
 

 

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม  
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ไวเปนการเฉพาะ และเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
วัตถุประสงคของทันตแพทยสภา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑)  แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย       
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรคสอง แหงขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา   คร้ังท่ี ๑๒/๒๕๕๕  เม่ือวันท่ี ๑๓  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕   ราชวิทยาลัย        
ทันตแพทยแหงประเทศไทย  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. ๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพ่ือ

อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและ    
แม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ขอ ๔ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัตผิูสมัครสอบ 
สวนท่ี ๑ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตร 
 

ขอ ๕  เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ ทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
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ขอ ๖  มีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวย หลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังนี้ 

ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตร
ชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผู ท่ีไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมีคํารับรองของหัวหนา
หนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑)  ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันต-
กรรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากสถาบันในตางประเทศ
ท่ีทันตแพทยสภารับรองเพ่ือการสมัครสอบเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒)  ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ท่ีมีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจาก    
ราชวิทยาลัยฯ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  

(๓)  สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มี
หลักสูตรการศึกษา หรือฝกอบรมไมนอยกวา ๓ ป จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔)  ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง หรือปริญญาโทในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล    
ท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา จากสถาบันท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 

(๕)   มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 

หัวหนาหนวยงานในวรรคหน่ึง ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตน ในกรณีท่ีทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน หรือรับรองตนเองในกรณีท่ีไมมีผูบังคับบัญชา 
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สวนท่ี ๒ (หมวดท่ี ๑) 
การสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 
ขอ ๗  เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และมีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

(๑) ผูยื่นขอวุฒิบัตรเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตร
ฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง/ประจําบานสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล) เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ หรือท่ี
ทันตแพทยสภารับรอง 

(๒) การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมี
สิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันต- กรรมในประเทศไทยได ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
เง่ือนไขท่ีราชวิทยาลัยฯ กําหนดโดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 

ขอ ๘ ผ ูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  ใหย ื่นคำขอและชำระเงินคาสม ัครท ี่สำน ักงาน 
เลขาธ ิการราชวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาท ี่ราชว ิทยาลัยกำหนดพร อมเอกสารหล ักฐานต างๆ ท่ีเกี่ยวข อง ดังน ี้ 

(๑)  คำขอตามแบบท่ีราชว ิทยาล ัยกําหนดไว  
(๒)   หลักฐานแสดงค ุณสมบ ัติของผ ูย ื่นคำขอ  
(๓)  หล ักฐานการฝ ึกอบรม  การปฏ ิบัติงาน  
(๔)  เอกสาร  หร ือหลักฐานอ ื่น ๆ (ถ ามี) 
(๕)  คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหออกเปนระเบียบ

ราชวิทยาลัย 
 

ส วนท่ี ๓ (หมวดท่ี ๑) 

การประเม ินค ุณสมบ ัต ิผูขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

ข อ ๙  ใหเลขาธ ิการราชวิทยาลัยรวบรวมคำขอเอกสารและหล ักฐานตางๆ ของผูย ื่นคำขอท  ี่มี
ค ุณสมบัติตามขอ ๗ และเอกสารหลักฐานตามขอ ๘  แหงข อบังค ับนี้  สงใหคณะอนุกรรมการ ฝกอบรม
และสอบพ ิจารณาประเม ินคุณสมบัติตามหล ักเกณฑ วิธีการ เง ื่อนไขในการสอบ เพ ื่ออนุมัต ิบัตรหร ือวุฒ ิบ ัตร
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ตามท ี่ไดรับความเห ็นชอบจากราชว ิทยาลัย 
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัตผิูมีสิทธ์ิสอบ 

 
ขอ ๑๐ ผูสอบตองมีคุณสมบัติตามหมวดท่ี ๑ สวนท่ี ๑ (การสอบเพ่ืออนุมัติบัตร) หรือสวนท่ี ๒ 

(การสอบเพ่ือวุฒิบัตร) 
การสอบปากเปลาและรายงานผูปวยตองมีองคประกอบครบถวน ดังตอไปนี้ 
(๑)   ผูสมัครจะตองสงรายงานผูปวยอยางนอย ๑๐ ราย เพื่อแสดงความรู ความชํานาญใน

การรักษาตามกระบวนการทางศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตาม
เกณฑท่ีกําหนดไวในหมวดท่ี ๖ ของระเบียบฉบับนี้ 

(๒)   ตองเปนรายงานผูปวย ซ่ึงผูสมัครเปนผูดูแลรักษาเองต้ังแตตนจนเสร็จสมบูรณและ
มีการติดตามผลการรักษาครบถวนอยางนอยตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแตละ
หัวขอ 

(๓)   สําหรับผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ตามคุณสมบัติในหมวดท่ี ๑ สวนท่ี ๒ ขอ ๔ เปน  
ผูท่ีไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรฝกอบรมทันตแพทย
ประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) เปนระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ ป ตามหลักสูตรของทันตแพทยสภา หรือหลักสูตรท่ีทันตแพทยสภารับรอง 
หรือจากสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรอง” อนุญาตใหใชผูปวยท่ีตนเองมีสวนรวม
เปนผูใหการรักษาต้ังแตตน นํามาสอบรายงานได โดยมีอาจารยผูควบคุมเปนผูให
การรับรอง 

(๔)   สําหรับผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ตามคุณสมบัติในหมวดท่ี ๑ สวนท่ี ๑ ขอท่ี ๒
(๑) “ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากสถาบันใน
ตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง” ตองสงรายงานผูปวยเพื่อพิจารณา ๓ ราย อยู
ในประเภทต้ังแตหมวดท่ี ๑-๕ โดยไมซํ้าหมวดกัน และผูปวยท่ีสงรายงานเพ่ือสอบ
ปากเปลาตองเปนผูปวยซ่ึงผูสมัครเปนผูดูแลรักษาดวยตนเองตั้งแตตนจนเสร็จ
สมบูรณ และเปนรายงานการผาตัดท่ีเหมาะสมสําหรับการสอบเปนผูมีความรูความ
ชํานาญการทางสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และมีระยะเวลา
ติดตามผลการรักษาครบถวนตามท่ีระบุไวในแตละหัวขอ 
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(๕)   สําหรับผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ตามคุณสมบัติในหมวดท่ี ๑ สวนท่ี ๑ ขอ ๒
(๒), ๒(๓), ๒(๔), ๒(๕) จะเปนผูมีสิทธิสอบตองมีคุณสมบัติตามสวนท่ี ๒ หมวด 
๒ ขอ ๖(๑), (๒) 

ข อ ๑๑ ผูที่ผ  านการพ  ิจ ารณาใหมีสิทธ  ิสอบแล  ว  ต  องสอบความรู ความชำนาญในการ 
ประกอบว ิชาชีพทันตกรรม ตามหล ักเกณฑวิธีการ  เงื่อนไขและหล ักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร หรือ
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ กําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดยอน ุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

ขอ ๑๒  การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหคณะอนุกรรมการออกขอสอบ และจัดใหมีการ
สอบดังตอไปนี้ 

(๑)  การสอบปากเปลา แบงเปน 5 หอง ดังนี้ 
หองสอบท่ี ๑ เปนการสอบความรูในหัวขอ trauma, medicine, general surgery and anesthesia 
หองสอบท่ี ๒ เปนการสอบความรู ในหัวขอ infection และรวมท้ัง  

-  sinus surgery 
-  salivary gland disease 

หองสอบท่ี ๓ เปนการสอบความรู  ในหัวขอ pathology & reconstructive surgery รวมท้ัง 
preprosthetic surgery และ Implant 

หองสอบท่ี ๔ เปนการสอบความรูในหัวขอ dentofacial deformity และรวมท้ัง  
-  cleft lip and cleft palate 
-  TMJ surgery 

หองสอบท่ี ๕ เปนการสอบรายงานผูปวย (Case presentation) 
การสอบรายงานผูปวย  กรรมการจะไดประเมินความสามารถในหัวขอตาง ๆ อาทิ 
-   การประมวลขอมูลของผูปวย 
-   แนวคิดในการใหการรักษา 
-   ความสามารถในการตัดสินใจ 
-   ความสามารถทางวิชาการและการใชเหตุผล 
-   ความสมารถในการนําเสนอ และการใชเวลาอยางเหมาะสม 
-   ความสมบูรณ ครบถวน และความตั้งใจและอุตสาหะในการจัดทํารายงานนําเสนอ 
-   คําถามตาง ๆ จากกรรมการจะครอบคลุมถึงผูปวยท้ัง 10 รายท่ีสงรายงานมา 

(๒) การสอบขอเขียน ประกอบดวยการสอบความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน และความรูเฉพาะ
ดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ดังหัวขอตอไปนี้ 
-  ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

๑. Anatomy                                                                          
๒. General medicine                                                            



6 
 

 

๓. General surgery                                                              
๔. General dentistry      
๕. General Anesthesia                                                     

 -  ความรูเฉพาะดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
๑. การผาตัดเกี่ยวกับฟนและกระดูกรองรับรากฟน  (Dentoalveolar Surgery)  เชน 

impaction, embedded tooth, surgical extraction, periapical surgery, cystectomy 
เปนตน 

๒. การติดเช้ือในบริเวณชองปากและใบหนาท่ีมีสาเหตุจากฟน  (Orofacial Infection 
from Dental Origin) เชน Incision and drain abscess via intraoral and extraoral 
approaches treatment of cellulitis, exploration of maxillay sinus, removal of the 
stone in salivary duct and removal of salivary gland เปนตน 

๓. การรักษาการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหนา  (Maxillofacial 
Injuries)  เชน Primary and secondary repair of facial and oral soft tissue injuries, 
open and closed reduction of fracture of the mandible, maxilla, zygoma, nose, 
naso-orbito- ethmoidal and midface region เปนตน 

๔. การแกไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหนา   (Dentofacial 
Deformities)เชน Surgical correction of functional and esthetic orofacial and 
craniofacial deformities of the mandible, maxilla, zygoma and other facial bones, 
surgical procedures including ramus and body osteotomy of mandible, 
genioplasties, subapical segmental osteotomies, Le fort I,II,III procedures and 
craniofacial operations เปนตน 

๕. การผาตัดเพื่อการใสฟนปลอม  (Preprosthetic Surgery) เชน Alveoloplasty, 
torectomy of  torus palatinus and torus mandibularis, removal of  scar tissue, 
frenectomy and frenoplasty, sulcoplasty, alveolar ridge augmentation, placement 
of dental implant เปนตน 

๖. การรักษาพยาธิสภาพในชองปาก กระดูกขากรรไกรและใบหนา  (Pathologic 
condition of maxillofacial region) เชน การทํา Biopsy แบบตาง ๆ marsupialization 
of large cyst, enucleation of large cyst, surgical treatment of tumor in 
maxillofacial region including excision, enucleation, block resection, partial 
mandibulectomy, maxillectomy เปนตน 

๗. การผาตัดสรางเนื้อเยื่อ  (Reconstructive Surgery) เชน bone graft and soft tissue graft, 
tempormandibular joint reconstruction, management of continuity defects, insertion 



7 
 

 

of implant, facial cleft repair, closure of oroantral fistula and other reconstructive 
surgery เปนตน  

๘. การผาตัดอ่ืน ๆ (Miscellaneous) เชน tracheostomy, ligation of large artery, nerve 
decompression และอ่ืน ๆ เปนตน 

 
ข อ ๑๓  เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ ื่อวุฒิบัตร ให ยกเว นการสอบขอเข ียน 

โดยใหสอบปากเปลาหรือการสอบอ ื่นๆ  ตามที่คณะอนุกรรมการฝ ึกอบรมและสอบในสาขาน ั้นเห ็นสมควร  
ผูยื่นขออนุม ัติบัตร ตองม ีคุณสมบัติตามหล ักเกณฑ อย างใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑)   เปนอาจารยประจําท่ีมีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรอง มา
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๗ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทย-
ศาสตรบัณฑิต 

(๒) เปนอาจารยพิเศษท่ีมีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรอง มา
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต 

(๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากสถาบันใน
ตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง  เพื่อการสมัครสอบเปนผูมีความรูความชํานาญ
ในการ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาน้ัน และมีประสบการณในการสอนและ
หรือใหการฝกอบรมในสาขานั้นในสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรองมาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๓ ป หลังไดรับวุฒิบัตร หรือเทียบเทาจากตางประเทศ 

ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลาหรือการสอบอื่นๆตามท่ี
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร 
 

ขอ ๑๔  เพ ื่อประโยชนของประชาชนและการฝ ึกอบรมเพื่อวุฒิบ ัตร ให ยกเว นการสอบขอเขียน 
โดยใหสอบปากเปล าตามท ี่คณะอนุกรรมการฝ ึกอบรมและสอบในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
เห็นสมควร ผ ูยื ่นคำขออนุมัติบัตร ตองเป ็นผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผ านการศึกษาหรืออบรมระดับหลัง
ปริญญาทันตแพทยศาสตร บัณฑิตในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  และมีประสบการณ
ในการ ปฏิบัติ งานใน สาขามาเปนระยะ เวลาไมนอย กวา ๑๐ ป โดยมีคำรับรองจากหัวหนาหนวยงาน 
(หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชนตนในกรณี ที่ทำงานรวมกับผูอ่ืน หรือรับรองตนเอง
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ในกรณีท่ีไมมีผูบังคับบัญชา) 
๑๔.๑ การสอบปากเปลา ประกอบดวย 

(๑) การสอบรายงานผูปวยทางศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๓ ราย 
(๒) เอกสารประกอบรายงานผูปวยในขอ (๑) ใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัย

ทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการ
สอบเพื่ออนุมัติบัตร เพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ.๒๕๕๕ 
สวนท่ี ๑(๑)  เอกสารประกอบรายงานผูปวย ขอ ๕ และขอ ๖ 

 
๑๔.๒  แฟมผลงานของทันตแพทย สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ประกอบดวย ๕ หัวขอและมีสัดสวนของแตละหัวขอเปนรอยละตามแบบฟอรม
แนบทาย คือ 
(๑) งานวิชาการ/งานวิจัย/การนําเสนอผลงาน รอยละ ๒๐ 
(๒) การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล รอยละ ๔๐ 
(๓) บทบาทผูนําในวิชาชีพรอยละ ๑๐ 
(๔) การพัฒนาความรู/การแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการรอยละ ๒๐ 
(๕) งานจิตอาสาอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคมรอยละ ๑๐ 

 
๑๔.๓   เกณฑการตัดสินผลการขออนุมัติบัตร พิจารณาจากคะแนนการสอบปากเปลา  

รอยละ ๙๐ บวกแฟมผลงานรอยละ ๑๐ ท้ังนี้เกณฑตัดสินผลการสอบอนุมัติบัตร
วาผาน ตองไดรับคะแนนรวมไมตํ่ากวารอยละ ๗๕  

 
๑๔.๔  ผูท่ียื่นคําขออนุมัติบัตรท้ังขอ ๒ และขอ ๓ แลวสอบปากเปลาไมผาน สามารถยื่น

คําขออนุมัติบัตรใหม พรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 
 

๑๔.๕  การยื่นขออนุมัติบัตรตามขอ ๒ และขอ ๓ จะตองผานการสอบใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ.๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 

ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
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โลเฟเชียล พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๔ ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลา และกําหนดใหสงแฟมผลงาน
ของทันตแพทย สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ข อ ๑๕ ผูยื่นคำขออนุม ัติบัตรตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลกำหนด 
โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  และ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ทันตแพทยสภา 

ขอ ๑๖  การยื่นขออนุมัติบัตรของผูมีค ุณสมบัติตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ จะตองสอบเพื่อร ับ
อนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับต้ังแตข อบังคับนี้มีผลบังคับใช 

ขอ ๑๗ การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหจัดใหมีข้ึนอยางนอยปละ  ๑ คร้ัง  กําหนดการสอบ 
ว ัน เวลา  และสถานท่ีสอบ ให เลขาธ ิการราชว ิทยาลัยจ ัดทําเป ็นประกาศราชว ิทยาลัย  และทำหนังส ือแจงให
ผ ูมีส ิทธ์ิสอบทราบล วงหนาไม น อยกว า ๓๐ วันกอนการสอบ 

ข อ ๑๘ การปฏ ิบ ัติในการเข าสอบเพื่ออน ุมัติบัตรหร ือวุฒิบัตรให ผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ 
ทันตแพทยสภาวาดวยการปฏิบัติในการเขาสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา 

ข อ ๑๙  เกณฑการตัดสินผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล จะตองสอบผาน  ดังนี้ 

(๑) ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ยกเวนขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบ
ผานการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา  และหรือรวมกับการสอบอ่ืน ๆ (ถามี 

(๒) ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา 
และหรือรวมกับการสอบอ่ืน ๆ (ถามี) 

(๓) ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา หรือ
การสอบอ่ืน ๆตามท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาศัลยศาสตรชอง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียลกําหนด 

(๔) ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา 
ข อ ๒๐ ใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รายงานผลการ

สอบเพ ื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียลพิจารณา เพื่อนำเสนอตอราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ข อ ๒๑ ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหแกผูที่คณะกรรมการท ันตแพทยสภา 
อนุมัติใหไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และใหผูท่ี
ไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรม ีศักดิ์และสิทธิเปนสมาชิกสามัญราชว ิทยาลัย 

ข อ ๒๒ แบบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในทายขอบังคับนี้ 
 
ภาคผนวก๑ ในหมวด ๒ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ ๑๔.๒ การสอบเพ่ืออนุมัติบัตร ขอ(๑) 
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ผูขอสอบอนุมัติบัตรตองผานการฝกอบรมทางการแพทยตามที่หลักสูตรการฝกอบรมสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไดกําหนดไว ดังนี้ 

ตองผานการฝกอบรมในแผนกศัลยกรรมท่ัวไป วิสัญญีวิทยา และอายุรศาสตร ซ่ึงในแตละแผนก
ตองผานอยางตอเนื่องอยางนอย 1 เดือน 
ภาคผนวก๒ ในหมวด ๒ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ ขอ ๕ การสอบเพ่ืออนุมัติบัตร ขอ (๒.๑)  

 
 
 

                    ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย (พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกจิ) 
ประธานราชวทิยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 


