ประกาศคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ที่ 13 /2561
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสําหรับการสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
(ภาคปฏิบัติ) สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่
ทันตแพทยสภารับรอง ประจําปี 2561
ตามที่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม ได้ประกาศแนวทางการจัดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม ภาคปฏิบัติ สําหรับ
ผู้ที่สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 ไปแล้วนั้น
อาศัยอํานาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 (1) ตามข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วยการ
จัดตั้งศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2554 และมติที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ ป ระเมิ น และรั บ รองความรู้ ค วามสามารถในการประกอบวิ ช าชี พ
ทันตกรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับ
การสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ภาคปฏิบัติ) สําหรับผู้ที่สําเร็จ
การศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ประจําปี
2561 ดังต่อไปนี้
1. สถาบัน หมายถึง คณะทันตแพทยศาสตร์
2. ศ.ป.ท. หมายถึง ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
3. การสอบคลินิก (ภาคปฏิบัติ) หมายถึง การสอบปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 12 งานคือ การสอบรักษา
คลองรากฟัน, การสอบบูรณะฟัน Class II amalgam, การสอบบูรณะฟัน Class V, การสอบการ
ดูแลอนามัยช่องปาก, การสอบขูดหินน้ําลายและเกลารากฟัน, การสอบถอนฟัน, การสอบผ่าตัดฟัน
คุด, การสอบพิมพ์ปากด้วยอัลจิเนต, การสอบเตรียมฟันเพื่อทําครอบฟันหลัง, การสอบการจัดทํา
เอกสารการประเมิ น การสะท้ อ นความสามารถในการเรีย นรู้ ด้ วยตนเอง (การสอบภาคปฏิ บั ติ
ทันตกรรมชุมชน), การสอบวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรม และการสอบถ่ายภาพรังสี
ตามคู่ มื อ การสอบเพื่ อ ประเมิ น ความรู้ แ ละทั ก ษะทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ค ลิ นิ ก
(ภาคปฏิบัติ) เพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ.2554

-2โดยกําหนดให้มีขั้นตอนของการสอบดังนี้
1. ศ.ป.ท. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิ นิ ก (ภาคปฏิ บั ติ ) สํ าหรับ ผู้ ที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ครั้งที่ 1/2561
2. ศ.ป.ท. ประกาศรายชื่อสถาบันสอบเพื่อประเมินความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลิ นิ ก (ภาคปฏิ บั ติ ) สํ าหรับ ผู้ ที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จากสถาบั น การศึ ก ษา
ต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ครั้งที่ 1/2561
3. ผู้มี สิท ธิ์สอบเพื่ อประเมิ นความรู้และทักษะทางด้านวิท ยาศาสตร์ก ารแพทย์คลินิก (ภาคปฏิ บัติ)
ดําเนินการแจ้งความจํานงขอสอบภาคปฏิบัติ ที่ ศ.ป.ท. ตามแบบฟอร์มที่กําหนดและผู้สมัครสอบ
ชําระค่าสมัครสอบ
4. ศ.ป.ท. ประสานงานกับสถาบัน เตรียมการสอบ และกําหนดวันรายงานตัวของผู้สมัครที่สถาบัน
5. คณบดีหรือผู้ที่คณบดี มอบหมายให้รับผิดชอบ จัดเก็บและรวบรวมแบบฟอร์มแสดงความจํานง
ขอสอบภาคปฏิบัติ สําหรับเป็นหลักฐานเพื่อการอ้างอิงหรือตรวจสอบ
6. ผู้มี สิ ท ธิ์สอบเมื่ อได้ดําเนิ น การแจ้งความจํ านงขอสอบภาคปฏิบั ติแ ล้ว ให้ ติดต่อประสานงานกับ
อนุกรรมการประสานงานการสอบที่คณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท. แต่งตั้ง
7. อนุกรรมการประสานงานการสอบประสานงานกับอนุกรรมการคุมสอบที่คณะกรรมการบริหาร ศ.ป.ท.
แต่งตั้งขึ้น เพื่อกําหนด วัน เวลา สถานที่ ในการสอบ
8. ดําเนินการสอบตามที่กําหนด
9. อนุกรรมการคุมสอบประเมินผลการสอบและสรุปผลการสอบลงในแบบรายงานผลการสอบ แล้ว
นําส่งแบบประเมินผลการสอบ ให้กับคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละสถาบัน ไม่
เกิน 7 วัน หลังจากสิ้ นสุดขั้ น ตอนสุดท้ ายของการสอบแต่ล ะงาน ส่วนสําเนาหรือหลักฐานอื่นๆให้
อนุกรรมการคุมสอบเป็นผู้เก็บรักษาไว้ ตามระเบียบการเก็บเอกสารของแต่ละสถาบัน สําหรับเป็น
หลักฐานเพื่อการอ้างอิงหรือตรวจสอบ
10. คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายให้รับผิดชอบ ตรวจสอบแบบรายงานผลการสอบ และจัดเก็บ
รวบรวม เมื่อผ่านครบทุกงาน ให้จัดทําแบบสรุปรายงานผลการสอบรายบุคคลเสนอ ศ.ป.ท. และแนบ
หลักฐานการแจ้งความจํานงขอสอบภาคปฏิบัติ เมื่อสิ้นสุดการสอบ หลักฐานอื่นๆให้คณบดีหรือผู้ที่
คณบดีมอบหมายให้รับผิดชอบ เป็นผู้เก็บรักษาไว้ สําหรับเป็นหลักฐานเพื่อการอ้างอิงหรือตรวจสอบ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์บณ
ั ฑิต จิรจริยาเวช)
ประธานกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรูค้ วามสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม

