
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า พ.ศ. 2560 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดช่องปากใบหน้าไว้เป็นการเฉพาะ และเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตาม
วัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๗ ข้อ ๘ (๑๐) ข้อ ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย               
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบ ข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งข้อบังคับทันตแพทย
สภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมสาขาต่างๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และด้วยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ 12/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า พ.ศ. 2560 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 

 
หมวด ๑ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

ส่วนที่ ๑ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตร 

 
ข้อ ๕  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗  
ข้อ ๖  มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ

บัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
(๑)   ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
(๒)   ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา

ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของ               
ราชวิทยาลัยหรือท่ีทันตแพทยสภารับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรอง 



๒ 

 

การยื่นค าขอวุฒิบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดช่องปากใบหน้าของผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัย
ก าหนดโดยออกเป็นระเบียบทันตแพทยสภา 

 
ส่วนที่ ๒ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตร 
 

ข้อ ๗  มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

ผู้ยื่นขออนุมัติบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดช่องปากใบหน้าต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 
๒๕๓๗ และเป็นผู้ที่ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าโดยมีค ารับรองของหัวหน้า
หน่วยงานตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

(๑)  ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา 
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าจากสถาบันในต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองเพ่ือ
การสมัครสอบเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒)  ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
และได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าที่มีระยะเวลา
การศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา
หรือทันตแพทยสภารับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัยและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขา           
ทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

(๓)  ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าที่ มี 
หลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากสถาบันที่ส านักงาน คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔)  ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือ
ปริญญาโทในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าที่มีระยะเวลาในการ ศึกษาหรือ
ฝึกอบรม ๑ ปี การศึกษาจากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดย
ข้อเสนอจากราชวิทยาลัยและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็ บปวด
ช่องปากใบหน้าติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 

(๕)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าไม่
น้อยกว่า ๕ ปี 

หัวหน้าหน่วยงานในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในกรณีที่ท างานร่วมกับผู้อื่น
หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา 
 
 



๓ 

 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  

 
ข้อ ๘   ผู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปาก

ใบหน้า ให้ยื่นค าขอสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่า และช าระเงินค่าสมัครที่ส านักงานเลขาธิการ        
ราชวิทยาลัย ตามวิธีการภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
ข้อ ๘ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้    

(๑)  ค าขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
(๒)  หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
(๓)  หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน 
(๔)  หลักฐานผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าหรือสาขาที่

เกี่ยวข้อง (กรณียื่นขอสอบปากเปล่า)  
    (๔.๑)  ในกรณีวุฒิบัตร ประกอบด้วย    
     (๔.๑.๑)  เอกสารงานวิจัย คือ บทนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (full 
report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัยและได้รับการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้ว หรือ  ผลงานวิจัย
อย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยมีผู้ขอสอบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก ( first 
author)  และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์ (corresponding author)  และ 

(๔.๑.๒)  หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของ
ทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม สาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
   (๔.๒) ในกรณีอนุมัติบัตร ประกอบด้วย ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยงานวิจัยนั้นต้องมีขอบเขต 
ดังนี้  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  การวิจัยทางคลินิก  การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ การ
ท า systematic review และ meta-analysis  การวิจัยด้านสาธารณสุข  การวิจัยด้านระบบบริการทาง
การแพทย์ และ การวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษาโดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคย
ใช้เพ่ือจบการศึกษาในหลักสูตรใดมาก่อน ผู้ขอสอบอนุมัติบัตรต้องมีส่วนร่วมในผลงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์  (corresponding author)    
และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปีก่อนการสมัครสอบ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการ
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ
เจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

(๕)  เอกสารรายงานผู้ป่วยตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๖ รวมทั้งหลักฐานประกอบอ่ืนๆ ตามข้อ ๒๕ ของ
ระเบียบนี้ (กรณียื่นขอสอบปากเปล่า) 

(๖)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 



๔ 

 

(๗)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัย
ก าหนดไว้ 
 

หมวด ๓ 
การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 

 
ข้อ ๙  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน

ต่างๆ ของผู้สมัครสอบ ส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด
ช่องปากใบหน้าเพ่ือประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสอบเมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ได้ประเมิน
คุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว ให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าส่งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือประกาศและแจ้งให้
ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันสอบ ในกรณีเร่งด่วนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้ 

ข้อ ๑๐  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 
(๑)   เป็นผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด ๑ 
(๒)   กรณียื่นขอสอบปากเปล่าให้มีเอกสารผลงานวิจัยตามข้อ ๘(๔) และมีเอกสารรายงานผู้ป่วยตาม

ข้อ ๒๔ และ ๒๖ และหลักฐานประกอบอื่นๆ ตามท่ีก าหนดในข้อ ๒๕ (ถ้ามี) 
 

หมวด ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร  

 
ข้อ ๑๑  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิสอบแล้ว ต้องสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ

ทันตกรรมสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า ซึ่งประกอบด้วย  การสอบข้อเขียน และ
การสอบปากเปล่าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าก าหนด  

ข้อ ๑๒  การสอบ ให้คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
ซึ่งราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยการเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ด าเนินการดังนี้ 

(๑)  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันต กรรม
สาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้คณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียน และการสอบปาก
เปล่า 
 (๒)  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้
คณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปล่า และหรือร่วมกับการสอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและ
สอบเห็นสมควร โดยให้ยกเว้นเฉพาะการสอบข้อเขียน 

การสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบก าหนดโดยอนุมัติจากคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย 



๕ 

 

 ข้อ ๑๓  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรวุฒิบัตร ในสถาบันที่ทันตแพทยสภา
รับรอง มีสิทธิสมัครสอบข้อเขียนเก็บสะสมไว้ได้ในระหว่างการฝึกอบรม โดยจะยื่นขอสอบได้หลังผ่านการ
ฝึกอบรมมาแล้ว ๒ ปี และมีใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือ
ประกอบในการสอบข้อเขียนเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 ข้อ ๑๔  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมจากสถาบัน
ที่ทันตแพทยสภารับรอง และอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือรอใบตอบรับให้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีสิทธิสมัครสอบเพ่ื อ
ประเมินผลการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วยเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาที่ฝึกอบรมอยู่ได้ โดยมีใบรับรองจาก
สถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ
ประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือประกอบในการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วย
พ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ ๒๕๖๐ 
 ข้อ ๑๕  ทันตแพทย์ที่ขอสอบเพ่ืออนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
จะต้องส่งหลักฐานผลงานวิจัยตามความในข้อ ๘(๔)(ก)(ข) โดยผลงานนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา และผู้ขอสอบต้องมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือเป็นผู้
นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการตีพิมพ์ ทั้งนี้ตามความในประกาศแนบท้ายหลักสูตรเรื่อง “การรับรองอนุมัติบัตร
สาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก” และผลงาน
ดังกล่าวต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปีก่อนการสมัครสอบ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ขั้นตอนการสอบ 

 
 ข้อ ๑๖  การสอบ มี ๒ ขั้นตอน ได้แก่ 
  (๑)  การสอบข้อเขียน ใช้เวลาในการสอบไม่เกิน ๓ ชั่วโมง  
  (๒)  การสอบปากเปล่า ใช้เวลาในการสอบไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๔๕ นาท ี
 ข้อ ๑๗  ผู้สมัครสอบจะมีสิทธิสอบปากเปล่าได้ เมื่อสมัครสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่าในครั้งเดียวกัน 
หรือเป็นผู้ที่สอบข้อเขียนผ่านมาแล้ว โดยต้องมีหลักฐานเอกสารผลงานวิจัยประกอบการสมัครด้วย 

 
ส่วนที่ ๒ 

ก าหนดการสอบ และ สถานที่สอบ 
 

 ข้อ ๑๘ ก าหนดการสอบ และ สถานที่สอบให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
การสอบข้อเขียน 

 
 ข้อ ๑๙  การสอบข้อเขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 



๖ 

 

  (๑) ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
  (๒) ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
  (๓) ความรู้เฉพาะทางสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 
 

ส่วนที่ ๑ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

 
 ข้อ ๒๐   การสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานมีขอบเขตเนื้อหาและสัดส่วนการให้
คะแนนดังนี้ (๒๗ คะแนน) 
  (๑)  Head and Neck anatomy and physiology (๑๕ คะแนน) 
  (๒)  Craniofacial biology (๖ คะแนน)  
  (๓)  Basic pharmacology (๓ คะแนน) 
  (๔)  Oral medicine (๓ คะแนน) 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความรู้ด้านกฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ทันตกรรม 
 

ข้อ ๒๑  การสอบความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ข้อบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือ
ระเบียบราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง (๓ คะแนน) 
 

ส่วนที่ ๓ 
การสอบความรู้ทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

 
ข้อ ๒๒  การสอบความรู้ทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

ได้แก่ (๑๒๐ คะแนน) 
 

๑) Assessment and diagnosis of occlusion and orofacial pain (๓๕ คะแนน) 
๒) Occlusion and orofacial pain management (๕๕ คะแนน) 

๒.๑  Intraoral orthotic appliance therapy (๑๐ คะแนน) 
๒.๒  Occlusal therapy (๑๘ คะแนน) 
๒.๓  Pharmacotherapy : Analgesics, Antidepressants, Neuropathic pain medication, 
Anti-anxiety agents, Muscle relaxants, Headache medication, Local anesthetics 
(๑๕ คะแนน) 
๒.๔  Physical therapy, psychological and behavioral management (๑๐ คะแนน) 
๒.๕  Other management i.e. complementary and alternative medicine for pain 
management (๒ คะแนน) 



๗ 

 

๓) Etiology, pathophysiology of occlusion and orofacial pain (๒๐ คะแนน) 
๔) Dental sleep medicine (๑๐ คะแนน) 

 
หมวด ๖ 

การสอบปากเปล่า 
 

ข้อ ๒๓ การสอบปากเปล่า มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความรู้และความสามารถในการจัดการผู้ป่วย
ทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าในลักษณะต่าง ๆ ของผู้สมัครสอบ โดยประเมินจาก 
  (๑) เอกสารรายงานผู้ป่วย และหลักฐานประกอบอ่ืนๆ 
  (๒) การน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
  (๓) การตอบค าถามซึ่งเกี่ยวกับรายงานผู้ป่วย และค าถามทั่วไปที่เก่ียวกับความรู้ หรือแนวคิด
ใหม่ๆ ในทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เก่ียวข้อง 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

เอกสารรายงานผู้ป่วย และหลักฐานประกอบอ่ืนๆ 
 

ข้อ ๒๔ รายงานผู้ป่วยที่ส่งเพื่อใช้สอบปากเปล่ามีข้อก าหนดดังนี้ 
(๑)   เป็นผู้ป่วยที่ผู้ยื่นค าขอสอบปากเปล่าเป็นผู้ให้การรักษาทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวด

ช่องปากใบหน้า  
(๒)   กรณีผู้ป่วยต้องมีความหลากหลายด้านการวินิจฉัยและ/หรือการจัดการ และติดตามผลการรักษา

อย่างน้อย ๖ เดือนโดยผู้ป่วยให้ความยินยอมให้น าเสนอต่อคณะอนุกรรมการสอบฯ รายงานผู้ป่วยต้องมีประวัติ
การรักษาทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการสอบ 
ตามรายละเอียดข้อ ๒๖ 

(๓)   รายงานผู้ป่วยนั้นต้องไม่เป็นรายงานผู้ป่วยที่เคยใช้ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแต่ไม่
ผ่าน หรือไม่เป็นรายงานผู้ป่วยที่ใช้ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบัน
อ่ืน 

 
ข้อ ๒๕  หลักฐานอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการสอบปากเปล่า เช่น  

• ภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิก  
• ภาพวินิจฉัย (Imaging) และ/หรือภาพรังสี  
• ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
• ผลการคัดกรอง/การทดสอบสภาพจิต  
• ภาพเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการรักษา 
• แบบจ าลองฟันของขากรรไกรบน และขากรรไกรล่าง 

 



๘ 

 

ข้อ ๒๖  การยื่นค าขอสอบปากเปล่า ผู้ยื่นค าขอจะต้องจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการยื่น
ค าขอดังต่อไปนี้ 

(๑)  รายงานผู้ป่วยที่มีความสมบูรณ์จ านวน ๓ ราย จัดพิมพ์รายงานบนกระดาษขนาด A4  จ านวน       
๕ ชุด และบันทึกเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF และปกปิดข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ป่วยได้ รายงานผู้ป่วย
ประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 

(ก)  บทน า (Introduction) 
(ข)  รายงานผู้ป่วย (Case report) 
• ข้อมูลส่วนบุคคล (Biographical data) 
• อาการส าคัญ (Chief complaint) 
• ความเจ็บป่วยปัจจุบัน (Present illness) 
• ประวัติทางการแพทย์ ประวัติทางทันตกรรม และประวัติทางจิตสังคม (  Medical 

history, dental history, psychosocial history) 
• ข้อมูลที่ตรวจพบทางคลินิก (Clinical findings) 
• ปัจจัยที่เก่ียวข้อง ( Contributing factors) หรือสาเหตุความผิดปกติ (Etiology) (ถ้ามี) 
• การพิเคราะห์แยกโรค (Differential diagnosis) 
• การสืบค้นทางการแพทย์ (Investigation) 
• การวินิจฉัย (Diagnosis) 
• การวางแผนการรักษา การรักษา/การจัดการ (Treatment plan and 

therapy/management) 
• การติดตามและประเมินผลการรักษา (Follow up and evaluation) 
(ค)  บทวิจารณ์ (Discussion) บอกเหตุผลของการให้การวินิจฉัยแยก (differential 

diagnosis) การเลือกใช้เครื่องมือช่วยวินิจฉัย (diagnostic tools) ได้แก่ ภาพ (images) และการทดสอบ 
(tests) ต่าง ๆ การให้ค าวินิจฉัย (diagnosis) และการวางแผนการรักษา ( treatment plan) โดยให้
เปรียบเทียบกับการรักษาท่ีมีรายงานในวรรณกรรม (literature) 

(ง)  บทสรุป (Conclusion)  
(จ)  บรรณานุกรม (Bibliography)  
(ฉ)  ค ารับรองรายงานผู้ป่วยโดยผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าของสถานพยาบาล 

(๒)  บันทึกไฟล์ทั้งหมดที่จัดเตรียมไว้ในข้อ ๒๖ (๑) ลงในแผ่นซีดี ๑ แผ่น ซึ่งระบุชื่อผู้ยื่นค าขอสอบปาก
เปล่าพร้อมทั้งวันที่ที่ยื่นขอสอบ ทั้งนี้เพ่ือใช้ยื่นขอสอบปากเปล่า พร้อมกับอัพโหลดไฟล์เข้าระบบการรับสมัครเพ่ือ
อนุมัติบัตร/วุฒิบัตรในเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยตามที่ระบุไว้ในการรับสมัคร 

 
ส่วนที่ ๒ 

การน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
 

 ข้อ ๒๗  การน าเสนอรายงานผู้ป่วย จัดท าไฟล์ของผู้ป่วย ๑ คนต่อหนึ่งไฟล์ ให้น าเสนอด้วยโปรแกรม 
PowerPoint ซึ่งมีข้อมูลตามข้อ ๒๖ (๑) โดยแทรกภาพรังสี ภาพถ่ายสีทางคลินิก หรือวิดีโอคลิป ประกอบ โดย
ให้เวลาน าเสนอไม่เกิน ๒๐ นาทีต่อผู้ป่วยหนึ่งราย  



๙ 

 

 ข้อ ๒๘  ในการน าเสนอรายงานผู้ป่วย ในวันสอบให้ผู้สมัครสอบน าแผ่นซีดีหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ส าหรับเก็บข้อมูลที่บันทึกไฟล์ที่ใช้ประกอบการน าเสนอรายงานผู้ป่วยมาด้วย หากมีหลักฐานอื่น ๆ เช่น 
แบบจ าลองฟันของขากรรไกรบนและขากรรไกรล่าง ทั้งก่อนและหลังการรักษา (ถ้ามี) หรือภาพเอ็มอาร์ หรือ
ภาพถ่ายรังสีอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้น ามาเช่นกัน 
 

ส่วนที่ ๓ 
การตอบค าถาม 

 
ข้อ ๒๙  การตอบค าถามในส่วนของการสอบปากเปล่า เป็นการทดสอบความรู้ ความคิดเห็น และ

ประสบการณ์ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักการได้ถูกต้องเหมาะสม โดยเป็นค าถามเกี่ยวกับรายงาน
ผู้ป่วย เพ่ือทดสอบความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(evidence-based practice) รวมถึงค าถามทั่วไปเกี่ยวกับความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆ ทางทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าที่เกี่ยวข้องกับกรณีของผู้ป่วยรายนั้นๆ ใช้เวลา ๑๐ นาที ต่อผู้ป่วย ๑ ราย 
ก าหนดระยะเวลาการน าเสนอรายงานผู้ป่วยและสอบปากเปล่าความรู้ทางวิชาการในสาขาทันตกรรมบดเคี้ยว
และความเจ็บปวดช่องปากใบหน้ารวมไม่เกิน ๙๐ นาที ต่อผู้สมัครสอบหนึ่งราย   

 
ส่วนที่ ๔ 

การคืนเอกสารหลักฐาน 
 

  ข้อ ๓๐ ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ คณะกรรมการสอบจะคืนส าเนาภาพถ่ายรังสี แบบพิมพ์ฟัน แผ่น
ซีดีที่บันทึกไฟล์ที่ใช้ประกอบการน าเสนอรายงานผู้ป่วยหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับเก็บข้อมูลที่ผู้สมัคร
สอบใช้เพื่อสอบปากเปล่า ตามข้อ ๒๕ และ ๒๖ แก่ผู้เข้าสอบ ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสอบจะเก็บเอกสารรายงาน
ผู้ป่วยไว้เป็นหลักฐาน 
 

หมวด ๗ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

 
ข้อ ๓๑ หลักเกณฑ์ในการประเมินการสอบข้อเขียน มีรายละเอียดดังนี้ 

  (๑) ข้อสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ส่วน และมีคะแนนในแต่ละส่วน ดังนี้ 
   (ก) ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน และความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติ
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด ๕ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๑ 
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน 
   (ข) ความรู้เฉพาะทางทันตกรรมบดเคี้ยว ตามขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน หมวด 
๕ ข้อ ๒๒ คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน 

ข้อ ๓๒ หลักเกณฑ์การประเมินการสอบปากเปล่า มีดังนี้ 
(๑) รายงานผู้ป่วยและหลักฐานต่าง ๆ ร้อยละ ๓๐ 
(๒) การน าเสนอรายงานผู้ป่วย ร้อยละ ๓๐ 
(๓) สอบปากเปล่า ร้อยละ ๔๐ 



๑๐ 

 

หมวด ๘ 
การตัดสินผลสอบ 

 

ข้อ ๓๓ เกณฑ์การตัดสินผลสอบผ่าน จะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าโดย
ถือคะแนนร้อยละ ๗๕ เป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละการสอบ และส าหรับการสอบปากเปล่าต้องสอบผ่านจาก
อนุกรรมการสอบอย่างน้อย ๒ ใน ๓ โดยจะต้องสอบผ่านข้อเขียนก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปล่า ผู้ที่สอบไม่
ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสองส่วนนี้จะต้องยื่นค าขอสอบใหม่ พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของราช
วิทยาลัย 

ข้อ ๓๔ ผลการสอบผ่านข้อเขียนให้เก็บสะสมผลการสอบไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่วันที่
ประกาศผลสอบ ในกรณีท่ีสอบปากเปล่าไม่ผ่านให้สมัครสอบใหม่ได้ในครั้งต่อไปภายใน ๕ ปีนับแต่วันที่
ประกาศผลสอบข้อเขียน 

ข้อ ๓๕ ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรได้ เมื่องานวิจัยได้ตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด   

 

หมวด ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ ๓๖ ส าหรับผู้ยื่นขออนุมัติบัตร เพ่ือเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรม
บดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้าก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ใช้หลักฐานต่าง ๆ ในข้อ ๘ แห่ง
ระเบียบฉบับนี้ ยกเว้นการส่งหลักฐานตามข้อ ๘ (๔) แต่ให้ใช้หลักฐานดังต่อไปนี้แทน 

(๑) หลักฐานการเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือเคยเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมหรือสัมมนา
วิชาการในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า 

(๒) เอกสารหรือหลักฐานผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า   
ก. บทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีเนื้อหาของสาขาทันตกรรมบดเคี้ยวและความ

เจ็บปวดช่องปากใบหน้าที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ โดยเป็น
วารสารของสมาคมวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาทางการแพทย์หรือเกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ นอกเหนือนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบฯ 

ข. บทนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) หรือรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และรายงานสืบเนื่อง 
(proceeding) หรือบทคัดย่อ (abstracts) ที่ได้น าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  

 ทั้งนี้ต้องสอบผ่านข้อเขียน สอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วยตามก าหนดในระเบียบนี้ด้วย ทั้งนี้ให้แล้ว
เสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียนนั้น 
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 
 
 
                                       ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
                                     (รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 


