ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย
วาดวยหลักเกณฑวธิ กี ารและเงื่อนไขในการสอบเพือ่ อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินจิ ฉัยโรคชองปาก
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับแกไข)
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากไวเปน
การเฉพาะและเพื่อสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภา
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ๗ ขอ๘ (๑๐) ขอ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรค ๒ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวา
ด ว ยหลั ก เกณฑ การออกหนั งสื ออนุ มั ติบั ตรหรื อวุ ฒิบัต รแสดงความรู ความชํ า นาญในการประกอบวิ ชาชี พ
ทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการ
ประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการและ
เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับแกไข) ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ.
๒๕๕๕ ฉบับประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ขอ ๔ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภาหรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
หมวด ๑
คุณสมบัตขิ องผูยื่นคําขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร
สวนที่ ๑
การขอวุฒิบัตร
ขอ ๕ ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ หรือ
เปนผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองและ

๒

ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ๖แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
ดังนี้
(๑) การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใดของผูมีใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ไมมีสิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทย จนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา
(๒) ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเปนระยะเวลาไมนอยกวา๓ปตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยหรือที่ทันตแพทยสภา
รับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรองการยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมีสิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยไดทั้งนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา
สวนที่ ๒
การขออนุมตั บิ ัตร
ขอ ๗ มีคุณสมบัติตามขอ๗แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้
ผู ยื่ น ขออนุ มั ติ บั ต รเป น ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมสาขาวิ ท ยาการ
วินิจฉัยโรคชองปากตองเปนผูป ระกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ.๒๕๓๗และ
เปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือมีประสบการณในการปฏิบัตงิ าน
ในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากโดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงานตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูมี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

๓

(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก และไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่มีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา๑ป
จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา๑ป
(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา๓ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภา
รับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก ที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา๑ปการศึกษา จาก
สถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา๓ป
(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันไมนอยกวา๕ป
หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตนในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่นหรือ
รับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา
หมวด ๒
การสมัครสอบ
ข อ ๘ ผู ป ระสงค ข ออนุ มั ติ บั ต รหรื อ วุ ฒิ บั ต รให ยื่ น คํ า ขอและชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รตามวิ ธี ก ารภายใน
ระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้
(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
(๓) หลักฐานการฝกอบรมการปฏิบัติงาน
(๓.๑)
กรณี อ นุ มั ติ บั ต รประกอบด ว ยหลั ก ฐานการศึ ก ษาต า งๆหรื อ หลั ก ฐานแสดงถึ ง
ประสบการณในการปฏิบัติงานตามขอ๗แหงขอบังคับทันตแพทยสภาซึ่งไดแก
(๓.๑.๑) หลักฐานการเขารวมประชุมวิชาการหรือเคยเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม
หรือสัมมนาวิชาการของสาขาที่สมัครสอบ
(๓.๑.๒) บทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาของสาขาที่สมัครสอบโดยตรงอยางนอย๑เรื่องที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติโดยเปนวารสารของสมาคมวิชาชีพหรือชมรม

๔

วิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาทางสาขาการแพทยหรือเกีย่ วของกับการแพทย นอกเหนือนี้ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะอนุกรรมการสอบ
(๓.๒) กรณีวุฒิบัตรประกอบดวยหลักฐานการฝกอบรมใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากตามขอ๖แหงขอบังคับทันตแพทยสภา
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี)
(๕) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ๒๗ของระเบียบนี้
(๖) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัยกําหนด
ไว
หมวด ๓
การประเมินคุณสมบัตผิ ูสมัครสอบและคุณสมบัตผิ ูมีสทิ ธิสอบ
ขอ ๙ การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ตางๆของผูสมัครสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเพื่อประเมิน
คุณ สมบัติของผูสมัค รสอบเมื่อคณะอนุกรรมการฝ กอบรมและสอบสาขาวิ ทยาการวิ นิจ ฉัย โรคชอ งปากได
ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลวใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปากสงรายชื่อผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา๓๐วันกอนวันสอบ ในกรณีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบเลขาธิการราช
วิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได
ขอ ๑๐ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ
(๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด๑
(๒) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ๒๗ของระเบียบนี้
หมวด ๔
การสอบเพือ่ อนุมัติบตั รหรือวุฒบิ ัตร
ขอ ๑๑ ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลาตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด

๕

ขอ ๑๒ การสอบใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากซึ่งราชวิทยาลัยแตงตั้งขึ้น
โดยการเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบดําเนินการดังนี้
(๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ๖หรือขอ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตางๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่ประกอบดวยการสอบขอเขียน
และการสอบปากเปลา
(๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๘ ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลาและหรือรวมกับการสอบอื่นๆตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบเห็นสมควรโดยใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลาให
เก็บสะสมไวไดในระยะเวลาไมเกิน๕ป ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบกําหนดโดยอนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย
ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียนโดย
ใหสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางและใหสงเอกสารประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้
(๑) การสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางตามขอ๑๙และขอ๒๐ดังรายละเอียดในหมวด๖ของ
ระเบียบนี้
(๒) แบบรายงานผูปวยรายละเอียดตามหมวด ๖ สวนที่ ๒ ทั้งนี้ใหสงรายงานผูปวยที่สมบูรณเพื่อ
พิจารณาวิชาเฉพาะทางละ ๑ราย รายละเอียดอื่นๆ ตามขอ ๒๗ และบทความวิชาการ
หรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก จํานวน ๑ เรื่อง หรือการนําเสนอผลงานวิชาการ
หรือผลงานวิจัย
(๓) เกณฑในการใหคะแนนประกอบดวยคะแนนในการสอบปากเปลาเต็ม ๘๐ คะแนนและคะแนน
บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรค
ชองปากเต็ม ๒๐ คะแนน
(ก) บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากหมายถึงการสง
บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติมาแลวจํานวน๑เรื่องโดยเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคลซึ่งตนเองมีสัดสวนการมีสวนรวม
ไมนอยกวารอยละ๕๐หรือเปนผูรับผิดชอบหลัก (Corresponding Author) หรือเปนผูนิพนธชื่อแรก

๖

(ข) การนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากหมายถึงการ
นําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับเชิญใหเปนวิทยาการบรรยายในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรค
ชองปากในที่ประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
(๔) เกณฑการตัดสินผานโดยถือคะแนนรอยละ๗๕ของคะแนนรวมระหวางคะแนนการสอบปาก
เปลากับคะแนนบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับ
เชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรค
ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ขอ๑๔ ใหยกเวนการสอบขอเขียนโดย
ใหสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางและใหสงแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอง
ปากดังนี้
(๑) การสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางตามขอ๑๙และขอ๒๐ดังรายละเอียดในหมวด๖ของ
ระเบียบนี้
(๒) แฟมผลงานของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากคือบันทึกยอนหลัง๑๐ปเพื่อแสดง
ใหเห็นผลงานของทันตแพทยหลังจบหลักสูตรหลังปริญญาฯจนถึงปจจุบันแสดงความสามารถและศักยภาพที่
ชัดเจนซึ่งสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาของวิชาชีพทันตแพทยโดยเฉพาะสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ตอสังคมสุขภาพหรือสุขภาพของประชาชนในมิติตางๆ ๕ ดานดังตอไปนี้
ก. งานวิชาการ /งานวิจัย /การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ข. การปฏิบัติงานบริการที่สอดคลองกับสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่ศึกษาหลังปริญญาฯ
ค. บทบาทผูนําในวิชาชีพสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ง. การพัฒนาความรู /การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
จ. งานจิตอาสาอื่นๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
(๓) เกณฑในการใหคะแนนประกอบดวยในการสอบปากเปลาเต็ม๘๐คะแนนและคะแนนแฟมผลงาน
ของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเต็ม๒๐คะแนน
(๔) เกณฑการตัดสินผานโดยถือคะแนนรอยละ๗๕ ของคะแนนรวมระหวางคะแนนการสอบปากเปลา
กับคะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ขอ ๑๕ ผูที่ไมผานการสอบทั้งขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ ของระเบียบนี้สามารถยื่นคําขออนุมัติบัตรใหม
พรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ
ขอ ๑๖ การยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ ของระเบียบนี้จะตองสอบใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับนี้มีผลบังคับใช

๗

สวนที่ ๑
ขั้นตอนการสอบ
ขอ ๑๗ การสอบประกอบดวยการสอบขอเขียนการสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางโดยจะตอง
สอบขอเขียนผานกอนจึงจะมีสิทธิสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทาง
ขอ ๑๘ การสอบขอเขียนขอสอบประกอบดวย
(๑) ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและความรูวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐาน
(๒) ความรูวิชาเฉพาะทางที่เลือกตามขอ ๒๐
(๓) ความรูกฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
(๔) ขอบเขตรายละเอียดการสอบตามหมวด ๕ และเวลาที่ใชในการสอบขอเขียนไมเกิน๓ชั่วโมง
ขอ ๑๙ การสอบปากเปลาประกอบดวยการสอบความรูและการสอบนําเสนอรายงานผูปวย
(๑) การสอบความรูจะสอบความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและความรูวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรค
พื้นฐานตามขอ ๒๖
(๒) การสอบนําเสนอรายงานผูปวยใหสงรายงานผูปวยตามที่กําหนดเพื่อใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯพิจารณาลวงหนา
(๒.๑) แบบรายงานผูปวยมีรายละเอียดตางๆครบถวนตามที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากดังรายละเอียดในหมวด ๖ ขอ ๒๗
(๒.๒) คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจะพิจารณา
อนุโลมใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจาก
สถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย มีสิทธิใชแบบรายงานที่ปฏิบัติการอยูในระหวางการศึกษา
ของหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว
(๓) การสอบปากเปลาใชเวลาไมเกิน ๓ ชั่วโมง
ขอ ๒๐ การสอบวิชาเฉพาะทางโดยเลือกสอบวิชาเฉพาะทางวิชาใดวิชาหนึ่งใน๓ วิชาดังตอไปนี้
(๑) พยาธิวิทยาชองปาก
(๒) เวชศาสตรชองปาก
(๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สวนที่ ๒
กําหนดการสอบและสถานทีส่ อบ

๘

ขอ ๒๑ กําหนดการสอบและสถานที่สอบเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย
หมวด ๕
ขอบเขตเนือ้ หาในการสอบขอเขียน
ขอ ๒๒ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียนประกอบดวยความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและความรู
วิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐานความรูเฉพาะทางความรูกฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพทันตกรรม

สวนที่ ๑
ความรูว ิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการวินจิ ฉัยโรคชองปากพืน้ ฐาน
ขอ ๒๓ ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐานซึ่งจะเกี่ยวของกับ
วิชาเฉพาะทางดังตอไปนี้
(๑) เวชศาสตรชองปากเนื้อหาวิชาประกอบดวย
- Classification of common oral diseases
- Systemic diseases related to dentistry
- Common orofacial pain
- Clinical laboratory aids
- Infection control
(๒) พยาธิวิทยาชองปากเนื้อหาวิชาประกอบดวย
- Biomedical sciences
- Anatomy of head and neck
- Pathophysiology
- Mechanism of diseases
- Disturbances of immune mechanism
- Hematologic disorders
- Cardiovascular pathology

๙

- Endocrine and metabolic disorders
- Mechanism of inflammation
- Biochemistry
- Microbiology
- Basic characteristics of microorganism
- Control of microorganism
- Pathogenic microorganisms and host
- Specific oral infections and their clinical manifestation
- Immunology
- Host defense mechanism
- Immunogenicity and antigenic specificity
- Immunoglobulin
- Autoimmunity
- Immunity and infection/Immune deficiency
- Hypersensitivity
- Pharmacology
- Narcotic and non-narcotic analgesics
- Anti-inflammatory agents
- Antimicrobial drugs
- Drug interactions
**หมายเหตุเนื้อหาที่จะสอบในสวนนี้จะเนนเฉพาะสวนที่เกีย่ วของกับความรูพ ื้นฐานทางพยาธิวิทยา
(๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเนื้อหาวิชาประกอบดวย
- การปองกันอันตรายจากรังสี
- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุบัน (ฟลมแผนรับภาพ
แผนเพิ่มความเขมของรังสีและอื่นๆ)
- รูปแบบของใบขอถายภาพรังสีและองคประกอบของการเขียนใบสงถายภาพรังสี
- วิธีการถายภาพรังสีในปากและนอกปากแบบตางๆ
- วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตางๆ (การหาตําแหนงของวัตถุหรือฟนที่ฝงในขากรรไกร)
- กายวิภาคที่ปกติของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกชองปาก

๑๐

- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของโครงสรางของฟนอวัยวะปริทันตและขากรรไกร
- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟนขากรรไกรและใบหนา
- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเชื้อ
- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟนขากรรไกรและใบหนา
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ําชนิดตางๆ
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดตางๆ
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของขอตอขากรรไกร
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคตอมน้ําลาย
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในชองปากที่เกี่ยวของกับโรคทางระบบ

สวนที่ ๒
ความรูเฉพาะทาง
ขอ ๒๔ ความรูเฉพาะทางตามวิชาที่เลือกตามขอ๙ ไดแก
(๑) เวชศาสตรชองปากเนื้อหาวิชาประกอบดวย
- Ulcerative, vesicular and bullous lesions
- Red and white lesions of the oral mucosa
- Pigmentation of the oral tissues
- Benign tumors of the oral cavity including gingival enlargements
- Oral cancer
- Oral symptoms without apparent abnormality – atypical facial pain,glossodynia
and burning mouth syndrome, subjective xerostomia, idiopathic dysgeusia,
trigeminal neuralgia
- Salivary gland diseases
- Medically compromised patients
- Management of oral diseases
(๒) พยาธิวิทยาชองปากเนือ้ หาวิชาประกอบดวย

๑๑

- Developmental disturbances of oral and paraoral structures
- Benign and malignant tumors of the oral cavity
- Tumors of the salivary glands
- Cysts and tumors of odontogenic origin
- Regressive alterations of the teeth
- Bacterial, viral, and mycotic infections
- Dental caries
- Diseases of the pulp and periapical tissue
- Spread of oral wound
- Physical and chemical injuries of the oral cavity
- Healing of oral wounds
- Oral aspects of bone and joints
- Diseases of blood and blood-forming organs
- Diseases of the periodontium
- Diseases of the skin
- Diseases of the nerves and muscle
(๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเนื้อหาวิชาประกอบดวย
หมวดความรูพ ื้นฐานและความรูขนั้ สูงทางรังสีวิทยา
- รังสีฟสิกส
- การเกิดรังสีและธรรมชาติของรังสี
- กระบวนการเกิดภาพรังสี
- การจัดระเบียบในการบริหารจัดการคลินิกรังสีวิทยา
- การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
- รังสีชีววิทยา
- การปองกันอันตรายจากรังสี
- การติดตอขออนุญาตใชอุปกรณที่เกีย่ วของทางรังสีวิทยา
- ความรูพื้นฐานทางรังสีรักษา
- ระบบประกันคุณภาพในคลินิกรังสีวิทยา

๑๒

หมวดความรูข ั้นสูงดานเครือ่ งมือและอุปกรณที่เกีย่ วของ
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีในปากแบบธรรมดาและอุปกรณที่เกีย่ วของ
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีนอกปากแบบธรรมดาและอุปกรณที่เกี่ยวของ
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีในปากแบบดิจิตัลและอุปกรณที่เกีย่ วของ
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีนอกปากแบบดิจิตลั และอุปกรณทเี่ กี่ยวของ
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีซีทีและเด็นตัลซีที
- หลักการของ Fluoroscopy
- หลักการของ Nuclear Medicine (scintigraphy)
- เครื่องถายภาพ MR
- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุบัน(ฟลมแผนรับภาพ
แผนเพิ่มความเขมของรังสีและอื่นๆ)
- นวัตกรรมทางรังสีวิทยา
หมวดความรูข ั้นสูงเรือ่ งวิธกี ารถายภาพรังสีวิทยา
- รูปแบบของใบขอถายภาพรังสีและองคประกอบของการเขียนใบสงถายภาพรังสี
- วิธีการถายภาพรังสีในและนอกปากแบบตางๆ
- วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตางๆ (การหาตําแหนงการถายภาพรังสีตอมน้ําลายการ
ถายภาพรังสีซีทีฯลฯ)
- วิธีการตรวจวิเคราะหภาพรังสีและวิธีการปองกันพรอมทั้งการแกไขภาพรังสีที่เสีย
- รังสีวิทยาของทันตกรรมรากเทียม
- รังสีวิทยาของตอมน้ําลาย
- รังสีวิทยาเกี่ยวกับการฟน ฟูสภาพของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

หมวดความรูเรือ่ งการแปลภาพรังรังสีชอ งปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง
- หลักการแปลผลภาพรังสี
- การใหการบันทึกผลของการแปลผลภาพรังสี
- กายวิภาคที่ปกติของฟนอวัยวะชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกปาก

๑๓

รวมทั้งภาพหรือภาพรังสีพิเศษ
- ลักษณะภาพรังสีที่ผดิ ปกติของโครงสรางของฟนอวัยวะปริทนั ตและขากรรไกร
- ลักษณะภาพรังสีที่ผดิ ปกติของการเจริญเติบโตของฟนขากรรไกรและใบหนา
- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเชื้อ
- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายทีเ่ กิดขึน้ กับฟนขากรรไกรและใบหนา
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ําชนิดตางๆ
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดตางๆ
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของขอตอขากรรไกร
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคตอมน้ําลาย
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในชองปากที่เกี่ยวของกับโรคทางระบบ
- รอยโรคเงาทึบรังสีในเนื้อเยื่อออน

สวนที่ ๓
ความรูก ฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม
ขอ ๒๕ การสอบความรูก ฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมตาม
พระราชบัญญัติจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอบังคับทันตแพทยสภาระเบียบทันตแพทย
สภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยฯที่เกี่ยวของ
หมวด ๖
ขอบเขตเนือ้ หาในการสอบปากเปลา
สวนที่ ๑
การสอบความรู
ขอ ๒๖ ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐานและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐานตามขอ๒๓
สวนที่ ๒

๑๔

แบบรายงานผูป วย
ขอ ๒๗ แบบรายงานผูปว ยเอกสารประกอบแบบรายงานผูปวยหลักฐานประกอบและการนําเสนอ
(๑) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางเวชศาสตรชองปาก
(๑.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยที่สมบูรณเพื่อพิจารณา๓ราย ซึ่งเปนโรคไมซา้ํ กัน
และ ใหการรักษาทางยาเปนหลักและใหระบุรายงานผูปว ย ๑ ราย ใน ๓ ราย เพื่อใชในการสอบในขอ ๑๙ (๒)
รายงานผูปว ยทั้ง ๓ ราย ใหจัดสงเอกสารตนฉบับ ๗ ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ)
(๑.๒) รายงานผูปว ย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
(๒.๒.๑) Introduction
(๒.๒.๒) Case report
- Chief complaint
- Present illness
- History: Medical history, dental history, family history
- Clinical findings
- Differential diagnosis
- Investigation
- Final diagnosis
- Treatment
- Follow up
(๑.๓) Discussion ในสวน discussion ใหบอกเหตุผลของการใหdifferential diagnosisการ
investigation เพิ่มเติมรวมทั้งการให final diagnosis ในสวน treatment และ follow-upใหเปรียบเทียบกับการ
รักษาที่มีรายงานใน literature
(๑.๔) หลักฐานประกอบรายงานผูปว ย/ผลงานวิชาการสงภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิกกอน
และหลังการรักษาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี)
(๑.๕) คํารับรองรายงานผูปว ย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา
(๑.๖) การนําเสนอรายงานผูป วยใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม๑๐นาทีโดย
ใชภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทลั (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต (Power
point)
(๒) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางพยาธิวิทยาชองปาก

๑๕

(๒.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยเพื่อพิจารณา๑รายโดยใหจดั ทําสงเอกสารตนฉบับ ๗
ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ)
(๒.๒) รายงานผูปว ยตองเปนรายงานที่สมบูรณประกอบดวยประวัติลกั ษณะทางคลินกิ ภาพรังสี
(ถามี) ลักษณะทางจุลพยาธิวทิ ยาการรักษาการติดตามผูปว ย (ถามี) เนื้อหาควรมีสวนของวิธกี ารทีไ่ ดมาซึ่งการ
พิเคราะหโรคทางจุลพยาธิวทิ ยาและการตรวจทางหองปฏิบัติการเพิ่มเติมอื่นๆรายงานผูปว ยควรมีคุณคาและ
ความสําคัญเนนไปในดานพยาธิวิทยา
(๒.๓) คํารับรองรายงานผูปว ย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา
(๒.๔) การนําเสนอรายงานผูป วยใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม ๑๐ นาที
โดยใชภาพเลือ่ นตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต
(power point)
(๓) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
(๓.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปว ยเพื่อพิจารณา ๑ ราย ซึ่งเปนโรคที่มีการแสดงใหเห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงทัง้ ลักษณะคลินกิ และภาพรังสีหรือภาพพิเศษ (Specialized image) ของผูปว ยเปนหลักเพือ่ ใชในการ
สอบขอ ๑๙ (๒) และใหจัดทําสงเอกสารตนฉบับ๗ชุดทั้งนี้ตองไมรวมชุดที่ใชในการนําเสนอ
(๓.๒) คําแนะนําการเขียนรายงานผูปว ย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้
(๓.๒.๑) Introduction
(๓.๒.๒) Case report
- Chief complaint
- Present illness
- History as medical, dental, and family history
- Clinical findings
- Radiographic examination (imaging techniques)
- Radiographic and /or image findings
- Differential diagnosis
- Further examination
- Final diagnosis
- Treatment plan
- Treatment

๑๖

- Follow- up
(๓.๒.๓) Discussion ในสวนของ discussion ใหบอกเหตุผลของการ prescribing radiographs
(or images) รวมถึงการเลือกใช imaging techniques ลักษณะradiographic findings รวมถึง further examination
การให differential diagnosis และfinal diagnosis, treatment, follow up โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กรณีศึกษาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งในและหรือตางประเทศ
(๓.๓) หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการ
(๓.๓.๑) สงภาพถายสีหรือขาวดําแสดงลักษณะทางคลินิกกอนและหลังการรักษา
(๓.๓.๒) ภาพถายจากฟลมทุกฟลมในรายงานผูปวยรายนั้นๆ
(๓.๔) คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา
(๓.๕) การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม๑๐นาทีโดย
สามารถนําเสนอโดยใชภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ )เตรียมโดยใช
โปรแกรมพาวเวอรพอยต (Power point) โดยตองมีสําเนาฟลมเอ็กซเรยจากตนฉบับประกอบ
หมวด ๗
เกณฑการประเมินหลักเกณฑการใหคะแนน
สวนที่ ๑
เกณฑการประเมิน
ขอ ๒๘ ผูทจี่ ะไดรับอนุมัตบิ ัตรหรือวุฒิบตั รสาขาวิทยาการวินจิ ฉัยโรคชองปากจะตองสอบผานการ
สอบขอเขียนการสอบปากเปลาและการสอบเฉพาะทางโดยใชเกณฑตดั สินตามขอ๑๕แหงขอบังคับราชวิทยาลัย
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูค วามชํานาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕
ขอ ๒๙ ผูมีสิทธิ์สอบสามารถสอบขอเขียนกอนเพียงอยางเดียวและถาสอบผานสามารถเก็บคะแนนสอบ
ขอเขียนไวภายใน ๕ ป
สวนที่ ๒
หลักเกณฑการใหคะแนนสอบขอเขียน
ขอ ๓๐ ขอสอบขอเขียนจะแบงเปน ๒ สวนคือ

๑๗

(๑) ขอสอบวิทยาศาสตรทั่วไปและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพื้นฐานคิดเปนรอยละ๒๐
(๒) ขอสอบวิชาเฉพาะทางคิดเปนรอยละ๘๐
สวนที่ ๓
หลักเกณฑการใหคะแนนสอบปากเปลาและสอบเฉพาะทาง
ขอ ๓๑ คะแนนของการสอบปากเปลาและสอบเฉพาะทางรวมกันคิดเปนรอยละรอย
ขอ ๓๒ คะแนนการสอบปากเปลาแบงเปน
(๑) คะแนนวิทยาศาสตรพื้นฐานและคะแนนวิทยาการวินจิ ฉัยโรคชองปากพืน้ ฐานคิดเปนรอยละ
๑๐ของคะแนนในขอ ๓๑
(๒) คะแนนสอบรายงานผูปว ย คิดเปนรอยละ๓๐ของคะแนนในขอ๓๑ เกณฑการใหคะแนนสอบ
รายงานผูปว ยแบงเปน
(๒.๑) ตัวรายงานผูปว ย
- มีคุณคาทางวิชาการรอยละ ๒๕
- ความสมบูรณของรายงานรอยละ ๑๕
- สื่อที่นํามาเสนอมีความชัดเจนสมบูรณดรี อยละ ๑๐
(๒.๒) การนําเสนอ
- มีความรูความเขาใจในเนื้อหาการนําเสนอรอยละ๒๐
- ความสามารถในการนําเสนอรอยละ๑๐
- การสอบคําถามและในขอเสนอแนะรอยละ๒๐
รวมรอยละ๑๐๐
(๓) คะแนนสอบเฉพาะทางคิดเปนรอยละ ๖๐ ของคะแนนในขอ ๓๑
หมวดที่ ๘
เกณฑการตัดสินผลสอบ
ขอ ๓๓ เกณฑการตัดสินผลสอบผานจะตองสอบผานทัง้ การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลารวมกับ
การสอบวิชาเฉพาะทางโดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑการตัดสินของแตละการสอบผูที่สอบไมผานไมวา
สวนใดสวนหนึ่งใน ๒ สวนผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอฯใหมพรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราช
วิทยาลัยฯ

๑๘

ขอ ๓๔ ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนผานไวไดในระยะเวลา ๕ ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผา นให
สมัครสอบใหมไดในครั้งตอไปภายใน๕ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผา นใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของงาน
ที่ยังสอบไมผานในครั้งตอไปภายใน ๕ ปนับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนผานแตไมอนุญาตใหนําแบบ
รายงานผูปว ยที่ไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก
หมวด ๙
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๕ ผูสมัครที่สอบผานขอเขียนตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑวิธกี ารและเงื่อนไขใน
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูกอนวันทีร่ ะเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนไดไม
เกิน ๕ ป นับแตวนั ที่ประกาศผลสอบขอเขียนนัน้ ใหใชหลักเกณฑวธิ ีการและเงื่อนไขในการสอบในหมวด ๖
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาตามระเบียบที่ใชในการสอบขอเขียนนั้นๆ สําหรับผูที่จะสอบวุฒิบัตรให
สอบขอเขียนเฉพาะในรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่ไดเขารับการฝกอบรมเทานั้น
ขอ ๓๖ ใหยกเวนผูมีคุณสมบัติตามขอ๑๓ และ ๑๔ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ.
๒๕๕๕ ตองสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ปนับแตขอบังคับนีม้ ีผลบังคับใช

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผูชว ยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาล กังวลกิจ)
ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย

