
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข ไวเปนการเฉพาะ และ
เพ่ือสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘ (๑๐) ขอ ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรคสอง แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ      
พ.ศ. ๒๕๕๕ และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา           
ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๕๕  เมื่อวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ    
และเง่ือนไข ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม     
สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๕” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร เพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตสาธารณสุข   
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
            ขอ ๔ บรรดา ระเบียบ มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติผูสมัครสอบ 

สวนท่ี ๑ 
การสอบเพ่ืออนุมัติบัตร 

 
 ขอ ๕ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
 ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
ผูย่ืนขออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข ตองเปนผู
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเปนผูท่ีไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุข โดยมีคํา
รับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปนี้ 
(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขาทันต
สาธารณสุขจากสถาบันในตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรองเพ่ือการสมัครสอบเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
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(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตสาธารณสุข หรือสาขาอื่นๆท่ีเกี่ยวของซึ่งตองไดรับการศึกษา
หรือฝกอบรมในสาขาทันตสาธารณสุขท่ีมีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป จากสถาบันท่ี
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยฯและมีประสบการณใน
การปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุขติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  
(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาทันตสาธารณสุขท่ีมีหลักสูตรการศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไม
นอยกวา ๓ ป จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจาก            
ราชวิทยาลัยฯ 
(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง หรือปริญญาโท
ในสาขาทันตสาธารณสุขหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา จาก
สถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยฯและมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุขติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 
(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุขติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
หัวหนาหนวยงานในขอ ๖ ใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาชั้นตน ในกรณีท่ีทํางานรวมกับผูอ่ืน หรือรับรองตนเองใน
กรณีท่ีไมมีผูบังคับบัญชา 
 

สวนท่ี ๒ 
การสอบเพื่อวุฒิบัตร 

 
 ขอ ๗ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ  
 ขอ ๘ มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชพีทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
       ผูย่ืนขอวุฒิบัตรเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
ทันตสาธารณสุข (หลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง/ประจําบานสาขาทันตสาธารณสุข) เปนระยะเวลาไมนอย
กวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยฯหรือท่ีทันตแพทยสภารับรอง จากสถาบันท่ีราชวิทยาลัยฯหรือท่ีทันตแพทย
สภารับรอง 
        การยื่นคําขอวุฒิบัตรเพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข
ของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมีสิทธิ
เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทย
ได ท้ังนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขท่ีราชวิทยาลัยฯกําหนดโดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 

 
 ขอ ๙  ผูสอบตองมีคุณสมบัติตามหมวด ๑ (สวนท่ี ๑ หรือสวนท่ี ๒) ในกรณีท่ีไมเปนไปตามคุณสมบัติ
ดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของอนุกรรมการฝกอบรมและสอบภายใตความเห็นชอบของราชวิทยาลัยฯ 
 ขอ ๑๐  ผูสอบจะตองสงเอกสารรายงานผลงานวิจัย  หรือโครงการทันตสาธารณสุข จํานวน ๑ เรื่อง เพ่ือ
ประกอบการสอบปากเปลา และหรือ การสอบประมวลความรอบรู ท้ังนี้ งานวิจัยหรือโครงการที่นําเสนอจะตองมี
องคประกอบครบถวน ดงตอไปนี้ 
    (๑) ผูสอบจะตองเปนผูดําเนินการหลัก และมีสวนรวมมากกวารอยละ ๕๐ ของผลงาน ต้ังแตการวางแผน การ
ดําเนินงาน และการจัดทํารายงานตั้งแตตนจนจบ 
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    (๒) ลักษณะของงานวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุขตองเปนไปตามที่ระบุในหมวด ๖ สวนท่ี ๒ ขอ ๑๖ หรือขอ 
๑๗ 

หมวด ๓ 
การสมัครสอบ 

 
 ขอ ๑๑ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหย่ืนคําขอสอบขอเขียน และ/หรือสอบปากเปลา และหรือการ
สอบประมวลความรอบรู   และชําระเงินคาสมัครท่ีสํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยฯ ภายในเวลาท่ีราชวิทยาลัยฯ
กําหนด พรอมเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ตามขอ ๘ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตาง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
ดังนี้ 

(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยฯกําหนดไว 
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูย่ืนคําขอ 

(๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 

(๔) หลักฐานแสดงประสบการณดานทันตสาธารณสุข (แฟมสะสมผลงาน ตามภาคผนวก ก) 

(๕) เอกสาร หรือหลักฐานอ่ีนๆ (ถามี) 
(๖) ผลงานวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข ตามหลักเกณฑขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ จํานวน ๑๐ 

ชุด  

(๗) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัยท่ี
กําหนดไว 

(๘) การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยรวบรวมคําขอ เอกสารและ
หลักฐานตางๆ ของผู ย่ืนคําขอ สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันต
สาธารณสุข พิจารณาประเมินคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขในการสอบเพื่อ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรของแตละสาขาตามท่ีไดรับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัย เมื่อ
คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันตสาธารณสุข ไดประเมินคุณสมบัติและอนุมัติ
ใหผู ย่ืนคําขอน้ันมีสิทธิสอบแลว ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาทันต
สาธารณสุข สงรายชื่อผูสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัย เพ่ือประกาศและแจงใหผูย่ืนคํา
ขอทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันสอบ ในกรณีท่ีเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนแกผู
ย่ืนคําขอ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูย่ืนคําขอทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลา
ดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

 
หมวด ๔ 
การสอบ 

 
 ขอ ๑๒ ผูท่ีผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองผานการสอบดังนี้ 
 (๑) การสอบขอเขียน และ การสอบปากเปลา และหรือ การสอบประมวลความรอบรู 
โดยเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการ
ออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 (๒) การสอบปากเปลา และหรือ การสอบประมวลความรอบรู 
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โดยเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕  
             (๓)     การสอบประมวลความรอบรู  
โดยเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตาม ขอ ๑๓ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
            (๔)     การสอบปากเปลา 
 โดยเปนผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๑๔ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ขอ ๑๓  การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหจัดใหมีขึ้นอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 
 กําหนดการสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ ใหเลขาธิการราชวิทยาลัยจัดทําเปนประกาศราชวิทยาลัย และทํา
หนังสือแจงใหผูมีสิทธิสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนการสอบ 
 

หมวด ๕ 
ขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียน 

 
 ขอ ๑๔  การสอบขอเขียน เพ่ือประเมินความสามารถในการประยุกต วิเคราะห สังเคราะหและประเมินความรู
เฉพาะทาง  ๔ ดาน ไดแก 
            (๑) วิทยาการระบาดและระเบียบวิธกีารวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก 
             (๒) การสรางเสริมสุขภาพชองปาก การส่ือสารเพ่ือสุขภาพชองปาก และงานทันตกรรมปองกัน 
            (๓) การบริหารและพัฒนางานทันตสาธารณสุข  
            (๔) ระบบบริการสุขภาพชองปาก   
             ลักษณะขอสอบเปนการประยุกตสถานการณโดยผสมผสานองคความรูท้ัง ๔ หมวดขางตน โดยตองมีการบูร
ณาการวิทยาศาสตรชีวภาพสําหรับทันตสาธารณสุข และ จริยธรรมและการพัฒนาวิชาชีพ     
      

หมวด ๖ 
ขอบเขตการสอบปากเปลาและหรือการสอบประมวลความรอบรู 

สวนท่ี ๑ 
ลักษณะการสอบ 

 
       ขอ ๑๕ การสอบปากเปลา เปนการนําเสนอรายงานผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข ประกอบดวย 
    (๑) การนําเสนอผลงานวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข โดยใชเวลา ๓๐ นาที มีคะแนนรอยละ ๓๐ ของ
คะแนนการสอบปากเปลาท้ังหมด (ภาคผนวก ข) 
    (๒) การตอบขอซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ ใชเวลาไม
เกิน ๔๕ นาที มีคะแนนรอยละ ๓๐ ของคะแนนการสอบปากเปลาท้ังหมด (ภาคผนวก ค) 
    (๓) รายงานผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุขมีคะแนนรอยละ ๔๐ ของคะแนนการสอบปากเปลา
ท้ังหมด (ภาคผนวก ง และภาคผนวก จ)  

สวนท่ี ๒ 
เอกสารรายงานผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข 
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 ขอ ๑๖ ผลงานวิจัยตองมีคุณภาพเชิงวิชาการหรือเปนนวัตกรรม โดยรูปแบบงานวิจัยเปนไดท้ังการศึกษาเชิง
พรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห และการศึกษาเชิงทดลอง และเปนไดท้ังการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ผลงานวิจัยจะตองเปนการสรางองคความรูใหม ซึ่งผูสอบจะตองแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ผลการศึกษานั้นไดนําไปใช
เปนแนวทางในการปองกันและสรางเสริมสุขภาพ และเปนประโยชนตอการพัฒนางานทันตสาธารณสุขโดยรวม 
 เอกสารรายงานผลการวิจัยจะตองประกอบดวย 
      (๑) ชื่อเรื่อง 
 (๒) บทคัดยอ 
      (๓) บทนํา หรือท่ีมาของการวิจัย 
      (๔) วัตถุประสงค 
      (๕) วัสดุและวิธีการวิจัย 
      (๖) ผลการศึกษา  
         (๗) อภิปรายผล 
  (๘) สรุปผลและขอเสนอแนะ 
           (๙) เอกสารอางอิง 
 อนึ่ง ในกรณีท่ีผลงานไดตีพิมพแลว ใหสงสําเนาผลงานดังกลาวแนบทายประกอบดวย 
 ขอ ๑๗ โครงการทันตสาธารณสุข ตองมีคุณภาพเชิงวิชาการและเปนนวัตกรรมท่ีดําเนินการไมนอยกวา ๒ ป 
สามารถนําเสนอไดท้ังในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุข การพัฒนานโยบาย และการพัฒนา
มาตรการและแนวทางการแกไขปญหาทันตสาธารณสุข โดยผลท่ีนําเสนอจะตองเปนผลที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรม
หรือนวัตกรรมของโครงการ และ/หรือผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชนหลังการดําเนินงานไปอยางนอย ๑ ป 
ท้ังนี้ การประเมินผลอาจจะเปนไดท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับตาง ๆ หรือการประเมินกระบวนการโดยมีกรอบ
ทฤษฎีกํากับ  
 เอกสารรายงานโครงการทันตสาธารณสุข ตองประกอบดวย 

(๑) ชื่อเรื่อง 
(๒) บทคัดยอ หรือบทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(๓) บทนํา หรือหลักการและเหตุผล 
(๔) วัตถุประสงค 
(๕) วิธีดําเนินการ 
(๖) ผลการดําเนินงาน  
(๗) อภิปรายผล 
(๘) สรุปผลและขอเสนอแนะ 
(๙) เอกสารอางอิง  

 
สวนท่ี ๓ 

การสอบประมวลความรอบรู 
 

 ขอ ๑๘ การสอบประมวลความรอบรูเพ่ือแสดงความรู ความสามารถและศักยภาพที่ชัดเจนในดานใดดานหนึ่ง
โดยเฉพาะ ตามขอบเขตเนื้อหาขอ ๑๖ โดยการสอบสัมภาษณจากคณะอนุกรรมการสอบ (ภาคผนวก ฉ) 
 

หมวด ๗ 
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การตัดสินผลการสอบ 
 ขอ ๑๙ กรณีผูสมัครสอบ สอบมากกวา 1 สวน เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทุกสวน ผูท่ีสอบ
ไมผานไมวาสวนใดสวนหนี่งจะตองย่ืนคําขอสอบใหมพรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ โดยมี
หลักเกณทการใหคะแนนดังนี้ 
                       (ก) เกณฑผานของการสอบขอเขียน คือคะแนนรอยละ ๗๕                                         
                        (ข) เกณฑผานของการสอบปากเปลาและหรือ เกณทการสอบประมวลความรอบรูคือคะแนนรอยละ 
๗๕ 
                       (ค) เกณทการสอบประมวลความรอบรูคือคะแนนรอยละ ๗๕ 
 ขอ ๒๐ ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา หรือ การสอบประมวลความรอบรู ไวไดใน
ระยะเวลา ๕ ปนับแตวันท่ีประกาศผลสอบ 
 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๒๑  ผูสมัครท่ีสอบผานขอเขียนตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย วาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร เพ่ือแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตก
รรม สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูกอนวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ ยังคงเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนไดไมเกิน 
๕ ป นับแตวันท่ีประกาศผลสอบขอเขียนนั้น ใหใชหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบ ในหมวด ๗ การตัดสินผล
การสอบ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได        
 ขอ ๒๒ การยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๒(๓)และ(๔) ของระเบียบนี้ จะตองสอบใหแลวเสร็จภายในกําหนด
ระยะเวลา ๕ ป นับตั้งแตขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 

  
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                     
 

(ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทันตแพทย ไพศาล  กังวลกิจ) 
     ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. แฟมสะสมผลงาน 
ภาคผนวก ข. แบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ 
ภาคผนวก ค. แบบประเมินการตอบขอซักถาม 
ภาคผนวก ง. แบบประเมินเอกสารวิชาการ ประเภทผลงานวิจัย 
ภาคผนวก จ. แบบประเมินเอกสารวิชาการ ประเภทโครงการทันตสาธารณสุข 
ภาคผนวก ฉ. แบบประเมินการสอบประมวลความรอบรู 
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ภาคผนวก ก 

แฟมผลงานของทันตแพทย สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 
 
วัตถุประสงค  เพ่ือแสดงใหเห็นผลงานของทันตแพทยในมิติตางๆ หลังจบหลักสูตรหลังปริญญาฯ จนถึงปจจุบัน ในความสามารถ
และศักยภาพที่ชัดเจน ซึ่งสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาของวิชาชีพทันตแพทย สังคมสุขภาพ หรือสุขภาพของประชาชน  
 
ทพ./ทพญ. .............................................................................................. เลขท่ีใบประกอบโรคศิลป ......................... 
 
ประวัติการศึกษา 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ.  ............................ สถาบัน..................................................................................... 
 
การศึกษาหลังปริญญาฯ  
ป พ.ศ.  ชื่อปริญญา                   สาขาวิชา      สถาบัน 
......................   ...............................................................   ......................................   ...................................... 
......................   ...............................................................   ......................................   ...................................... 
......................   ...............................................................   ......................................   ......................................  
......................   ................................................................   ......................................   ...................................... 
   
ประวัติการทํางาน 
      ป พ.ศ.   ตําแหนง      หนวยงาน       ความรับผิดชอบหลัก 
......................    ……...................................    ..............................................   ........................................................ 
......................    ……...................................    ..............................................   ........................................................ 
......................    ……...................................    ..............................................   ........................................................ 
......................    ……...................................    ..............................................   ....................................................... 
ขาพเจา ทพ./ทพญ........................................................................... ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในแฟมผลงาน
ท้ังหมด เปนความจริง ซึ่งคณะอนุกรรมการสอบ สาขาทันตสาธารณสุข สามารถสอบถามหรือขอขอมูลเพ่ิมเติมตาม
สมควร       
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1. งานวิชาการ /งานวิจัย /การนําเสนอผลงาน (Academic /Research /Publication/Presentation) (30%) 
    ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมหรือผลงานทางวิชาการ เชน งานวิจัย, บทความวิชาการ, ตํารา, 
    การนําเสนอผลงานในที่ประชุมระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
    (ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพ่ิมตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน) 
 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 
 
 

 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 
 
 

 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 
 
 

 

ป พ.ศ. ท่ีทํากิจกรรม ชื่องานวิจัย /ชื่อบทความวิชาการ /ชื่อผลงานที่นําเสนอ 

  
 

ขอมูลสําคัญเพื่อความเขาใจโดยยอ 
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2. การปฏิบัติงานบริการท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาทันตสาธารณสุข  (30%) 
    ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการนําความรูและทักษะในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข ไปใชในการปฏิบัติงาน 
    บริการแกประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
    (ใหกรอกขอมูลเรียงลําดับจากสถานที่ปฏิบัติงานลาสุดกอน) 
 
ชื่อหนวยงาน....................................................................ชวงป พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลักษณะงานท่ีทํา ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ย/สัปดาห...............................................จํานวนผูรับบริการเฉลี่ย/สัปดาห............................... 
บุคคลอางอิง* ....................................................................................................................................................... 
(* หมายถึง บุคคลท่ีสามารถรับรองการทํางานของทาน ณ สถานท่ีนี้) 
 
ชื่อหนวยงาน....................................................................ชวงป พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลักษณะงานท่ีทํา ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ย/สัปดาห...............................................จํานวนผูรับบริการเฉลี่ย/สัปดาห............................. 
บุคคลอางอิง  ........................................................................................................................................................ 
 
ชื่อหนวยงาน....................................................................ชวงป พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลักษณะงานท่ีทํา ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ย/สัปดาห...............................................จํานวนผูรับบริการเฉลี่ย/สัปดาห.............................. 
บุคคลอางอิง  ........................................................................................................................................................ 
 
ชื่อหนวยงาน....................................................................ชวงป พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลักษณะงานท่ีทํา ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชั่วโมงเฉลี่ย/สัปดาห...............................................จํานวนผูรับบริการเฉลี่ย/สัปดาห................................ 
บุคคลอางอิง  ........................................................................................................................................................ 
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3. บทบาทผูนําในวิชาชีพ (Professional Leadership)  (15%) 
   ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงผลงานการมีสวนรวม ในฐานะผูนําในวิชาชีพทันตแพทย หรือผูนํารวมในวิชาชีพสุขภาพอื่น  
   หรือในเครือขายภาคประชาชน ตามวัตถุประสงคท่ีกลาวขางตน  
   (ใหกรอกขอมูลในตาราง สามารถเพ่ิมตารางตอไปในรูปแบบเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากผลงานลาสุดกอน) 
 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และชื่อหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 
 
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และ ชื่อหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 
 
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และ ชื่อหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
 
 

 

ป พ.ศ.ท่ีดํารงตําแหนง ตําแหนง และ ชื่อหนวยงาน /องคกรท่ีดํารงตําแหนง 

  
 

บทบาทหนาท่ีและผลงาน  
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4. การพัฒนาความรู /การแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ (Continuing Education Course /Lecturer for 
Dental or Health Professional Organization) (15%) 
 
    ผูนําเสนอตองแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาความรูหรือทักษะหลังจบการศึกษาหลังปริญญาฯ หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู  
    ทางวิชาการ เชน เปนวิทยากรใหชมรม /สมาคมวิชาชีพตางๆ, รวมสัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในและตางประเทศ  
    (แนบเอกสารรับรองหนวยกิจกรรมการศึกษาตอเนื่อง)  
    (ใหกรอกขอมูลในตาราง ยอนหลัง 3-5 ป โดยใหเรียงลําดับกิจกรรมท่ีทานเปนวิทยากร /นําการสัมมนาขึ้นกอน  
     และเรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุด) 
 
 

วัน/เดือน/ป ชื่องานประชุม/สัมมนา/กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ บทบาทของทาน 
(วิทยากร/ประธาน 
session/ผูดําเนิน

รายการ/ผูเขาประชุม) 
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5. งานจิตอาสาอื่นๆเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคม (Volunteer Work for Professional & Social Works)  (10%) 
    เชน เปนวิทยากรใหความรูกับประชาชน, เขียนบทความวิชาการดานสุขภาพเพื่อประชาชน, ใหบริการทันตกรรม  
    ผานองคกรการกุศล หรือองคกรสาธารณะตางๆ 
    (ใหกรอกขอมูลในตาราง ยอนหลัง 3-5 ป และเรียงลําดับจากกิจกรรมลาสุดกอน) 
 
 

       วัน/เดือน/ป                กิจกรรม และชื่อหนวยงาน /องคกรท่ีทํากิจกรรม   บทบาทของทาน 
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ภาคผนวก ข.  

แบบประเมินการนําเสนอผลงานวิชาการ ประกอบการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาทันต
สาธารณสุข 

(คิดเปนรอยละ 30 ของคะแนนสอบปากเปลาท้ังหมด) 
 

หัวขอการประเมิน แนวทางการใหคะแนน นํ้าหนัก 

1. ความเปนวิชาการ 4 = ครบ 4 เกณฑ ไดแก 1) อางอิงถูกตองครบถวน, 2) ระบุนิยามคําศัพทเฉพาะท่ีจําเปน
ถูกตองครบถวน, 3) ระบุหนวยการวัด นับ หรือ ประเมินคาถูกตองครบถวน, และ 4) ใช
ภาษาถูกตอง รัดกุม ไมกํากวม และไมมีคําผิด 
3 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
2 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 3 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5 

2. ความเชื่อมโยงของ
เนื้อหา, การวิเคราะห 
และการสรุป 

4 = ครบ 4 เกณฑ ไดแก 1) จดัลําดับเหมาะสม, 2) มีความเชือ่มโยงของเน้ือหาในลําดับ
ตางๆ เหมาะสม, 3) วิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลจากฐานขอมูลตางๆ ถูกตอง, 4) 
สังเคราะหบทสรุปชัดเจน 
3 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
2 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 3 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10 

3. คุณลักษณะของสื่อท่ี
เลือกใช 

4 = ครบ 4 เกณฑ ไดแก 1) เหมาะกับผูชมและวัตถุประสงค, 2) ชวยใหผูชมเขาใจงาย, 3) 
นาสนใจ (โนมนาวใจใหผูชมติดตามตอเนื่อง), 4) แสดงความคิดสรางสรรค  
3 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
2 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 3 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5 

4. การเตรียมการและ
ทักษะการนําเสนอ 

4 = ครบ 4 เกณฑ ไดแก 1) เริ่มและเลิกนําเสนอไดตรงเวลาที่กําหนด, 2) เตรียมการมี
ประสิทธิภาพท้ังกอน ระหวางและหลังการนําเสนอ, 3) มีทักษะในการส่ือสารไดชัดเจน 
เขาใจงาย, 4) ใชส่ือประกอบการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ ไมเพียงใชเพ่ือประกอบการ
อานใหฟงเทานั้น 
3 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
2 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 3 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10 

คะแนนรวม 30 
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ภาคผนวก ค.  
 

แบบประเมินการตอบขอซักถาม ประกอบการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบัตร สาขาทันตสาธารณสุข 
(คิดเปนรอยละ 30 ของคะแนนสอบปากเปลาท้ังหมด) 

 

หัวขอการประเมิน นํ้าหนัก 
คําถามท่ี 

1 2 3 4 5 6 

1. ตอบตรงคําถามครบถวน 10       
2. คําตอบชัดเจน มีเหตุผล แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
เนื้อหาสาระของประเด็นท่ีถาม 

10       

3. มีการอางอิงหรือยกตัวอยางประกอบ 5       
4.  รับฟงดวยทาทีท่ีเหมาะสม 5       

คะแนนรวม 30       
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินเอกสารวิชาการ ประเภทผลงานวิจยั 

ประกอบการสอบอนุมัติบัตร/วุฒิบตัร สาขาทันตสาธารณสุข 
(คิดเปนรอยละ 40 ของคะแนนสอบปากเปลาท้ังหมด) 

หัวขอการประเมิน แนวทางการใหคะแนน 
นํ้า 
หนัก 

ผูสอบ 
 

1. ชื่อเรื่องและบทคัดยอ 
 
 
 
 
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ตรงสาระหลัก, 2) ส่ือความหมายชัดเจน ภาษาไทยถูกตอง
และรัดกุม, 3) ภาษาอังกฤษมีความหมายตรงกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษถูกตองและ
รัดกุม 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10 
 
 
 
 

 

2. ความสําคัญของปญหา 
 
 
 
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) เปนปญหาทันตสาธารณสุข, 2) ระบุปญหาชัดเจน, 3) มี
ขอมูลสนับสนุนเปนปจจุบัน 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

15 
 
 
 

 

3. วัตถุประสงค 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) แกตรงปญหา, 2) วัด/ประเมินได, 3) ส่ือความหมายชัดเจน 
ภาษาถูกตองและรัดกุม 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10 
 
 
 
 

 

4. กรอบแนวคิด 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ตรงประเด็นท่ีศึกษา, 2) ครอบคลุม, 3) เปนปจจบัุน 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5 
 
 
 

 

5. แบบแผนการศึกษา 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) สอดคลองกับวัตถุประสงค และมีจรรยาบรรณ, 2) 
รายละเอียดของวิธีการชัดเจน, 3) มีการควบคุมคุณภาพ 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5 
 
 
 
 

 

6. ตัวแปรและการวัด 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ความหมายของตัวแปรชัดเจน, 2) เครื่องมือ/วิธีการวัดตัว
แปรเหมาะสม, 3) ความหมายคําศัพทอ่ืนๆ ชัดเจน 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10 
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7. ตัวอยางและวิธีการ
เลือก (Sample & 
sampling) 
 
 
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) คุณลักษณะของตัวอยางเหมาะสม, 2) วิธีการเลือก
เหมาะสมกับวัตถุประสงค, 3) ขนาดตัวอยางเหมาะสม 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5 
 
 
 
 

 

8. การวิเคราะหขอมูล 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ตรงวัตถุประสงค, 2) ถูกตอง, 3) มีความหลากหลาย 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5 
 
 

 

9. ผล 
 
 
 
 

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ครบถวนตรงวัตถุประสงค, 2) ถูกตอง ตรงประเด็น, 3) 
การนําเสนอนาสนใจ กระทัดรัด ชัดเจน 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

15 
 
 
 

 

10. การอภิปรายผล 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ระบุจุดแข็งจุดออนของการศึกษา/โครงการไดถูกตอง, 2) 
เปรียบเทียบกับผลงานวิจัยเดิมและงานวิจัยขางเคียงท่ีสําคัญไดถูกตอง, 3) ระบุการ
ประยุกตใชผลงานวิจัยไดเหมาะสม 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 

15 
 
 
 
 

 

11. เอกสารอางอิง 
 
 
 
 

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) มีการอางอิงหลักวิชาการ หรือผลงานที่เกี่ยวของไดอยาง
เหมาะสม, 2) เนื้อหาการอางอิงถูกตอง, 3) เขียนไดถูกตองตามหลักการเขียน
เอกสารอางอิงสากล 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 

5 
 
 
 
 

 

คะแนนรวมท้ังหมด 100  
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 ภาคผนวก จ 
แบบประเมินเอกสารวิชาการ ประเภทโครงการทนัตสาธารณสุข  

ประกอบการสอบอนุมัติบัตร สาขาทันตสาธารณสขุ 
(คิดเปนรอยละ 40 ของคะแนนสอบปากเปลาท้ังหมด) 

หัวขอการประเมิน แนวทางการใหคะแนน นํ้าหนัก 
ผูสอบ 

 

1. ชื่อเรื่องและ
บทสรุปสําหรับ
ผูบริหาร/บทคัดยอ 

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ตรงสาระหลัก, 2) ส่ือความหมาย
ชัดเจน ภาษาไทยถูกตองและรัดกุม, 3) ภาษาอังกฤษมี
ความหมายตรงกับภาษาไทย ภาษาอังกฤษถูกตองและรัดกุม 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10  

2. หลักการและ
เหตุผล 

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) เลือกปญหาทันตสาธารณสุขได
เหมาะสม  คือผานการวิเคราะห ลําดับความสําคัญมาแลว, 2) 
ระบุปญหา สาเหตุของปญหา ผลกระทบของปญหาไดชัดเจน 
ถูกตอง เปนปจจุบัน, 3) มีแนวคิดในการแกไขปญหาท่ีชัดเจน
เหมาะสม สอดคลองกับนโยบาย แนวคิดปจจุบัน คํานึงถึงผลท่ีจะ
เกิดขึ้นอยางรอบดาน 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

20  

3. วัตถุประสงค 3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) แกตรงปญหา, 2) วัด/ประเมินได 
ในระยะเวลาที่กําหนด, 3) ส่ือความหมายชัดเจน ภาษาถูกตอง
และรัดกุม 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

10  

4. วิธีดําเนินการ 3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) ระบุวิธีดําเนินการท่ีชัดเจน มองเห็น
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ, 2) ใชภาพ หรือ
แผนภูมิประกอบ เพ่ือชวยใหเขาใจงายขึ้น, 3) การเขียนกระชับ
รัดกุม  
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

20  

5. ผลการ
ดําเนินงาน 

3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) นําเสนอผลการดําเนินงานที่
สอดคลองกับวัตถุประสงค, 2) มีการวัด การวิเคราะหท่ีถูกตอง 
นาเชื่อถือ, 3) มีการแสดงผลเปนตาราง หรือกราฟที่เหมาะสม
ถูกตองตามมาตรฐานสากล 

20  
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หัวขอการประเมิน แนวทางการใหคะแนน นํ้าหนัก 
ผูสอบ 

 

2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

6. การวิจารณ 3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) นําหลักวิชาการมาใชอธิบายผลได
อยางเหมาะสม, 2) ระบุจุดออน จุดแข็งและใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนางานตอไป, 3) มีการวิจารณผลไปถึงมิติอ่ืนๆ ดวย
นอกเหนือจากประสิทธิผล 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

15  

7. เอกสารอางอิง 3 = ครบ 3 เกณฑ ไดแก 1) มีการอางอิงหลักวิชาการ หรือผลงาน
ท่ีเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม, 2) เนื้อหาการอางอิงถูกตอง, 3) 
เขียนไดถูกตองตามหลักการเขียนเอกสารอางอิงสากล 
2 = ขาดไมเกิน 1 เกณฑ 
1 = ขาดไมเกิน 2 เกณฑ 
0 = ขาดทุกเกณฑ 

5  

รวมคะแนน 100  
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบประเมินการสอบประมวลความรอบรู 
 

หัวขอการประเมิน นํ้าหนัก 
คําถามท่ี 

1 2 3 4 5 6 

1. ความรู ความสามารถ ในการบูรณาการ และศักยภาพที่
ชัดเจนในดานใดดานหนึ่งจาก ๔ ดาน 

30       

2. ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห เชิงระบบ  30       
3. คําตอบชัดเจน มีเหตุผล แสดงใหเห็นถึงความเขาใจใน
เนื้อหาสาระของประเด็นท่ีถาม 

20       

4. มีการอางอิงหรือยกตัวอยางประกอบ 15       
5.  รับฟงดวยทาทีท่ีเหมาะสม 5       

คะแนนรวม 100       

 
 


