เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมตั ิบตั รหรือวุฒบิ ัตร
แสดงความรูค้ วามชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ ทั น ตแพทยสภาว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ
พ.ศ. ๒๕๕5 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕8
เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ (2) (๔) (ฎ) โดยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษ
แห่งทันตแพทยสภา ตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
คณะกรรมการทันตแพทยสภาจึงออกข้อบังคับทันตแพทยสภาไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ บังคับ นี้ เรียกว่า “ข้อบั งคับทั นตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ การออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ” ในข้อ ๔
แห่ งข้ อบั งคั บทั นตแพทยสภาว่ าด้ วยหลั กเกณฑ์ การออกหนั งสื ออนุ มั ติ บั ตรหรื อวุ ฒิ บั ตรแสดงความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้
ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในแต่ละสาขาที่ราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา
ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นส่วนที่ 6/1 ในหมวด 2 แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การออกหนั งสืออนุ มัติบัต รหรือวุฒิ บัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

“ส่วนที่ ๖/๑
คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจาบ้าน
ข้อ ๓๖/๑ ให้ มีคณะอนุกรรมการพิจ ารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจาบ้าน ซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา ประกอบด้วยอนุกรรมการอย่างน้อยสาขาละ ๓ คน
จากผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๒) ได้รับอนุมัติบัต รหรือวุฒิ บัตรสาขานั้น ๆ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องจากทันตแพทยสภา
หรือสาขาที่ทันตแพทยสภากาหนด
(๓) ไม่เคยถูกพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ข้อ ๓๖/๒ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จารณางานวิจั ยของทั น ตแพทย์ ป ระจาบ้ านแต่ ละสาขา
เลือกกันเองเพื่อดารงตาแหน่งประธานคนหนึ่ง และเลขานุการอีกคนหนึ่ง
ข้อ ๓๖/๓ วาระของคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจาบ้านแต่ละสาขา
ให้สิ้นสุดลงตามวาระของคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแต่ละสาขา และอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้
ข้อ ๓๖/๔ นอกจากการพ้น ตาแหน่งตามข้อ ๓๖/๓ คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย
ของทันตแพทย์ประจาบ้าน พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓๖/๑
(๔) คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๓๖/๕ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณางานวิ จั ย ของทั น ตแพทย์ ป ระจ าบ้ า นมี อ านาจ
และหน้าที่ ดังนี้
(๑) พิจารณา ทบทวนโครงร่างงานวิจัยและโครงงานวิจัยของทันตแพทย์ป ระจาบ้านให้ มี
ความเหมาะสมและถูกต้องตามหลักกการทาวิจัย
(๒) พิ จ ารณาและตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ป ระเมิ น งานวิจั ยของทั น ตแพทย์ป ระจ าบ้ า น
ให้ตรงตามเกณฑ์ของราชวิทยาลัย
(๓) ควบคุ ม และด าเนิ น การให้ ง านวิ จั ย ของทั น ตแพทย์ ป ระจ าบ้ า นในแต่ ล ะสาขาเป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อย
(๔) รายงานการด าเนิ น งานวิจั ย ของทั น ตแพทย์ ป ระจาบ้ า นให้ แ ก่ ที่ ป ระชุ ม คณะผู้ บ ริ ห าร
ราชวิทยาลัยเพื่อทราบและลงความเห็น
(๕) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยมอบหมาย”

เลม่ ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

ข้อ ๖ ให้ ยกเลิ ก ความใน (ค) ของข้ อ ๓๘ (๕) ส่วนที่ 7 หมวด 2 แห่ งข้อ บั งคั บ
ทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การออกหนั งสืออนุ มัติบัต รหรือวุฒิ บัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ข้อ ๗ ให้ ยกเลิ ก ความใน (ค) ของข้ อ ๓๙ (๒) ส่วนที่ 7 หมวด 2 แห่ งข้อ บั งคั บ
ทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัต ร แสดงความรู้ความชานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(ค) งานวิจัย ต้องมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย ๑ เรื่อง ซึ่งตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด”
ข้อ ๘ ให้ยกเลิกแบบอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรท้ายข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้แบบอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรท้ายข้อบังคับนี้แทน
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา

อนุมัตบิ ตั ร
แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
ทันตแพทยสภา
ออกอนุมตั บิ ตั รนี้ให้ไว้แก่
................................................................
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใบอนุญาตที่.................ลงวันที่........เดือน.................................พ.ศ.............
เป็นผู้มีความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขา.................................................................
มีเกียรติศักดิ์ และสิทธิแห่งอนุมัติบัตรภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับทันตแพทยสภาทุกประการ
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................................พ.ศ.............

……………………………………
นายกทันตแพทยสภา
……………………………………
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

……………………………………
เลขาธิการทันตแพทยสภา

……………………………………
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขา………………………………………………………

วุฒบิ ตั ร
แสดงความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตวิ ิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
ทันตแพทยสภา
ออกวุฒบิ ตั รนีใ้ ห้ไว้แก่
...............................................................
ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใบอนุญาตที่.................ลงวันที่........เดือน.................................พ.ศ.............
เป็นผู้มีความรูค้ วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขา.................................................................
มีเกียรติศักดิ์ และสิทธิแห่งวุฒิบัตรภายใต้กฎหมาย และข้อบังคับทันตแพทยสภาทุกประการ
ออกให้ ณ วันที่........เดือน.................................พ.ศ.............

……………………………………
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

……………………………………
นายกทันตแพทยสภา
……………………………………
เลขาธิการทันตแพทยสภา

……………………………………
ประธานคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ
สาขา………………………………………………………

