออกข้อสอบเป็นเชิงคิดวิเคราะห์สถานการณ์เพ่ือประยุกต์ใช้องค์ความรู้

ด้านทันตสาธารณสุขมากขึ้น และปรับวิธีการออกข้อสอบโดย (1) แบ่งเนื้อหา การสอบเป็นกลุ่มๆ 

(2) แบ่งกรรมการเป็นกลุ่มย่อยเพื่อรับผิดชอบออกข้อสอบในเนื้อหานั้น ๆ พร้อมแนวค�าตอบก่อน 

(3) น�าข้อสอบแต่ละกลุ่มให้กรรมการทั้งชุดพิจารณาร่วมกัน ช่วยกันปรับและเลือกข้อสอบที่เหมาะสม

ส�าหรับการสอบในแต่ละครั้ง และ (4) จัดท�าเป็นคลังข้อสอบที่ได้มาตรฐาน

5   ปรับการสอบข้อเขียน โดยการเพิ่มเวลาในการสอบให้เหมาะสมกับการท�าข้อสอบ จากเดิม 

3 ชม เป็น 6 ชม เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาการสอบ ดังนี้

6   ปรับเกณฑ์การให้คะแนนเอกสารรายงานวิจัยและรายงานโครงการส�าหรับการสอบ

ปากเปล่า ท�าให้การประเมินมีความสอดคล้องเหมาะสมและเป็นธรรมส�าหรับการสอบปากเปล่า

ในแต่ละประเภท

7   จัดท�าข้อมูลค�าชี้แจงการสอบส�าหรับผู้สอบเพื่ออนุมัติบัตร/วุฒิบัตรล่วงหน้า 

เพื่อแจ้งรายละเอียดการสอบทุกครั้ง 

8   จัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการทางทันตสาธารณสุขแก่ทันตบุคลากรและส่งเสริมการสอบ

เพือ่อนุมตับิตัร/วฒุบิตัร ด้วยการจดัอบรมด้านทันตสาธารณสขุแบบเข้มข้นร่วมกับชมรมทนัตสาธารณสขุ

แห่งประเทศไทย จ�านวน 4 ปี ท�าผู้สอบสามารถสอบผ่านเป็นผู้เชี่ยวชาญฯ เพิ่มขึ้น 

9   พิจารณาปรับหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมและเกณฑ์สถาบันฝึกอบรมสาขาทันตสาธารณสุขให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลาง

ของราชวิทยาลัย พ.ศ. 2564

 10  เพิ่มการเข้ารับการฝึกอบรม โดย (1) ประชุมร่วมกับสมาพันธ์ทันตแพทย์กระทรวง

สาธารณสุข เพื่อเพิ่มบทบาทเป็นสถาบันสมทบ (2) ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรม (3) ยกเลิก

เกณฑ์เดิมผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมก�าหนดไว้ว่า ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี เป็นให้ผู้ที่
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จบปริญญาตรีทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้เลย และ (4) ปรับปรุง

หลักสูตรและรูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของทันตแพทย์

ในกระทรวงสาธารณสุข

ร่วมประชุมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ เช่น การจัดท�าค�าแนะน�า

เรื่องการด�าเนินงานทันตสาธารณสุขในช่วงสถานะการณ์โควิด การจัดท�าแนวทางการประเมิน

ความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ และแนวทางการใช้ฟลูออไรด์ในทางทันตกรรม การจัดท�าแนวทาง

การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

การจัดท�าแนวทางการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคฟันผุในเด็กปฐมวัย สนับสนุนการผลักดันสิทธิประโยชน ์

ด้านส่งเสริมสุขภาพช่องปาก : การคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก การประเมินความพร้อม

ของการจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก และบริการขัดและท�าความสะอาดฟัน ส�าหรับกลุ่มอายุ 

25-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ให้ข้อเสนอแนะการด�าเนินงาน tele-dentistry และ Global Health 

Strategy ตาม Oral Health Resolution from WHA74  เป็นต้น
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ผลการด�าเนินงาน

สาขา
วิทยาเอ็นโดดอนต์

 1   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงคุณหญิงเมตตจิตต์  นวจินดา ประธาน

 2   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ศุภชัย  สุทธิมัณฑนกุล รองประธาน

 3   อาจารย์ ทันตแพทย์ศิรวุฒิ  หิรัญอัศว์   เหรัญญิก

 4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงชินาลัย  ปิยะชน  เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงสายสวาท  ทองสุพรรณ

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์วีระ  เลิศจิราการ

 7   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงปิยาณี  พาณิชย์วิสัย

 8   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกัลยา  ยันต์พิเศษ

 9   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจีรภัทร  จันทรัตน์

10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภูมิศักดิ์  เลาวกุล

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ภาณุพงษ์  จิรเดโชชัย

12  อาจารย์ ทันตแพทย์ชิตพล  ชัยมานะการ

13  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงถนอมศุก  เจียรนัยไพศาล

14  อาจารย์ ทันตแพทย์นรชัย  วงศ์กรเชาวลิต

15  ทันตแพทย์หญิงน�้าฝน  สุขเกษม

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ



คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที ่7 87

ปี พ.ศ.2562
1   พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ กรณีเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบ

จรรยาบรรณ และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 1 ราย

ปี พ.ศ.2563
1   ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร 

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563

2   ด�าเนินการประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 

3   ด�าเนินการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี พ.ศ.2563  การสอบข้อเขียน จ�านวน

ผู้มีสิทธิ์สอบ 5 ราย สอบผ่านข้อเขียน 5 ราย  การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย จ�านวนผู้มีสิทธิ์สอบ 

11 ราย สอบผ่าน 9 ราย

ปี พ.ศ.2564
1   ด�าเนินการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี พ.ศ.2564  การสอบข้อเขียน จ�านวน

ผู้มีสิทธ์ิสอบ 18 ราย สอบผ่านข้อเขียน 13 ราย  การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย จ�านวน

ผู้มีสิทธิ์สอบ 14 ราย สอบผ่าน 14 ราย

2   ด�าเนินการด้านวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประจ�าปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

โดยมี รศ.ดร.ทพ.เอกรัฐ ภัทรธราธิป  อ.ทพญ.อรอนงค์ ศิลโกเศศศักดิ์ และ อ.ทพ.ปกิต  ตุ้งสวัสดิ์  

เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกัน หัวข้อเรื่อง Periapical Lesion: Endodontic VS Non endodontic

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ วาระที ่7
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3   พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ในประเด็นเกี่ยวกับการรักษา

คลองรากฟันในคดีหมายเลขด�าที่ ผบ.3386/2563 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  และพิจารณาส่ง 

ศ.คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์ ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล เป็นพยานผู้เชี่ยวชาญ ตามที่ราชวิทยาลัยฯร้องขอ

ปี พ.ศ.2565
1   ตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรทันตแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาวิทยา

เอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 12 มกราคม 2565 (สถาบันใหม่)

2   โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การปรับปรุง

ระเบียบการสอบ และ Reading 

list สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต ์

วันท่ี 20 กันยายน 2565 ณ 

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

3   โครงการสัมมนา 

เรื่อง “การปรับปรุงข้อสอบ

ข้อเขียนและพัฒนาคลังข้อสอบ  

วันที่ 22-23 สิงหาคม 2565  

และ วันที่ 19 กันยายน 2565 

ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
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4   ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร ปี พ.ศ.2565 เพื่อให้

สอดคล้องกับหลักสูตรกลางของราชวิทยาลัยฯที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2565

5   ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร ปี พ.ศ.2565 

ของสถาบันฝึกอบรมฯ ท้ัง 4 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรกลางของสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

พ.ศ.2565

6   ด�าเนินการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร/วุฒิบัตร ประจ�าปี พ.ศ.2565 การสอบข้อเขียน จ�านวน

ผู้มีสิทธิ์สอบ 7 ราย สอบผ่าน 6 ราย  การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย ผู้มีสิทธิ์สอบจ�านวน 11 ราย 

สอบผ่าน 11 ราย

7   ปรับปรุง Recommended reading list ของสาขาวิทยาเอ็นโดอนต์ ปี พ.ศ.2565

8   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Prefabricated post cementation and core built-up 

in endodontically treated tooth: Choosing of suitable materials and techniques” วันจันทร์ที่ 

21 พฤศจิกายน  2565  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  จัดส�าหรับทันตแพทย์ที่ได้รับ

วุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ เพื่อให้ทันตแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตร 

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพ

คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯ 

สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 

วาระ ปี พ.ศ.2562-2565
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ผลการด�าเนินงาน

สาขา
ทันตกรรมหัตถการ

 1   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ชลธชา  ห้านิรัติศัย  ประธาน

 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริจันทร์  เจียรพุฒิ เหรัญญิก

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวัชราภรณ์  คูผาสุข  เลขานุการ

 4   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงชโณทัย  เฮงตระกูล

 5   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวิมล  ศรีสวัสดิ์

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงรังสิมา  สกุลณะมรรคา

 7   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พิศลย์  เสนาวงษ์

 8   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวาสนา  พัฒนพีระเดช

 9   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์มนตรี  จันทรมังกร

10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวีระพร  วีระประวัติ

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พงศ์  พงศ์พฤกษา

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกรกมล  สุขจิตร

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงมุรธา  พานิช

14  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ  เชิดสถิรกุล

15  อาจารย์ ทันตแพทย์บุณฑริก  นิยติวัฒน์ชาญชัย*

*หมายเหตุ   อนุกรรมการโดยต�าแหน่งประธานหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     รศ.ทพ.ดร. ชัยวัฒน์  มณีนุษย์ พย 2562 ถึง กย 2564
     อ.ทพ. บุญฑริก  นิยติวัฒน์ชาญชัย       ตค 2564  ถึง พย 2565

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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การด�าเนินงาน
 1   ประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ�านวน 26 ครั้ง

พ.ศ. 2562 (เริ่มการด�าเนินงาน ธค. 2562)     ไม่มีการประชุม

พ.ศ. 2563                                             9 ครั้ง

พ.ศ. 2564                                             9 ครั้ง

พ.ศ. 2565 (หมดวาระ 2565)                      8 ครั้ง

 2   ปรับปรุงระเบียบการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรฯ  2 ครั้ง

ครั้งที่ 1  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

สาขาทันตกรรมหัตถการ ปี 2564 เพื่อปรับเกณฑ์การสอบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรม

หัตถการ สืบเนื่องจากปัญหาในการหาเคสผู้ป่วยเพื่อน�ามาเป็นเคสสอบกรณีของ Extensive 

amalgam restoration และเคสผู้ป่วยกรณี Diastema closure ที่เดิมก�าหนดความกว้าง

ของช่องห่าง 2 มิลลิเมตรโดยให้มีเปลี่ยนแปลงดังนี้  Extensive amalgam restoration เปลี่ยนเป็น 

Direct extensive posterior restoration และ Direct diastema closing restoration (resin 

composite) ให้มีการเพิ่มเติมลักษณะเคสผู้ป่วยเป็น 2 ลักษณะ คือ Median diastema 

ซึ่งไม่ก�าหนดระยะห่างของช่องว่าง หรือ Diastema ต�าแหน่งอื่นนอกจากข้อ 1 ที่มีความกว้าง

ของช่องห่างระหว่างฟันไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

ครั้งที่ 2  ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

สาขาทันตกรรมหัตถการ ปี 2565 โดยปรับจากระเบียบปี 2564  ให้มีการเปลี่ยนวิธีการส่งข้อมูล

ผู้ป่วยที่ท�าการรักษาเพื่อใช้ในการสอบฯ ให้เหมาะสมและสะดวกกับผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ โดยแก้ไขจากเดิมให้ส่งข้อมูลเป็นแผ่นซีดี ให้เปลี่ยนเป็น

ส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

 3   ปรับปรุงเกณฑ์กลางหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ 

โดยปรับเกณฑ์กลางหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ 

ปี 2558 เป็นเกณฑ์กลางหลักสูตรฯ ปี2565 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลางหลักสูตรการฝึกอบรม

ทันตแพทย์ประจ�าบ้านฯ ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ปี 2564 และปรับหลักสูตร

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านสาขาทันตกรรมหัตถการของสถาบันฝึกอบรม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กลาง

หลักสูตรฯ

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
สาขาทันตกรรมหัตถการ วาระที ่7



ผลการด�าเนินงาน (พ.ศ. 2562-2565)92

 4   การประเมิน และ รับรองสถาบันการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านฯ สาขาทันตกรรม

หัตถการ

4.1 ประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตร 

สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธค. 2564 ภายหลัง

การเปิดหลักสูตรครบ 5 ปี

4.2 ประเมินการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรสาขาทันตกรรม

หัตถการของภาควิชาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดยการพิจารณาหลักสูตรฯ และความพร้อมของสถาบัน 

 5   การให้ความเห็นทางวิชาการ

5.1 การส่งอนุกรรมการสาขาทันตกรรมหัตถการเพื่อเข้าร่วมประชุมเรื่องการใช้วัสดุ ทางเลือก 

ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอนามัย เมื่อวันที่ 26 มิย. 2563 

5.2 จัดท�าแนวทางปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรมหัตถการ ในสถานการณ์ปกติรูปแบบใหม่ 

(new normal) สิงหาคม 2563 

5.3 ให้ความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญไปเป็นพยานศาล ตามค�าขอของศาลแพ่งฯ โดยส่งตัวแทน

จากคณะอนุกรรมการสาขาฯ เพื่อให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญสาขาทันตกรรมหัตถการ

ระหว่างปี พศ 2564-2565 จ�านวน 2 ครั้ง

5.4 จัดวิทยากรบรรยายในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2565 ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ 

ในหัวข้อ Bio-Mimetic Dentistry: Is it right for you  พย. 2565

5.5 ร่างหลักเกณฑ์การรักษาทางทันตกรรมหัตถการและค่ารักษาของส�านักงานกองทุนเงินทดแทน 

ส�านักงานประกันสังคม 

5.6 ประธานฯ บรรยายในงานประชุมวิชาการ online จัดโดยชมรมทันตกรรมหัตถการฯ ในหัวข้อ

ที่เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ ในหัวข้อ 

“เตรียมตัวอย่างไรก่อนการสอบบอร์ด” วันที่ 31 ตค. 2564

 6   จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านฯ สาขาทันตกรรม

หัตถการ ปีการศึกษา 2563-2565 

 7   จัดสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความช�านาญในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรม   สาขา

ทันตกรรมหัตถการ ปี 2563-2565

รูปภาพ ► 
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมหัตถการ ประชุมและถ่ายภาพร่วมกับประธาน

และรองประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พย. 2562
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

 1   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์กิตติพงษ์  ดนุไทย  ประธาน

 2   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงโสภี  ภูมิสวัสดิ์  รองประธาน

 3   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์เอกรัฐ  ภัทรธราธิป  เหรัญญิก

 4   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง พรพรรณ  พิบูลย์รัตนกิจ เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์วิจิตรศักดิ์  โชลิตกุล

 6   ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงกอบกาญจน์  ทองประสม

 7   ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์  บัวจีบ

 8   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.สุนทรา  พันธ์มีเกียรติ

 9   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุพานี  ธนาคุณ

10  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรวุฒน์  พงษ์ศิริเวทย์

11  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสมศรี   โรจนวัฒน์ศิริเวช

12  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสั่งสม  ประภายสาธก

13  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจิรา  กิติทรัพย์กาญจนา

14  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงระวีวรรณ  อารยะสันติภาพ

15  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงอรุณวรรณ  หล�าอุบล

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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1   การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาข้อสอบให้ได้มาตรฐานและการวิเคราะห์ข้อสอบ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2   ปรับปรุง reading list ส�าหรับผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรของสาขาวิทยาการ

วินิจฉัยโรคช่องปาก

3   จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และเกณฑ์สถาบันฝึกอบรม 

พ.ศ. 2565 (ปรับปรุง)

4   พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2565

5   พิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตร

นานาชาติ) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขนง

วิชาเวชศาสตร์ช่องปาก, รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, พยาธิวิทยาช่องปาก เพื่อให้

ทันตแพทย์ท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา

และราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยสามารถขอสอบเพ่ืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

6   ส่งผู้แทนเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการจัดการบทความวิชาการเพื่อจัดท�าแบบทดสอบออนไลน์ 

ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ วาระที่ 9

7   ส่งวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Puzzle in oral lesion V-oral health: A window to 

the general health และ Periapical lesions: Endodontic vs Non-endodontic origin ในงาน

ประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประจ�าปี 2564

8   ส่งวิทยากรในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก เพ่ือเป็นวิทยากรร่วมกับสาขาทันตสาธารณสุข 

และปริทันตวิทยา ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้า นักสูบรุ่นใหม่ และสุขภาพสังคมไทยส�าหรับ

งานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประจ�าปี 2565

9   ส่งวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Puzzle in oral lesion VI ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยประจ�าปี 2565

10  พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครสอบท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ

เพื่อการสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 3 คน 

11  พิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาฝึกอบรมของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน หลักสูตรการฝึกอบรม

ทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
สาขาสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก วาระที ่7
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สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จากหลักสูตรอื่น ให้เป็นไปตามรายระเบียบการเทียบโอนรายวิชา

12  คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน (อพว.) สาขาวิทยาการวินิจฉัย

โรคช่องปาก ท�าหน้าที่พิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบต่อเอกสารงานวิจัยของทันตแพทย์

ประจ�าบ้าน

13  ด�าเนินการจัดการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในสาขา

วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ซึ่งในวาระนี้ ด�าเนินการสอบทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่

•   การสอบประจ�าปี 2563 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563

•   การสอบประจ�าปี 2564 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564

•   การสอบประจ�าปี 2565 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

มีผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตร/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ในวาระดังกล่าวมีดังนี้

•   อนุมัติบัตร   •   แขนงวิชา เวชศาสตร์ช่องปาก 2 คน

•   วุฒิบัตร   •   แขนงวิชา เวชศาสตร์ช่องปาก 1 คน

•   แขนงวิชา พยาธิวิทยาช่องปาก 2 คน

14   งานอื่น ๆ ตามที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยมอบหมาย

•   ส่งผู้แทนเพื่อประสานงานและให้ข้อมูลการด�าเนินการส่งเสริมการใช้ยาเพื่อขับเคลื่อน

สู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU country) แก่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

•   พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อความค�าเตือนตามกฎหมายของกลุ่มยากันชักหรือ

ยาจ�าพวกรักษาโรคลมบ้าหมู (Antiepileptics) แก่ส�านักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา 

•   ส่งผู้แทนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและพิจารณาเสนอชื่อโรคหายาก (Rare Disease) 

ในการประชุมคณะท�างานพัฒนาระบบบริการและประเภทและขอบเขตบริการ

สาธารณสุขในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหายากฯ เพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก 

•   ส่งผู้แทนเพ่ือไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้ถ้อยค�าต่อศาลปกครองกลาง ในประเด็น

ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

•   ส่งผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต้นฉบับแนวทางการ

จัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากตามหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
ทันตกรรมทัว่ไป

 1   ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงวนิดา  นิมมานนท์  ประธาน

 2   ทันตแพทย์หญิงสุนทรี  ลิ้มสวรรค์    รองประธาน

 3   อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพิมพ์สุภัค  บุญมงคลรักษา  เลขานุการ
       (พ.ศ. 2562-2564)

 4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงอังคณา  แสงปัญญา เลขานุการ
       (พ.ศ. 2565)

 5   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงปิยพรรณา  พุ่มผลึก เหรัญญิก

 6   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงจินตนา  อิทธิเดชารณ

 7   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงดรุณี  โอวิทยากุล

 8   อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงเอศเธระ  ประทีปทองค�า

 9   อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงนัยนา  บูรณชาติ

10  อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุมนา  โพธิ์ศรีทอง

11  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงทวิพร  หอสุวรรณศักดิ์

12  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงกมลรัตน์  ลิมป์ปัทมปาณี

13  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงดลฤดี  ชุมภูรัตน์

14  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงศศิธร  ทวีเดช

15  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงฤทัย  ธนานิธิศักดิ์

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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สถาบันหลักที่เปิดหลักสูตรวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป มี 6 แห่ง
1   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์   4   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
2   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  5   โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
3   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 6   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผลการด�าเนินงาน
 1   จัดประชุมอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯ สาขาทันตกรรมท่ัวไปทุกเดือน 
แบบ onsite และ/หรือ online มีวาระ
การประชุมและรับรองรายงานการประชุม
ทุกครั้ง พร้อมเอกสารในรูปแบบ digital 
ประกอบการประชุมทุกครั้งส�าหรับ
ไว้อ้างอิง  รับข่าวสารได้ทันเวลาจาก
ราชวิทยาลัยสู่อนุกรรมการสาขา 
อีกทั้งมีไลน์กลุ่มเพ่ือให้มีมติการรับรอง

ได้อย่างรวดเร็ว

                            

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
สาขาทันตกรรมทัว่ไป วาระที ่7
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2  พัฒนาการจัดสอบบอร์ดทั้งข้อเขียนและปากเปล่าแบบผสมผสานในรูปแบบ onsite และ online 

โดยมีระบบการควบคุมของการจัดสอบอย่างรัดกุมและเหมาะสม มีการประสานความร่วมมือกับ

อนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ชุดเก่าและชุดปัจจุบัน และคณาจารย์ในสถาบันหลักเพื่อร่วม

เป็นกรรมการสอบบอร์ด

ภาพอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
ชุดเก่าและชุดปัจจุบัน ร่วมเป็น

กรรมการสอบ 

3   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง 

•   วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เรื่อง การส�ารวจ “แก่น” การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเข้าใจ 

(Introduction to Comprehensive Mind) 

•   วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เรื่อง การเข้าถึง “แก่น” การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเข้าใจ 

(Upskills for Comprehensive Mind) 

ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร/

อนุมัติบัตร และหลักสูตรอื่นๆของสาขาทันตกรรมทั่วไป เข้าถึงแก่นของ comprehensive mind 

และมี humanized care ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง

ภาพบรรยากาศสอบข้อเขียน โดยผู้สอบอยู่ในสถาบันของตน และมีอาจารย์ภายในและภายนอกเป็นผู้คุมสอบ

ภาพบรรยากาศสอบปากเปล่า โดยผู้สอบอยู่ในสถาบันของตน มีอาจารย์ภายในควบคุมห้องสอบ และ 
จัดสอบแบบ online
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4   การจัดโครงการสัมมนา วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื ่อง การวางแผนด�าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2563-2565) 
ณ. Buddy Oriental Riverside Hotel อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี             

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 
เมื่อ วันจันทร์ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 
เมื่อ วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ภาพการประชุมสัมมนา เมื่อ วันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ. 2564

5    การจัดโครงการสัมมนา วันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ 
พัฒนาศักยภาพ ระหว่าง 6 สถาบัน ในสาขาทันตกรรมทั่วไป ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ 
กรุงเทพมหานคร

ภาพการประชุมสัมมนา เมื่อ วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565
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คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

6   การปรับปรุงหลักสูตรสาขาทันตกรรมทั่วไป 2 ครั้ง พ.ศ. 2564 และ 2565 ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรกลางของราชวิทยาลัย ฯ ทั้งหมด 6 สถาบัน ได้แก่

•   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์  •   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล •   โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ •   โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

7   การประเมินสถาบันหลัก รวม 3 แห่ง ได้แก่  

•   สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

•   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

สถาบันทันตกรรม 
กรมการแพทย์

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8   ตัวแทนจากราชวิทยาลัยฯ เป็นอนุกรรมการประเมินสถาบันหลักสาขาอื่นๆ รวม 4 แห่งได้แก่

•   สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

•   สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 8 เมษายน 

พ.ศ. 2564

•   สาขาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 17 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2564

•   สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 14 กันยายน 

พ.ศ.2565 

ภาพการประเมินสถาบันหลัก สาขาทันตกรรมทั่วไป

สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ สถาบันทันตกรรม

สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ์ 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาพการประเมินสถาบันหลัก สาขาอื่น ๆ
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9   ปฏิบัติงานตามที่ราชวิทยาลัยขอความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เช่น เป็นตัวแทนของราชวิทยาลัยฯ

ในการสัมมนาเรื่อง ทบทวนแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุ เมื่อพุธที่ 8 มิถุนายน 

2565 

10   ร ่วมส ่งบทความ online ของศูนย ์

การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ 

ทันตแพทยสภา (CDEC) รวม 3 เรื่อง 

ชื่อ Multidisciplinary Approach in 

Comprehensive Dental Care : 

แนวทางสหวิทยาการในการบริบาล

ทันตกรรมพร้อมมูล บทเรียนที่ 1,2,3 

11  จัดอบรม workshop ในงานประชุมวิชาการของราชวิทยาลัยฯ รวม 2 ครั้ง 

•   วันที ่16-17 กนัยายน พ.ศ. 2564 

เรื่อง Deep Listening: 

Future Learning Skill

•   วันท่ี 21-22 พฤศจิกายน 

พ.ศ. 2565  เรื่อง Introduction 

to Deep Listening; Future 

Learning Skill

ทิศทางในการพัฒนาต่อไป
1   ประสานความร่วมมือระหว่าง 6 สถาบันหลักของสาขาทันตกรรมทั่วไป ในการถ่ายทอดและ

แบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน ดึงจุดเด่น-จุดแข็งของสาขาวิชาของแต่ละสถาบัน เพื่อการพัฒนา

ศักยภาพของสาขาทันตกรรมทั่วไป สร้างความสามัคคี และมีจุดยืนในการท�างานร่วมกัน

2   ร่วมกันหาองค์ความรู้ถึง “แก่นแท้” ของสาขาทันตกรรมท่ัวไปเพ่ือพัฒนาความเข้าใจ และ

องค์ความรู้งานวิจัย ขบวนการท�าวิจัยของสาขาทันตกรรมทั่วไป

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2565

วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2564

สาขาทันตกรรม
หัตถการ
มหาวิทยาลัย
มหิดลสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
ทันตกรรมบดเคีย้วและ

ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า

 1   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สมศักดิ์  ไมตรีรัตนะกุล ประธาน

 2   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ฑีฆายุ  พลางกูร  จอร์นส รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุนี  พงศ์โรจน์เผ่า  เหรัญญิก

 4   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงสุพรรณิการ์   เรืองศรี เลขานุการ

 5   ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงณัฏยา  อัศววรฤทธิ์

 6   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์จรินทร์  ปภังกรกิจ

 7   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขนิภา  วงศ์ทองศรี

 8   รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวันทนี  มุทิรางกูร

 9   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงเปรมทิพย์  ชลิดาพงศ์

10  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงจิตติมา  พุ่มกลิ่น

11  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงพนมพร  วานิชชานนท์

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภาณุเพ็ญ  สิทธิสมวงศ์ 

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงสิริพร  ไชยมะโน 

14  อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงนามรัฐ  ฉัตรไชยยันต์ 

15  อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงอตินุช  มาลากุล ณ อยุธยา

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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งานหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร
1   ปรับปรุงหลักสูตรกลางส�าหรับการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรม

บดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า และเกณฑ์มาตรฐานผู้ส�าเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม

ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า พ.ศ. 2565 ได้รับการอนุมัติและรับรอง

จากราชวิทยาลัยทันตแพทย์ฯ และทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565

2   คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 

2565 ได้มีมติรับรอง (ร่าง) หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า พ.ศ. 2565  จ�านวน 2 สถาบัน ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3   สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้า ประจ�าปี 2565 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาข้อสอบและ

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช�านาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

ณ. โรงแรมพูลแมน คิงเพาว์เวอร์ กรุงเทพ  วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สรุปผลการด�าเนินงาน ของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขาทันตกรรมบดเคีย้วและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า วาระที ่7

4   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยคณะกรรมการมาตรฐาน

การอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบการรับรอง

การเทียบเท่าคุณวุฒิ หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้

ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้า พ.ศ. 2560 ว่าได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก แบบ 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

5   มติท่ีประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งท่ี 12/2564 วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 เห็นชอบ

เสนอให้ทันตแพทย์ผู้ได้รับอนุมัติบัตร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า  
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เป็นผู้ได้รับการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก ได้แก่ ทพญ.วันทนี มุทิรางกูร และ 

ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์

6   คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 ในการประชุมวาระพิเศษ คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 

กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติหนังสือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้าส�าหรับผู้ได้รับวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (ทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า) จ�านวน 2 คน คือ ทันตแพทย์อุทัย อุมา และ ทันตแพทย์

วรกฤศ กลิ่นอุบล

7   คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ในการประชุม คร้ังที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 

2565 ได้มีมติเห็นชอบให้ ทันตแพทย์อุทัย อุมา ผู้ได้รับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและ

ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก

การฝึกอบรมและสอบวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวด
ช่องปากใบหน้า
1  มีทันตแพทย์สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านระดับวุฒิบัตร 

สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

•   ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้เข้าศึกษาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ราย 

จากจ�านวนรับ 3 ราย และ ผู้เข้าศึกษาท่ี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ราย จากจ�านวนรับ  2 ราย

•   ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้เข้าศึกษาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ราย 

จากจ�านวนรับ  3 ราย 

•   ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้เข้าศึกษาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 ราย 

จากจ�านวนรับ 3 ราย และ ผู้เข้าศึกษาท่ี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 ราย จากจ�านวนรับ  2 ราย

2   สรุปจ�านวนผู้สอบผ่านในแต่ละขั้นตอนการสอบ

ปี พ.ศ.
วุฒิบัตร อนุมัติบัตร

ข้อเขียน ปากเปล่า ตีพิมพ์วิจัย ข้อเขียน ปากเปล่า

2563 1 - - - -

2564 2 1 - - -

2565 4 2 1 2 -
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งานบริการวิชาการ
1   ตรวจสอบความถูกต้อง 

ครบถ้วน ของชุดข้อมูล

รหัสการวิ นิจฉัยและ

หั ต ถ ก า ร ก า ร รั ก ษ า

ในระดับปฐมภูมิและ

ทุติยภูมิท่ีสาขาทันตกรรม

บดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าใช้งานอยู่ในปัจจุบันกับรหัสของทาง CDA และ 

Snodent ที่จะน�ามาสร้างชุดข้อมูลมาตรฐาน ว่ารหัสของทาง Snodent/CDA มีความครอบคลุม

การปฏิบัติงานสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

2  เสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของข้อมูลเกี่ยวกับรหัสวินิจฉัยและหัตถการการรักษาที่สาขาทันตกรรม

บดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าใช้งานอยู่ในปัจจุบันว่าของสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าว่ายังขาด หรือไม่ตรงการใช้งานส�าหรับการรักษาระดับตติยภูม ิ

หรือต่อยอดงานวิจัย เพื่อให้ทางคณะท�างานน�าไปเทียบเคียงกับฐานข้อมูลของทาง Snodent 

และ CDA และร่างชุดข้อมูลมาตรฐานเพื่อการใช้งานในอนาคตที่ครอบคลุมมากขึ้น

3   เสนอรายชื่อโรคหายาก (Rare Disease) พร้อมข้อมูลประกอบตามเกณฑ์ เพ่ือให้ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และสนับสนุนการจัดระบบบริการ

และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องส�าหรับการดูแลผู้ป่วยโรคหายาก (Rare Disease) ในระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เพื่อก�าหนดทิศทางการพัฒนาข้อเสนอสิทธิประโยชน์และระบบบริการส�าหรับ

โรคหายาก (Rare Disease) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส�าหรับผู้ป่วย

4   ผู้แทนสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าเข้าร่วมเป็น reviewer พิจารณา

บทความ/บทคัดย่อในงานประชุมราชวิทยาลัย พ.ศ . 2564

5   ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดวิจัยในงานประชุมราชวิทยาลัย พ.ศ . 2564
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ผล
กา

รด
�าเ
นิน

งา
น

สาขา
นิติทันตวิทยา

 1   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงพิสชา  พิทยพัฒน์ ประธาน

 2   รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงอภิรุม  จันทน์หอม รองประธาน

 3   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทวีพงศ์  อารยะพิศิษฐ  เหรัญญิก

 4   พันต�ารวจตรีหญิงวันวิสาข์  นามวงษ์   เลขานุการ

 5   พันต�ารวจโทหญิงจิตริณี  เกียรติบูรณกุล

 6   พลต�ารวจตรีสุรศักดิ์  จ้อยจ�ารูญ 

 7   พลต�ารวจตรีบุรี  รัตนสุวรรณ

 8   ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทันตแพทย์อะนัฆ  เอี่ยมอรุณ

 9   ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์การุณ  เวโรจน์

10  รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์

11  รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์เทอดพงษ์  ตรีรัตน์

12  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงภัทรานันท์  มหาสันติปิยะ

13  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงศิรินันท์  วิเศษสินธุ์

14  ทันตแพทย์นพ  พรตระกูลเสรี

15  ทันตแพทย์หญิงเมทินี  เพชรจู

รายนามคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
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1   ส่งผู้แทนเป็นคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบกฎหมาย
และนิติทันตวิทยาส�าหรับข ้อสอบ l icense 
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง วันที่ 17-18 
ตุลาคม 2565

2   ส่งผู้แทนเพื่อเป็นคณะอนุกรรมการจัดการบทความ
วิชาการเพ่ือจัดท�าแบบทดสอบออนไลน์ของ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ วาระที่ 9

3   ส่งผู้แทนเพ่ือเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2565 และพิธี
มอบเข็มและครุยวิทยฐานะ

4   ส่งผู้แทนเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ประจ�าปี 2565 ในหัวข้อ หมอฟันกับงานทันตนิติเวช 

•   Based on True Story- ในวันจันทร์ท่ี 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. 
ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22

5  ส่งตัวแทนสาขาเพื่อร่วมทีมชันสูตรรอบที่ 2 ของคดีการเสียชีวิต
ของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) เดือนมีนาคม 2565

6   ไม่มีผู้สมัครสอบอนุมัติบัตรแสดงความรู้ความช�านาญใน
สาขานิติทันตวิทยาในวาระนี้

7   งานอื่น ๆ ตามท่ีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทยมอบหมาย

•   ส่งผู้แทนเพื่อไปเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้ถ้อยค�าต่อศาล
ปกครองกลางในประเด็นที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพ

•   ส่งผูแ้ทนเพ่ือเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต้นฉบับแนวทางการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในช่องปากตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ 
สาขานิติทันตวิทยา วาระที ่7
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ประธาน
•   ทันตแพทยสภา ได้มีค�าสั่งทันตแพทยสภา ที่ 7/2565 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นท่ีปรึกษา

คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 พ.ศ. 2565 – 2568 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565

•   ทันตแพทยสภา ได้มีค�าสั่งทันตแพทยสภา ที่ 60/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา 

Digital health system ของทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565

•   อ.บ.ท.ท. ได้มีค�าส่ังองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ท่ี 1/2565 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงวันท่ี 

7 เมษายน 2565

•   การท�าบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โครงการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ�าบ้านเพ่ือวุฒิบัตร 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับการศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต 

ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-2571

•   ประสานส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์) เพ่ือ

ความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณส�าหรับผู้เข้าอบรม จ�านวน 2 โครงการ ได้แก่

 1  โครงการจัดอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา เรื่อง Dental Education for Clinical Teacher 

 2  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการท�าวิจัย “Research Methodology for 

the Trainers: Trends and Tips for Clinical Research” 

งานฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
•   การลดจ�านวนผู้ลาออกจากการฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร กรณีผู้ที่มีต้นสังกัดจากส�านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

•   การจัดท�าระบบสารสนเทศส�าหรับการสมัครเข้ารับฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 2 ภาษา เพื่อรองรับ

หลักสูตรนานาชาติ

•   การพิจารณายกเว้นค่าบ�ารุงประจ�าปีให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร

สาขาทันตสาธารณสุข สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว

และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ส�าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

ในปีการศึกษา 2566 ซึ่งที่ผ่านมาได้ยกเว้นต่อเนื่องมาตั้งแต่วาระคณะผู้บริหารฯ วาระที่ 6 

- วาระที่ 7 (ประจ�าปีการศึกษา 2560 - ประจ�าปีการศึกษา 2566)

ข้อเสนอแนะ และการส่งมอบงานของส่วนต่าง ๆ 
ให้แก่คณะผู้บริหารฯ วาระที ่8
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•   การพิจารณาการเปิดหลักสูตรอื่น ๆ (ระยะสั้น) นอกเหนือจากหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร        
หรือการจัดฝึกอบรมแบบแยกส่วน วิธีการโดยใช้งบประมาณของคณะอนุกรรมการฝึกอบรม
และสอบฯจัดสัมมนาเพ่ือพิจารณาหารือร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ 
และผู้อ�านวยการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาต่าง ๆ ของทุกสถาบัน

งานสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
การจัดสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทียบเท่าคุณวุฒิ

ปริญญาเอก และประเภทไม่เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก เนื่องจากมีกลุ่มอาจารย์ในมหาวิทยาลัย
ที่ได้รับปริญญาเอกแล้ว หรือผู้ที่อยู่ในส่วนของเอกชน หรือผู้ที่ไม่ประสงค์จะท�างานวิจัย

งานต่อเนื่องของฝ่ายวิชาการ
1  รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้านตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2561 โดยขอ

ความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ�านวยการสถาบันหลัก คณบดี หรือ อพว.สาขาต่างๆ เพื่อน�าข้อมูล
งานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้านบรรจุลงในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ

2   ปรับปรุงระบบสารสนเทศให้ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
2.1  เอกสารที่ upload เข้าระบบ ตอนนี้ให้รวมเป็น pdf ไฟล์เดียว เพื่อให้สะดวกแก่ อพว 

ในการพิจารณา แต่มีค�าแนะน�าให้แยก upload หลายๆ ไฟล์ ประเด็นคือเวลา อพว 
กด approve ได้เปิดดูเอกสารหรือไม่ ที่ผ่านมา อพว ไม่ได้เปิดดู จึงยังเกิดปัญหาที่มี
การ approve เอกสารที่ไม่ถูกต้องเข้ามา ทางราชวิทยาลัยฯ จึงต้องคอยตรวจสอบซ�้า
ตรงปลายทาง

2.2   ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลในเอกสารให้ถูกต้อง เน่ืองจาก รว.วจ.7 จะออกอัตโนมัติ
โดยระบบสารสนเทศ ดังน้ันหากทันตแพทย์ประจ�าบ้านกรอกข้อมูลผิดพลาด เช่น 
การสะกดค�า ต�าแหน่งทางวิชาการของกรรมการสอบงานวิจัย จะท�าให้เอกสาร รว.วจ.7 
ผิดพลาดไปด้วย

2.3   บางสถาบันฝึกอบรมเตรียมเอกสาร รว.วจ.5 และ รว.วจ.6 เอง ไม่ได้พิมพ์ออกมาจาก
ระบบสารสนเทศ ท�าให้ต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวกับที่ทันตแพทย์ประจ�าบ้าน
กรอกในระบบว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

2.4   เพิ่มเติมปุ่มให้เลือกว่าเป็นกรรมการสอบงานวิจัยหรือไม่ เนื่องจากบางครั้งสามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมได้ (เน่ืองจากขณะนี้ยังไม่มีการก�าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วม) แต่ไม่สามารถเป็นกรรมการสอบงานวิจัยได้ (คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยร่วมไม่ตรงตามคุณสมบัติของกรรมการสอบงานวิจัย) 
(ได้ด�าเนินการเรียบร้อยแล้ว)
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3  ปรับปรุงประกาศราชวิทยาลัยฯ เรื่องการท�างานวิจัยของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน พ.ศ. 2561 
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีประเด็นต่างๆ ที่แต่ละสาขาวิชาเคยหารือมา แต่ไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ดังนี้
3.1   คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก ซึ่งตามระเบียบระบุว่า ต้องได้รับหนังสือ 

ว.ท. หรือ อ.ท. ในสาขาที่ทันตแพทย์ประจ�าบ้านเข้ารับการฝึกอบรม โดยเป็นประเด็น
ถกเถียงในกรณีทันตแพทย์ประจ�าบ้านหลักสูตรทันตกรรมทั่วไป ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ไม่ได้รับหนังสือ ว.ท. หรือ อ.ท. สาขาทันตกรรมท่ัวไป ท�าให้ต้องท�าเรื่องขอยกเว้น
คณุสมบตัอิาจารย์ท่ีปรึกษาหลกัในท่ีประชมุคณะผูบ้รหิารราชวิทยาลยัฯ อยู่เป็นประจ�า 
ประเด็นนี้ได้สอบถามไปยังอนุกรรมการวิชาการของแต่ละสาขาแล้ว เสียงส่วนใหญ่
ยืนยันให้เป็นตามระเบียบเดิม โดยหากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ระบุ ให้ท�าเรื่อง
ขอยกเว้นคุณสมบัติตามที่เคยปฏิบัติมา

3.2   คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยร่วม ซึ่งไม่มีระบุไว้ในประกาศ จ�าเป็นต้องมี
การระบุไว้ให้ชัดเจนเหมือนกับคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยหลักหรือไม่ 

3.3  คณะกรรมการสอบงานวิจัยซึ่งระบุไว้ว่าไม่น้อยกว่า 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ซึ่งเคยเกิดกรณีถกเถียง
ที่คณะกรรมการสอบงานวิจัยมีจ�านวน 3 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งปฏิบัติงานใกล้ชิดกัน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 ท่าน 
ท�าให้อาจเกิดความไม่ยุติธรรมในกรณีการตัดสินผลการสอบงานวิจัยของทันตแพทย์
ประจ�าบ้าน

3.4   ผลงานตีพิมพ์ของทันตแพทย์ประจ�าบ้าน ควรต้องระบุ affiliation ของทันตแพทย์
ประจ�าบ้านที่เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) อยู่ที่สถาบันฝึกอบรมหรือไม่ เนื่องจากมี
กรณีผลงานตีพิมพ์ที่ระบุ affiliation ของทันตแพทย์ประจ�าบ้านเป็นสถานที่ท�างานปัจจุบัน 
ท�าให้อาจเกิดความไม่เหมาะสมกรณีทันตแพทย์ประจ�าบ้านน�าผลงานชิ้นน้ีไปขอปรับ
เลื่อนต�าแหน่ง

4  การจัดประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยฯ ให้ติดตามการใช้เงินรางวัลจากบริษัท Lion 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ที่สนับสนุนจ�านวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ส�าหรับผู้ชนะ
การประกวดงานวิจัยจ�านวน 2 รางวัล คือหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�าบ้าน และหลักสูตร
ทันตแพทย์ประจ�าบ้านควบหลักสูตรปริญญาโทหรือเอก โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดประชุมวิชาการประจ�าปี 2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบให้สามารถ
ใช้เงินรางวัลดังกล่าวเป็นทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้ โดยจะต้องมีการ acknowledge 
บริษัท Lion (ประเทศไทย) จ�ากัด และให้ผู้ได้รับรางวัลน�าผลงานมาน�าเสนอในงานประชุม
วิชาการของชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
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5   การตั้งคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการประจ�าปีของ

ราชวิทยาลัยฯ ที่ผ่านมาจะขอให้แต่ละสาขาส่งผู้แทนมาเป็นคณะอนุกรรมการสาขาละ 1 คน 

โดยท�าการแต่งตั้งไว้ล่วงหน้า ปัญหาที่เกิดขึ้นคือผลงานวิจัยที่ส่งมามีสาขาที่ไม่หลากหลาย 

ท�าให้อนุกรรมการหลายสาขามีความช�านาญไม่ตรงกับผลงานท่ีส่งเข้ามา หรือมีผลงาน

ในบางสาขาที่ส่งเข้ามาหลายผลงาน แต่มีอนุกรรมการเพียง 1 ท่าน โดยมีข้อเสนอให้แต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการภายหลังจากที่ปิดรับผลงานเรียบร้อยแล้ว จะได้ทราบจ�านวนและสาขา

ของผลงานท่ีส่งเข้ามา รวมถึงเพ่ือไม่ให้เกิด conflict of interest กรณีอาจารย์ท่ีปรึกษา

งานวิจัยเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการตัดสินด้วย

6  ผลงานที่ส่งมาน�าเสนอในงานประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยฯ นั้น จะก�าหนดให้เป็น

เฉพาะผลงานของนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทย์ประจ�าบ้านและหลักสูตรหลังปริญญาอื่นๆ 

เท่านั้นหรือไม่ จะเปิดรับผลงานของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต และทันตแพทย์ทั่วไป

เข้ามาน�าเสนอ (โดยไม่เข้าร่วมประกวด) ได้หรือไม่ ต้องระบุให้ชัดเจนในใบประชาสัมพันธ์

และในระบบการส่งผลงาน เนื่องจากที่ผ่านมาอาจก�าหนดข้อความไม่ชัดเจน ท�าให้มีนักศึกษา

ที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือทันตแพทย์ทั่วไปส่งผลงานเข้ามาน�าเสนอ

7  ค่าลงทะเบียนส�าหรับงานประชุมวิชาการประจ�าปีของราชวิทยาลัยฯ นั้น จะมีก�าหนดอัตรา

ส�าหรับนักศึกษาที่ก�าลังศึกษาในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตหรือไม่ ให้พิจารณาถึงความคุ้มทุน

ของรายจ่ายที่ต้องช�าระกับทางโรงแรมด้วย

8   ติดตามผลการเสนอหัวข้อเข้าสู ่การประเมินเพ่ือพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในแต่ละปี ขณะนี้มีเรื่อง oral appliance ของ OSA ที่คงค้าง

อยู่ในระบบ (อาจมีเรื่องครอบฟันเหล็กกล้าไร้สนิม ซึ่งทางสาขาทันตกรรมส�าหรับเด็กแจ้งว่า

ได้เคยมีการน�าเสนอไปตั้งแต่คณะผู้บริหารวาระ 6)

งานการเงินและบัญชี
การพิจารณาเปลี่ยนแปลงการท�างานรายงานทางการเงินโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เพื่อแสดงฐานะ

การเงินที่แท้จริงในปัจจุบัน

นายทะเบียน
ทันตแพทยสภา ได้มีค�าสั่งทันตแพทยสภา ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท�า

ฐานข้อมูลกลางทันตแพทยสภา ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
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