
๑ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบตัรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการปรับปรุงระเบียบราชวิทยาลัย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบ

เพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
เพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจของราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัยทันตแพทย
แหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรค ๒ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวย
อนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภาครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๓ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรม
ประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
สอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ขอ ๔ บรรดาระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
หมวด ๑ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 

 
 ขอ ๕ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐใหดําเนินการดังนี้ 

 
สวนที่ ๑ 

คุณสมบัติผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ 

 
ขอ ๖ ผูสมัครสอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรม

ประดิษฐ 
(๑) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ  



๒ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันต-
กรรมประดิษฐ เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภา
รับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง 

การยื่นคําขอวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐของผูมี

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงรวมมือระหวางประเทศ ไมมีสิทธิเปนผูประกอบ

วิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย จนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได ทั้งนี้ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ที่ราชวิทยาลัยกําหนด โดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 

ขอ ๗ ผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ ตอง
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐ โดยมีคํา
รับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่งตามที่กําหนดไว ดังนี้ 

(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันต-
กรรมประดิษฐจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารบัรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูชํานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตกรรมประดิษฐ และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขา
ทันตกรรมประดิษฐที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตกรรมประดิษฐที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมเปน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง
โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง หรือ
ปริญญาโทในสาขาทันตกรรมประดิษฐ ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝกอบรม ๑ ปการศึกษา จาก
สถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ 
ป 

(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐไมนอยกวา ๕ ป 
หัวหนาหนวยงาน ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน ในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่น หรือรับรองตนเองใน

กรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ของสาขาทันตกรรมประดิษฐ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ

สอบ สาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัย และโดยอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา 

 
 
 



๓ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สวนที่ ๒ 
การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ 

 
ขอ ๘ ผูประสงคสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ ใหยื่นคําขอสอบขอเขียน และ

หรือสอบปากเปลา และชําระเงินคาสมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนด พรอม
เอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดงันี้ 

(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว 
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
(๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมประดิษฐ คือ 

(ก) ผลงานวิจัยอยางนอย ๑ เรื่องที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับชาติ หรือ 
(ข) บทนิพนธตนฉบับ (manuscript) หรือรายงานผลงานวิจัยฉบับสมบูรณและรายงานสืบเนื่อง 

(proceedings) หรือบทคัดยอ (abstracts) ที่ไดนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 
(๕) เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
(๖) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหเปนไปตามระเบียบราชวิทยาลัย 

 
สวนที่ ๓ 

 การประเมินคุณสมบัติผูสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 
 ขอ ๙ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมคําขอ เอกสารและหลักฐานตางๆของผูสมัครสอบที่มีคณุสมบัติตามขอ ๗ 
และเอกสารหลักฐานตามขอ ๘ แหงระเบียบนี้ สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ พิจารณา
ประเมินคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย 
 ขอ ๑๐ เมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ ไดประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทนัต-
กรรมประดิษฐกําหนด และอนุมัติใหผูยื่นคําขอนั้นมีสิทธิสอบแลว ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ สงรายชื่อผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพื่อประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา 
๓๐ วัน กอนวันสอบ  
 ในกรณีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนา
นอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

 
สวนที่ ๔ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 

 ขอ ๑๑ ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
ตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไขและหลักสูตรในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ



๔ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สอบสาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะผูบริหารราชวิทยาลัยและโดยอนุมัติจากคณะกรรมการ
ทันตแพทยสภา 
 ขอ ๑๒ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหคณะอนุกรรมการสอบดําเนินการดังนี้ 

(๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบออกขอสอบและจัดใหมีการสอบดังตอไปนี้ 
(ก) การสอบขอเขียน ประกอบดวย การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน หรือวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมประดิษฐ การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพและการสอบความรู
ทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ และ 

(ข) การสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่นๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
การสอบขอเขียนตาม (ก) หรือการสอบปากเปลา และหรือการสอบอื่นๆ ตาม (ข) ใหเก็บสะสมไวไดใน

ระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนดโดย
อนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 
 สําหรับผูเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง อาจใชผลการประเมินใน
ระหวางการฝกอบรมมาประกอบในการสอบขอเขียนได หลักเกณฑและวิธีการประเมินใหออกเปนระเบียบของราชวิทยาลัย
โดยความเห็นชอบจากทันตแพทยสภา 

(๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่นๆ 
ตามที่พิจารณาเห็นสมควร ใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน 

 ขอ ๑๓ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปาก
เปลาหรือการสอบอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมประดิษฐเห็นสมควร ผูยื่นขออนุมัติ
บัตร ตองมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

(๑) เปนอาจารยประจําที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมประดิษฐใน
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๗ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(๒) เปนอาจารยพิเศษที่มีประสบการณในการสอน และหรือใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมประดิษฐ ใน
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง มาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป หลังผานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

(๓) เปนผูไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม ในสาขา
ทันตกรรมประดิษฐจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเปนผูชํานาญ 
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันตกรรมประดิษฐ และมีประสบการณในการสอน และหรือ
ใหการฝกอบรมในสาขาทันตกรรมประดิษฐในสถาบันที่ทันตแพทยสภารับรองมาเปนระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ ป หลังไดรับวุฒิบัตร หรือเทียบเทาจากตางประเทศ 

 ขอ ๑๔ เพื่อประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ใหยกเวนการสอบขอเขียน โดยใหสอบปาก
เปลาตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมประดิษฐเห็นสมควร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตองเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบณัฑิตในสาขาทันตกรรม
ประดิษฐ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป โดยมีคํา
รับรองจากหัวหนาหนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตนในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่น 
หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา) 



๕ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอ ๑๕ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๓ และขอ ๑๔ ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนดไวในหมวด ๔ แหงระเบียบนี้ โดยหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนด ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย และอนุมัติจากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
 ขอ ๑๖ การยื่นขออนุมัติบัตรของผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ จะตองสอบเพื่อรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช 
 ขอ ๑๗ การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 กําหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศราชวิทยาลัย และทํา
หนังสือแจงใหผูมีสิทธิสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนการสอบ 
 ในกรณีเรงดวนหรือเพื่อประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนา
นอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 
 ขอ ๑๘ การปฏิบัติในการเขาสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหผูเขาสอบปฏิบัติตามระเบียบทันตแพทยสภาวา
ดวยการปฏิบัติในการเขาสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา 
 ขอ ๑๙ เกณฑการตัดสินผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมประดิษฐ จะตองสอบผาน ดังนี้ 

(๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗ ยกเวนขอ ๗ (๑) แหงระเบียบนี้ จะตองสอบผานการสอบขอเขียน 
และการสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบอื่นๆ (ถามี) 

(๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงระเบียบนี้จะตองสอบผานการสอบปากเปลา และหรือรวมกับการสอบ
อื่นๆ (ถามี) 

(๓) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ แหงระเบียบนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา หรือการสอบอื่นๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาขาทันตกรรมประดิษฐกําหนด 

(๔) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ แหงระเบียบนี้ จะตองสอบผานการสอบปากเปลา 
 ขอ ๒๐ ใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ รายงานผลการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตอ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐพิจารณา เพื่อนําเสนอตอราชวิทยาลัย และทันตแพทยสภา เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 ขอ ๒๑ ใหทันตแพทยสภาออกอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหแกผูที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาอนุมัติใหไดรับ
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมประดิษฐและใหผูที่ไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรมีศักดิ์และสิทธิเปน
สมาชิกสามัญราชวิทยาลัย  

ขอ ๒๒ แบบอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของทันตแพทยสภา 
 

หมวด ๒ 
การสอบขอเขียน 

 
 ขอ ๒๓ การสอบขอเขียนตามขอ ๑๒ (๑) (ก) แหงระเบียบนี้ประกอบดวย การสอบความรูทางวิทยาศาสตร
การแพทยพ้ืนฐานหรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับสาขาทันตกรรมประดิษฐการสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการ
สอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 



๖ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

สวนที่ ๑ 
การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพื้นฐานหรือวิทยาศาสตรพื้นฐาน 

ท่ีเก่ียวของกับสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 

 ขอ ๒๔ การสอบความรูทางวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน หรือวิทยาศาสตรพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับสาขาทันต-
กรรมประดิษฐ ไดแก 

(๑) การสอบความรูในระดับความเขาใจ (understanding level) 
(๑.๑) Craniofacial anatomy 

- Skull 
- Larynx, pharynx and palate 
- Great vessels and nerves of neck 
- Lymphatic vessels and nodes of head and neck 
- Facial muscles 
- Muscles of mastication 
- Craniofacial and growth development 

(๑.๒) Physiology 
- Biological control system  
- Homeostatic mechanisms and cellular communication 
- Neural control mechanisms 
- Sensory systems 
- Hormonal control mechanisms 
- Muscle control of body movement 

(๑.๓) Applied pharmacology 
- Chemotherapeutic drugs 
- Anti-inflammatory drugs and autacoids 
- Analgesic drugs 

(๑.๔) Oral microbiology and immunology 
- Infection control: disinfection and sterilization 
- Host-parasite interactions 
- Herpes viruses 
- The immune system in health and disease 

(๑.๕) Oral pathology 
- Resorption and hypercementosis 
- Cysts of the jaws 
- Infective and non-infective stomatitis 
- White lesions 



๗ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- Hyperplastic lesions 
- Salivary gland tumors, cysts, chronic non-specific sialadenitis 
- HIV infection and AIDS 
- Peri-implant pathology 

(๒) การสอบความรูในระดับความคุนเคย (familiarity level) 
(๒.๑) Endodontics 

- Differential diagnosis and treatment of dental pain 
- Success and failure of endodontically treated teeth 
- Prognosis and predictability of endodontically treated teeth 

(๒.๒) Orthodontics 
- Minor tooth movement 
- Uprighting tooth 
- Pre-orthodontic prosthodontic treatment 
- Post-orthodontic prosthodontic treatment 

(๒.๓) Periodontics 
- Microbiology and pathogenesis of plaque associated periodontal disease 
- The role of occlusion in periodontal health and disease 
- Periodontal considerations in prosthodontic therapy 
- Problems and failure in periodontal therapy 
- Peri-implantitis: etiologic factors, guideline for treatments 

(๒.๔) Radiology 
- Intra-oral radiographic techniques 
- Extra-oral radiographic techniques: Panoramic radiography, temporomandibular joint 

examinations and implant sites assessment 
- Electronic imaging 
- Computed tomography (CT) 
- Magnetic resonance imaging (MRI) 

(๒.๕) Oral surgery 
- Pre-prosthetic surgery: prosthodontic and surgical consideration 
- Medical emergency in dental office 
- Risk assessment for oral disease 

(๒.๖) Research methodology and Biostatistics 
 

สวนที่ ๒ 
การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 



๘ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอ ๒๕ การสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีเนื้อหาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ขอบังคับ
ระเบียบของทันตแพทยสภาและราชวิทยาลัยที่เกี่ยวของ 

 
สวนที่ ๓ 

การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 
 ขอ ๒๖ การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ ไดแก 

(๑) การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐในระดับรูลึกซึ้ง (in-depth level) 
(๑.๑) Fixed prosthodontics  

- Concepts, theories and techniques of FPD 
- Multidisciplinary cases 
- Oral rehabilitation of patients with severe deteriorated oral condition 
- Restoration of the endodontically treated teeth: theories and techniques 
- Esthetic improvements with FPD 
- Implant retained FPD 

(๑.๒) Occlusion in prosthodontics  
- The concept of functional occlusion 
- The gnathostomatic system 
- A scheme for the classification of occlusion 
- Occlusal disease 
- Selecting instruments for occlusal reconstruction 
- Criteria for success of occlusal treatment 
- Solving occlusal problems through prosthodontic treatment planning 
- Occlusal equilibration 

(๑.๓) Removable prosthodontics 
(๑.๓.๑) Complete dentures 

- Concepts, theories and techniques of complete denture prosthodontics and immediate 
dentures 

- Single dentures 
- Transition dentures 
- Overdentures 
- Implant-retained complete dentures 

(๑.๓.๒) Removable partial dentures  
- Problems in RPD 
- Adverse effects in RPD 
- Different and unusual RPD designs 



๙ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- RPD in periodontal patients 
- Gingival veneer 
- Attachment-retained RPD 
- Restorations of marked attrition with RPD 

(๒) การสอบความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐในระดับความเขาใจ (understanding level) 
(๒.๑) Dental materials and biomaterials 

- Performance standard of dental materials 
- Physical, chemical and mechanical properties of dental materials 
- Biocompatibility of dental materials 
- Impression materials 
- Gypsum products: plaster, stones and investments 
- Dental ceramics 
- Metals and alloys used in dentistry 
- Dental luting cements and dental adhesive 
- Resins: denture base resins, restorative resins, denture teeth 

(๒.๒) Geriatric prosthodontics 
- Problems of general, mental and oral health 
- Management of the geriatric patients 
- Prosthodontic treatment of elderly patients 
- Diet and nutrition 

(๒.๓) Implant prosthodontics 
- Criteria for implant success 
- Indications, advantages and disadvantages for employing implants 
- Diagnosis and treatment planning 
- Comparison of various implant systems 
- Selection of implant systems and prosthesis designs 
- Biocompatibility of dental implants 
- Biomechanical principles of implant prosthodontics  
- Augmentation: indications, materials and techniques 

(๒.๔) Orofacial pain and temporomandibular disorders 
- Etiology, anatomical, pathophysiological and psychosocial factors of orofacial pain 
- Differential diagnosis and management of orofacial pain disorders and temporomandibular 

disorders 
(๒.๕) Maxillofacial prosthetics 

- Role of prosthodontist in congenital and acquired defects patient care 
- Splints, stents, obturators 
 



๑๐ 
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หมวด ๓ 
การสอบปากเปลา 

 
 ขอ ๒๗ การสอบปากเปลาตามขอ ๑๒ (๑) (ข) แหงระเบียบนี้ ประกอบดวย การสงรายงานผูปวย การนําเสนอ
รายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐและสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 

 
สวนที่ ๑ 

การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ 
 

 ขอ ๒๘ ใหสงรายงานผูปวยตามที่กําหนด เพื่อใหคณะอนุกรรมการสอบพิจารณาลวงหนา รายงานผูปวยที่สงเพื่อ
ใชสอบ ตองเปนผูปวยที่ผูสมัครสอบใหการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐในคลินิกดวยตนเอง ผูปวยตองลงนามในเอกสาร
ยินยอมใหผูสมัครสอบสงรายงานผูปวย และนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐตอคณะอนุกรรมการสอบ 

รายงานผูปวย ตองมีประวัติการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐอยางถูกตองและสมบูรณ สําหรับการสอบเพื่อแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ และมีรายละเอียดตาง ๆ ครบถวน
ประกอบดวยประเภทของการรักษาทางทันตกรรมประดิษฐ ดังนี้ 

(๑) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐชนิดถอดได (removable prosthodontic treatment) จะตองประกอบดวย 

(ก) ฟนเทียมทั้งปากบนและลาง (complete denture) ๑ ชุด 

(ข) ฟนเทียมบางสวนถอดไดขยายฐาน (distal extension removable partial denture) 

(๒) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐชนิดติดแนน (fixed prosthodontic treatment) จะตองประกอบดวยฟน

เทียมติดแนน (fixed partial denture) ซึ่งตองไมนอยกวา ๑๐ ซี่ (units) ในผูปวยรายเดียวกัน โดยไม

จําเปนตองติดกัน แตเปนการบูรณะทั้งฟนหนาและฟนหลัง และการมีการบูรณะดานบดเคี้ยวของฟน

ดังกลาวดวย 

(๓) เงื่อนไขที่สามารถนํามาสอบได ถาไมขัดกับขอกําหนดขางตนไดแก 

(ก) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐชนิดถอดไดและติดแนนในปากเดียวกันหรือ 

(ข) ฟนเทียมรากเทียม (implant denture) หรือ 

(ค) ประดิษฐใบหนาขากรรไกรในชองปาก (maxillofacial prostheses: intraoral) 

(๔) คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐจะพิจารณาอนุโลมใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร

ฝกอบรมทันตแพทยประจําบาน สาขาทันตกรรมประดิษฐ จากสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจาก

ทันตแพทยสภาโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย มีสิทธิใชรายงานผูปวยรายที่ปฏิบัติการอยูในระหวาง

การศึกษาของหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว ผูสมัครสอบและผูปวยจะตองลงนามรับรองรายงานผูปวยนั้น  

 

 



๑๑ 
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สวนที่ ๒ 
เอกสารประกอบรายงานผูปวย 

 
 ขอ ๒๙ การจัดพิมพเอกสารประกอบรายงานผูปวย รวบรวมเปนเลม ๓ ชุด และใหทําเปนสําเนาดิจิตอล รูปแบบ
ไฟลพีดีเอฟ (pdf. file) อีก ๑ ชุด รายงานผูปวยใหใชภาษาไทยใหมากที่สุด ใชศัพทบัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน และการ
เรียกช่ือฟนใหเปนไปตามระบบเอฟดีไอ (FDI: Federation Dentaire Internationale) ระบบสองตัวเลข (two-digit system) 
และตองพิมพอยางชัดเจนบนกระดาษขนาดเอ ๔ ตัวหนังสืออังสะนาใหม (Angsana new) ขนาด (font size) ๑๖ พิมพหาง
จากขอบกระดาษดานซาย ๑.๕ นิ้ว และหางจากขอบกระดาษดายขวาและขอบกระดาษดานบนลาง ๑.๐ นิ้ว 
 ขอ ๓๐ เอกสารประกอบรายงานผูปวย ประกอบดวย 

(๑) หนาที่ ๑  ประวัติผูปวย และอาการสําคัญ (history and chief complaint) 
(๒) หนาที่ ๒  สิ่งที่พบทางคลินิกและภาพรังสี (clinical and radiographic findings) 
(๓) หนาที่ ๓  การวินิจฉัยและการพยากรณโรค (diagnosis and prognosis) 
(๔) หนาที่ ๔-๕ การวางแผนการรักษา (treatment plan) 
(๕) หนาที่ ๖-๗ การรักษา (treatment) 
(๖) หนาที่ ๘  คําแนะนําและการดูแลผูปวยภายหลังการรักษา (instruction to patient and post-

treatment therapy) 
(๗) หนาที่ ๙  สรุป (conclusion) 
(๘) ใหนําเสนอภาพรังสีทั้งหมดในตอนทายของรายงานผูปวย 

 
สวนที่ ๓ 
ภาพรังสี 

 
ขอ ๓๑ ภาพรังสีตองเปนภาพรังสีตัวจริง (original) อยางละ ๑ ชุด 

(๑) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐชนิดถอดได ประเภทฟนเทียมทั้งปากบนและลาง 
(๑.๑) กอนการรักษา 

(ก) ภาพรังสีแพโนรามา (panoramic radiograph) ๑ ภาพ 
(ข) ภาพรังสีรอบปลายราก (periapical radiograph) ตําแหนงที่มีฟน  

  (๑.๒) เสร็จการรักษา 
(ก) ภาพรังสีแพโนรามา ๑ ภาพ 
(ข) ภาพรังสีรอบปลายรากตําแหนงที่มีรากฟน หรือรากฟนเทียม 

(๒) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐชนิดถอดได ประเภทฟนเทียมบางสวนถอดไดขยายฐาน 
(๒.๑) กอนการรักษา 

(ก) ภาพรังสีแพโนรามา ๑ ภาพ 
(ข) ภาพรังสีรอบปลายรากของฟนที่เหลืออยูทุกซี่ 

(๒.๒) เสร็จการรักษา  
(ก) ภาพรังสีแพโนรามา ๑ ภาพ 



๑๒ 
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(ข) ภาพรังสีรอบปลายรากของฟนหรือรากฟนเทียม 
(๓) การรักษาทางทันตกรรมประดิษฐชนิดติดแนน  

(๓.๑) กอนการรักษา 
(ก) ภาพรังสีแพโนรามา ๑ ภาพ 
(ข) ภาพรังสีรอบปลายรากทั้งปาก ๑ ชุด 

(๓.๒) ระหวางการรักษา 
- ถามี 

(๓.๓) เสร็จการรักษา  
(ก) ภาพรังสีแพโนรามา ๑ ภาพ 
(ข) ภาพรังสีรอบปลายรากทั้งปาก ๑ ชุด 

 
สวนที่ ๔ 

ภาพถายดิจิตอล 
 

ขอ ๓๒ ภาพถายดิจิตอล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการนําเสนอรายงานผูปวย 
ตองแสดงภาพเดี่ยวบนจอ ขนาดไมนอยกวารอยละ ๗๕ 

ในการสอบปากเปลา ผูสมัครสอบทุกคนจะสอบปากเปลาจากภาพที่สงมาพรอมกับใบสมัคร ในรูปแบบไฟลพีดี
เอฟของผูปวยที่สงมาเพื่อใชสอบโดยการเตรียมภาพดวยชุดคําสั่งนําเสนอ (presentation software) เชน โปรแกรมพาวเวอร
พอยนต (power-point programme) เปนตน ผูสมัครสอบไมมีสิทธินําเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัวมาใชในการนําเสนอรายงาน
ผูปวยเพื่อการสอบปากเปลา แตผูสมัครสอบทุกคนจะตองใชเครื่องคอมพิวเตอรที่คณะอนุกรรมการสอบจัดเตรียมใหเทานั้น 

ขอ ๓๓ ภาพดิจิตอลที่ใชในการนําเสนอเพื่อการสอบปากเปลา จะตองเปนภาพชุดเดียวกับที่สงมาพรอมกับรายงาน
ผูปวย โดยไมเกิน ๖๐ ภาพ แตจะตองสามารถนําเสนอไดเสร็จสิ้นภายในเวลา ๓๐ นาทีตอการรักษา ๑ ราย เพื่อใหมีเวลาตอบ
คําถามประมาณ ๓๐ นาทีตอการรักษา ๑ ราย ทั้งนี้เวลาในการสอบทั้งหมดไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 

ขอ ๓๔ ภาพถายดิจิตอลทุกภาพที่สงมาพรอมกับรายงานผูปวย ควรเปนภาพขนาด ๓.๕ นิ้ว x ๕.๐ นิ้ว หรือ ๔.๐ 
นิ้ว x ๖.๐ นิ้ว และตองมีคําบรรยายประกอบภาพที่พิมพอยางชัดเจนบนกระดาษขนาดเอ ๔ ตัวหนังสืออังสะนาใหม ขนาด 
๑๖ โดยพิมพหางจากขอบกระดาษดานซาย ๑.๕ นิ้ว หางจากขอบกระดาษดานขวา และขอบกระดาษดานบนลาง ๑.๐ นิ้ว 
จํานวน ๓ ชุด 

ภาพถายกอน และหลังการรักษา ตองเปนภาพที่มีขนาดเดียวกัน แสดงภาพถายตําแหนงเดียวกัน 
ขอ ๓๕ ภาพถายดิจิตอลของงานฟนเทียมทั้งปาก ประกอบดวย 

 (๑) ภาพกอนการรักษา 
 (๑.๑) ภาพถายใบหนาผูปวยดานหนาดานขางซายและขวา 
 (๑.๒) ภาพดานบดเคี้ยวของขากรรไกรบนและลางโดยแสดงภาพของสันเหงือกทั้งหมด 
 (๑.๓) ภาพดานหนาของสันเหงือกบนและลาง ที่แสดงความสัมพันธของขากรรไกรบนและลางใน

แนวดิ่งที่ตําแหนงพัก 
 (๒) ภาพระหวางการรักษา 
  (๒.๑) ภาพดานเนื้อเยื่อของรอยพิมพ  



๑๓ 
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 (๒.๒) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาแสดงวิธีบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรบนและลางใน
แนวดิ่งในชองปาก 

 (๒.๓) ภาพดานหนา ดานขางซาย ขางขวา และดานบดเคี้ยว แสดงฟนเทียมลอง (trial denture) บนกล
อุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน 

(๓) ภาพเสร็จการรักษา 
 (๓.๑) ภาพถายใบหนาผูปวยดานหนา ดานขางซายและขวา 
 (๓.๒) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนสบกันในตําแหนงสบสนิทที่สุด (maximum 

intercuspation) 
 (๓.๓) ภาพดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการเคลื่อนออกดานขาง (laterotrusion) และการ

เคลื่อนเขาหากลาง (mediotrusion) 
 (๓.๔) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการกัดยื่น (protrusion) 
       (๓.๕) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนบนและฟนลาง 

ขอ ๓๖ ภาพถายดิจิตอลของงานฟนเทียมบางสวนถอดไดขยายฐาน ประกอบดวย 
(๑) ภาพกอนการรกัษา 

(๑.๑) ภาพถายใบหนาผูปวยดานหนา ดานขางซายและขวา 
(๑.๒) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนธรรมชาติบนและลางที่แสดงภาพของสันเหงือกดวย โดยไมมีฟนเทียม

บางสวนถอดได  
(๑.๓) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนธรรมชาติสบกันในตําแหนงสบสนิทที่สุด โดยไมมีฟน

เทียมบางสวนถอดได 
(๑.๔) ภาพดานขางซายและขวาของฟนธรรมชาติในตําแหนงการเคลื่อนออกดานขางและการเคลื่อนเขา

หากลาง โดยไมมีฟนเทียมบางสวนถอดได 
(๑.๕) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนธรรมชาติในตําแหนงการกัดยื่น โดยไมมีฟนเทียม

บางสวนถอดได 
ในกรณีที่ผูปวยมีฟนเทียมถอดไดเดิม ใหแสดงภาพ (๑.๖) ถึง (๑.๙) 

(๑.๖) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนบนและฟนลาง โดยมีฟนเทียมบางสวนถอดได  
(๑.๗) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนสบกันในตําแหนงสบสนิทที่สุดโดยมีฟนเทียมบางสวน

ถอดได 
(๑.๘) ภาพดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการเคลื่อนออกดานขาง และการเคลื่อนเขาหากลาง

โดยมีฟนเทียมบางสวนถอดได 
(๑.๙) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการกัดยื่นโดยมีฟนเทียมบางสวนถอดได 

(๒) ภาพระหวางการรักษา 
(๒.๑) ภาพดานเนื้อเยื่อของรอยพิมพ  
(๒.๒) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนธรรมชาติแสดงโครงโลหะในชองปาก 
(๒.๓) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของการพิมพดวยวิธีช้ินหลอแปลง (altered cast) (ถามี) 
(๒.๔) ภาพดานหนาและดานขางซายขวาแสดงรอยบันทึกความสัมพันธของขากรรไกร 

(maxillomandibular registration) 



๑๔ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒.๕) ภาพดานหนา ดานขางซายขวา และดานบดเคี้ยว แสดงฟนเทียมลองบนกลอุปกรณขากรรไกร
จําลองชนิดปรับไดบางสวน  

(๓) ภาพเสร็จการรักษา โดยมีฟนเทียมบางสวนถอดไดอยูในปาก 
(๓.๑) ภาพถายใบหนาผูปวยดานหนา ดานขางซายและขวา 
(๓.๒) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนสบกันในตําแหนงสบสนิทที่สุด 
(๓.๓) ภาพดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการเคลื่อนออกดานขางและการเคลื่อนเขาหากลาง 
(๓.๔) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการกัดยื่น 
(๓.๕) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนบนและฟนลาง 

ขอ ๓๗ ภาพถายดิจิตอลของงานฟนเทียมติดแนน ประกอบดวย 
(๑) ภาพกอนการรักษา 

(๑.๑) ภาพถายใบหนาผูปวยดานหนา ดานขางซายและขวา 
(๑.๒) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนสบกันในตําแหนงสบสนิทที่สุด 
(๑.๓) ภาพดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการเคลื่อนออกดานขาง และการเคลื่อนเขาหากลาง 
(๑.๔) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการกัดยื่น 
(๑.๕) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนบนและฟนลาง 

(๒) ภาพระหวางการรักษา 
(๒.๑) ภาพดานหนา ภาพดานขางซายและขวา และภาพดานบดเคี้ยวของฟน แสดงการเตรียมฟน (tooth 

preparation) 
(๒.๒) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาแสดงวิธีบันทึกความสัมพันธของฟนบนและฟนลางในแนวดิ่ง  
(๒.๓) ภาพดานหนา ภาพดานขางซายและขวา และภาพดานบดเคี้ยวของครอบฟนช่ัวคราวในปาก  
(๒.๔) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนธรรมชาติ แสดงความสัมพันธของฟนบนและฟนลาง

ในแนวดิ่งบนกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน  
(๓) ภาพเสร็จการรักษา 

(๓.๑) ภาพถายใบหนาผูปวยดานหนา ดานขางซายและขวา 
(๓.๒) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนสบกันในตําแหนงสบสนิทที่สุด 
(๓.๓) ภาพดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการเคลื่อนออกดานขางและการเคลื่อนเขาหากลาง 
(๓.๔) ภาพดานหนา ดานขางซายและขวาของฟนในตําแหนงการกัดยื่น 
(๓.๕) ภาพดานบดเคี้ยวของฟนบนและฟนลาง 

การนําเสนอภาพถายใบหนาของผูปวยที่อาจทําใหผูปวยเปนที่รูจักได จําเปนตองไดรับอนุญาตจากผูปวยเปนลาย
ลักษณอักษร  

 
สวนที่ ๕ 

หลักฐานประกอบอื่น ๆ 
 

ขอ ๓๘ หลักฐานประกอบอื่น ๆ ไดแก 
(๑) ฟนเทียมทั้งปาก หรือฟนเทียมครอมราก 
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(ก) กอนการรักษา 
        ช้ินหลอศึกษาของสันเหงือกบนและลางยึดกับกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน ณ 
ความสัมพันธในแนวดิ่งที่ถูกตอง 
(ข) ระหวางการรักษา 
        ไมมี 
(ค) เสร็จการรักษา 

- ช้ินหลอศึกษาของสันเหงือกบนและลางที่ไดจากการทําสําเนาชิ้นหลอหลัก ยึดกับกลอุปกรณ
ขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน ณ ความสัมพันธในแนวดิ่งที่ถูกตอง  

- ช้ินหลอศึกษาของฟนเทียมบนและลางยึดกับกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน  
(๒) ฟนเทียมบางสวนถอดไดขยายฐาน 

(ก) กอนการรักษา 
- ช้ินหลอศึกษาของฟนธรรมชาติบนและลาง (ไมแสดงฟนเทียมบางสวนถอดได) ยึดกับกลอุปกรณ

ขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน  
- ช้ินหลอศึกษาของฟนบนและลาง (แสดงสภาพฟนเทียมบางสวนถอดไดเดิม) ยึดกับกลอุปกรณ

ขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน โดยแสดงวิธีบันทึกความสมัพันธของขากรรไกรบนและลางในแนวดิ่ง  
- หลักฐานการบันทึกความสัมพันธของขากรรไกร เชน จิ๊กดานหนา (anterior jig) แทนกัด (bite 

block )หรืออื่นๆ 
(ข) ระหวางการรักษา 

- การแตงขี้ผ้ึงวินิจฉัย (diagnosis waxing up) ของฟนบนและลาง ยึดกับกลอุปกรณขากรรไกร
จําลองชนิดปรับไดบางสวน 

- สําเนาชิ้นหลอหลักแสดงการสํารวจและออกแบบฟนเทียม (surveyed and designed on duplicated 
master casts) 

(ค) เสร็จการรักษา 
- ช้ินหลอศึกษาของฟนบนและลาง (แสดงฟนเทยีมบางสวนถอดได) ยึดกับกลอุปกรณขากรรไกร

จําลองชนิดปรับไดบางสวน 
(๓) ฟนเทียมติดแนน 

(ก) กอนการรักษา 
- ช้ินหลอศึกษาของฟนบนและลาง ยึดกับกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน โดย

แสดงวิธีบันทึกความสัมพันธของขากรรไกรบนและลางในแนวดิ่ง 
- หลักฐานการบันทึกความสัมพันธของขากรรไกร เชน จิ๊กดานหนา แทนกัด หรืออื่นๆ 

(ข) ระหวางการรักษา 
- การแตงขี้ผ้ึงวินิจฉัยของฟนบนและลาง ยึดกับกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน 
- ช้ินหลอของฟนบนและลาง แสดงการบูรณะเฉพาะกาล (provisional restorations) ยึดกับกล

อุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน 
- ช้ินหลอหลัก (master casts) และดาย(dies) ยึดกับกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับได

บางสวนตองแสดงชิ้นหลอหลัก และดายตัวจริงที่ใชในการทําฟนเทียมติดแนน 
(ค) เสรจ็การรักษา 
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- ช้ินหลอศึกษาของฟนบนและลาง ยึดกับกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน 
 ช้ินหลอที่ใชในการนําเสนอเพื่อการสอบ ตองเปนช้ินงานที่ทําดวยความประณีต สะอาด ปราศจากรอยตําหนิ และ
แสดงรายละเอียดของฟนและอวัยวะใกลเคียงไดอยางชัดเจน ปราศจากการเคลือบดวยวัสดุใด ๆ เชน แลคเคอร (lacquer) 
หรือสเปรย เปนตน ที่ทําใหสูญเสียความชัดเจนของรายละเอียดตาง ๆ ได 

ขอ ๓๙ สรุปหลักฐานที่ตองสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ ฯ ปรากฏตามตารางแนบทายระเบียบนี้ 
เฉพาะสําเนาดิจิตอลรูปแบบไฟลพีดีเอฟ ๑ ชุด รายงานผูปวย ภาพถายดิจิตอล และภาพรังสีในวันที่ยื่นคําขอสมัครสอบ
สําหรับหลักฐานประกอบอื่น ๆ ผูสมัครสอบจะตองนําไปใหคณะอนุกรรมการสอบในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดใน
ประกาศสอบ 

ขอ ๔๐ ภายหลังเสร็จสิ้นการสอบ ไมมีการสงคืนเฉพาะรายงานผูปวยสํา เนาดิจิตอลรูปแบบไฟลพีดีเอฟ สวน
หลักฐานประกอบอื่น ๆ ผูสมัครสอบนํากลับคืนไปได 
 

สวนที่ ๖ 
การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ 

 
ขอ ๔๑ ผูสมัครสอบตองนําเสนอรายงานผูปวยประเภทตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมประดิษฐตอคณะกรรมการ

สอบตามประกาศราชวิทยาลัย วาดวย กําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
ขอ ๔๒ กําหนดระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวย ๓๐ นาทีตอราย 

 
สวนที่ ๗ 

สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ 
 

ขอ ๔๓ สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐเปนการทดสอบความรู ความคิดเห็นและ
ประสบการณ การแกปญหาอยางมีเหตุผลตามหลักการไดถูกตองเหมาะสม คําถามจะครอบคลุมปญหาของผูปวยประเภท
ตาง ๆ ของงานดานทันตกรรมประดิษฐ  

ขอ ๔๔ กําหนดระยะเวลาสอบปากเปลา ๓๐ นาทีตอราย รวมระยะเวลาการนําเสนอรายงานผูปวยและสอบปาก
เปลารวมกันไมเกินรายละ ๑ ช่ัวโมง  

ขอ ๔๕ หลักเกณฑในการใหคะแนนสอบปากเปลามีดังนี้ 
(๑) การสงรายงานผูปวย หลักฐานตาง ๆ และการนําเสนอรายงานผูปวย รอยละ ๔๐ 
(๒) สอบปากเปลา รอยละ ๖๐ 

 ขอ ๔๖ เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และสอบปากเปลา โดยถือคะแนนรอย
ละ ๗๕ เปนเกณฑตัดสินของแตละการสอบ ผูที่สอบไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งในสองสวนนี้หรือทั้งสองสวน ผูสมัคร
สอบสามารถยื่นคําขอสอบขอเขียนและหรือสอบปากเปลาใหม พรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัย  

ขอ ๔๗ ผลการสอบผานขอเขียนหรือสอบปากเปลา ใหเก็บสะสมผลการสอบไวไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ปนับแต
วันที่ประกาศผลสอบ 
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ขอ ๔๘ ในกรณีที่สอบปากเปลาไมผาน ใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของงานที่ยังสอบไมผานในครั้งตอไป
ภายใน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนผาน แตไมอนุญาตใหนํารายงานผูปวยที่ไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบ
แลวมาสอบอีก 

 
หมวด ๔ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรเฉพาะขอ ๑๓ และ ขอ ๑๔ 
 

 ขอ ๔๙ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๓ ใหยกเวนการสอบ
ขอเขียน โดยใหสอบปากเปลา ไดแก ขอ (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) คือ 

(๑) การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการใน

สาขาทันตกรรมประดิษฐจํานวน ๒ ราย คือ 

(ก) การรักษาผูปวยทางทันตกรรมประดิษฐชนิดถอดไดแบบซับซอน (complicated removable prosthodontic 

patient treatment) ๑ ราย และ 

(ข) การรักษาผูปวยทางทันตกรรมประดิษฐชนิดติดแนนแบบซับซอน (complicated fixed prosthodontic 

patient treatment) ๑ รายจะตองประกอบดวยฟนเทียมติดแนนไมนอยกวา ๑๐ ซี่ (units) 

(ค) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบนี้ 

(ง) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรม

ประดิษฐรวมกันไมเกิน ๓ ช่ัวโมง  

(จ) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมประดิษฐจํานวน ๒ ราย 

และสอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวา

สอบปากเปลาผาน 

(๒) การสงผลงาน การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐคือ 

(ก) รายงานผูปวยสาขาทันตกรรมประดิษฐ หรือบทความวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐหรือ

ผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมประดิษฐ จํานวนไมนอยกวา ๓ เรื่อง แตไมเกิน ๕ เรื่อง 

(ข) ผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐที่สงตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ และเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคล ถาเปนผลงานของคณะบุคคลใหสงหนังสือ

รับรองสัดสวนของผลงานดวย  

(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ 

รวมกันไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 

(ง) คะแนนรวมของการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน และสอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรม

ประดิษฐตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน 



๑๘ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ สอบปากเปลาความรูทางวิชาการใน

สาขาทันตกรรมประดิษฐ และการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขา

ทันตกรรมประดิษฐ คือ 

(๓.๑) การสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยทันตกรรมประดิษฐ สอบปากเปลาความรูทางวิชาการ

ในสาขาทันตกรรมประดิษฐจํานวน ๑ ราย คือ  

(ก) การรักษาผูปวยทางทันตกรรมประดิษฐชนิดถอดไดแบบซับซอน (complicated removable 

prosthodontic patient treatment) ๑ ราย หรือ การรักษาผูปวยทางทันตกรรมประดิษฐชนิดติดแนน

แบบซับซอน (complicated fixed prosthodontic patient treatment) ๑ รายจะตองประกอบดวยฟน

เทียมติดแนน ไมนอยกวา ๑๐ ซี่ (units) 

(ข) เอกสารประกอบรายงานผูปวยใหเปนไปตามขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบนี้ 

(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอรายงานผูปวย สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรม

ประดิษฐรวมกันไมเกินรายละ๑ ช่ัวโมง 

(๓.๒) การสงผลงาน การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ คือ 

(ก) รายงานผูปวยสาขาทันตกรรมประดิษฐ หรือบทความวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐหรอื

ผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมประดิษฐ จํานวนไมนอยกวา ๑ เรื่อง แตไมเกิน ๓ เรื่อง 

(ข) ผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐที่สงตองไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ และเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคล ถาเปนผลงานของคณะบุคคลใหสง

หนังสือรับรองสัดสวนของผลงานดวย 

(ค) กําหนดระยะเวลาในการนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ 

รวมกันไมเกิน ๒ ช่ัวโมง 

(ง) คะแนนรวมของการสงรายงานผูปวย การนําเสนอรายงานผูปวยสาขาทันตกรรมประดิษฐจํานวน ๑ 

ราย และการสงผลงาน การนําเสนอผลงาน สอบปากเปลาความรูทางวิชาการในสาขาทันตกรรม

ประดิษฐตองไมนอยกวารอยละ ๗๕ จึงจะถือวาสอบปากเปลาผาน 

 ขอ ๕๐ ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๔ ใหยกเวนการสอบ
ขอเขียน โดยใหสอบปากเปลา และกําหนดใหสงแฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมประดิษฐคือ 

(๑) การสอบปากเปลาใหเปนไปตามขอ ๔๙ (๑) แหงระเบียบนี้ และ 

(๒) แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทันตกรรมประดิษฐเปนบันทึกยอนหลังเพื่อแสดงใหประจักษวาเปนผู

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขา

ทันตกรรมประดิษฐ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐมาเปนระยะเวลาไม

นอยกวา ๑๐ ปโดยมีคํารับรองจากหัวหนาหนวยงาน (หัวหนาหนวยงานใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชา
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แฟ

ข

อนุมัติบัตร

กําหนดระ

ความรูควา

 
 ข
และเงื่อนไ
ประดิษฐ 
ป นับแตวั
๒๕๕๑ ได

 

ทท. วาดวย หลักเกณ
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๒๐ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ตารางสรุปการสงหลักฐานตางๆ 
 

 
 
หลักฐาน 

ฟนเทียมท้ังปาก ฟนเทียมบางสวนถอดไดขยายฐาน ฟนเทียมติดแนน 

กอน
การ
รักษา 

ระหวาง
การ
รักษา 

เสร็จ
การ
รักษา 

ติดตาม
ผล 

๖ เดือน 

กอน
การ
รักษา 

ระหวาง
การ
รักษา 

เสร็จ
การ
รักษา 

ติดตาม
ผล  

๖ เดือน 

กอน
การ
รักษา 

ระหวาง
การ
รักษา 

เสร็จ
การ
รักษา 

ติดตาม
ผล  

๖ เดือน 
๑. ภาพรังสี  
แพโนรามา มี - มี - มี - มี - มี - มี - 
รอบปลายราก มี* - มี* - มี - มี - มี - มี - 
๒. ภาพผูปวย มี - มี - มี มี มี - มี มี มี - 
๓. ชิ้นหลอ มี - มี - มี มี มี - มี มี มี - 
๔. การแตง
ขี้ผ้ึง 

- - - - - มี - - - มี - - 

 
หมายเหตุ * เฉพาะฟนเทียมครอมราก (overdenture) 

 

เกณฑประเมินผลงาน 
 

(๑) ภาพรังสี เปนภาพถายรังสีตัวจริง หรือภาพดิจิตอลที่มิไดรับการแกไขดัดแปลง ภาพรังสีรอบรากฟนทุกภาพตอง

เปนภาพที่มีคุณภาพ มีความเปรียบตางทางภาพรังสี (contrast) ที่เหมาะสม สามารถแสดงรายละเอียดของภาพไดอยางชัดเจน 

ภาพรังสีที่ไมผานเกณฑประเมินในการสอบปากเปลา คือ ภาพที่ดอยคุณภาพ ขาดคุณสมบัติของภาพถายรังสีเพื่อการ

วินิจฉัย ไดแก ภาพถายรังสีที่มีโคนคัด (cone cut) มีการบิดเบี้ยว (distortion) เชน รากสั้น หรือยาวกวาความจริง ไม

ครอบคลุมถึงบริเวณปลายรากฟน ภาพแสดงการทับซอนของโครงสรางชองปาก (oral structures) ทําใหขาดความกระจางใน

การแสดงสวนตาง ๆ ภายในภาพ ภาพรังสีที่ไดรับการจัดเรียงผิดตําแหนง  

(๒) ภาพดิจิตอล และภาพถายที่แสดงในรายงานผูปวยตองเปนภาพถายตัวจริง ไมไดรับการดัดแปลง แกไข ตกแตงดวย

กรรมวิธีใด ๆ เปนภาพที่ไดรับการถายในมุมที่กําหนดครบ อยางมีคุณภาพ มีความเปรียบตางทางภาพรังสีที่เหมาะสม มีความ

คมชัด ใหสีที่ถูกตองตามความเปนจริง และสามารถแสดงรายละเอียดของภาพไดอยางชัดเจน 

(ก) ภาพที่นําเสนอในการสอบปากเปลา ตองมีภาพครบทุกภาพตามที่กําหนดตามระเบียบขอบังคับ ฯ ครอบคลุม

ภาพทุกมุมตามที่กําหนด มีองคประกอบภายในภาพตามที่ไดระบุไวในขอกําหนด การนําเสนอภาพถายใน

ชองปาก ควรครอบคลุมสิ่งที่กําหนดใหครบถวน เชนภาพถายดานบดเคี้ยวของฟนบน ควรแสดงภาพของฟน

บนครบทุกซี่ ในมุมมองที่เห็นดานบดเคี้ยวของฟนชัดเจน ภาพถายดานขางเปนภาพที่เห็นฟนซี่สุดทายดวย 

และไมมีฟองน้ําลายกระจายอยูทั่วไป ตองถายภาพในสภาพที่ฟนคอนขางแหง ใหเปาลมที่ฟน และดูดน้ําลาย

ออกกอนถายภาพภาพดอยคุณภาพจะไมผานเกณฑ มีผลใหเสียคะแนนในสวนของภาพ 

การนําเสนอภาพที่ผานการตกแตงดวยกรรมวิธีใดก็ตาม ถือวาเปนการทําหลักฐานอันเปนเท็จ เปนการกระทําผิด 

คณะอนุกรรมการสอบมีสิทธิลงโทษ และการตัดสินของคณะอนุกรรมการสอบถือเปนที่สุด 



๒๑ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(ข) ภาพถายที่แสดงในรายงานผูปวย ตองมีขนาดมาตรฐาน คือ ๓.๕ นิ้ว x ๕.๐ นิ้ว หรือ ๔.๐ นิ้ว x ๖.๐ นิ้ว 

ขนาดของภาพถายที่นําเสนอในรายงานผูปวยควรเปนภาพที่มีขนาดเดียวกันทั้งหมด และยึดติดบนกระดาษ

ในสภาพเรียบรอย ปราศจากรอยยับ หักของกระดาษ มีการบรรยายภาพที่ไดใจความถูกตองและรัดกุม และ

ตองใสในซองพลาสติกใสไมสะทอนแสง (non glare) นําเสนอตามลําดับที่กําหนดในระเบียบการสอบ 

(ค) ภาพถายแสดงชิ้นหลอบนกลอุปกรณขากรรไกรจําลองชนิดปรับไดบางสวน ควรนําเสนอภาพชิ้นหลอและ

รายละเอียดบนชิ้นหลอ ไมใชการนําเสนอภาพทั้งหมดของกลอุปกรณขากรรไกรจําลองที่มีช้ินหลออยูดวย 

(ง) ภาพถายแสดงความสัมพันธของแทนกัดบนและลาง ในการหาความสัมพันธในแนวดิ่งในปากของงานฟน

เทียมทั้งปาก ควรแสดงใหเห็นวาเปนภาพที่ไดรับการถายจริงในปาก คือมีการแสดงใหเห็นถึงโพรงหนา 

(vestibule) และขอบของฐานแทนกัดมิใชแสดงแตแทนกัดประกบกัน 

(๓) หลักฐานประกอบอื่น ๆ  

(ก) ชิ้นหลอและดาย ควรเปนงานที่ทําดวยความประณีต ในสภาพสะอาด ปราศจากรอยเปอนเลอะ รอยถลอก 

รอยสึก บิ่น แหวง รูพรุน หรือปุมตาง ๆ ไมควรเคลือบผิวดวยน้ํายา หรือสเปรย หรือการกระทําใดใด ช้ิน

หลอและดายที่ดีควรแสดงรายละเอียดของสวนตาง ๆ อยางชัดเจน ครบถวน และมีคุณภาพ 

(ข) ชิ้นหลอบนกลอุปกรณขากรรไกรจําลองที่ตําแหนงสบสนิทท่ีสุด (maximum intercuspation) ตองสามารถ

แสดงวาไดวาเปนตําแหนงดังกลาวจริง หมายความวาฟนบนและลางกระทบกันจริง ไมมีชองวางระหวางฟน

บนและลาง ดังนั้นยอมไมสามารถดึงผานแผนชิมสต็อก (shim stock) ระหวางฟนบนและลางได 

 
  



๒๒ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ภาคผนวก 

แฟมผลงานของทันตแพทยในสาขาทนัตกรรมประดิษฐ 
 

เปนบันทึกยอนหลังเพื่อแสดงใหประจักษวาเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ผานการศึกษาหรืออบรมระดับหลังปริญญา
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในสาขาทันตกรรมประดิษฐ และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตกรรมประดิษฐ ๕ 
ดานมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๐ ป 
 
ทพ./ ทพญ. ..................................................................................ตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) .................................................. 
อายุ .......... ป   เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ / ผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม....................................................... 
ประวัติการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  ...................... สถาบัน...................................................................................................... 
การศึกษาหลังปริญญาฯ  
ป พ.ศ.          ชื่อปริญญา   สาขาวิชา       สถาบัน 

................    ……...............................................    .............................................   .............................................. 

................    ……...............................................    .............................................   .............................................. 

................    ……...............................................    .............................................   .............................................. 

................    ……...............................................    .............................................   .............................................. 

................    ……...............................................    .............................................   .............................................. 

................    ……...............................................    .............................................   .............................................. 
 
ประวัติการทํางาน 
  ป พ.ศ.          ตําแหนง   หนวยงาน    ความรับผิดชอบหลัก 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
................    …….............................................    ...........................................   .............................................. 
 
  



๒๓ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๑) งานวิชาการ / งานวิจัย / การนําเสนอผลงานวิชาการในสาขาทันตกรรมประดิษฐ (Prosthodontic Academic / Research 
/ Publication and Presentation) ๓๐ คะแนน 

ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมหรือผลงานทางวิชาการสาขาทันตกรรมประดิษฐ เชน งานวิชาการ / งานวิจัย / 
บทความวิชาการ / ตํารา หรือการนําเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

(ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพิ่มตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน และแนบ
เอกสารประกอบ) 
 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัยชื่อบทความวิชาการ ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 

 
 

 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัยชื่อบทความวิชาการ ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 

 
 

 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัยชื่อบทความวิชาการ ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 

 
 

 
ฯลฯ 



๒๔ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๒) การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ ๓๐ คะแนน 
ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะในสาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐที่ศึกษาหรืออบรมระดับหลัง

ปริญญา ไปใชในการปฏิบัติงานบริการแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
(ใหกรอกขอมูลเรียงลําดับจากสถานที่ปฏิบัติงานลาสุดกอน) 

 
ชื่อโรงพยาบาลคลินิกชุมชน.............................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง...................... 
ลักษณะงานที่ทํา .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ยสัปดาห.....................................................จํานวนผูปวยเฉล่ียสัปดาห............................... 
บุคคลอางอิง*..................................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลที่สามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานที่นี้) 
 
ชื่อโรงพยาบาลคลินิกชุมชน.............................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง...................... 
ลักษณะงานที่ทํา .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ยสัปดาห.....................................................จํานวนผูปวยเฉล่ียสัปดาห............................... 
บุคคลอางอิง*..................................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลที่สามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานที่นี้) 
 
ชื่อโรงพยาบาลคลินิกชุมชน.............................................................ชวงป พ.ศ. ...................ถึง...................... 
ลักษณะงานที่ทํา .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ยสัปดาห.....................................................จํานวนผูปวยเฉล่ียสัปดาห............................... 
บุคคลอางอิง*..................................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลที่สามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานที่นี้) 
 
ฯลฯ 



๒๕ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๓) บทบาทผูนําในวิชาชีพ (Professional Leadership) ๑๐ คะแนน 
 ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงผลงานการมีสวนรวม ในฐานะผูนําในวิชาชีพทันตแพทย หรือผูนํารวมในวิชาชีพ
สุขภาพอื่น หรือในเครือขายภาคประชาชน ตามวัตถุประสงคที่กลาวขางตน 

(ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพิ่มตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน) 
 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และชื่อหนวยงาน องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาที่และผลงาน  
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และ ชื่อหนวยงาน องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาที่และผลงาน  
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และ ชื่อหนวยงาน องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาที่และผลงาน  
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และ ชื่อหนวยงาน องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาที่และผลงาน  
 

 
ฯลฯ 
 



๒๖ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๔) การพัฒนาความรู / การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ (Continuing Education Course /Lecturer for Dental or 
Health Professional Organization) ๒๐ คะแนน 
 ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาความรูหรือทักษะหลังจบการศึกษาหลังปริญญาฯ หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ทางวิชาการ เชน เปนวิทยากรใหชมรม / สมาคมวิชาชีพตางๆ / รวมสัมมนาหรือประชุมวิชาการทั้งในและตางประเทศ 
 (ใหกรอกขอมูลในตารางยอนหลัง ๓-๕ ป โดยใหเรียงลําดับกิจกรรมที่ทานเปนวิทยากร /นําการสัมมนาขึ้นกอน 
เรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุด) 
 

วันเดือนป ชื่องานประชุมสัมมนากิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ บทบาทของทาน 
(วิทยากร, ประธาน session, 

 ผูดําเนินรายการม, ผูเขาประชุม) 
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
ฯลฯ 



๒๗ 

ระเบียบ รวทท. วาดวย หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข สอบเพื่อ อบ วท สาขาทันตกรรมประดิษฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

(๕) งานจิตอาสาอื่นๆ เพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคม (Volunteer Work for Professional and Social Works) ๑๐ คะแนน 
เชน เปนวิทยากรใหความรูกับประชาชน / เขียนบทความวิชาการดานสุขภาพเพื่อประชาชน / ใหบริการทันตกรรมผาน

องคกรการกุศล หรือองคกรสาธารณะตาง ๆ 
 (ใหกรอกขอมูลในตารางยอนหลัง ๓-๕ ป และเรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุดกอน) 
 

วันเดือนป กิจกรรม และชื่อหนวยงาน องคกรท่ีทํากิจกรรม บทบาทของทาน 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
ฯลฯ 
 

ขาพเจา ทพ./ ทพญ.   ........................................................................................ ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอใน
แฟมผลงานฉบับนี้ทั้งหมดของขาพเจาเปนความจริง  และขาพเจายินยอมใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมประดิษฐ
สามารถสอบถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติมไดตามสมควร 
 
 

ลงนาม  ........................................................................................ 
วันที่  ........  เดือน  ................................  พ.ศ................... 

 
 


