
 หนา  ๖๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

ขอบังคับทันตแพทยสภา 
วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง  ๆ 
พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

 
 

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง  ๆ  
พ.ศ.  ๒๕๓๙  เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  (๑)  (๔)  (ฎ)  และโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ  
ตามมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติวิชาชีพทนัตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการทันตแพทยสภา  
จึงออกขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู  
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง  ๆ  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติ  หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง   ๆ พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง  ๆ  พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
บรรดาขอบังคับและระเบียบอื่นในสวนที่มีไวแลวในขอบังคับนี้  หรือซ่ึงขัดแยงกับขอบังคับนี้

ใหใชขอบังคับนี้แทน   
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้ 
“ราชวิทยาลัย”  หมายความวา  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   
“อนุมัติบัตร”  หรือ  “วุฒิบัตร”  หมายความวา  หนังสืออนุมัติหรือหนังสือแสดงความรูความชํานาญ

ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใดสาขาหนึ่งตามหมวด  ๑  แหงขอบังคับนี้  ซ่ึงทันตแพทยสภา
ออกใหแกผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามหลักเกณฑ  วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

“แม็กซิลโลเฟเชียล”  หมายความวา  ขากรรไกร  และใบหนา  ที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร 
“วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก”  หมายรวมถึง  เวชศาสตรชองปาก  พยาธิวิทยาชองปาก  รังสี

วิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 



 หนา  ๖๙ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

“โรค”  หมายความวา  ความเจ็บปวย  การบาดเจ็บ  ความผิดปกติของฟน  อวัยวะที่เกี่ยวกับฟน  
อวัยวะในชองปาก  ขากรรไกรและกระดูกใบหนาที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร  และหมายรวมถึง  อาการ  
ที่เกิดจากภาวะดังกลาว 

“คณะอนุกรรมการสอบ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการสอบความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับอนุมัติหรือวุฒิบัตรในแตละสาขาที่ราชวิทยาลัยแตงต้ังข้ึนโดย   
ความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

“คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ”  หมายความวา  คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรในแตละสาขาที่ราชวิทยาลัย  
แตงต้ังข้ึน  โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

“การฝกอบรมแบบแยกสวน” หมายความวา  การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรมสามารถ
สะสมหนวยกิตในการเรียนภาควิชาการและภาคปฏิบัติในสาขานั้นเปนสวน  ๆ  และรวบรวมเขาดวยกันได  
ในสถาบันที่เสนอโดยราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง 

“สถาบันหลัก” หมายความวา  สถาบันที่ใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาตาง  ๆ  ที่เสนอโดยราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง 

“สถาบันรวม”  หมายความวา  สถาบันหลักที่ใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาตาง  ๆ  รวมกับสถาบันหลักอื่นที่ใหการฝกอบรมที่เสนอโดย 
ราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง 

“สถาบันสมทบ”  หมายความวา  สถาบันที่ใหการฝกอบรมเปนผูชํานาญการในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาตาง  ๆ  โดยอยูในการกํากับดูแลของสถาบันหลักที่เสนอโดย 
ราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภารับรอง   

 
หมวด  ๑ 

สาขาที่ออกอนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 
 

ขอ ๕ สาขาการประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ออกอนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ  
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  มีดังนี้ 

 



 หนา  ๗๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

(๑) ศัลยศาสตรชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล   
(๒) ปริทันตวิทยา 
(๓) ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
(๔) ทันตกรรมจัดฟน 
(๕) ทันตกรรมประดิษฐ 
(๖) ทันตสาธารณสุข 
(๗) วิทยาเอ็นโดดอนต 
(๘) ทันตกรรมหัตถการ 
(๙) วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 

(๑๐) ทันตกรรมทั่วไป 
(๑๑) สาขาอื่น  ๆ  โดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 

 
หมวด  ๒ 

การออกอนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทางทันตกรรม 

 
 

สวนที่  ๑ 
คุณสมบัติของผูย่ืนคําขออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

เปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 

 

ขอ ๖ ผูย่ืนคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใด   
(๑) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

และ 
(๒) ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  

สาขานั้นเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ป  ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย  หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง
จากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรอง 

การย่ืนคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใดของผูมีใบอนุญาต  
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ  ไมมีสิทธิ  



 หนา  ๗๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย  จนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทยได  ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  ที่ราชวิทยาลัยกําหนด  โดยออกเปน
ระเบียบทันตแพทยสภา 

ขอ ๗ ผูย่ืนคําขออนุมัติบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใด  ตองเปน
ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และเปนผูที่ไดรับ  
การศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงาน  
ในสาขานั้น  โดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงาน  ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา  แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
ในสาขานั้นจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง  เพื่อการสมัครสอบเปนผูชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขานั้น   และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรม   
ในสาขานั้นที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  จากสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย  และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป 

(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขานั้นที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรม   
เปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ป  จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภา  
รับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง   หรือปริญญาโทในสาขานั้น   ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝกอบรม  ๑   ปการศึกษา   
จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ป 

(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานั้นไมนอยกวา  ๕  ป 
หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่ง  ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน  ในกรณีที่ทํางาน

รวมกับผูอื่น  หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 
 



 หนา  ๗๒ 
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สวนที่  ๒ 
การขอและออกอนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขาตาง  ๆ 

 
 

ขอ ๘ ผูประสงคขออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ใหย่ืนคําขอและชําระเงินคาสมัครที่สํานักงาน
เลขาธิการราชวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมเอกสาร  หลักฐานตาง  ๆ   
ที่เกี่ยวของดังนี้ 

(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว 
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 
(๓) หลักฐานการฝกอบรม  การปฏิบัติงาน 
(๔) เอกสาร  หรือหลักฐานอื่น  ๆ  (ถามี) 
(๕) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่อขออนุมัติหรือวุฒิบัตรใหออกเปนระเบียบราชวิทยาลัย 
 

สวนที่  ๓ 
การประเมินคุณสมบัติผูขออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

 
 

ขอ ๙ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมคําขอ  เอกสารและหลักฐานตาง  ๆ  ของผูย่ืนคําขอ
ที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๗  และเอกสารหลักฐานตามขอ  ๘  แหงขอบังคับนี้  สงใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรม  และสอบสาขานั้น  ๆ  พิจารณาประเมินคุณสมบัติ 

ขอ ๑๐ เมื่ อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้ นไดประ เมิน คุณสมบั ติ 
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ตามที่คณะกรรมการ
ฝกอบรมและสอบสาขานั้น  ๆ  กําหนดและอนุมัติใหผู ย่ืนคําขอนั้นมีสิทธิสอบแลว  ใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบสาขานั้น  สงรายชื่อผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยเพื่อประกาศและแจงให 
ผูย่ืนคําขอทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  กอนวันสอบ 

ในกรณีที่เรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูย่ืนคําขอ  เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูย่ืนคําขอ
ทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

 



 หนา  ๗๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

สวนที่  ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตร 

 
 

ขอ ๑๑ ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว   ตองสอบความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ตามหลักเกณฑวิธีการ  เง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติหรือ
วุฒิบัตร  ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น  ๆ  กําหนดโดยความเห็นชอบของ 
คณะผูบริหารราชวิทยาลัย  และโดยอนมุัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 

หลักเกณฑ  วิธีการ  เ ง่ือนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตรทุกสาขา 
ใหออกเปนระเบียบราชวิทยาลัย 

ขอ ๑๒ การสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ใหคณะอนุกรรมการสอบดําเนินการดังนี้ 
(๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖  หรือขอ  ๗  แหงขอบังคับนี้  ใหคณะอนุกรรมการสอบ   

ออกขอสอบและจัดใหมีการสอบดังตอไปนี้ 
 (ก) การสอบขอเขียน  ประกอบดวย  การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐาน  

หรือวิทยาศาสตรพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสาขาที่สอบนั้น  การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพและการสอบ
ความรูทางวิชาการในสาขานั้นดวย  และ 

 (ข) การสอบปากเปลา  และหรือรวมกับการสอบอื่น  ๆ  ตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
การสอบขอเขียนตาม  (ก)  หรือการสอบปากเปลา  และหรือการสอบอื่น  ๆ  ตาม  (ข)  ใหเก็บ

สะสมไวไดในระยะเวลาไมเกิน  ๕  ป  ตามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการสอบ 
แตละสาขากําหนดโดยอนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

(๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๗  (๑)  ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลา  และหรือ
รวมกับการสอบอื่น  ๆ  ตามที่พิจารณาเห็นสมควร  ใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน 

ขอ ๑๓ การสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตรใหจัดใหมีข้ึนอยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 
กําหนดการสอบ  วัน  เวลา  และสถานที่สอบ  ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศ 

ราชวิทยาลัย  และทําหนังสือแจงใหผูมีสิทธิสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา  ๓๐  วันกอนการสอบ 
ขอ ๑๔ การปฏิบัติในการเขาสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตรใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบ

ทันตแพทยสภาวาดวยการปฏิบัติในการเขาสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา   
ขอ ๑๕ เกณฑการตัดสินผูที่จะไดรับอนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขาใด  จะตองสอบผาน  ดังนี้ 



 หนา  ๗๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

 (ก) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๖  หรือ  ๗  ยกเวนขอ  ๗  (๑)  แหงขอบังคับนี้  จะตองสอบผาน
การสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา  และหรือรวมกับการสอบอื่น  ๆ  (ถามี)   

 (ข) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ  ๗  (๑)  แหงขอบังคับนี้จะตองสอบผานการสอบปากเปลา  
และหรือรวมกบัการสอบอื่น  ๆ  (ถามี) 

ขอ ๑๖ ใหคณะอนุกรรมการสอบแตละสาขา  รายงานผลการสอบเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตร
ตอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้นพิจารณา  เพื่อนําเสนอตอราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภา  
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ขอ ๑๗ ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติหรือวุฒิบัตรใหแกผูที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา
อนุมติัใหไดรับอนุมัติหรือวุฒิบัตรในสาขานั้น  และใหผูที่ไดรับอนุมัติหรือวุฒิบัตรมีศักด์ิและสิทธิเปน
สมาชิกสามัญราชวิทยาลัย 

ขอ ๑๘ แบบอนุมัติหรือวุฒิบัตรใหเปนไปตามที่กําหนดไวในทายขอบังคับนี้ 
 

สวนที่  ๕ 
คณะอนุกรรมการสอบ 

 
 

ขอ ๑๙ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  แตงต้ังคณะอนุกรรมการสอบแตละสาขา  มีจํานวน
อยางนอยสาขาละ  ๕  คน  แตไมเกินสาขาละ  ๑๐  คน  โดยการเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบสาขานั้น 

ขอ ๒๐ ใหคณะอนุกรรมการสอบแตละสาขาเลือกประธานและเลขานุการ 
ขอ ๒๑ อนุกรรมการสอบ  มีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

ไมนอยกวา  ๕  ป 
(๒) ไดรับอนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้น  ๆ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของจากทันตแพทยสภา  หรือ

สาขาที่ทันตแพทยสภากําหนด 
(๓) ไมเคยถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ขอ ๒๒ วาระของอนุกรรมการสอบแตละสาขา  ใหเปนไปตามวาระการสอบแตละคร้ัง   

โดยอาจไดรับแตงต้ังใหมได 
ขอ ๒๓ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  อนุกรรมการสอบพนจากตําแหนงเมื่อ 



 หนา  ๗๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
(๔) คณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง  โดยอนุมัติทันตแพทยสภา 
ขอ ๒๔ คาตอบแทนอนุกรรมการสอบ  ใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัย 
 

สวนที่  ๖ 
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ 

 
 

ขอ ๒๕ ใหคณะผูบริหารราชวิทยาลัย  แตงต้ังคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบแตละสาขา   
มีจํานวนอยางนอยสาขาละ  ๕  คน  แตไมเกินสาขาละ  ๑๕  คน 

ขอ ๒๖ ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบแตละสาขา  เลือกประธานและเลขานุการ 
ขอ ๒๗ อนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  มีคุณสมบัติดังนี้ 
(๑) เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  

ไมนอยกวา  ๑๐  ป 
(๒) ไดรับอนุมัติหรือวุฒิบัตรสาขานั้น  ๆ  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวของจากทันตแพทยสภา  หรือ

สาขาที่ทันตแพทยสภากําหนด 
(๓) ไมเคยถูกพักใชใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ขอ ๒๘ วาระของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบแตละสาขา  อยูในตําแหนงตามวาระของ

คณะผูบริหารราชวิทยาลัย  และอาจไดรับแตงต้ังใหมได 
ขอ ๒๙ นอกจากการพนตําแหนงตามวาระ  อนุกรรมการฝกอบรมและสอบพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) พนจากการเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
(๔) คณะผูบริหารราชวิทยาลัยมีมติใหพนจากตําแหนง  โดยอนุมัติทันตแพทยสภา 
ขอ ๓๐ อํานาจและหนาที่อนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  มีดังนี้ 
(๑) วางเปาหมายการฝกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอราชวิทยาลัย 
(๒) กําหนดหลักสูตรการฝกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอราชวิทยาลัย 



 หนา  ๗๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๕๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   เมษายน   ๒๕๕๐ 
   

 

(๓) กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดการจัดการฝกอบรมและการปฏิบัติงานสาขานั้น   
เพื่อเสนอราชวิทยาลัย 

(๔) กําหนดหลักเกณฑการรับรองสถาบันที่ใหการฝกอบรมสาขานั้น  เพื่อเสนอราชวิทยาลัย  
ทั้งนี้  การรับรองสถาบันหลัก  สถาบันรวมหรือสถาบันสมทบ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
เง่ือนไข  ที่กําหนดในระเบียบราชวิทยาลัย  โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา   

(๕) ประเมินคุณภาพของสถาบันที่ใหการฝกอบรมสาขานั้นเพื่อเสนอใหราชวิทยาลัยและ
ทันตแพทยสภาพิจารณาใหการรับรอง  การประเมินคุณภาพดังกลาวใหดําเนินการอยางนอยทุก  ๕  ป 

(๖) ประเมินคุณสมบัติและพิจารณาการอนุมัติใหเปนผูมีสิทธิเขาสอบเพื่ออนุมัติหรือ 
วุฒบิัตรของผูย่ืนคําขอเพื่ออนุมัติหรือวุฒิบัตร  ตามแตกรณี 

(๗) กํากับการดําเนินการสอบ  ตัดสินผลการสอบ  และรายงานผลการสอบเพื่ออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรตอราชวิทยาลัย 

(๘) ติดตามผล   ดํา เนินการแกปญหาการฝกอบรมสาขานั้นพรอมทั้งให เสนอแนะ   
การฝกอบรมตอราชวิทยาลัย 

(๙) ควบคุม  กํากับดูแล  เพื่อใหการฝกอบรมสาขานั้นดําเนินไปตามเปาหมายที่ราชวิทยาลัย  
กําหนด 

(๑๐) พิจารณาการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพทันตกรรมของสาขานั้น  เพื่อเสนอ
ตอราชวิทยาลัยและทันตแพทยสภา 

(๑๑) คัดเลือกผูเขารับการฝกอบรมสาขานั้นรวมกับสถาบันหลักตามที่กําหนดไว  ในขอบังคับนี้ 
ขอ ๓๑ คาตอบแทนคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ  ใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัย 
 

สวนที่  ๗ 
การฝกอบรมเพื่อวุฒิบตัร 

 
 

ขอ ๓๒ การฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญสาขาตาง  ๆ  ในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมแบงออกเปน 

(๑) การฝกอบรมตามระบบ 
(๒) การฝกอบรมแบบแยกสวน 
ขอ ๓๓ การฝกอบรมตามระบบ  ใหดําเนินการดังนี้ 



 หนา  ๗๗ 
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(๑) ระยะเวลาการฝกอบรมตองไมนอยกวา  ๓  ป 
(๒) หลักสูตรการฝกอบรม 
 (ก) ตองเปนหลักสูตรที่ไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภา  โดยการเสนอแนะของ

ราชวิทยาลัย  หรือ 
 (ข) ตองเปนหลักสูตรของทันตแพทยสภาโดยผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ  

ฝกอบรมและสอบสาขานั้น  โดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย   
(๓) สถาบันที่ทําการฝกอบรมสาขาใด  จะตองไดรับการรับรองจากทันตแพทยสภาโดยผาน

การพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น  และโดยการเสนอแนะของราชวิทยาลัย   
(๔) วิธีการฝกอบรม  ประกอบดวย 
 (ก) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ป  หรือ 
 (ข) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป  และในสถาบันรวมหรือ

สถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป 
 (ค) ฝกอบรมในสถาบันหลักเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  และในสถาบันรวมหรือ

สถาบันสมทบเปนระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป 
(๕) การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน  เพื่อวุฒิบัตรทุกสาขา   
 (ก) ภาควิชาการ  ไดแก  การบรรยาย  การประชุมวิชาการ  การสัมมนา  วารสารสโมสร  

ตองไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  หรือ  ๔๕๐  ชั่วโมง  แบงเปนการศึกษาความรูทางวิทยาศาสตรพื้นฐาน
หรือวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานที่เกี่ยวของเปนระยะเวลาประมาณรอยละ  ๓๐  และการศึกษาความรู  
ในสาขานั้นหรือสาขาที่เกี่ยวของประมาณรอยละ  ๗๐ 

 (ข) ภาคปฏิบัติงาน  ตองมีระยะเวลาในการฝกปฏิบัติงานในสาขานั้น  ไมนอยกวา  ๒  ป  
หรือประมาณ  ๓,๐๐๐  ชั่วโมง 

การจัดการฝกอบรมภาควิชาการ  และภาคปฏิบัติตาม  (ก)  และ  (ข)  อาจจะผสมผสานกัน  
หรือแยกกันโดยอยูในระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  ปก็ได 

ขอ ๓๔ การฝกอบรมแบบแยกสวน  ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) ระยะเวลาการฝกอบรม  หลักสูตรการฝกอบรม  สถาบันที่ทําการฝกอบรมและวิธีการ

ฝกอบรม  ใหเปนไปตามขอ  ๓๓  (๑)  (๒)  และ  (๓)  แหงขอบังคับนี้ 
(๒) การจัดการฝกอบรมและปฏิบัติงาน  เพื่อวุฒิบัตรประกอบดวย 
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 (ก) ภาควิชาการ  ไดแก  การบรรยาย  การประชุมวิชาการ  การสัมมนา  วารสารสโมสร  
โดยมีการเรียนแบบแยกสวนในสาขานั้น  เทียบเทา  ๓๐  หนวยกิต  หรือมีระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  
โดยผูเขารับการอบรมอาจสะสมหนวยกิตในสาขานั้นไวไดจนครบตามที่กําหนดไดภายในระยะเวลา  ๑  
ถึง  ๕  ป  ทั้งนี้ตองไมนอยกวา  ๑  ป  แตตองไมเกนิ  ๕  ป 

 (ข) ภาคปฏิบัติงาน  อาจแบงระยะเวลาการปฏิบัติงานในสาขานั้นเปนชวง  ชวงละ  ๓  เดือน
ถึง  ๒  ป  โดยตองปฏิบัติงานจนครบในสาขานั้น  ภายใน  ๖  ป  ทั้งนี้  ตองปฏิบัติงานในสถาบันที่ราชวิทยาลัย
กําหนด  โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

 
สวนที่  ๘ 

การสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
 

 

ขอ ๓๕ ผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม   
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗ 

ทันตแพทยสภาอาจอนุมัติใหผูที่มีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศ  
เขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรในสาขาใดไดเมื่อ 

(๑) เปนไปตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศ  และ 
(๒) มีสถาบันใหการฝกอบรมรับเขาฝกอบรม  และ 
(๓) ผานการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น  โดยความเห็นชอบ

จากราชวิทยาลัย 
ใหผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด  ย่ืนใบสมัครตามแบบที่กําหนดไวทาย

ขอบังคับนี้ที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย  ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนด 
ขอ ๓๖ การคัดเลือกผูสมัครเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด  ใหดําเนินการโดย

คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้นรวมกับผูแทนจากสถาบันหลักที่ใหการฝกอบรมสาขานั้น  
ซ่ึงเสนอโดยราชวิทยาลัย  ดวยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

ขอ ๓๗ เพื่อประโยชนแกประชาชนและทางราชการ   คณะกรรมการทันตแพทยสภา 
จะกําหนด  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการรับผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรสาขาใด  และ
จัดสรรผูผานการฝกอบรมในสาขานั้นใหไปปฏิบัติงานในที่ใดก็ได  โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย  ทั้งนี้ 
ใหออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 
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หมวด  ๓ 
บทเฉพาะกาล 

 
 

ขอ ๓๘ ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัติแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตาง  ๆ  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ปฏิบัติหนาที่จนกวาจะมีคณะอนุกรรมการชุดใหมมาปฏิบัติหนาที่ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
พลโท  พิศาล  เทพสิทธา 
นายกทันตแพทยสภา 
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