
ระเบยีบราชวิทยาลัยทนัตแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัตบิตัรหรือวฒุบิตัร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชพีทนัตกรรม 
สาขาศัลยศาสตรช์่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. 2560 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ     
แม็กซิลโลเฟเชียลไว้เป็นการเฉพาะและเพื่อส่งเสริมการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงค์
ของทันตแพทยสภา 

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ (๑๐) ข้อ ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย         
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งข้อบังคับ                    
ทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญ             
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ         ทัน
ตกรรมสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  บรรดาระเบียบ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยหรือมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย   

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้        
ระเบียบนี้แทน 

หมวด ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขออนมุัติบัตรหรือวฒุบิตัร 

 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอวุฒบิตัร 
 
ข้อ ๕  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
ข้อ ๖  มีคุณสมบัติตาม ข้อ ๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ

หรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
๖.๑  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

และ 
๖.๒  ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ          

ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๔ ปี ตามหลักสูตรของ            
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ 



๒ 

 

๖.๓  ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรม เป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ              
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน  สาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ร่วมกับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า            
๘ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง หรือ 

๖.๔  ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ           
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ ประจ าบ้านสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิต) เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตาม
หลักสูตรของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยหรือที่ทันตแพทยสภารับรอง 

การยื่นค าขอวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย จนกว่าจะผ่านการสอบ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ที่ราชวิทยาลัย
ก าหนดฯ โดยออกเป็นระเบียบทันตแพทยสภา 

 
ส่วนที่ ๒  

คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขออนมุัติบตัร 
 

ข้อ ๗  ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตร ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้

ผู้ยื่นขออนุมัติบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและ     
แม็กซิลโลเฟเชียล ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ 
และเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือมีประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมีค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน            
ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี ้

(๑)  ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ความช านาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
ในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากสถาบันในต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง        
เพื่อการสมัครสอบเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒)  ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและ
ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรม ในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลที่มีระยะเวลาศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทย
สภารับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลตดิต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๓)  ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่มี
หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
ทันตแพทยสภารับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔)  ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพหรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาโทในสาขาศัลยศาตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือ



๓ 

 

ฝึกอบรม ๑ ปีการศึกษา จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง  โดย
ข้อเสนอจากราชวิทยาลัยและ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโล      
เฟเชียลติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

(๕)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่สมัครสอบ 

หัวหน้าหน่วยงานในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในกรณีที่ท างานร่วมกับผู้อื่น 
หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา 

 
หมวด ๒  

การสมัครสอบเพื่ออนุมตับิตัรหรือวฒุบิตัร 
 

ข้อ ๘  ผ ู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้ย ื่นคำขอ และชำระเงินค่าสม ัครท ี่สำน ักงาน 
เลขาธ ิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาท ี่ราชว ิทยาลัยกำหนดพร ้อมเอกสาร หล ักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข ้อง ดังน ี้ 

(๑)  คำขอตามแบบที่ราชว ิทยาล ัยก าหนดไว ้ 
(๒)  หลกัฐานแสดงค ุณสมบ ัติของผ ู้ย ื่นคำขอ  
(๓)  หล ักฐานการฝ ึกอบรม  การปฏ ิบตัิงาน 
(๔)  หลักฐานผลงานวิจัยสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 

(กรณียื่นขอสอบปากเปล่า) 
(๔.๑)  ในกรณีวุฒิบัตรประกอบด้วย 

(๔.๑.๑)  เอกสารงานวิจัย คือ ต้นฉบับตีพิมพ์ (Manuscript) หรือรายงานฉบับ
สมบูรณ์ (Full report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัยแล้ว และได้รับการตรวจแก้ไข     จากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
แล้ว หรือ ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยส่งส าเนาพิมพ์ (Reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ โดยผู้ขอสอบวุฒิบัตรเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (First 
author) โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้นิพนธ์หลัก ผู้สนับสนุนการพิมพ์ (Corresponding author) 

(๔.๑.๒)  หนังสือรับรองผลการประเมินวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัย
ของทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

(๔.๑.๓)  จะต้องมีหนังสือรับรองการเสนอผลงานทางวิชาการ (Oral or Poster 
presentation) ในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ  

(๔.๒)  ในกรณีอนุมัติบัตรประกอบด้วย ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยงานวิจัยต้องมี
ขอบเขตดังนี้ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน การวิจัยทางคลินิก การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ 
การท า systematic review และ meta-analysis การวิจัยด้านสาธารณสุข การวิจัยด้านระบบบริการทาง
การแพทย์ และการวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษา โดยส่งส าเนาพิมพ์หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้เพื่อจบ
การศึกษาในหลักสูตรใดมาก่อน ผู้ขอสอบอนุมัติต้องมีส่วนร่วมในผลงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ หรือเป็นผู้นิพนธ์
ชื่อแรก หรือเป็นผู้นิพนธ์หลกั ผู้รับผิดชอบการพิมพ์ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการประเมิน โดย อพว. 



๔ 

 

(๕)  หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน 
(๖)  เอกสารรายงานผู้ป่วยที่เขียนตามแบบรายงานผู้ป่วยที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ           

สอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  
(๗)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
(๘)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้เป็นไปตามประกาศ

ของราชวิทยาลัยฯ 
 

หมวด ๓  
การประเม ินค ุณสมบ ัต ิผูส้มัครสอบและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 

 
ข ้อ ๙  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ จะรวบรวมเอกสาร และหลักฐาน

ต่างๆ ของผู้สมัครส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เพื่อประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ จะส่งรายชื่อ    
ผู้มีสิทธิสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ เพื่อประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
ก่อนสอบ ในกรณีเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ อาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบ
ทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้ 

 
 

หมวด ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
ข้อ ๑๐  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิสอบแล้ว ต้องสอบความรู้ ความช านาญในการ ประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรม ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบก าหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยภา 

ข้อ ๑๑  การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้คณะอนุกรรมการสอบด าเนินการสอบดังนี้ 
(๑)  ผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตรตามข้อ ๖ หรือผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรตามข้อ ๗(๒) (๓) (๔)และ (๕)        

ให้สอบข้อเขียน สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
(๒)  ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรตามข้อ ๗(๑) ให้สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยและหรือร่วมกับการ

สอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เห็นสมควร โดยให้ยกเว้นการสอบข้อเขียน  

“ผลการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี” 
ข้อ ๑๒  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภา

รับรอง อาจสอบข้อเขียนเก็บสะสมไว้ได้ระหว่างการฝึกอบรม โดยจะยื่นขอสอบได้หลังผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว 
๒ ปี ในกรณี ๖(๔) หรือ ๓ ปี ในกรณี ๖(๒) และ ๗ ปี ในกรณี ๖(๓) และมีใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้        
ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่าง
การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อประกอบในการสอบข้อเขียนเพื่อรับวุฒิบัตรต่างๆ ราชวิทยาลัย     
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗   



๕ 

 

ข้อ ๑๓  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรม ครบตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม         
จากสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองที่สอบงานวิจัยผ่านแล้ว และอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือ      
รอใบตอบรับให้ตีพิมพ์ ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอดุมศึกษา
ก าหนด มีสิทธิสมัครสอบเพื่อประเมินผลการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วยเพื่อวุฒิบัตรในสาขาที่ฝึกอบรม
อยู่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล
ระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน เพื่อประกอบในการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วยเพื่อรับ
วุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๔  ทันตแพทย์ที่ขอสอบเพื่ออนุมัติบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล      
จะต้องส่งหลักฐานผลงานวิจัยตามความในข้อ ๘(๔.๒) โดยผลงานนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ    
รับปริญญาและผู้ขอสอบต้องมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือ        เป็น
ผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์  ทั้งนี้ตามความในประกาศแนบท้ายหลักสูตรเรื่อง “การรับรองอนุมัติบัตร
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก”  
 

ส่วนที่ ๑ 
ขั้นตอนการสอบ 

 
ข้อ ๑๕  การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ผู้สมัครสามารถสมัครสอบ

ข้อเขียน หรือสอบปากเปล่า หรือสอบข้อเขียนและปากเปล่าในคราวเดียวกัน โดยต้องส่งหลักฐานและเอกสาร
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ข้อ ๑๖  การสอบข้อเขียน ข้อสอบประกอบด้วย 
(๑)  ความรู้ทั่วไป ได้แก่ การสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์พื้นฐานหรือ

วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
(๒)  ความรู้เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
(๓)  ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ข้อ ๑๗  การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย เป็นการประเมินความรู้ ความสามารถในแนวลึกเกี่ยวกับ

การตรวจวินิจฉัย การรักษาโรค การติดตามและประเมินผลหลังการรักษา รวมถึงการแก้ไขปัญหาในการรักษา 
การวางแผนการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวมและรวมถึงการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานผู้ป่วย เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของการรักษาขอบเขตการสอบตามหมวด ๖ 

 
ส่วนที่ ๒  

ก าหนดการสอบและสถานที่สอบ 
 

 ข้อ ๑๘  ก าหนดการสอบ สถานที่สอบให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 
 
 
 
 



๖ 

 

หมวด ๕ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอ้เขียน 

 
ข้อ ๑๙  ขอบเขตเนือ้หาการสอบในการสอบข้อเขียนประกอบด้วย 

(๑)  ความรู้ทั่วไป ได้แก่ การสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์พื้นฐานหรือ 
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

(๒)  ความรู้เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
(๓)  ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

 
ส่วนที่ ๑ 

ความรู้ทั่วไป 
 

ข้อ ๒๐  การสอบความรู้ทั่วไป ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน      
ที่เกี่ยวข้องกับสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ประกอบด้วย 

  ๑.  Anatomy 
๒.  General medicine 
๓.  General surgery 
๔.  General dentistry 
๕.  General Anesthesia 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความรู้เฉพาะทางศลัยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล 

 
ข้อ ๒๑ ความรู้เฉพาะด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

๑.  การผ่าตัดเกี่ยวกับฟันและกระดูกรองรับรากฟัน (Dentoalveolar Surgery)  เช่น 
impaction, embedded tooth, surgical extraction, periapical surgery, cystectomy  เป็นต้น 

๒.  การดูแลรักษาการติดเช้ือในบริเวณช่องปากและใบหน้าที่มีสาเหตุมาจากฟันและไม่ใช่สาเหตุ
จากฟัน (Odontogenic and non odontogenic Origin) เช่น Incision and drain abscess via intraoral 
and extraoral approaches, treatment of cellulitis, exploration of maxillary sinus, removal of the 
stone in salivary gland เป็นต้น 

๓.  การรักษาการบาดเจ็บในบริเวณกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial Injuries) 
เ ช่ น  Primary and secondary repair of facial and oral soft tissue injuries, open and closed 
reduction of fracture of the mandible, maxilla, zygoma, nose, orbit, frontal sinus, naso-orbito-
ethmoidal and midface region เป็นต้น 

๔.  การแก้ไขความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Dentofacial Deformities) เช่น 
surgical correction of functional and esthetic orofacial and craniofacial deformities of the 
mandible, maxilla zygoma and other facial bones, surgical procedures including ramus and 



๗ 

 

body osteotomy of mandible, genioplasties, subapical segmental osteotomies, Le fort I,II,III 
procedures and craniofacial operations เป็นต้น 

๕. การผ่าตัด เพื่อการใส่ฟันปลอม  (Preprosthetic Surgery) และการบูรณะด้วยราก
ฟันเทียม (Dental Implant) เช่น Alveoloplasty, torectomy, removal of scar tissues, frenectomy 
and frenoplasty, sulcoplasty, alveolar ridge augmentation, placement of dental implant เป็นต้น 

๖.  การรักษาพยาธิสภาพในช่องปาก กระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Pathologic condition 
of maxillofacial region) เช่น การท า Biopsy แบบต่างๆ marsupialization of large cyst, enucleation 
of large cyst, surgical treatment of tumor in maxillofacial region including excision, enucleation, 
block resection, partial mandibulectomy, maxillectomy เป็นต้น 

๗.  การผ่าตัดสร้างเนื้อเยื่อ (Reconstructive Surgery) เช่น bone graft and soft tissue 
graft, tempormandibular joint reconstruction, management of continuity defects, insertion of 
implant, facial closure of oroantral and other reconstructive surgery เป็นต้น 

๘.  การผ่าตัดอื่นๆ (Miscellaneous) เช่น tracheostomy, ligation of large artery, nerve 
decompression และอื่นๆ เป็นต้น 

 
หมวด ๖ 

การสอบปากเปล่าและการรายงานผู้ป่วย 
 

ข้อ ๒๒  การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ความสามารถ         
ในแนวลึกเกี่ยวกับการตรวจ การวินิจฉัย การรักษา การติดตามและประเมินผลหลังการรักษา รวมถึงการแก้ไข
ปัญหาในการรักษา การวางแผนการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยประเมินจากเอกสารรายงานผู้ป่วยและ     
การตอบค าถามในการสอบปากเปล่า 

ข้อ ๒๓  การสอบปากเปล่า แบ่งเป็น ๕ ห้อง ดังนี้ 
 ห้องสอบที่ ๑ เป็นการสอบความรู้ในหัวข้อ trauma, medicine, general surgery and 

anesthesia 
 ห้องสอบที่ ๒ เป็นการสอบความรู้ ในหัวข้อ infection และรวมทั้ง  
- sinus surgery 
- salivary gland disease 
ห้องสอบที่ ๓ เป็นการสอบความรู้  ในหัวข้อ pathology & reconstructive surgery 

รวมทั้ง preprosthetic surgery และ Implant 
ห้องสอบที่ ๔ เป็นการสอบความรู้ในหัวข้อ dentofacial deformity และรวมทั้ง  
- cleft lip and cleft palate 
- TMJ surgery 
 ห้องสอบที่ ๕ เป็นการสอบรายงานผู้ป่วย (Case presentation) 

ขอบเขตเนื้อหาการน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
(๑)  ผู้สมัครสอบวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติข้อ ๗(๑) ให้ส่งรายงานผู้ป่วยเพื่อ

พิจารณา 10 ราย อยู่ในประเภทตั้งแต่หมวดที่ ๑-๕ โดยต้องมีผู้ป่วยในหมวดที่ ๑-๔ อย่างน้อยหมวดละ ๑ ราย 
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และแต่ละหมวดซ้ าได้ไม่เกิน ๓ ราย และในจ านวนนี้ จัดให้ ๓ รายแรก เป็นผู้ป่วยที่เตรียมพร้อมส าหรับใช้สอบ
รายงานและผู้ป่วยรายที่ ๑-๓ ต้องไม่ซ้ าหมวดกัน 

ผู้ป่วยที่ส่งมาพิจารณาทั้ง 10 รายนี้ ต้องเป็นผู้ป่วยที่ตนเองเป็นเจ้าของไข้และให้การรักษา ยกเว้น
ผู้สมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร อนุญาตให้ใช้ผู้ป่วยที่ตนเองมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้การรักษาตั้งแต่ต้นมา สอบได้โดยมี
อาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ให้การรับรองผู้ป่วยที่รายงาน จ านวน ๑๐ ราย เป็นผู้ป่วยจากสถาบันหลัก/สถาบันร่วม
อย่างน้อย  กึ่งหนึ่ง และส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยจากสถาบันสมทบ โดยเป็นรายงานการท าผ่าตัด     ที่เหมาะสม
ส าหรับการสอบเป็นผู้ช านาญการทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและมีระยะเวลาติดตาม
ผลครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ 

(๒)  ผู้สมัครสอบอนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติ ข้อ ๗(๑) ให้ส่งรายงานผู้ป่วยเพื่อพิจารณา ๓ ราย โดยต้อง
เป็นผู้ป่วยที่ตนเองเป็นเจ้าของไข้และให้การรักษาหลังส าเร็จการฝึกอบรมจากต่างประเทศ อยู่ในประเภทตั้งแต่
หมวดที่ ๑-๕ โดย ไม่ซ้ าหมวดกัน  โดยเป็นการน าเสนอรายงานการท าผ่าตัดที่เหมาะสมส าหรับการสอบเป็น
ผู้ช านาญการ ทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลและมีระยะเวลาติดตามผลครบถ้วน      
ตามที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อ 

(๓)  ความสมบูรณ์ของแบบรายงานผู้ป่วย ประกอบด้วย 
ก. ใบสมัครสอบ 
ข. ประวัติการศึกษาและการท างาน 
ค. หลักฐานแสดงการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ่มเติมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ใน

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ง. หนังสือรับรองของหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) เกี่ยวกับประสบการณ์การท างานด้าน

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
จ.  Log book 
ฉ.  หลักฐานการน าเสนอวิชาการ 
ช.  รายงานผู้ป่วย 2 ฉบับ 
ซ.  CD ที่รวมข้อมูล ก-ช จ านวน  ๒ แผ่น โดยท าข้อมูลเป็น  PDF File และเขียนชื่อ - สกุล 

เจ้าของบนแผ่นปก 
(๔)  ลักษณะของรายงานผู้ป่วยควรมีดังต่อไปน้ี 

(๔.๑)  ผู้ป่วยที่น าเสนอต้องระบุ เลขที่ผู้ป่วย วัน เดือน ปี สถานที่ให้การรักษาโดยมีหัวหน้า
งานหรือหัวหน้าสถาบันนั้นๆ ให้การรับรอง และ มีเอกสารเตรียมพร้อมให้ตรวจสอบได้ 

(๔.๒)  ผู้ป่วยที่น าเสนอเพื่อสอบ ต้องมีประวัติ และการตรวจทางคลินิกอย่างละเอียด 
ภาพถ่ายรังสี และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่นๆ ที่จ าเป็นการพิเคราะห์แยกโรค การให้การวินิจฉัย 
แผนการรักษา การรักษาและการติดตามผลจนมีการหายอย่างสมบูรณ์ ต้องมีภาพประกอบทางคลินิกเป็นภาพ
ที่มีรายละเอียดเห็นได้ชัดเจน ในช่วงก่อนการรักษา ขั้นตอนต่างๆ และผลการรักษาพร้อมค าบรรยายภาพ ทั้งนี้
ก าหนดให้มีภาพประกอบ ๒๐ ภาพ ต่อผู้ป่วย ๑ ราย โดยประมาณ 

(๔.๓)  พิมพ์ข้อมูลผู้ป่วยแต่ละรายลงในกระดาษ A๔ ความยาว    ไม่เกิน ๓ หน้ากระดาษ (ไม่
รวมภาพ) ใช้ TH Sarabun ๑๖  

(๔.๔)  รายงานผู้ป่วยทุกรายต้องมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ของข้อมูลต่าง ๆ ทางคลินิกและ 
ต้องมีรูปถ่ายภาพสีประกอบทางคลินิก พร้อมค าบรรยายอย่างสมบูรณ์ พร้อมบทวิจารณ์ (Discussion) 

(๔.๕)  รายงานผู้ป่วยนั้นต้องไม่เป็นผู้ป่วยรายที่ได้ใช้ เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณวุฒิทางการศึกษาใดๆ 
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มาก่อน 
(๔.๖)  การพิจารณาเลือกผู้ป่วยที่น ามาเสนอนี้ ควรอยู่ในกลุ่มหรือ หมวดใด เป็นวิจารณญาณ

และความพอใจของผู้สมัคร ผู้ป่วย ๑ ราย  เสนอได้เพียงกลุ่มเดียว 
(๔.๗)  ห้ามน าผู้ป่วยที่ใช้สอบเพื่อวุฒิบัตรและอนุมัติบัตรมาแล้ว  โดยตนเองหรือผู้อ่ืนมาใช้ซ้ า 

ยกเว้นกรณีที่ตนเองเป็น ผู้ใช้ซ้ าเนื่องจากการสอบไม่ผ่าน หรือเป็นการผ่าตัดคนละประเภท และต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่วางไว้ 

(๔.๘)  ในกรณีที่ส่งรายงานมาแล้ว คณะอนุกรรมการอาจขอข้อมูลหรือขอให้เปลี่ยนรายงาน
ผู้ป่วยได ้

ขอบเขตเนื้อหาการสอบการน าเสนอรายงานผู้ป่วย ส าหรับทันตแพทย์ประจ าบ้าน ความรู้
จ าเพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จัดจ าแนกเป็นหมวด เพื่อใช้ส าหรับจัดเตรียมแบบ
รายงานผู้ป่วย และมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

หมวด ๑  Maxillofacial Trauma (ติดตามผลอย่างน้อย ๓ เดือน)  ได้แก่ Primary and 
secondary repair of facial, oral soft tissue injuries, open reduction of fracture of the mandible, 
maxilla, zygoma, nose, naso-orbito-ethmoidal and midface region  

หมวด ๒  Orofacial infection (ติดตามผลอย่างน้อย ๑ เดือน หรือ จนกว่าพบการหายอย่าง
สมบูรณ์) 

-  Severe odontogenic infection  หมายถึง  การอักเสบที่มีสาเหตุจากฟัน  
ลุกลามไปตาม  fascial space ตั้งแต่ ๒ spaces ขึ้นไป 

 -  Severe non-odontogenic infectionได้แก่การติดเชื้อใน Compromissed 
patient หรือการติดเช้ือในลักษณะที่ต้องใช้การรักษายุ่งยากทัดเทียมกัน  

หมวด ๓  Pathology and Reconstruction (ติดตามผลงานอย่างน้อย 3 เดือน) 
-  Surgical treatment of ORN, MRONS 
-  Surgical pathology ในบริเวณช่องปาก ขากรรไกรและใบหน้า 
-  Remove of large cyst   (>๕ cm.) 
-  Surgical treatment of benign tumor in maxillofacial region  (> ๓ cm.)  

  -  Surgical treatment of malignant lesion (ติดตามผลอย่างน้อย 3 เดือน) 
-  Reconstructive surgery เ ช่ น   Bone graft and soft tissue graft, Local 

flap,Regional and distant flap, Free Flap   
หมวด ๔  Dentofacial Deformity (ติดตามผลอย่างน้อย ๓ เดือน) 

- Dentofacial Deformity เช่นSurgical correction orofacial and craniofacial 
deformities of the  mandible, maxilla, zygoma and other facial bones, surgical procedures 
including ramus and body osteotomy of mandible, genioplasty, subapical segmental 
osteotomy, Le Fort I, II, III procedures and craniofacial operations  (ติดตามผลอย่างน้อย 3 เดือน) 

   - Cleft lip-palate repair , Repair alveolar cleft with graft  
หมวด ๕  Miscellaneous (ติดตามผลอย่างน้อย ๓ เดือน) 

    - Preprosthetic surgery หมายถึง major preprosthetic surgery ทั้งหลาย ได้แก่ 
vesitibuloplasty with graft ; total ridge augmentation และงานอื่น ๆ ที่เทียบเท่า  

    - TMJ. Surgery เช่น 
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- Treatment of TMJ ankylosis 
- Arthroplasty 
- Total joint replacement 
- Eminectomy 
- Surgical correction of TMD   

    - Complication and management 
- Treatment of severe hemorrhage 
- Removal of broken instrument or needle 
- Surgical airway management 
- Ligation of large artery 
- Nerve decompression 
- ฯลฯ 

- Implantology  
- ผู้ป่วยในประเภทนี้จะต้องมี dental implant ๔ ราก หรือมากกว่า แต่ถ้ามีน้อย

กว่า ๔ ราก จะต้องมีการผ่าตัดอื่นร่วมด้วย เช่น Sinus lift หรือ Bone augmentation ยกเว้น (ยกเว้น GBR) 
และมีระยะเวลาติดตามผลอย่างน้อย ๓ เดือน หลังใส่ฟัน 

- Extraoral Implant ๒ ราก หรือมากกว่า ระยะเวลาติดตามผลอย่างน้อย        
๓ เดือน หลังใส่อวัยวะเทียมส าหรับ หู หรือตา หรือจมูก 

    - Major sinus surgery เช่น 
- Closure of large oroantral communication with flap  
- Surgical treatment of sinus infection 

- อื่นๆ 
เกณฑ์การประเมิน ประเมินความสามารถในการประมวลข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการ    

ต่าง ๆ อาทิ เช่น  แนวคิดในการให้การรักษา, ความสามารถในการตัดสินใจ, ความสามารถทางวิชาการและการ
ใช้เหตุผล เป็นต้น 

(ความเหมาะสมของ Case ระยะเวลาติดตามผล อยู่ในดุลพินิจของคณะอนุกรรมการสอบฯ) 
 

หมวด ๗ 
หลักเกณฑก์ารให้คะแนน 

 
ข้อ ๒๔  หลักเกณฑ์ในการประเมินการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑) ข้อสอบข้อเขียน แบ่งเป็น ๒ ส่วน และมีคะแนนในแต่ละส่วน ดังน้ี 
(ก) ความรู้ทางด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์พื้นฐานหรือวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด ๕ ข้อ ๒๐ และ
ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ร้อยละ ๒๐-๔๐ 

(ข) ความรู้เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามขอบเขตเนื้อหาในการ
สอบข้อเขียน หมวด ๕ ข้อ ๒๑ ร้อยละ ๖๐-๘๐ 
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ข้อ ๒๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินสอบปากเปล่า แบ่งเป็น ๕ ห้อง แต่ละห้องมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
ดังนี ้

ห้องสอบที่  ๑ เป็นการสอบความรู้ ในหัวข้อ trauma, medicine, general surgery and 
anesthesia  
ห้องสอบที่ ๒ เป็นการสอบความรู้ ในหัวข้อ infection และรวมทั้ง  

- sinus surgery 
- salivary gland disease 

ห้องสอบที่ ๓ เป็นการสอบความรู้  ในหัวข้อ pathology & reconstructive surgery รวมทั้ง 
preprosthetic surgery และ Implant  

ห้องสอบที่ ๔ เป็นการสอบความรู้ในหัวข้อ dentofacial deformity และรวมทั้ง  
- cleft lip and cleft palate 
- TMJ surgery 

ห้องสอบที่ ๕ เป็นการสอบรายงานผู้ป่วย (Case presentation)  
 

หมวด ๘  
เกณฑก์ารตดัสินผลสอบ 

 
ข้อ ๒๖ เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล จะต้องสอบผ่าน ดังนี ้
(ก)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) จะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียน และการ

สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 
(ข)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย และ/หรือ

ร่วมกับการสอบอื่นๆ (ถ้ามี)  
เกณฑ์การตัดสิน การสอบเสนอรายงานผู้ป่วยและสอบปากเปล่า ตัดสินให้สอบผ่านได้ ต้องมี

คะแนนรวมเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕   และการสอบปากเปล่าในห้อง ๑-๔ และห้องรายงานผู้ป่วยต้องผ่าน
ร้อยละ ๗๕  อย่างน้อย ๓ ห้อง ในจ านวน ๕ ห้อง 

เกณฑ์การตัดสินสอบผ่าน จะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่าและรายงาน
ผู้ป่วยโดยถือคะแนน ร้อยละ ๗๕ เป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละการสอบ ผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสอง
ส่วนจะต้องยื่นค าขอสอบใหม่พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ ผู้ที่สอบปากเปล่าไม่ผ่าน 
สามารถพิจารณาน ารายงานผู้ป่วยไปใช้ในการสอบครั้งใหม่ได้ 

ให้เก็บสะสมผลการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยไว้ได้ในระยะเวลา               
ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบ 

การปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบทันตแพทย
สภาว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา 

ผู้ที่จะได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรได้ ต้องมีงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
 



๑๒ 

 

หมวด ๙  
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๒๗  ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนตามระเบียบ ทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข   

ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร เพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. ๒๕๕๕ อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงเก็บสะสมผลการสอบ
ข้อเขียนได้ไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียนนั้น ให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
ตามข้อ ๑๑(๑) 

ข้อ ๒๘  ส าหรับผู้ยื่นขออนุมัติบัตรที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ยื่นขอวุฒิบัตรที่ส าเร็จการฝึกอบรม หรือ
เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยกเว้นการส่งหลักฐานตามข้อ ๘(๔) ของระเบียบ          
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและ
วุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ต้องสอบผ่านข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยให้แล้วเสร็จในการสอบเพื่ออนุมัติ
บัตรและวุฒิบัตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่  20 ธันวาคม 2560 
 
 
 
                                           ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แหง่ประเทศไทย 
                                         (รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 

 
 


