
ระเบยีบราชวิทยาลัยทนัตแพทย์แหง่ประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วธิีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัตบิตัรหรือวฒุบิตัร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชพีทนัตกรรม 
สาขาทนัตสาธารณสุข พ.ศ. 2560 

 
    โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบอนุมัติบัตรหรือ
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขไว้เป็นการเฉพาะ
และเพื่อส่งเสริมการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา  ราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยอาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ (๑๐) ข้อ ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับ                      
ทันตแพทยสภาว่าด้วยราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๑๑ วรรคสองแห่ง
ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาใน
การประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  ราชวิทยาลัย   
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทยจึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ                
ทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ. 2560” 
 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับผู้สมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมติคณะผู้บริหารราชวิทยาลัย               
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้
แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขออนมุัติบัตรหรือวฒุบิตัร 

 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขอวุฒบิตัร 
 
 ข้อ ๕  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  
 ข้อ ๖  มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตร
หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้ 
             (๑)  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
             (๒)  ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตสาธารณสุขเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภา
รับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรอง                      



๒ 

 

                    การยื่นค าขอวุฒิบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขของ
ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไม่มี
สิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
ประเทศไทยได้  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยก าหนดโดยออกเป็นระเบียบ              
ทันตแพทยสภา 

 
ส่วนที่ ๒ 

คุณสมบตัิของผู้ยื่นค าขออนมุัติบัตร 
 
 ข้อ ๗  ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตร  ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี ้
                      ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข
ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขา
ทันตสาธารณสุข โดยมีค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
                 (๑)  ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
สาขาทันตสาธารณสุขจากสถาบันในต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง เพื่อการสมัครสอบเป็นผู้ช านาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
                 (๒)  ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทันตสาธารณสุขหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  และ
ได้รับการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตสาธารณสุขที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลา              
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยข้อเสนอ
จากราชวิทยาลัย  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุข  ติดต่อกันเป็นระยะเวลา             
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
                  (๓)  ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตสาธารณสุขที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรม
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีจากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง 
โดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 
                  (๔)  ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง หรือปริญญาโทในสาขาทันตสาธารณสุขหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือ
ฝึกอบรม ๑ ปีการศึกษา จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง โดย
ข้อเสนอจากราชวิทยาลัยและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุข ติดต่อกันเป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
                  (๕)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาทันตสาธารณสุขติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี   
                  หัวหน้าหน่วยงานในวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ในกรณีที่ท างาน
ร่วมกับผู้อื่นหรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา   
 



๓ 

 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบเพื่ออนุมตัิบตัรหรือวฒุบิตัร 

 
 ข้อ ๘  ผู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ยื่นค าขอสอบข้อเขียนและหรือสอบปากเปล่าและช าระเงิน
ค่าสมัครที่ส านักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยฯภายในเวลาที่ก าหนดพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามข้อ ๘ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิชาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และเงื่อนไขต่างๆของคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตสาธารณสุขที่ได้รับความเห็นชอบจากราชวิทยาลัยและได้รับอนุมัติจากทันตแพทย
สภา ดังต่อไปนี ้
             (๑)  ค าขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
             (๒)  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
             (๓)  หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ 
                  (๓.๑)  ในกรณีวุฒิบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุขตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ของระเบียบนี้  
                  (๓.๒)  ในกรณีอนุมัติบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการศึกษาต่างๆหรือประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๒ ของระเบียบนี้ 
 (๔)  หลักฐานผลงานวิจัยสาขาทันตสาธารณสุขหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (กรณียื่นขอสอบปากเปล่า)   
     (๔.๑) ในกรณีวุฒิบัตร  ประกอบด้วย 
       (๔.๑.๑) สามารถยื่นสมัครสอบได้โดยมีเอกสารงานวิจัย คือ บทนิพนธ์ต้นฉบับ (Manuscript) 
หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัย และ ได้รับการตรวจแก้ไขจากอาจารย์ที่
ปรึกษางานวิจัยแล้ว หรือ  ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยผู้ขอสอบวุฒิบัตรเป็นผู้
นิพนธ์ชื่อแรก ( first author)  และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์  
(corresponding author)  และ 
     (๔.๑.๒) หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันต
แพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาทันตสาธารณสุข  
     (๔.๒)  ในกรณีอนุมัติบัตร   ประกอบด้วย ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยงานวิจัยนั้นต้องมี
ขอบเขต ดังนี้  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน  การวิจัยทางคลินิก  การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ การท า systematic review และ meta-analysis  การวิจัยด้านสาธารณสุข  การวิจัยด้านระบบบริการ
ทางการแพทย์ และ การวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษา โดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคย
ใช้เพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรใดมาก่อน  ผู้ขอสอบอนุมัติบัตรต้องมีส่วนร่วมในผลงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์ (corresponding author)   



๔ 

 

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวต้องไดร้ับการประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน 
สาขาทันตสาธารณสุข  
 (๕)  หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน 
 (๖)  ในการยื่นขอสอบปากเปล่า ให้ส่งตามที่ก าหนดในหมวด ๖ ของระเบียบนี้ 
 (๗)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) 
 (๘)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพื่อขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้เป็นไปตามประกาศของราช
วิทยาลัยฯ 
 

หมวด ๓ 
การประเมินคุณสมบตัผิู้สมคัรสอบและคณุสมบัติผู้มีสทิธิสอบ 

 
 ข้อ ๙  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯจะรวบรวมเอกสาร และหลักฐาน
ต่างๆ  ของผู้สมัครส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตสาธารณสุขเพื่อประเมินคุณสมบัติของ
ผู้สมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตสาธารณสุขได้ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้
ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้ว คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ 
เพื่อประกาศ  และแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันสอบ ในกรณีเร่งด่วนหรือเพื่อ
ประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา
ดังกล่าวในวรรคแรกก็ได ้
 ข้อ ๑๐  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 
              (๑)  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ หรือ ส่วนที่ ๒ ของ
ระเบียบนี้โดยผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนตามหมวด ๕ และสอบปากเปล่าตามหมวด ๖  
              (๒)  มีเอกสารผลงานวิจัย ตามที่ก าหนดในหมวด ๒ ข้อ ๘ (๔)  
              (๓) ผู้สมัครส่งเอกสารเพิ่มเติมส าหรับการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาทันตสาธารณสุข
ตามรายการในภาคผนวก โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบรายการเอกสารให้ครบถ้วนและและน าไฟล์อัพโหลดใน
ระบบการสมัครสอบของราชวิทยาลัยฯ ด้วย ทั้งนี้ผลงานที่ใช้สอบปากเปล่าจะเป็นเรื่องเดียวกันกับเอกสาร
ผลงานวิจัย ตามที่ก าหนดในหมวด ๒ ข้อ ๘ (๔) หรือไม่ก็ได้ 
 

หมวด ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัตบิตัรหรือวุฒิบตัร 

 
 ข้อ ๑๑  ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุขผ่านการพิจารณาให้มีสิทธิสอบแล้ว ต้อง
สอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาทันตสาธารณสุข ประกอบด้วยการสอบ
ข้อเขียน และการสอบปากเปล่าตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ เงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัต รหรือวุฒิบัตร
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตสาธารณสุขก าหนดโดยความเห็นชอบของราชวิทยาลัยฯ  
 ข้อ ๑๒  การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้คณะอนุกรรมการสอบด าเนินการสอบดังนี้ 



๕ 

 

                   (๑)  ผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตรตามข้อ ๖หรือผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรตามข้อ ๗ (๒)  (๓)  (๔)  (๕) ให้สอบ
ข้อเขียนและสอบปากเปล่า 
                   (๒)  ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรตามข้อ๗(๑) ให้สอบปากเปล่าและหรือร่วมกับการสอบอื่นๆ ตามที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาทันตสาธารณสุขเห็นสมควร โดยให้ยกเว้นการสอบข้อเขียน              
   ผลการสอบข้อเขียน และสอบปากเปล่าให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี 
 ข้อ ๑๓  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภา
รับรอง อาจสอบข้อเขียนเก็บสะสมไว้ได้ในระหว่างการฝึกอบรม โดยจะยื่นขอสอบได้หลังผ่านการฝึกอบรม
มาแล้ว ๒ ปี และมีใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพื่อประกอบใน
การสอบข้อเขยีนเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๗           
 ข้อ ๑๔  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมจาก
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง และอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือรอใบตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีสิทธิ์สมัคร
สอบเพื่อประเมินผลการสอบปากเปล่าเพื่อวุฒิบัตรในสาขาที่ฝึกอบรมอยู่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบ            
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์
ประจ าบ้านเพื่อประกอบในการสอบปากเปล่าเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง                
ประเทศไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   

ส่วนที่ ๑ 
ขั้นตอนการสอบ 

 
 ข้อ ๑๕  การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า ผู้สมัครสามารถสมัครสอบ
ข้อเขียน หรือ สอบปากเปล่า  หรือ สอบข้อเขียนและปากเปล่าในคราวเดียวโดยต้องส่งหลักฐานและเอกสาร
ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาทันตสาธารณสุขก าหนด   
 

ส่วนที่ ๒ 
ก าหนดการสอบและสถานทีส่อบ 

 
 ข้อ ๑๖  ก าหนดการสอบ สถานที่สอบให้เป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 

 
หมวด ๕ 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอ้เขียน 
 
 ข้อ ๑๗  การสอบข้อเขียน เพื่อประเมินความสามารถในการประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน
ความรู้เฉพาะทาง  ๗ ด้าน (ภาคผนวก ฌ.) ได้แก่ 
        (๑) วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับทันตสาธารณสุข 



๖ 

 

        (๒) วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก  
        (๓) การสื่อสารเพ่ือสุขภาพช่องปาก 
        (๔) การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก  
        (๕) การบริหารและพัฒนางานทันตสาธารณสุข  
        (๖) ระบบบริการสุขภาพช่องปาก   
        (๗) จริยธรรมและการพัฒนาวิชาชีพ 
  เอกสารอ่านประกอบการสอบข้อเขียน (suggested reading)   ผู้สอบสามารถเข้าดูรายการเอกสาร 
ได้ในเวบไซด์ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย  เมื่อผู้สอบได้สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้สอบจะได้รับ 
link ผ่านทางอีเมล์ ที่จะท าให้ผู้สอบสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอบได้  

 
หมวด ๖ 

การสอบปากเปล่า 
 

ส่วนที่ ๑ 
ลักษณะการสอบ 

 
 ข้อ ๑๘  การสอบปากเปล่า เป็นการน าเสนอรายงานผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข ผู้สอบต้อง
ส่งรายงานผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุขตามรายละเอียดในหมวด ๖ ส่วนที่ ๒ พร้อมใบรับรอง
สัดส่วนผลงาน (ภาคผนวก ซ) ซึ่งอาจเป็นงานชิ้นเดียวกับ หมวด ๒ ข้อ ๘ หรือไม่ก็ได้ โดยต้องแนบไฟล์
เอกสารรายงานและเอกสารอื่นๆ (ตามรายการในภาคผนวก ช)พร้อมการสมัครสอบ และน าส่งเอกสารรายงาน
ผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุขที่ใช้สอบปากเปล่า จ านวน 10 ชุดมาที่ราชวิทยาลัย 
             (๑) การน าเสนอผลงานวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข โดยใช้เวลา ๓๐ นาท ี
             (๒) การสอบประมวลความรอบรู้ และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือโครงการทันต
สาธารณสุข ใช้เวลาไม่เกิน ๔๕ นาท ี
 

ส่วนที่ ๒ 
เอกสารรายงานการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสขุ 

 
ข้อ ๑๙  ผลงานวิจัยต้องมีคุณภาพเชิงวิชาการหรือเป็นนวัตกรรม โดยรูปแบบงานวิจัยเป็นได้ทั้งการศึกษา

เชิงพรรณนา การศึกษาเชิงวิเคราะห์ และการศึกษาเชิงทดลอง และเป็นได้ทั้งการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ผลงานวิจัยจะต้องเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งผู้สอบจะต้องแสดงให้เห็ นอย่างชัดเจนว่า  ผล
การศึกษานั้นได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
ทันตสาธารณสุขโดยรวม 
 เอกสารรายงานผลการวิจัยจะต้องประกอบด้วย (ภาคผนวก ง) 
      (๑) ชื่อเรื่อง 
 (๒) บทคัดย่อ 



๗ 

 

      (๓) บทน า หรอืที่มาของการวิจัย 
      (๔) วัตถุประสงค ์
      (๕) วัสดแุละวธิีการวิจัย 
      (๖) ผลการศึกษา  
         (๗) อภิปรายผล 
  (๘) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
            (๙) เอกสารอ้างอิง 
 อนึ่ง ในกรณีที่ผลงานได้ตีพิมพ์แล้ว ให้ส่งส าเนาผลงานดังกล่าวแนบท้ายประกอบด้วย 

ข้อ ๒๐ โครงการทันตสาธารณสุข ต้องมีคุณภาพเชิงวิชาการและเป็นนวัตกรรมที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒ ปี สามารถน าเสนอได้ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการทันตสาธารณสุข การพัฒนานโยบาย 
และการพัฒนามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาทันตสาธารณสุข โดยผลที่น าเสนอจะต้องเป็นผลที่เกิด
จากการด าเนินกิจกรรมหรือนวัตกรรมของโครงการ และ/หรือผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นกับชุมชนหลัง
การด าเนินงานไปอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งนี้ การประเมินผลอาจจะเป็นได้ทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ระดับต่าง ๆ หรือ
การประเมินกระบวนการโดยมีกรอบทฤษฎีก ากับ โดยต้องมีสัดส่วนผลงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
 เอกสารรายงานโครงการทันตสาธารณสุข ต้องประกอบด้วย (ภาคผนวก จ) 

(๑) ชื่อเรื่อง 
(๒) บทคัดย่อ หรือบทสรุปส าหรบัผู้บริหาร 
(๓) บทน า หรือหลกัการและเหตุผล 
(๔) วัตถุประสงค ์
(๕) วิธีด าเนินการ 
(๖) ผลการด าเนินงาน  
(๗) อภิปรายผล 
(๘) สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
(๙) เอกสารอ้างอิง  

 
ส่วนที่ ๓ 

การสอบประมวลความรอบรู ้
 

ข้อ ๒๑ การสอบประมวลความรอบรู้เพ่ือแสดงความรู้ ความสามารถและศักยภาพที่ชัดเจนในด้านใดด้าน
หนึ่งโดยเฉพาะ ตามขอบเขตเนื้อหาข้อ ๑๗ โดยการสอบสัมภาษณ์จากคณะอนุกรรมการสอบ  

 
หมวด ๗ 

การให้คะแนน 
 

ข้อ ๒๒  ผู้ที่จะได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาทันตสาธารณสุขต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและ
การสอบปากเปล่า  



๘ 

 

ข้อ ๒๓  การสอบข้อเขียนในแต่ละหมวดสัดส่วนคะแนนเป็นดังนี ้
 (๑) วิทยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับทันตสาธารณสุข ร้อยละ ๑๐ 
 (๒) วิทยาการระบาดและระเบียบวิธีการวิจยัด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๒๐ 
 (๓) การสื่อสารเพ่ือสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๑๐ 
 (๔) การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๑๕ 
 (๕) การบริหารและพัฒนางานทันตสาธารณสุข ร้อยละ ๑๕ 
 (๖) ระบบบริการสุขภาพช่องปาก ร้อยละ ๒๐ 
 (๗) จริยธรรมและการพัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ ๑๐ 

ข้อ ๒๔  หลักเกณฑ์การประเมินการสอบปากเปล่า โดยคะแนน 
 (๑) การน าเสนอผลงานวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุข มีคะแนนร้อยละ ๓๐ ของคะแนนการ
สอบปากเปล่าทั้งหมด (ภาคผนวก ข) 
 (๒) การสอบประมวลความรอบรู้ และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานวิจัยหรือโครงการทันต
สาธารณสุข มีคะแนนร้อยละ ๓๐ ของคะแนนการสอบปากเปล่าทั้งหมด (ภาคผนวก ค) 
 (๓) รายงานผลการวิจัยหรือโครงการทันตสาธารณสุขมีคะแนนร้อยละ ๔๐ ของคะแนนการสอบ
ปากเปล่าทั้งหมด (ภาคผนวก ง และภาคผนวก จ) 
 

หมวด ๘ 
เกณฑก์ารตดัสินผลสอบ 

 
ข้อ ๒๕  เกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรในสาขาทันตสาธารณสุขจะต้องสอบผ่าน

ดังนี ้
                        (๑)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ หรือ ข้อ ๗ (๒) (๓) (๔) (๕) จะต้องสอบผ่านการสอบข้อเขียน 
และการสอบปากเปล่า  
                        (๒)  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ (๑) จะต้องสอบผ่านการสอบปากเปล่า และ/หรือร่วมกับการ
สอบอื่นๆ (ถ้ามี) 

ข้อ ๒๖  เกณฑ์การตัดสินผลสอบผ่าน จะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียน  และการสอบปากเปล่า โดย
ถือคะแนนร้อยละ ๗๕ เป็นเกณฑ์ผ่านของแต่ละการสอบ ผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในสองส่วนจะต้อง
ยื่นค าขอสอบใหม่พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ  

ข้อ ๒๗  ให้เก็บสะสมผลการสอบข้อเขียน  หรือการสอบปากเปล่าไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับแต่
วันที่ประกาศผลสอบ 

ข้อ ๒๘  การปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ผู้ เข้าสอบปฏิบัติตาม ระเบียบ          
ทันตแพทยสภาว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าสอบของสมาชิกทันตแพทยสภา 

ข้อ ๒๙  ผู้ที่จะได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรได้ เมื่องานวิจัยได้ตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด   
 
 



๙ 

 

หมวด ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๓๐  ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าตามระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕ อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับยังคงเก็บสะสมผลการสอบไว้ได้ไม่เกิน ๕ ปี
นับแต่วันประกาศผลการสอบนั้น โดยให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบในหมวด ๖ การสอบปาก
เปล่า หรือ หมวด ๕ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน ตามระเบียบที่ใช้ในการสอบนั้นๆ 

ข้อ ๓๑ ส าหรับผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรที่ส าเร็จการศึกษา และผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตรที่ส าเร็จการฝึกอบรมหรือ
เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ก่อนระเบียบนี้บังคับใช้ ให้ยกเว้นการส่งหลักฐานตามข้อ ๘(๔) ของระเบียบนี้ และอนุโลม
ให้ส่งหลักฐานตามข้อ ๑๖ หรือข้อ ๑๗ ของระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรเพื่อเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๕ ทั้งนี้ต้องสอบผ่านข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าให้แล้วเสร็จในการสอบเพื่อ
อนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 
 
 
                                         ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
                                      (รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก. แฟ้มสะสมผลงาน 
ภาคผนวก ข. แบบประเมนิการน าเสนอผลงานวชิาการ 
ภาคผนวก ค. แบบประเมนิการตอบขอ้ซกัถาม 
ภาคผนวก ง. แบบประเมนิเอกสารวชิาการ ประเภทผลงานวจิยั 
ภาคผนวก จ. แบบประเมนิเอกสารวชิาการ ประเภทโครงการทนัตสาธารณสขุ 
ภาคผนวก ฉ. แบบประเมนิการสอบประมวลความรอบรู ้
ภาคผนวก ช. แบบตรวจสอบ (Check list) คณุสมบตัิและความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ
สอบเพื่ออนมุตัิบตัรหรือวฒุิบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขา
ทนัตสาธารณสขุ 
ภาคผนวก ซ. ใบรบัรองสดัสว่นผลงาน 
ภาคผนวก ฌ. Table of specification 
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ภาคผนวก ก 
แฟ้มผลงานของทนัตแพทย์ สาขาวชิาทนัตสาธารณสุข 

 
วตัถปุระสงค ์ เพื่อแสดงใหเ้หน็ผลงานของทนัตแพทยใ์นมติต่ิางๆ หลงัจบหลกัสตูรหลงัปรญิญาฯ จนถงึปัจจุบนั ใน
ความสามารถและศกัยภาพทีช่ดัเจน ซึง่สง่ผลต่อการพฒันาความกา้วหน้าของวชิาชพีทนัตแพทย ์สงัคมสขุภาพ หรอื
สขุภาพของประชาชน  
 
ทพ./ทพญ. .............................................................................................. เลขทีใ่บประกอบโรคศลิป์ ......................... 
 
ประวติัการศึกษา 
ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ พ.ศ.  ............................ สถาบนั..................................................................................... 
 
การศึกษาหลงัปริญญาฯ  
ปี พ.ศ.  ชื่อปรญิญา                   สาขาวชิา      สถาบนั 
......................   ...............................................................   ......................................   ...................................... 
......................   ...............................................................   ......................................   ...................................... 
......................   ...............................................................   ......................................   ......................................  
......................   ................................................................   ......................................   ...................................... 
   
ประวติัการท างาน 
      ปี พ.ศ.   ต าแหน่ง      หน่วยงาน       ความรบัผดิชอบหลกั 
......................    ……...................................    ..............................................   ........................................................ 
......................    ……...................................    ..............................................   ........................................................ 
......................    ……...................................    ..............................................   ........................................................ 
......................    ……...................................    ..............................................   ....................................................... 
ขา้พเจา้ ทพ./ทพญ........................................................................... ขอรบัรองว่าขอ้มลูทีน่ าเสนอในแฟ้มผลงานทัง้หมด 
เป็นความจรงิ ซึง่คณะอนุกรรมการสอบ สาขาทนัตสาธารณสขุ สามารถสอบถามหรอืขอขอ้มลูเพิม่เตมิตามสมควร       
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1. งานวิชาการ /งานวิจยั /การน าเสนอผลงาน (Academic /Research /Publication/Presentation) (30%) 
    ผูน้ าเสนอตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึกจิกรรมหรอืผลงานทางวชิาการ เช่น งานวจิยั, บทความวชิาการ, ต ารา, 
    การน าเสนอผลงานในทีป่ระชุมระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาต ิ
    (ใหก้รอกขอ้มลูในตาราง สามารถเพิม่ตารางต่อไปในรปูแบบเดยีวกนั โดยเรยีงล าดบัจากผลงานล่าสดุก่อน) 
 

ปี พ.ศ. ท่ีท ากิจกรรม ช่ืองานวิจยั /ช่ือบทความวิชาการ /ช่ือผลงานท่ีน าเสนอ 
  

 
ข้อมูลส าคญัเพื่อความเข้าใจโดยย่อ 
 
 

 
ปี พ.ศ. ท่ีท ากิจกรรม ช่ืองานวิจยั /ช่ือบทความวิชาการ /ช่ือผลงานท่ีน าเสนอ 
  

 
ข้อมูลส าคญัเพื่อความเข้าใจโดยย่อ 
 
 

 
ปี พ.ศ. ท่ีท ากิจกรรม ช่ืองานวิจยั /ช่ือบทความวิชาการ /ช่ือผลงานท่ีน าเสนอ 
  

 
ข้อมูลส าคญัเพื่อความเข้าใจโดยย่อ 
 
 

 
ปี พ.ศ. ท่ีท ากิจกรรม ช่ืองานวิจยั /ช่ือบทความวิชาการ /ช่ือผลงานท่ีน าเสนอ 
  

 
ข้อมูลส าคญัเพื่อความเข้าใจโดยย่อ 
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2. การปฏิบติังานบริการท่ีสอดคล้องกบัสาขาวิชาทนัตสาธารณสุข  (30%) 
    ผูน้ าเสนอตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึการน าความรูแ้ละทกัษะในสาขาวชิาทนัตสาธารณสขุ ไปใชใ้นการปฏบิตังิาน 
    บรกิารแก่ประชาชนอยา่งสม ่าเสมอ 
    (ใหก้รอกขอ้มลูเรยีงล าดบัจากสถานทีป่ฏบิตังิานล่าสดุก่อน) 
 
ช่ือหน่วยงาน....................................................................ช่วงปี พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลกัษณะงานท่ีท า ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชัว่โมงเฉล่ีย/สปัดาห.์..............................................จ านวนผูร้บับริการเฉล่ีย/สปัดาห.์.............................. 
บุคคลอ้างอิง* ....................................................................................................................................................... 
(* หมายถงึ บุคคลทีส่ามารถรบัรองการท างานของท่าน ณ สถานทีน่ี้) 
 
ช่ือหน่วยงาน....................................................................ช่วงปี พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลกัษณะงานท่ีท า ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชัว่โมงเฉล่ีย/สปัดาห.์..............................................จ านวนผูร้บับริการเฉล่ีย/สปัดาห.์............................ 
บุคคลอ้างอิง  ........................................................................................................................................................ 
 
ช่ือหน่วยงาน....................................................................ช่วงปี พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลกัษณะงานท่ีท า ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชัว่โมงเฉล่ีย/สปัดาห.์..............................................จ านวนผูร้บับริการเฉล่ีย/สปัดาห.์............................. 
บุคคลอ้างอิง  ........................................................................................................................................................ 
 
ช่ือหน่วยงาน....................................................................ช่วงปี พ.ศ. ................. ถึง.................. 
ลกัษณะงานท่ีท า ................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ปริมาณชัว่โมงเฉล่ีย/สปัดาห.์..............................................จ านวนผูร้บับริการเฉล่ีย/สปัดาห.์............................... 
บุคคลอ้างอิง  ........................................................................................................................................................ 
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3. บทบาทผูน้ าในวิชาชีพ (Professional Leadership)  (15%) 
   ผูน้ าเสนอตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึผลงานการมสีว่นร่วม ในฐานะผูน้ าในวชิาชพีทนัตแพทย ์หรอืผูน้ าร่วมในวชิาชพีสขุภาพอื่น  
   หรอืในเครอืขา่ยภาคประชาชน ตามวตัถุประสงคท์ีก่ล่าวขา้งตน้  
   (ใหก้รอกขอ้มลูในตาราง สามารถเพิม่ตารางต่อไปในรปูแบบเดยีวกนั โดยเรยีงล าดบัจากผลงานล่าสดุก่อน) 
 
ปี พ.ศ.ท่ีด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง และช่ือหน่วยงาน /องคก์รท่ีด ารงต าแหน่ง 
  

 
บทบาทหน้าท่ีและผลงาน  
 
 
 

 
ปี พ.ศ.ท่ีด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง และ ช่ือหน่วยงาน /องคก์รท่ีด ารงต าแหน่ง 
  

 
บทบาทหน้าท่ีและผลงาน  
 
 
 

 
ปี พ.ศ.ท่ีด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง และ ช่ือหน่วยงาน /องคก์รท่ีด ารงต าแหน่ง 
  

 
บทบาทหน้าท่ีและผลงาน  
 
 

 
ปี พ.ศ.ท่ีด ารงต าแหน่ง ต าแหน่ง และ ช่ือหน่วยงาน /องคก์รท่ีด ารงต าแหน่ง 
  

 
บทบาทหน้าท่ีและผลงาน  
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4. การพฒันาความรู ้/การแลกเปล่ียนเรียนรูท้างวิชาการ (Continuing Education Course /Lecturer for Dental or 
Health Professional Organization) (15%) 
 
    ผูน้ าเสนอตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาความรูห้รอืทกัษะหลงัจบการศกึษาหลงัปรญิญาฯ หรอืการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
    ทางวชิาการ เช่น เป็นวทิยากรใหช้มรม /สมาคมวชิาชพีต่างๆ, ร่วมสมัมนาหรอืประชุมวชิาการทัง้ในและต่างประเทศ  
    (แนบเอกสารรบัรองหน่วยกจิกรรมการศกึษาต่อเนื่อง)  
    (ใหก้รอกขอ้มลูในตาราง ยอ้นหลงั 3-5 ปี โดยใหเ้รยีงล าดบักจิกรรมทีท่่านเป็นวทิยากร /น าการสมัมนาขึน้ก่อน  
     และเรยีงล าดบัจากกจิกรรมล่าสดุ) 
 
 

วนั/เดอืน/ปี ชื่องานประชมุ/สมัมนา/กจิกรรม หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

บทบาทของท่าน 
(วทิยากร/ประธาน session/ผู้
ด าเนินรายการ/ผูเ้ขา้ประชมุ) 
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5. งานจิตอาสาอ่ืนๆเพือ่พฒันาวิชาชีพและสงัคม (Volunteer Work for Professional & Social Works)  (10%) 
    เช่น เป็นวทิยากรใหค้วามรูก้บัประชาชน, เขยีนบทความวชิาการดา้นสขุภาพเพื่อประชาชน, ใหบ้รกิารทนัตกรรม  
    ผ่านองคก์รการกุศล หรอืองคก์รสาธารณะต่างๆ 
    (ใหก้รอกขอ้มลูในตาราง ยอ้นหลงั 3-5 ปี และเรยีงล าดบัจากกจิกรรมล่าสดุก่อน) 
 
 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม และช่ือหน่วยงาน /องคก์รท่ีท ากิจกรรม บทบาทของท่าน 
  

 
 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 

  



8 
 

ภาคผนวก ข.  
แบบประเมนิการน าเสนอผลงานวชิาการ ประกอบการสอบอนุมตับิัตร/วุฒิบัตรสาขาทนัตสาธารณสุข 

(คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของคะแนนสอบปากเปล่าทัง้หมด) 
 

หวัข้อการประเมิน แนวทางการให้คะแนน น ้าหนัก 

1. ความเป็นวชิาการ 4 = ครบ 4 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) อา้งองิถูกตอ้งครบถว้น, 2) ระบุนิยามค าศพัทเ์ฉพาะที่
จ าเป็นถูกตอ้งครบถว้น, 3) ระบหุน่วยการวดั นบั หรอื ประเมนิค่าถูกตอ้งครบถว้น, 
และ 4) ใชภ้าษาถูกตอ้ง รดักุม ไม่ก ากวม และไม่มคี าผดิ 
3 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
2 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 3 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5 

2. ความเชื่อมโยงของ
เน้ือหา, การวเิคราะห ์
และการสรุป 

4 = ครบ 4 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) จดัล าดบัเหมาะสม, 2) มคีวามเชื่อมโยงของเน้ือหาในล าดบั
ต่างๆ เหมาะสม, 3) วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มลูจากฐานขอ้มลูต่างๆ ถูกตอ้ง, 4) 
สงัเคราะหบ์ทสรุปชดัเจน 
3 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
2 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 3 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10 

3. คุณลกัษณะของสือ่
ทีเ่ลอืกใช ้

4 = ครบ 4 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) เหมาะกบัผูช้มและวตัถุประสงค,์ 2) ช่วยใหผู้ช้มเขา้ใจง่าย, 
3) น่าสนใจ (โน้มน้าวใจใหผู้ช้มตดิตามต่อเนื่อง), 4) แสดงความคดิสรา้งสรรค ์ 
3 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
2 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 3 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5 

4. การเตรยีมการและ
ทกัษะการน าเสนอ 

4 = ครบ 4 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) เริม่และเลกิน าเสนอไดต้รงเวลาทีก่ าหนด, 2) เตรยีมการมี
ประสทิธภิาพทัง้ก่อน ระหว่างและหลงัการน าเสนอ, 3) มทีกัษะในการสือ่สารไดช้ดัเจน 
เขา้ใจง่าย, 4) ใชส้ือ่ประกอบการน าเสนออย่างมปีระสทิธภิาพ ไม่เพยีงใชเ้พื่อ
ประกอบการอ่านใหฟั้งเท่านัน้ 
3 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
2 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 3 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10 

คะแนนรวม 30 
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ภาคผนวก ค.  
แบบประเมนิการตอบข้อซักถาม ประกอบการสอบอนุมตัิบัตร/วุฒิบัตร สาขาทนัตสาธารณสุข 

(คดิเป็นรอ้ยละ 30 ของคะแนนสอบปากเปล่าทัง้หมด) 
 

หวัข้อการประเมิน น ้าหนัก 
ค าถามท่ี 

1 2 3 4 5 6 
1. ตอบตรงค าถามครบถว้น 10       
2. ค าตอบชดัเจน มเีหตุผล แสดงใหเ้หน็ถงึความเขา้ใจใน
เน้ือหาสาระของประเดน็ทีถ่าม 

10       

3. มกีารอา้งองิหรอืยกตวัอย่างประกอบ 5       
4.  รบัฟังดว้ยท่าททีีเ่หมาะสม 5       

คะแนนรวม 30       
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมนิเอกสารวชิาการ ประเภทผลงานวจิัย 

ประกอบการสอบอนุมตัิบัตร/วุฒิบัตร สาขาทนัตสาธารณสุข 
(คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของคะแนนสอบปากเปล่าทัง้หมด) 

หวัข้อการประเมิน แนวทางการให้คะแนน 
น ้า 
หนัก 

ผูส้อบ 
 

1. ชื่อเรื่องและบทคดัย่อ 
 
 
 
 
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ตรงสาระหลกั, 2) สือ่ความหมายชดัเจน ภาษาไทยถูกตอ้ง
และรดักุม, 3) ภาษาองักฤษมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทย ภาษาองักฤษถูกตอ้งและ
รดักุม 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10 
 
 
 
 

 

2. ความส าคญัของปัญหา 
 
 
 
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) เป็นปัญหาทนัตสาธารณสขุ, 2) ระบุปัญหาชดัเจน, 3) มี
ขอ้มลูสนบัสนุนเป็นปัจจบุนั 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

15 
 
 
 

 

3. วตัถุประสงค ์
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) แกต้รงปัญหา, 2) วดั/ประเมนิได,้ 3) สือ่ความหมายชดัเจน 
ภาษาถูกตอ้งและรดักุม 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10 
 
 
 
 

 

4. กรอบแนวคดิ 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ตรงประเดน็ทีศ่กึษา, 2) ครอบคลุม, 3) เป็นปัจจุบนั 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5 
 
 
 

 

5. แบบแผนการศกึษา 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และมจีรรยาบรรณ, 2) 
รายละเอยีดของวธิกีารชดัเจน, 3) มกีารควบคุมคุณภาพ 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5 
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6. ตวัแปรและการวดั 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ความหมายของตวัแปรชดัเจน, 2) เครื่องมอื/วธิกีารวดัตวั
แปรเหมาะสม, 3) ความหมายค าศพัทอ์ื่นๆ ชดัเจน 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10 
 
 
 
 

 

7. ตวัอย่างและวธิกีาร
เลอืก (Sample & 
sampling) 
 
 

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะของตวัอย่างเหมาะสม, 2) วธิกีารเลอืก
เหมาะสมกบัวตัถุประสงค,์ 3) ขนาดตวัอย่างเหมาะสม 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5 
 
 
 
 

 

8. การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ตรงวตัถุประสงค,์ 2) ถูกตอ้ง, 3) มคีวามหลากหลาย 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5 
 
 

 

9. ผล 
 
 
 
 

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ครบถว้นตรงวตัถุประสงค,์ 2) ถูกตอ้ง ตรงประเดน็, 3) 
การน าเสนอน่าสนใจ กระทดัรดั ชดัเจน 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

15 
 
 
 

 

10. การอภปิรายผล 
 
 
  
  

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ระบุจุดแขง็จุดอ่อนของการศกึษา/โครงการไดถู้กตอ้ง, 2) 
เปรยีบเทยีบกบัผลงานวจิยัเดมิและงานวจิยัขา้งเคยีงทีส่ าคญัไดถู้กตอ้ง, 3) ระบุการ
ประยุกตใ์ชผ้ลงานวจิยัไดเ้หมาะสม 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์

15 
 
 
 
 

 

11. เอกสารอา้งองิ 
 
 
 
 

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) มกีารอา้งองิหลกัวชิาการ หรอืผลงานทีเ่กีย่วขอ้งไดอ้ย่าง
เหมาะสม, 2) เน้ือหาการอา้งองิถูกตอ้ง, 3) เขยีนไดถู้กตอ้งตามหลกัการเขยีน
เอกสารอา้งองิสากล 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์

5 
 
 
 
 

 

คะแนนรวมทัง้หมด 100  
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมนิเอกสารวชิาการ ประเภทโครงการทนัตสาธารณสุข  

ประกอบการสอบอนุมตัิบัตร สาขาทนัตสาธารณสุข 
(คดิเป็นรอ้ยละ 40 ของคะแนนสอบปากเปล่าทัง้หมด) 

หวัข้อการประเมิน แนวทางการให้คะแนน น ้าหนัก 
 

ผูส้อบ 
 

1. ชื่อเรื่องและ
บทสรุปส าหรบั
ผูบ้รหิาร/บทคดัย่อ 

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ตรงสาระหลกั, 2) สือ่ความหมายชดัเจน 
ภาษาไทยถูกตอ้งและรดักุม, 3) ภาษาองักฤษมคีวามหมายตรงกบั
ภาษาไทย ภาษาองักฤษถูกตอ้งและรดักุม 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10  

2. หลกัการและ
เหตุผล 

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) เลอืกปัญหาทนัตสาธารณสขุไดเ้หมาะสม  
คอืผ่านการวเิคราะห ์ล าดบัความส าคญัมาแลว้, 2) ระบุปัญหา สาเหตุ
ของปัญหา ผลกระทบของปัญหาไดช้ดัเจน ถูกตอ้ง เป็นปัจจุบนั, 3) มี
แนวคดิในการแกไ้ขปัญหาทีช่ดัเจนเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบาย 
แนวคดิปัจจุบนั ค านึงถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้อย่างรอบดา้น 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

20  

3. วตัถุประสงค ์ 3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) แกต้รงปัญหา, 2) วดั/ประเมนิได ้ใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด, 3) สือ่ความหมายชดัเจน ภาษาถูกตอ้งและ
รดักุม 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

10  

4. วธิดี าเนินการ 3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) ระบุวธิดี าเนินการทีช่ดัเจน มองเหน็
ความสามารถในการบรหิารจดัการโครงการ, 2) ใชภ้าพ หรอืแผนภูมิ
ประกอบ เพื่อช่วยใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้, 3) การเขยีนกระชบัรดักุม  
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

20  
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หวัข้อการประเมิน แนวทางการให้คะแนน น ้าหนัก 
 

ผูส้อบ 
 

5. ผลการ
ด าเนินงาน 

3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) น าเสนอผลการด าเนินงานทีส่อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค,์ 2) มกีารวดั การวเิคราะหท์ีถู่กตอ้ง น่าเชื่อถอื, 3) มกีาร
แสดงผลเป็นตาราง หรอืกราฟทีเ่หมาะสมถูกตอ้งตามมาตรฐานสากล 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

20  

6. การวจิารณ์ 3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) น าหลกัวชิาการมาใชอ้ธบิายผลไดอ้ย่าง
เหมาะสม, 2) ระบุจุดอ่อน จุดแขง็และใหข้อ้เสนอแนะในการพฒันา
งานต่อไป, 3) มกีารวจิารณ์ผลไปถงึมติอิื่นๆ ดว้ยนอกเหนือจาก
ประสทิธผิล 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

15  

7. เอกสารอา้งองิ 3 = ครบ 3 เกณฑ ์ไดแ้ก่ 1) มกีารอา้งองิหลกัวชิาการ หรอืผลงานที่
เกีย่วขอ้งไดอ้ย่างเหมาะสม, 2) เน้ือหาการอา้งองิถูกตอ้ง, 3) เขยีนได้
ถูกตอ้งตามหลกัการเขยีนเอกสารอา้งองิสากล 
2 = ขาดไม่เกนิ 1 เกณฑ ์
1 = ขาดไม่เกนิ 2 เกณฑ ์
0 = ขาดทุกเกณฑ ์

5  

รวมคะแนน 100  
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมนิการสอบประมวลความรอบรู้ 

 

หัวข้อการประเมนิ น า้หนัก 
ค าถามที ่

1 2 3 4 5 6 
1. ความรู้ ความสามารถ ในการบูรณาการ และศกัยภาพท่ีชดัเจน
ในดา้นใดดา้นหน่ึงจาก ๔ ดา้น 

30       

2. ความสามารถในการคิดเชิงวเิคราะห์ เชิงระบบ  30       
3. ค  าตอบชดัเจน มีเหตผุล แสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจในเน้ือหา
สาระของประเดน็ท่ีถาม 

20       

4. มีการอา้งอิงหรือยกตวัอยา่งประกอบ 15       
5.  รับฟังดว้ยท่าทีท่ีเหมาะสม 5       

คะแนนรวม 100       
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ภาคผนวก ช 
แบบตรวจสอบ (Check list) คุณสมบัตแิละความครบถ้วนของเอกสารประกอบการสอบเพ่ืออนุมตับิัตรหรือวุฒบิัตร แสดง
ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตสาธารณสุข1 
(ผูส้มคัรสอบกรุณาตรวจสอบ Check list  และแนบแบบฟอร์มน้ีส่งกลบัมาพร้อมกบัเอกสารการสมคัรสอบ) 
เอกสารท่ีอยูใ่นรายการต่อไปน้ีสามารถ download ไดท่ี้ (https://www.royalthaident.org/examination/certification/)  
ในกรณีท่ีเอกสารไม่ครบถว้นหรือไม่ถูกตอ้ง อนุกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการไม่พิจารณาคุณสมบติัของผูส้มคัร 
ล าดบั รายการ Yes No 

๑. ข้อมูลทัว่ไป ท่านไดศึ้กษาเอกสาร ๕ ฉบบัต่อไปน้ี เรียบร้อยแลว้   

๑.๑ ขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัร แสดง

ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมสาขาต่าง ๆ (ฉบบัปัจจุบนัท่ีปรากฏ

ในเวบไซดก์ารสมคัรของราชวทิยาลยั) 

  

๑.๒  ระเบียบราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการ

สอบเพื่ออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม

สาขาทนัตสาธารณสุข ((ฉบบัปัจจุบนัท่ีปรากฏในเวบไซดก์ารสมคัรของราชวทิยาลยั))  

  

๑.๓  ขั้นตอนการสมคัรสอบเพื่ออนุมติับตัร/วฒิุบตัร   

๑.๔ ภาคผนวก ก แฟ้มผลงานของทนัตแพทย ์สาขาวชิาทนัตสาธารณสุข 

ใหร้ะบุวฒิุการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ทั้งวฒิุท่ีจบและก าลงัศึกษาอยู ่ 

  

๑.๕ ใบรับรองสดัส่วนผลงานส าหรับการสอบเพ่ือวฒิุบตัร/อนุมติับตัร สาขาทนัตสาธารณสุข มี

ลายเซ็นตข์องผูมี้ส่วนร่วมครบทุกคน 

  

๒. คุณสมบัตผู้ิสมคัรสอบ   

 การสอบเพ่ืออนุมตับิัตร  

ตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา ขอ้ ๗ เป็นผูท่ี้ไดรั้บการศึกษาหรือฝึกอบรมหลงัปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หรือ

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขาทนัตสาธารณสุข โดยมีค ารับรองของหวัหนา้หน่วยงาน* ตามหลกัเกณฑ์

อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี  (* หวัหนา้หน่วยงาน ใหห้มายความรวมถึงผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ ในกรณีท่ีท างาน

                                                           
1 วนัท่ี ๑๑ พย ๖๐ แบบตรวจสอบมี ๖ หน้า 

https://www.royalthaident.org/examination/certification/
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ร่วมกบัผูอ่ื้น  หรือรับรองตนเองในกรณีท่ีไม่มีผูบ้งัคบับญัชา) หลกัฐานแสดงประสบการณ์ท างานตอ้งมีระยะเวลา

ครบถว้นตามท่ีก าหนด โดยอาจมีใบรับรองจากหวัหนา้งานมากกวา่ 1 ท่ี กรณีท่ียา้ยสถานท่ีท างาน 

การนบัระยะเวลาใหน้บัจากหลงัจบการศึกษาดงักล่าว โดยนบัจากวนัท่ีจบท่ีระบุไวใ้นเอกสารถึงวนัสมคัรสอบวนั

สุดทา้ยตามประกาศของราชวทิยาลยั  เช่น จบการศึกษาทนัตแพทยศาสตร์บณัฑิตย ์๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ วนัสมคัร

สอบวนัสุดทา้ยตามประกาศของราชวทิยาลยั  คือ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นบัได ้๔ ปี ๙ เดือน ๓ วนั ซ่ึงไม่ผา่นตาม

คุณสมบติัขอ้ ๗(๕) 

๒.๑ ขอ้ ๗(๑) ไดรั้บวฒิุบตัรหรือเทียบเท่า แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพ

ทนัตกรรมในสาขาทนัตสาธารณสุขจากสถาบนัในต่างประเทศท่ีทนัตแพทยสภารับรอง

เพื่อการสมคัรสอบเพื่อแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม      

  

๒.๒ ขอ้ ๗(๒) ไดรั้บปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทนัตสาธารณสุข หรือสาขาอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งซ่ึงตอ้งไดรั้บการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทนัตสาธารณสุขท่ีมีระยะเวลา

ศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี จากสถาบนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาหรือทนัตแพทยสภารับรอง โดยขอ้เสนอจากราชวทิยาลยัฯและมีประสบการณ์

ในการปฏิบติังานในสาขาทนัตสาธารณสุขติดต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี  

  

๒.๓ ขอ้ ๗(๓) ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทนัตสาธารณสุขท่ีมีหลกัสูตรการศึกษา

หรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี จากสถาบนัท่ีส านกังานคณะกรรมการ

อุดมศึกษาหรือทนัตแพทยสภารับรองโดยขอ้เสนอจากราชวทิยาลยัฯ 

  

๒.๔ ขอ้ ๗(๔) ไดรั้บประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือประกาศนียบตัร

บณัฑิตชั้นสูง ในสาขาทนัตสาธารณสุขหรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีระยะเวลาในการ

ฝึกอบรมไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปีการศึกษา จากสถาบนัท่ีส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือ

ทนัตแพทยสภารับรองโดยขอ้เสนอจากราชวทิยาลยัฯและมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานในสาขาทนัตสาธารณสุขติดต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี 

  

๒.๕ ขอ้ ๗(๕) มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขาทนัตสาธารณสุขติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่ 

๕ ปี   

  

๒.๗ การสอบเพ่ือวุฒบิัตร   
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ขอ้ ๖  เป็นผูไ้ดผ้า่นการฝึกอบรมเป็นผูมี้ความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรม

สาขาทนัตสาธารณสุข (หลกัสูตรฝึกอบรมทนัตแพทยเ์ฉพาะทาง/ประจ าบา้นสาขาทนัต

สาธารณสุข) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี ตามหลกัสูตรของราชวทิยาลยัฯหรือท่ีทนัตแพทย

สภารับรอง จากสถาบนัท่ีราชวทิยาลยัฯหรือท่ีทนัตแพทยสภารับรอง 

 หมายเหตุ การนับเวลาให้นบัจากวนัทีร่ะบุไว้ในเอกสารทีส่ถานศึกษาอนุมตัใิห้จบ โดยเร่ิมนับ

จากวนัทีจ่บการศึกษาจนถึงวนัสมคัรสอบเพ่ือวุฒิบตัร/อนุมตับิัตรวนัสุดท้ายตามประกาศของ

ราชวทิยาลยั 

  

๒.๘ หลกัฐานผลงานวจิยัตามรายละเอียดในระเบียบขอ้ ๘(๔) ซ่ึงอาจจะเป็นผลงานช้ินเดียวกบัท่ีใช้

สอบปากเปล่าไดต้ามขอ้ ๑๘ ของระเบียบการสอบฯ สาขาทนัตสาธารณสุข 

  

๓. รายละเอยีดของงานส าหรับการสอบปากเปล่า (ระเบียบการสอบของสาขาทนัตสาธารณสุข) 

ผูส้อบจะตอ้งส่งเอกสารรายงานผลงานวจิยั หรือโครงการทนัตสาธารณสุข จ านวน ๑ เร่ือง (หากส่งเกินจะ

ไม่รับพิจารณา)  เพ่ือประกอบการสอบปากเปล่า และหรือ การสอบประมวลความรอบรู้ ทั้งน้ี งานวจิยัหรือ

โครงการท่ีน าเสนอจะตอ้งมีองคป์ระกอบครบถว้น ตามรายละเอียดในหมวดท่ี ๖ ดงัต่อไปน้ี (กรณีสอบ

ดว้ยงานวจิยั เช็ครายการท่ี ๓.๒ – ๓.๔  กรณีท่ีสอบดว้ยโครงการเช็ครายการท่ี ๓.๒- ๓.๖  ตั้งแต่ขอ้ ๓.๗ 

ข้ึนไปท าทุกคน ) 

  

๓.๒ ผูส้อบจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการหลกั และมีส่วนร่วมมากกวา่ร้อยละ ๕๐ ของผลงาน ตั้งแต่

การวางแผน การด าเนินงาน และการจดัท ารายงานตั้งแต่ตน้จนจบ 

  

๓.๓ ลกัษณะของงานวจิยัหรือโครงการทนัตสาธารณสุขตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุ ผลงานวจิยัตอ้ง

มีคุณภาพเชิงวชิาการหรือเป็นนวตักรรม โดยรูปแบบงานวจิยัเป็นไดท้ั้งการศึกษาเชิง

พรรณนา การศึกษาเชิงวเิคราะห์ และการศึกษาเชิงทดลอง และเป็นไดท้ั้งการศึกษาเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ ผลงานวจิยัจะตอ้งเป็นการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ ซ่ึงผูส้อบจะตอ้ง

แสดงใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ ผลการศึกษานั้นไดน้ าไปใช ้เป็นแนวทางในการป้องกนัและ

สร้างเสริมสุขภาพ และเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางานทนัตสาธารณสุขโดยรวม 

  

๓.๔ เอกสารรายงานผลการวจิยัจะตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ช่ือเร่ือง 
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 (๒) บทคดัยอ่    

 (๓) บทน า หรือท่ีมาของการวจิยั   

 (๔) วตัถุประสงค ์   

 (๕) วสัดุและวธีิการวจิยั   

 (๖) ผลการศึกษา   

 (๗) อภิปรายผล   

 (๘) สรุปผลและขอ้เสนอแนะ   

 (๙) เอกสารอา้งอิง   

 ถา้ผลงานไดตี้พิมพแ์ลว้ ส่งส าเนาผลงานดงักล่าวแนบทา้ย   

 กรณีท่ีงานวจิยัดงักล่าวใชข้อ้มูลจากการศึกษาท่ีไดรั้บวฒิุการศึกษาใดๆ ใหส่้งเอกสารระบุ

ความแตกต่างของช้ินงานท่ีใชส้อบกบัช้ินงานท่ีใชใ้นการศึกษา ในประเด็นช่ือเร่ือง  

วตัถุประสงค ์และ องคค์วามรู้ใหม่ท่ีไดรั้บ  

  

๓.๕ โครงการทนัตสาธารณสุข ตอ้งมีคุณภาพเชิงวิชาการและเป็นนวตักรรมท่ีด าเนินการไม่

นอ้ยกวา่ ๒ ปี สามารถน าเสนอไดท้ั้งในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการพฒันาระบบบริการทนัตาธารณ

สุข การพฒันานโยบาย และการพฒันามาตรการและแนวทางการแกไ้ขปัญหาทนัตสาธารณสุข 

โดยผลท่ีน าเสนอจะตอ้งเป็นผลท่ีเกิดจากการด าเนินกิจกรรม หรือนวตักรรมของโครงการ และ/

หรือผลกระทบของโครงการท่ีเกิดข้ึนกบัชุมชนหลงัการด าเนินงานไปอยา่งนอ้ย ๑ ปีทั้งน้ี การ

ประเมินผลอาจจะเป็นไดท้ั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิระดบัต่าง ๆ หรือการประเมินกระบวนการ

โดยมีกรอบทฤษฎีก ากบั 

  

๓.๖ เอกสารรายงานผลโครงการ จะตอ้งประกอบดว้ย 

(๑) ช่ือเร่ือง 

  

 (๒) บทคดัยอ่หรือบทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร   
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 (๓) บทน า หรือหลกัการและเหตผุล   

 (๔) วตัถุประสงค ์   

 (๕) วธีิด าเนินการ   

 (๖) ผลการด าเนินการ   

 (๗) อภิปรายผล   

 (๘) สรุปผลและขอ้เสนอแนะ   

 (๙) เอกสารอา้งอิง   

๓.๗ แฟ้มผลงานของทนัตแพทย์ สาขาวชิาทนัตสาธารณสุข  

แสดงใหเ้ห็นผลงานของทนัตแพทยใ์นมิติต่างๆ หลงัจบหลกัสูตรหลงัปริญญาฯ จนถึงปัจจุบนั 

ในความสามารถและศกัยภาพท่ีชดัเจน ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาความกา้วหนา้ของวชิาชีพทนัต

แพทย ์สงัคมสุขภาพ หรือสุขภาพของประชาชน ตาม  (ภาคผนวก ก) 

  

๓.๘ ใบรับรองสัดส่วนผลงาน  ส าหรับการสอบเพื่อวฒิุบตัร/อนุมติับตัร สาขาทนัตสาธารณสุข  

(ผูส้อบตอ้งมีสดัส่วนผลงานไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๕๐) 

  

เอกสารอ่านประกอบการสอบขอ้เขียน (suggested reading)   ผูส้อบสามารถเขา้ดูรายการเอกสาร ไดใ้นเวบ
ไซด์ของราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย  เม่ือผูส้อบไดส้มคัรสอบเรียบร้อยแลว้ ผูส้อบจะไดรั้บ 
link ผา่นทางอีเมล ์ท่ีจะท าใหผู้ส้อบสามารถเขา้ไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสอบได ้ 

  

๔. เอกสารประกอบการสมคัรสอบ 

เตรียมเอกสารหลกัฐานในรูปแบบของ pdf หรือ jpg หรือ gif หรือ png file ท่ีสามารถมองเห็นและอ่านได้

ชดัเจน ขนาดของไฟลต์อ้งไม่เกิน ๑๐ เมก็กะไบต ์เพื่อ upload ดงัตอ่ไปน้ี 

  

 ผู้สมคัรสอบเพ่ืออนุมตับิัตร   

(๑) ปริญญาบตัรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต   
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(๒) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทนัตกรรม หรือหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพทนัตกรรม 

  

(๓) ใบส าคญัหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวชิาชีพทนัตกรรมจากสถาบนั

ในต่างประเทศ ท่ีทนัตแพทยสภารับรองในสาขาทนัตสาธารณสุขส าหรับคุณสมบติั ขอ้๗ (๑)  

  

(๔) ใบส าคญัหรือหลกัฐานผา่นการศึกษาระดบัหลงัปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิตสาขา 

ทนัตสาธารณสุขหรือสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง ส าหรับคุณสมบติั ขอ้๗ (๒-๔)  

  

(๕) หนงัสือรับรองประสบการณ์ในการปฏิบติังานในสาขาทนัตสาธารณสุขจาก  

 หวัหนา้หน่วยงาน / หรือ  รับรองตนเองในกรณีไม่มีผูบ้งัคบับญัชา ส าหรับคุณสมบติั ขอ้

๗ (๒-๕)  

หลกัฐานแสดงประสบการณ์ท างานตอ้งมีระยะเวลาครบถว้นตามท่ีก าหนด โดยอาจมีใบรับรอง
จากหวัหนา้งานมากกวา่ 1 ท่ี กรณีท่ียา้ยสถานท่ีท างาน 
การนบัระยะเวลาใหน้บัจากหลงัจบการศึกษาดงักล่าว โดยนบัจากวนัท่ีจบท่ีระบุไวใ้นเอกสาร

ถึงวนัสอบวนัสุดทา้ยตามประกาศของราชวทิยาลยั  เช่น จบการศึกษาทนัตแพทยศาสตร์

บณัฑิตย ์๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ วนัสอบตามประกาศของราชวทิยาลยัวนัสุดทา้ยคือ ๓ มิถุนายน 

๒๕๖๐ นบัได ้๔ ปี ๙ เดือน ๓ วนั  

  

(๗) หนงัสือรับรองผลการสอบ  ผา่นขอ้เขียน  ผา่นปากเปล่า เม่ือ ปี ……….   

(๘) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไม่เกนิ ๖ เดือน)   

(๙) เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ผูส้มคัรตอ้งยืน่ค  าขอเปล่ียนช่ือ-สกลุ 

และยืน่ค  าขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม ตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา

วา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนและ การออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(แบบค าขอ download ไดจ้ากเวบ็ไซตข์องทนัตแพทยสภา www.dentalcouncil.or.th) 

  

 ผู้สมคัรสอบเพ่ือวุฒิบัตร   

(๑) ส าเนาปริญญาบตัรทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต   
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(๒) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพทนัตกรรมหรือหนงัสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็น 

ผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม 

  

(๓) หลกัฐานการฝึกอบรม การปฏิบติังาน   

(๔) หนงัสือรับรองผลการสอบ  สอบผา่นขอ้เขียน  สอบผา่นปากเปล่า เม่ือ ปี .............   

(๕) รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว จ านวน ๒ ใบ (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   

(๖) เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกลุ (ผูส้มคัรตอ้งยืน่ค  าขอเปล่ียนช่ือ-สกลุ

และยืน่ค  าขอใบแทนใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม ตามขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา

วา่ดว้ยการข้ึนทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 

(download แบบค าขอไดท่ี้ www.dentalcouncil.or.th) 

  

ข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ของผู้สอบ 
(๑) เปิดระบบการสมคัรเขา้ฝึกอบรมเพื่อวฒิุบตัรของทนัตแพทยสภา โดยกรอกขอ้มูลในทุกหวัขอ้ท่ีใส่ * และupload 

เอกสารในขอ้ 1 ทั้งหมด ในกรณีท่ีกรอกขอ้มูลหรือ upload ขอ้มูลยงัไม่เสร็จผูส้มคัรสามารถกดบนัทึกขอ้มูล (Save 
Draft) และมาด าเนินการต่อในภายหลงัได ้

(๒) หลงัจากกรอกขอ้มูล และ upload เอกสารครบถว้นแลว้ ใหค้ลิก “ตรวจสอบขอ้มูล” และ “ยนืยนั”ซ่ึงหลงัจากการกด 
ยืนยนั แล้ว ผู้สมคัรจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อกี 

(๓) Download Bill Payment เพื่อน าไปช าระเงินท่ีธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ภายหลงัจากช าระเงินแลว้ ผูส้มคัรเก็บ
เอกสารส่วนท่ี 2 ของ Bill Payment ไว ้

(๔) หลงัจากช าระเงินแลว้ ประมาณ 3 วนัท าการ ผูส้มคัรจะไดรั้บอีเมลย์นืยนัวา่การสมคัรสอบสมบูรณ์แลว้พร้อมกบั
ใบเสร็จรับเงิน 

(๕) ส าหรับผู้สมคัรสอบเฉพาะปากเปล่า หรือ ผู้สมคัรสอบทั้งข้อเขียน และปากเปล่า โปรดด าเนนิการดงันี ้
(๑) พิมพใ์บค าขออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรจากเวบ็ไซต ์จ านวน ๒ ชุด ติดรูปถ่าย ๑ น้ิว x ๑ น้ิว (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ 

เดือน) ดา้นขวาบน อยา่งละชุด 
(๒) แนบหลกัฐานแสดงคุณสมบติัตาม ขอ้ ๑.๑ หรือ ๑.๒ และหลกัฐานการช าระเงิน อยา่งละ ๒ ชุด 
(๓) ผูส้มคัรตอ้งส่งหลกัฐานประกอบการสอบปากเปล่า ตามระเบียบราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยวา่

ดว้ยหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมติับตัรหรือวฒิุบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวชิาชีพทนัตกรรม สาขาต่างๆ ดูรายละเอยีดได้ในเวบ็ไซต์ หนา้ การสมคัร/การสอบ หวัขอ้ การ
สมคัรสอบเพื่ออนุมติับตัร/วฒิุบตัร  

(๔) บรรจุใส่กล่่อง ทีม่วีสัดุกนักระแทก และ เขียนรายละเอยีดไวใ้ห้้ เห็นชดัเจนส่งมาท่ีราชวทิยาลยัทนัตแพทย์
แห่งประเทศไทยดว้ยตนเอง หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS 
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(๕) หากท่านตอ้งการตรวจสอบวา่เอกสารส่งถึงผูรั้บปลายทางหรือไม่ กรุณา แนบใบตอบรับในประเทศ(ดูตวัอยา่ง
ดา้นล่าง) ตามท่ีอยูด่งัน้ี 

เลขาธิการราชวทิยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ชั้น 6 
อาคารสถาบนัทนัตกรรม ซอยติวานนท ์14 ถนนติวานนท ์
อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000 
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ภาคผนวก ซ.  
ใบรับรองสัดส่วนผลงาน ส าหรับการสอบเพ่ือวุฒิบัตร/อนุมตัิบัตร สาขาทนัตสาธารณสุข  

 

ช่ือ-นามสกลุ ผู้ขอสอบ ………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือผลงาน …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

ประเภทการสอบปากเปลา่   โครงการ                 วิจยั 

สดัสว่นในผลงาน 

ระบสุดัสว่นเป็นร้อยละ และหน้าที่ในผลงาน (ร่างหลกัการและออกแบบ, ทบทวนวรรณกรรม เก็บข้อมลู, ด าเนินงาน, วิเคราะห์

ข้อมลู, เขยีนรายงานหรือบทความวิชาการ,  ตรวจและแก้ไขรายงานหรือบทความวิชาการ, หน้าทีอ่ื่นๆ สามารถระบเุพิ่มเติมได้) 

ผู้แตง่ หน้าที่ สดัสว่นผลงาน ลายเซ็น 

 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 

       ขอรับรองวา่ เอกสารทีใ่ช้ในการสอบปากเปลา่ไมเ่คยใช้ในการขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัรใดๆมากอ่น ยกเว้น

นกัศกึษาในหลกัสตูรวฒุิบตัรสาขาทนัตสาธารณสขุ 

                                                     ลงช่ือ ผู้ขอสอบ ………………………………………………………………………………… 

    ( ………………………………………………………………………………………………. ) 
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ภาคผนวก ฌ.  
Table of specification 

 
ตอนที ่๑   วทิยาศาสตร์ชีวภาพส าหรับทนัตสาธารณสุข (10 คะแนน 20 นาที) 

- Immunological and microbiological factors related to oral health  
- Oral disease etiology and biology mechanisms  
- Oral biofilm 
- Preventive and therapeutic agents in dentistry: Use and mechanism of action (e.g. fluoride, 

chlorhexidine, SDF, iodine)  
- Oral-systemic health connection (e.g. periodontal diseases and NCDs) 
- Common risk factor approach 

ตอนที ่๒  วทิยาการระบาดและระเบียบวธีิวจิยัดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (20 คะแนน 35 นาที) 
- Natural history of oral diseases  
- Determinants/risk factors/risk indicators of oral diseases 
- Measurements of oral diseases/disorders and their determinants  
- Evidence-based practice in dental public health 
- Research and evaluation methods in dental public health 
- Use of statistics in dental public health  

ตอนที ่๓  การส่ือสารเพ่ือสุขภาพช่องปาก (10 คะแนน 20 นาท)ี 

- Audience awareness and analysis 

- Health literacy 

ตอนที ่๔  การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก (15 คะแนน 25 นาท)ี 

- Core value of health promotion ไดแ้ก่ (จากเอกสาร The role of health promotion within integrated 

health systems a position paper by the centre for health promotion (Chapter 4 หนา้ 45-59)   

- Empowerment การสร้างเสริมพลงัอ านาจใหก้บัเจา้ของสุขภาพ 

- Public participation การมีส่วนร่วมของประชาชน พลเมือง 

- Broader determinants of health การขยายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพในมิติสังคม 
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- Reduce social inequity and injustice การลดความไม่เป็นธรรมในสังคม 

- Facilitate inter-sectorial collaboration การประสานเช่ือมโยงระหวา่งภาคีเครือข่าย 

- Oral health promotion evaluation 

- Social determinants of health, Population approach และ High risk approach 

ตอนที ่๕  การบริหารและพฒันางานทนัตสาธารณสุข (15 คะแนน 25 นาที) 
- Policy formulation 
- Situation analysis & planning 
- Implementation 
- Evaluation 

ตอนที ่๖ ระบบบริการสุขภาพช่องปาก (20 คะแนน 35 นาท)ี 
- Financing 

- Resource management 

- Service organization 

- Integrated health service 

- Quality assurance 

- Philosophy of health services 

- Primary health care 

ตอนที ่๗  จริยธรรมและการพฒันาวชิาชีพ (10 คะแนน 20 นาที) 
- Research ethics  
- Ethics in dental public health 
- Professionalism 

 


