ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบตั รหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
พ.ศ. ๒๕๕๕
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติ
บั ต รหรื อวุฒิบัตร แสดงความรู ค วามชํ านาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชอ งปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล ไวเปนการเฉพาะ และเพื่อสงเสริมการศึ กษาของผูประกอบวิชาชีพ ทันตกรรมตาม
วัตถุประสงคของทันตแพทยสภา
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรคสอง แหงขอบังคับทันตแพทยสภา
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทั น ตกรรมสาขาต า ง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด ว ยอนุ มั ติ ข องคณะกรรมการทั น ตแพทยสภา ในการประชุ ม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชวิทยาลั ย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. ๒๕๕๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่อ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและ
แม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๔ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
คุณสมบัตผิ ูสมัครสอบ
สวนที่ ๑
การสอบเพื่ออนุมัติบตั ร
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 และเป น ผู ที่ ไ ด รั บ การศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมหลั ง ปริ ญ ญาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต หรื อ มี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โดยมีคํารับรองของหัวหนา
หนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากสถาบันในตางประเทศ
ที่ ทั น ตแพทยสภารั บ รองเพื่ อ การสมั ค รสอบเป น ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาศัลยศาสตรชองปาก และแม็กซิลโลเฟเชียล
และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ที่ มี ร ะยะเวลาศึ ก ษาหรื อ ฝ ก อบรมเป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า ๑ ป จากสถาบั น ที่
สํ านักงานคณะกรรมการอุ ด มศึก ษาหรือทัน ตแพทยสภารั บรอง โดยขอเสนอจาก
ราชวิทยาลั ย ฯ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียลติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป
(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มี
หลักสูตรการศึกษา หรือฝกอบรมไมนอยกว า ๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะ
กรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาโทในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา จากสถาบันที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟ
เชียลติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป
(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป
หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับ
ผูอื่น หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา
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สวนที่ ๒ (หมวดที่ ๑)
การสอบเพื่อวุฒิบัตร
ขอ ๗ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗
และมีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
(๑) ผูยื่นขอวุฒิบัตรเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบ
วิ ช าชี พ ทั น ตกรรมสาขาศั ล ยศาสตร ช อ งปากและแม็ ก ซิ ล โลเฟเชี ย ล (หลั ก สู ต ร
ฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง/ประจําบานสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล) เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯ หรือที่
ทันตแพทยสภารับรอง
(๒) การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมี
สิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันต- กรรมในประเทศไทยได ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยฯ กําหนดโดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา
ขอ ๘ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัต ร ใหย ื่น คำขอและชำระเงิน คาสมัค รท ี่สำน ักงาน
เลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกำหนดพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(๑) คำขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคำขอ
(๓) หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน
(๔) เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถามี)
(๕) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหออกเปนระเบียบ
ราชวิทยาลัย
สวนที่ ๓ (หมวดที่ ๑)
การประเมินคุณสมบัติผูขออนุมัติบตั รหรือวุฒิบัตร
ขอ ๙ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมคำขอเอกสารและหลักฐานตางๆ ของผูย ื่น คำขอท ี่มี
คุ ณ สมบัติ ต ามขอ ๗ และเอกสารหลั ก ฐานตามข อ ๘ แหง ข อบัง ค ับนี้ ส ง ใหค ณะอนุก รรมการ ฝกอบรม
และสอบพิจารณาประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการสอบ เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
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ตามที่ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย
หมวด ๒
คุณสมบัตผิ ูมสี ิทธิ์สอบ
ขอ ๑๐ ผูสอบตองมีคุณสมบัติตามหมวดที่ ๑ สวนที่ ๑ (การสอบเพื่ออนุมัติบัตร) หรือสวนที่ ๒
(การสอบเพื่อวุฒิบัตร)
การสอบปากเปลาและรายงานผูปวยตองมีองคประกอบครบถวน ดังตอไปนี้
(๑) ผูสมัครจะตองสงรายงานผูปวยอยางนอย ๑๐ ราย เพื่อแสดงความรู ความชํานาญใน
การรักษาตามกระบวนการทางศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตาม
เกณฑที่กําหนดไวในหมวดที่ ๖ ของระเบียบฉบับนี้
(๒) ตองเปนรายงานผูปวย ซึ่งผูสมัครเปนผูดูแลรักษาเองตั้งแตตนจนเสร็จสมบูรณและ
มีการติดตามผลการรักษาครบถวนอยางนอยตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแตละ
หัวขอ
(๓) สําหรับผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตร ตามคุณสมบัติในหมวดที่ ๑ สวนที่ ๒ ขอ ๔ เปน
ผูที่ไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรฝกอบรมทันตแพทย
ประจําบาน สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) เปนระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ ป ตามหลักสูตรของทันตแพทยสภา หรือหลักสูตรที่ทันตแพทยสภารับรอง
หรือจากสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง” อนุญาตใหใชผูปวยที่ตนเองมีสวนรวม
เปนผูใหการรักษาตั้งแตตน นํามาสอบรายงานได โดยมีอาจารยผูควบคุมเปนผูให
การรับรอง
(๔) สําหรับผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ตามคุณสมบัติในหมวดที่ ๑ สวนที่ ๑ ขอที่ ๒
(๑) “ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทั น ตกรรมในสาขาศัลยศาสตร ชอ งปากและแม็ก ซิลโลเฟเชี ย ล จากสถาบั น ใน
ตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง” ตองสงรายงานผูปวยเพื่อพิจารณา ๓ ราย อยู
ในประเภทตั้งแตหมวดที่ ๑-๕ โดยไมซ้ําหมวดกัน และผูปวยที่สงรายงานเพื่อสอบ
ปากเปลาตองเปนผูปวยซึ่งผูสมัครเปนผูดูแลรักษาดวยตนเองตั้งแตตนจนเสร็จ
สมบูรณ และเปนรายงานการผาตัดที่เหมาะสมสําหรับการสอบเปนผูมีความรูความ
ชํานาญการทางสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และมีระยะเวลา
ติดตามผลการรักษาครบถวนตามที่ระบุไวในแตละหัวขอ
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(๕) สําหรับผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตร ตามคุณสมบัติในหมวดที่ ๑ สวนที่ ๑ ขอ ๒
(๒), ๒(๓), ๒(๔), ๒(๕) จะเปนผูมีสิทธิสอบตองมีคุณสมบัติตามสวนที่ ๒ หมวด
๒ ขอ ๖(๑), (๒)
ขอ ๑๑ ผู ที่ ผ  า นการพ ิ จ ารณาให มี สิ ท ธ ิ ส อบแล ว ต  อ งสอบความรู ความชำนาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไขและหลัก สูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัต ร หรือ
วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ กําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ขอ ๑๒ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหคณะอนุกรรมการออกขอสอบ และจัดใหมีการ
สอบดังตอไปนี้
(๑) การสอบปากเปลา แบงเปน 5 หอง ดังนี้
หองสอบที่ ๑ เปนการสอบความรูในหัวขอ trauma, medicine, general surgery and anesthesia
หองสอบที่ ๒ เปนการสอบความรู ในหัวขอ infection และรวมทั้ง
- sinus surgery
- salivary gland disease
หองสอบที่ ๓ เปนการสอบความรู ในหัวขอ pathology & reconstructive surgery รวมทั้ง
preprosthetic surgery และ Implant
หองสอบที่ ๔ เปนการสอบความรูในหัวขอ dentofacial deformity และรวมทั้ง
- cleft lip and cleft palate
- TMJ surgery
หองสอบที่ ๕ เปนการสอบรายงานผูปวย (Case presentation)
การสอบรายงานผูปวย กรรมการจะไดประเมินความสามารถในหัวขอตาง ๆ อาทิ
- การประมวลขอมูลของผูปวย
- แนวคิดในการใหการรักษา
- ความสามารถในการตัดสินใจ
- ความสามารถทางวิชาการและการใชเหตุผล
- ความสมารถในการนําเสนอ และการใชเวลาอยางเหมาะสม
- ความสมบูรณ ครบถวน และความตั้งใจและอุตสาหะในการจัดทํารายงานนําเสนอ
- คําถามตาง ๆ จากกรรมการจะครอบคลุมถึงผูปวยทั้ง 10 รายที่สงรายงานมา
(๒) การสอบขอเขียน ประกอบดวยการสอบความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน และความรูเฉพาะ
ดานศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ดังหัวขอตอไปนี้
- ความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน
๑. Anatomy
๒. General medicine
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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. การติดเชื้อในบริเวณชองปากและใบหนาที่มีสาเหตุจากฟน (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. การรักษาการบาดเจ็บในบริเ วณกระดู กขากรรไกรและใบหนา (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. การแก ไ ขความผิ ด ปกติ ข องกระดู ก ขากรรไกรและใบหน า (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. การผ า ตั ด เพื่ อ การใส ฟ น ปลอม (Preprosthetic Surgery) เช น 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. การรั ก ษาพยาธิ ส ภาพในช อ งปาก กระดู ก ขากรรไกรและใบหน า (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
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of implant, facial cleft repair, closure of oroantral fistula and other reconstructive
surgery เปนตน
๘. การผาตัดอื่น ๆ (Miscellaneous) เชน tracheostomy, ligation of large artery, nerve
decompression และอื่น ๆ เปนตน
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเข ีย น
โดยใหสอบปากเปลาหรือการสอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขาน ั้นเห็นสมควร
ผูยื่นขออนุมัติบัตร ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
(๑) เปนอาจารยประจําที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มา
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๗ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(๒) เปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มา
เป น ระยะเวลาไม น อ ยกว า ๑๐ ป หลั ง ผ า นการศึ ก ษาระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิต
(๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม ในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จากสถาบันใน
ตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูมีความรูความชํานาญ
ในการ ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขานั้น และมีประสบการณในการสอนและ
หรือใหการฝกอบรมในสาขานั้นในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองมาเปนระยะเวลา
ไมนอยกวา ๓ ป หลังไดรับวุฒิบัตร หรือเทียบเทาจากตางประเทศ
ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปากเปลาหรือการสอบอื่นๆตามที่
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ เห็นสมควร
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขีย น
โดยใหสอบปากเปลาตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
เห็นสมควร ผ ูยื่นคำขออนุมัติบัตร ตองเป็นผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลัง
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และมี ป ระสบการณ
ในการ ปฏิ บั ติ งานใน สาขามาเป น ระยะเวลาไม น อ ย กว า ๑๐ ป โดยมีคำรับรองจากหัวหนาหนวยงาน
(หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชนตนในกรณี ที่ทำงานรวมกับผูอื่น หรือรับรองตนเอง
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ในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา)
๑๔.๑ การสอบปากเปลา ประกอบดวย
(๑) การสอบรายงานผูปวยทางศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ๓ ราย
(๒) เอกสารประกอบรายงานผูปวยในขอ (๑) ใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการ
สอบเพื่ออนุมัติบัตร เพื่อเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล พ.ศ.๒๕๕๕
สวนที่ ๑(๑) เอกสารประกอบรายงานผูปวย ขอ ๕ และขอ ๖
๑๔.๒ แฟ มผลงานของทันตแพทย สาขาศั ลยศาสตรชองปากและแม็ ก ซิ ลโลเฟเชีย ล
ประกอบดวย ๕ หัวขอและมีสัดสวนของแตละหัวขอเปนรอยละตามแบบฟอรม
แนบทาย คือ
(๑) งานวิชาการ/งานวิจัย/การนําเสนอผลงาน รอยละ ๒๐
(๒) การปฏิบัติงานบริการที่สอดคลองกับสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล รอยละ ๔๐
(๓) บทบาทผูนําในวิชาชีพรอยละ ๑๐
(๔) การพัฒนาความรู/การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการรอยละ ๒๐
(๕) งานจิตอาสาอื่น ๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคมรอยละ ๑๐
๑๔.๓ เกณฑการตัดสินผลการขออนุมัติบัตร พิจารณาจากคะแนนการสอบปากเปลา
รอยละ ๙๐ บวกแฟมผลงานรอยละ ๑๐ ทั้งนี้เกณฑตัดสินผลการสอบอนุมัติบัตร
วาผาน ตองไดรับคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ ๗๕
๑๔.๔ ผูที่ยื่นคําขออนุมัติบัตรทั้งขอ ๒ และขอ ๓ แลวสอบปากเปลาไมผาน สามารถยื่น
คําขออนุมัติบัตรใหม พรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ
๑๔.๕ การยื่นขออนุมัติบัตรตามขอ ๒ และขอ ๓ จะตองผานการสอบใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับทันตแพทยสภา 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
ขอ ๑๕ ผูยื่นคำขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ตองปฏิบัติต ามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลกำหนด
โดยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตองไดรับความเห็น ชอบจากคณะผูบริหารราชวิท ยาลัย และ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ทันตแพทยสภา
ขอ ๑๖ การยื่น ขออนุมัติบัต รของผูมีค ุณ สมบัติต ามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ จะตอ งสอบเพื่ อรับ
อนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับนี้มีผลบังคับใช
ขอ ๑๗ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง กําหนดการสอบ
วัน เวลา และสถานที่สอบ ใหเลขาธิการราชวิ ท ยาลัย จั ด ทําเป็นประกาศราชวิทยาลัย และทำหนังสือแจงให
ผูมีสิทธิ์สอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนการสอบ
ขอ ๑๘ การปฏิบัติในการเขาสอบเพื่ออน ุมัติบัต รหรือวุฒิบัต รใหผูเขาสอบปฏิบัติต ามระเบีย บ
ทันตแพทยสภาวาดวยการปฏิบัติในการเขาสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา
ขอ ๑๙ เกณฑการตัดสินผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล จะตองสอบผาน ดังนี้
(๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ยกเวนขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบ
ผานการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่น ๆ (ถามี
(๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา
และหรือรวมกับการสอบอื่น ๆ (ถามี)
(๓) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา หรือ
การสอบอื่น ๆตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาศัลยศาสตรชอง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียลกําหนด
(๔) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ แหงขอบังคับนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา
ขอ ๒๐ ใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล รายงานผลการ
สอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิล
โลเฟเชียลพิจารณา เพื่อนำเสนอตอราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ขอ ๒๑ ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหแกผูที่คณะกรรมการท ัน ตแพทยสภา
อนุมัติใหไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล และใหผูที่
ไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรมีศักดิ์และสิทธิเปนสมาชิกสามัญราชวิทยาลัย
ขอ ๒๒ แบบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในทายขอบังคับนี้
ภาคผนวก๑ ในหมวด ๒ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ ๑๔.๒ การสอบเพื่ออนุมัติบัตร ขอ(๑)
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ผู ข อสอบอนุ มั ติ บั ต รต อ งผ า นการฝ ก อบรมทางการแพทย ต ามที่ ห ลั ก สู ต รการฝ ก อบรมสาขา
ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลไดกําหนดไว ดังนี้
ตองผานการฝกอบรมในแผนกศัลยกรรมทั่วไป วิสัญญีวิทยา และอายุรศาสตร ซึ่งในแตละแผนก
ตองผานอยางตอเนื่องอยางนอย 1 เดือน
ภาคผนวก๒ ในหมวด ๒ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ ขอ ๕ การสอบเพื่ออนุมัติบัตร ขอ (๒.๑)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย

