
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก พ.ศ. 2560 

 
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร 
หรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันนตกรรมส าหรับเด็กไว้เป็น
การเฉพาะ และเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ (๑๐) ข้อ ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย                 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๑๑ วรรคสอง แห่งข้อบังคับทันตแพทย
สภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก พ.ศ. 2560 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับผู้สมัครสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป       

ข้อ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมติคณะผู้บริหารราชวิยาลัย              
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตร 
 

 ข้อ ๕ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 ข้อ ๖ มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
   (๑)  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และ 



๒ 

 

   (๒)  ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมส าหรับเด็กเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภา
รับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง 
  การยื่นค าขอวุฒิบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมส าหรับ
เด็ก ของผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นระเบียบ    
ทันตแพทยสภา 

 
ส่วนที่ ๒ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตร 
 

 ข้อ ๗ ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตร  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

ผู้ยื่นขออนุมัติบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขา       
ทันตกรรมส าหรับเด็ก โดยมีค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (๑) ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่า แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก จากสถาบันในต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพ่ือการสมัครสอบเป็น            
ผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  (๒) ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กหรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดย
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบเห็นชอบ และได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก    
ที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน      
ในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
  (๓) ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ที่มีหลักสูตรการศึกษาหรืออบรม
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภา
รับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 
  (๔) ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
หรือปริญญาโทในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝึกอบรม ๑ ปีการศึกษา          



๓ 

 

จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
  (๕) มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
 หัวหน้าหน่วยงานในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในกรณีที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา 
 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
  ข้อ ๘  ผู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้ยื่นค าขอสอบข้อเขียน และ/หรือสอบปากเปล่า 
และช าระเงินค่าสมัครที่ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยก าหนดพร้อมด้วย
เอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือ
อนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
  (๑) ค าขอตามแบบท่ีราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
  (๒) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
  (๓) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ  
                              (๓.๑)  กรณีวุฒิบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความรู้ ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ของระเบียบนี้  
                (๓.๒)  กรณีอนุมัติบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการศึกษาต่าง  ๆ และ/ หรือ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๒ ของระเบียบนี้ 
  (๔) หลักฐานผลงานวิจัยสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (กรณียื่นขอสอบ
ปากเปล่า)  
   (๔.๑)  กรณีวุฒิบัตร  ประกอบด้วย 
    (๔.๑.๑) สามารถยื่นสมัครสอบได้โดยมีเอกสารงานวิจัย คือ บทนิพนธ์ต้นฉบับ 
(Manuscript) หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัย และ ได้รับการตรวจแก้ไขจาก
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้ว หรือ  ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยผู้ขอ
สอบวุฒิบัตรเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author)  และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบ
การพิมพ์ (corresponding author)  และ 
    (๔.๑.๒) หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
งานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 



๔ 

 

    (๔.๒) กรณีอนุมัติบัตร   คือ ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยงานวิจัยนั้นต้องมีขอบเขต ดังนี้  การ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  การวิจัยทางคลินิก  การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ ได้แก่ การท า 
systematic review และ meta-analysis  การวิจัยด้านสาธารณสุข  การวิจัยด้านระบบบริการทางการแพทย์ 
และ การวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตร์ศึกษาโดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยใช้เพ่ือจบ
การศึกษาในหลักสูตรใดมาก่อน  ผู้ขอสอบอนุมัติบัตร ต้องมีส่วนร่วมในผลงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ หรือเป็นผู้
นิพนธ์ชื่อแรก  (first author) หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์  (corresponding author)  และ
ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปีก่อนการสมัครสอบ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการประเมิน
โดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก 
  ในการยื่นขอสอบปากเปล่า ให้ส่งเอกสารรายงานผู้ป่วยที่เขียนตามแบบรายงานผู้ป่วยที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ก าหนดตามหมวด ๖ ข้อ ๒๔-๒๗ ของ
ระเบียบนี้ 

  (๗)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
  (๘)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้เป็นไปตามประกาศ    

ราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 

 
 ข้อ ๙ การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆ ของผู้สมัครสอบ ส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ เพ่ือประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เมื่อ
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบได้ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติ ให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว ให้
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบส่งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือประกาศและแจ้งให้
ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ ในกรณีเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้ 
 ข้อ ๑๐  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 
  ๑๐.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ หรือ ส่วนที่ ๒ ของระเบียบนี้โดย
ผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนตามหมวด ๕ ข้อ ๒๒              
  ๑๐.๒ กรณียื่นขอสอบปากเปล่าให้มีเอกสารผลงานวิจัยตามที่ก าหนดในข้อ ๘ (๔) และ
เอกสารรายงานผู้ป่วยตามที่ก าหนดในข้อ ๒๒ – ๒๗ และภาคผนวก ก ของระเบียบนี้ 
 

 



๕ 

 

หมวด ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
 ข้อ ๑๑ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิสอบแล้ว ต้องสอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ประกอบด้วย การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบก าหนด 
 ข้อ ๑๒ การสอบให้คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ซึ่งราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดย
การเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบด าเนินการดังนี้ 
 (๑) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือข้อ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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 
 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 าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมจาก
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง และอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือรอใบตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีสิทธิสมัคร
สอบเพ่ือประเมินผลการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วยเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาที่ฝึกอบรมอยู่ได้ โดยมีใบรับรอง
จากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือประกอบในการสอบปากเปล่า และรายงาน
ผู้ป่วยเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ข้อ ๑๕ ทันตแพทย์ที่ขอสอบเพ่ืออนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก จะต้องส่งหลักฐานผลงานวิจัย
ตามความในข้อ ๘(๔.๒) โดยผลงานนั้นต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผู้ขอสอบต้องมี
สัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการตีพิมพ์ 



๖ 

 

ทั้งนี้ตามความในประกาศแนบท้ายหลักสูตรเรื่อง “การรับรองอนุมัติบัตรสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กให้มีคุณวุฒิ
เทียบเท่าปริญญาเอก” และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปีก่อนการสมัครสอบ 

 
ส่วนที่ ๑ 

ขั้นตอนการสอบ 
 

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

 
ส่วนที่ ๒ 

ก าหนดการสอบ และ สถานที่สอบ 
 

 ข้อ ๑๘ ก าหนดการสอบ และ สถานที่สอบให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน 

 
 ข้อ ๑๙ การสอบข้อเขียนมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน 
 (๑) ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน 
 (๒) ความรู้เฉพาะทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 
 (๓) ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 

 
 ข้อ ๒๐ การสอบความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานมีขอบเขตเนื้อหาและสัดส่วนการให้
คะแนนดังนี้ 
 (๑) Correlated Basic Sciences in Pediatric Dentistry 

- Anatomy and Histology of head and neck 
- Physiology 



๗ 

 

Respiratory system 
Cardiovascular system 
Gastro intestinal system 
Renal system 
Blood and body fluid 
Pain control 

- Pharmacology 
Analgesics 
Anti-inflammatory drug 
Antibiotics 
Sedative drugs 
Antiviral drugs 
Chemotherapy drugs 
Anesthetic drugs 

- Microbiology and Immunology related to orofacial infection 
 

ส่วนที่ ๒ 
ความรู้เฉพาะทางทันตกรรมส าหรับเด็ก 

 
 ข้อ ๒๑ การสอบความรู้เฉพาะทางทันตกรรมส าหรับเด็ก ดังนี้ 
 (๑) Craniofacial Growth & Development/Cephalometrics 
 (๒) Guidance of Developing Occlusion 

- Development of occlusion 
- Space management 
- Interceptive orthodontics 
- Oral habits/therapy 

 (๓) Dental Development/Morphology 
 (๔) Cariology 
 (๕) Preventive Services 

- Oral health care (infant through adolescent) 
- Fluoride 
- Sealants 
- Dietary counseling/nutrition 



๘ 

 

 (๖) Behavior Management 
- Child development 
- Non-pharmacologic behavior management 
- Pharmacologic behavior management/conscious sedation 

 (๗) Radiology 
- The x-ray unit and imaging concepts 
- Quality assurance procedure 
- Radiographic technique for Pediatric Dentistry 

 (๘) Restorative Dentistry in primary and young permanent teeth 
 (๙) Pulp Biology/Therapy in primary and young permanent teeth 
 (๑๐) Oral Surgery/Local Anesthesia in primary and young permanent teeth 
 (๑๑) Trauma in primary and young permanent teeth /Child Abuse 
 (๑๒) Oral Pathology/Medicine 

- Dental anomalies/defects 
- Oral manifestations of systemic Disease 
- Oral lesions 

 (๑๓) Periodontology 
- Periodontal diseases in children and adolescent 
- Systemic diseases associated with periodontitis 

 (๑๔) Special Care Patients/Pediatric Medicine 
- Medically compromised patients 
- Special patients 
- Multidisciplinary approaches 

 (๑๕) Craniofacial Syndromes/Genetics 
 (๑๖) Hospital Dentistry/Physical Examination 
 (๑๗) Temporomandibular dysfunction 
 (๑๘) Emergency Management 
 (๑๙) Infection Control 
 

 
 
 
 



๙ 

 

ส่วนที่ ๓ 
ความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 

 
 ข้อ ๒๒  การสอบความรู้กฎหมายวิชาชีพ เจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ ข้อบังคับทันตแพทยสภา ระเบียบทันตแพทยสภาและหรือ
ระเบียบราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๖ 
การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 
 ข้อ ๒๓  การสอบปากเปล่าเป็นการสอบรายงานผู้ป่วยและความรู้ทางทันตกรรมส าหรับเด็ก เพ่ือ
ประเมินความรู้และ ความสามารถของผู้สมัครสอบในการให้การตรวจ วินิจฉัย การรักษา และการป้องกัน สาขา
ทันตกรรมส าหรับเด็กแบบบูรณาการ ทั้งในแนวกว้าง และแนวลึก ตลอดจนสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

ส่วนที่ ๑ 
รายงานผู้ป่วย และประเภทของผู้ป่วย 

 
 ข้อ ๒๔ รายงานผู้ป่วยที่ผู้สมัครสอบน ามาสอบทุกรายจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ผู้สมัครสอบให้การรักษาแบบ 
ทันตกรรมพร้อมมูล (Comprehensive treatment) ในผู้ป่วยเด็ก (แรกเกิดถึง 18 ปี) หรือผู้ป่วยพิเศษ         
จนเสร็จสมบูรณ์ และอยู่ในระยะคงสภาพ รายงานผู้ป่วยนี้ต้องแสดงถึงผลส าเร็จในการรักษาและ มิได้ใช้สอบ
เพ่ือส าเร็จทางการศึกษาใด ๆ 
 ข้อ ๒๕  ประเภทของผู้ป่วย 
 ผู้สมัครสอบต้องส่งรายงานผู้ป่วยทันตกรรมพร้อมมูลจาก ประเภทของรายงานผู้ป่วยดังต่อไปนี้ 
(ภาคผนวก ก) 

(๑) การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กด้วยวิธีจัดการพฤติกรรมโดยไม่ใช้ยา 
(๒) การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลในผู้ป่วยเด็กพิเศษ 
(๓) การรักษาฟันที่ได้รับบาดเจ็บ 
(๔) ทันตกรรมจัดฟันเพ่ือการป้องกัน 
(๕) การรักษาทางปริทันต์ 
(๖) การรักษาทันตกรรมพร้อมมูลภายใต้การดมยาสลบหรือยาท าให้สงบ 

 
 
 
 



๑๐ 

 

ส่วนที่ ๒ 
เอกสารรายงานผู้ป่วย 

 
 ข้อ ๒๖ ผู้สมัครสอบต้องจัดพิมพ์รายงานผู้ป่วยบนกระดาษ A๔ และส่งรายงานผู้ป่วย ตามที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวก ก 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักฐานประกอบรายงานผู้ป่วย 

 ข้อ ๒๗  ผู้สมัครสอบต้องส่งหลักฐาน ประกอบรายงานผู้ป่วยแต่ละประเภท ตามที่ระบุไว้ใน             
ภาคผนวก ก 

 
ส่วนที่ ๔ 

การคืนเอกสารหลักฐาน 
 

 ข้อ ๒๘  ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ คณะกรรมการสอบอาจจะคืนเอกสารรายงานผู้ป่วย ส าเนา
ภาพถ่ายรังสี แบบพิมพ์ฟัน ทั้งนี้คณะอนุกรรมการสอบจะเก็บแผ่นซีดีที่ผู้เข้าสอบใช้ยื่นเพ่ือขอสอบปากดังกล่าว
ไว้เป็นหลักฐาน หากผู้สอบไม่มารับคืนภายใน ๕ ปีหลังประกาศผลสอบคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ
จะถือว่า ผู้สอบไม่ประสงค์จะรับเอกสารคืน 
 

หมวด ๗ 
การให้คะแนน 

 
 ข้อ ๒๙  การสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า ให้ถือว่าสอบผ่านเมื่อได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๗๕ ของการสอบแต่ละประเภท  
 

หมวด ๘ 
การตัดสินผลการสอบ 

 
ส่วนที่ ๑ 

เกณฑ์การตัดสิน 
 

 ข้อ 30  ผู้ที่จะได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตกรรมส าหรับเด็กจะต้องสอบผ่านทั้งการสอบ
ข้อเขียน และการสอบปากเปล่า โดยใช้เกณฑ์การตัดสินตามข้อ ๑๙ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา ว่าด้วย



๑๑ 

 

หลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ข้อ ๓1  ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับหนังสืออนุมัตรบัตรหรือวุฒิบัตรได้ เมื่องานวิจัยได้ตีพิมพ์หรือได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

เกณฑ์การประเมิน 
 

 ข้อ 32  การประเมินผลการสอบ 
  (๑)  ให้คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก ท าหน้าที่ประเมินผลการสอบ และ
เสนอผลการสอบต่อคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย ฯ ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้กรรมการทันตแพทยสภาเพ่ือ
อนุมัติต่อไป 
  (๒)  เกณฑ์การตัดสินผลสอบผ่าน จะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน และการสอบปากเปล่า 
โดยถือคะแนนร้อยละ ๗๕เป็นเกณฑ์ผ่านของการสอบแต่ละประเภท ผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใน 
สองส่วนนี้ จะต้องยื่นค าขอสอบใหม่ พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย ฯ 
 ข้อ ๓3  ในกรณีที่มีรายงานผู้ป่วยประเภทใดไม่ผ่าน ผู้สอบจะต้องจัดท ารายงานผู้ป่วยรายใหม่ใน
ประเภทนั้น หรือน าเสนอรายงานผู้ป่วยในประเภทที่ไม่ซ้ ากับที่สอบผ่านแล้ว ให้ครบโดยยื่นขอสมัครสอบใหม่
ตามก าหนดการสอบของราชวิทยาลัย ฯ 
 ข้อ ๓4  ให้เก็บสะสมผลการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่าไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปีนับแต่
วันที่ประกาศผลสอบ 

ส่วนที่ ๓ 
ความผิดพลาดวิกฤต 

 
 ข้อ ๓5  ความผิดพลาดวิกฤต หมายถึง ความผิดพลาดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความ
เป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วยรวมถึงสิ่งที่แสดงว่า ขาดความเข้าใจประเด็นส าคัญของการดูแลสุขภาพผู้ ป่วย การกระท า
ความผิดพลาดวิกฤตใด ๆ จะส่งผลให้สอบไม่ผ่านรายงานผู้ป่วยรายที่พบความผิดพลาดนั้น โดยไม่ค านึงถึง 
คะแนนรวมทั้งหมดของรายงานผู้ป่วยรายนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  (๑)  ไม่มีหลักฐานการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาของสุขภาพที่มีความเสี่ยง
ต่อการรักษา 
  (๒)  ใช้ยา ยาชา ยาท าให้สงบไม่เหมาะสม เช่น เกินขนาด 



๑๒ 

 

  (๓)  ไม่มีรายงาน time-based sedation record ในผู้ป่วยที่รักษาภายใต้การใช้ยาท าให้สงบ 
ยกเว้นการใช้ไนตรัสออกไซด์อย่างเดียว และไม่ใช้เครื่องมือเฝ้าระวัง (monitor) ที่เหมาะสมในการบันทึกข้อมูล
ขณะท าให้สงบ ตามแนวปฏิบัติ 
ของเรื่องดังกล่าวที่ก าหนดโดย American Academy of Pediatric Dentistry 
  (๔)  ไม่บันทึกภาพรังสีที่จ าเป็นต่อการวางแผนและการรักษา 
  (๕)  ไม่สามารถตรวจพบพยาธิสภาพในช่องปากที่ปรากฏ และ/หรือ ไม่สามารถรักษาหรือส่ง
ต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาท่ีเหมาะสม 
  (๖)  อ่ืน ๆ 
 

หมวด 9 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ ๓6  ผู้ที่สอบผ่านส่วนใดส่วนหนึ่งตามระเบียบทันตแพทยสภา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร เพ่ือเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรม
ส าหรับเด็ก พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๖ อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เก็บผลการสอบได้ไม่เกิน ๕  ปี 
นับแต่วันที่ประกาศผลสอบนั้น โดยใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเดิม  
 ข้อ ๓7  ส าหรับผู้ยื่นขออนุมัติบัตรที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ยื่นขอวุฒิบัตรที่ส าเร็จการฝึกอบรม ก่อนวันที่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยกเว้นการส่งหลักฐานตามข้อ ๘ (๔) ของระเบียบนี้และอนุโลมให้ส่งหลักฐานตามข้อ              
๘ (๔) ของระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ
เพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพ่ือเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก              
พ.ศ. ๒๕๕๖ ทั้งนี้ต้องสอบผ่านข้อเขียนให้แล้วเสร็จในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 
 
                                                ประกาศ  ณ  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 
 
                                          ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
                                       (รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 


