
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑว์ิธีการและเงือ่นไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒบิัตร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาทันตกรรมหัตถการ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรใหม้ีการปรบัปรุงระเบียบราชวิทยาลยัทันตแพทยแ์ห่งประเทศไทย ว่าดว้ย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมหตัถการ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของราชวิทยาลยั
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
 อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๗ ข้อ ๘ (๑๐) ข้อ ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย                  
ราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ้ ๑๑ วรรค ๒ แห่งขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภา
ว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนังสืออนุมัติบตัรหรือวุฒิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพ   
ทันตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 10 ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัย              
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย จึงออกระเบียบไวด้งัต่อไปนี ้
 ขอ้ ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนมุติับตัรหรือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
สาขาทนัตกรรมหตัถการ พ.ศ. ๒๕๖๕” 
 ขอ้ ๒  ระเบียบนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป 
 ขอ้ ๓  ระเบียบนีใ้หใ้ชส้  าหรบัผูส้มคัรสอบเพื่ออนมุติับตัรหรือวฒุิบตัร ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นตน้ไป       

ขอ้ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือมติคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลัย             
ทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไวแ้ลว้ซึ่งขดัหรือแยง้กบัระเบียบนีใ้หใ้ชร้ะเบียบนี ้
แทน 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ 

 
ส่วนที ่๑ 

การสอบเพ่ือวุฒบิัตร 

 ขอ้ ๕  เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม ตามพระราชบญัญัติวิชาชีพทนัตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  
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 ขอ้ ๖  มีคณุสมบติัตามขอ้ ๖ แห่งขอ้บงัคบัทนัตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนงัสืออนมุติับตัร
หรือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดงันี ้

(๑) ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบญัญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ 
และ 

(๒) ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ                         
ทันตกรรมสาขาทันตกรรมหัตถการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยหรือที่               
ทนัตแพทยสภารบัรองจากสถาบนัที่ราชวิทยาลยัหรือทนัตแพทยสภารบัรอง 

ผูม้ีใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรมของต่างประเทศตามขอ้ตกลงความรว่มมือระหว่างประเทศ 
ไม่มีสิทธิยื่นค าขอสอบวฒุิบตัรเป็นผูช้  านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ  จนกว่าจะ
ผ่านการสอบเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได ้ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไขที่
ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด โดยออกเป็นระเบียบทนัตแพทยสภา 
  

ส่วนที ่๒ 
การสอบเพ่ืออนุมัติบัตร 

 
 ขอ้ ๗  มีคุณสมบติัตามขอ้ ๗ แห่งขอ้บงัคับทันตแพทยสภาว่าดว้ยหลกัเกณฑก์ารออกหนังสืออนุมัติ
บตัรหรือวฒุิบตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดงันี ้
  ผูย้ื่นค าขออนุมติับตัรเป็นผูช้  านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ 
ตอ้งเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผูท้ี่ไดร้บั
การศึกษาหรือฝึกอบรมหลงัปริญญาทนัตแพทยศาสตรบณัฑิต หรือมีประสบการณใ์นการปฏิบติังานในสาขา
ทนัตกรรมหตัถการ โดยมีค ารบัรองของหวัหนา้หน่วยงาน ตามหลกัเกณฑอ์ย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี ้

(๑) ไดร้บัวฒุิบตัรหรือเทียบเท่า แสดงความรูค้วามช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัต กรรม
ในสาขาทนัตกรรมหตัถการจากสถาบนัในต่างประเทศที่ทนัตแพทยสภารบัรอง  

(๒) ไดร้บัปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาทนัตกรรมหัตถการหรือสาขาทนัตกรรมบูรณะ 
ในหลกัสตูรที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี และมีการปฏิบติังานการรกัษาผูป่้วยก าหนดไวใ้นหลกัสูตร 
จากสถาบนัที่ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาหรือทนัตแพทยสภารบัรองโดยขอ้เสนอจากราชวิทยาลยัฯ 
และตอ้งมีประสบการณใ์นการปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหัตถการติดต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี 
หลงัจากส าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรดงักลา่วโดยมีค ารบัรองของหวัหนา้หน่วยงาน  
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(๓) ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาทันตกรรมหัตถการหรือสาขาทนัตกรรมบูรณะที่มี
หลักสูตรการศึกษาหรืออบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี จากสถาบันที่ส  านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาหรือทนัตแพทยสภารบัรอง โดยขอ้เสนอจากราชวิทยาลยัฯ 

(๔) ไดร้บัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบตัรชัน้สงูหรือ
ปริญญาโทในสาขาทนัตกรรมหตัถการหรือสาขาทนัตกรรมบูรณะที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝึกอบรม ๑ ปี
การศึกษา จากสถาบนัที่ส  านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทนัตแพทยสภารบัรอง โดยขอ้เสนอจาก
ราชวิทยาลยัฯ และมีประสบการณใ์นการปฏิบติังานในสาขาทนัตกรรมหตัถการติดต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ย
กว่า ๓ ปีหลงัจากส าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรดงักลา่ว โดยมีค ารบัรองของหวัหนา้หน่วยงาน 

(๕) มีประสบการณใ์นการปฏิบติังานในสาขาทันตกรรมหัตถการติดต่อกันไม่นอ้ยกว่า ๕ ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาในหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันที่ส  านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาหรือทนัตแพทยสภารบัรองโดยขอ้เสนอจากราชวิทยาลยัฯ โดยมีค ารบัรองของหวัหนา้หน่วยงาน 

หัวหนา้หน่วยงาน ใหห้มายความถึง ผูบ้งัคับบญัชาชัน้ตน้ในกรณีทีท างานร่วมกับผูอ่ื้น หรือ
รบัรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผูบ้งัคบับญัชา 
 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบ 

 
 ขอ้ ๘  ผูป้ระสงคส์มัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ ใหย้ื่นค าขอสอบ
ขอ้เขียน และ/หรือ สอบปากเปลา่ และช าระเงินค่าสมคัรที่ส  านกังานเลขาธิการราชวิทยาลยั ภายในระยะเวลาที่
ราชวิทยาลยัฯ ก าหนด พรอ้มเอกสาร หลกัฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งดงันี ้

(๑)  ค าขอตามแบบที่ราชวิทยาลยั ก าหนดไว ้
(๒)  ใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพทนัตกรรม 
(๓)  หลกัฐานแสดงคณุสมบติัของผูย้ื่นค าขอ 

(๓.๑)  ในกรณีวุฒิบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความรู ้ความ
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาทนัตกรรมหตัถการ ตามหมวด ๑ สว่นที่ ๑ ของระเบียบนี ้ 

                      (๓.๒)  ในกรณีอนุมัติบตัร ประกอบดว้ยหลกัฐานการศึกษาต่างๆ หรือประสบการณใ์น
การปฏิบติังานตามหมวด ๑ สว่นที่ ๒ ของระเบียบนี ้

(๔)  หลักฐานผลงานวิจัยในสาขาทันตกรรมหัตถการหรือสาขาทันตกรรมบูรณะอย่างนอ้ย    
๑ เรื่อง (กรณียื่นขอสอบปากเปลา่) 
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      (๔.๑)  ในกรณีวฒุิบตัร  ประกอบดว้ย 
   (๔.๑.๑)  เอกสารงานวิจัย คือ บทนิพนธ์ตน้ฉบับ (Manuscript) หรือ รายงานฉบับ

สมบูรณ์ (Full report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัย และ ไดร้บัการตรวจแก้ไขจากอาจารยท์ี่ปรึกษางานวิจัยแลว้  
หรือ ผลงานวิจยัอย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ที่มีส  าเนาพิมพ ์(reprint) หรือหนงัสือตอบรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติ
หรือระดบันานาชาติที่มีคณุภาพตามประกาศคณะกรรมการอดุมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ โดยผูข้อสอบวฒุิบตัรเป็นผูน้ิพนธช์ื่อแรก (first author) และ
อาจารยท์ี่ปรกึษางานวิจยัเป็นผูน้ิพนธห์ลกัผูร้บัผิดชอบการพิมพ ์(corresponding author)  และ 

 (๔.๑.๒)  หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณา
งานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทนัตกรรม สาขาทนัตกรรมหตัถการ  

(๔.๒)  ในกรณีอนุมัติบัตร ประกอบดว้ย ผลงานวิจัยอย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ซึ่งงานวิจัยนั้น
ต้องไม่เคยใช้เพื่อจบการศึกษาในหลักสูตรใดมาก่อน โดยต้องมีขอบเขตดังนี ้ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การแพทยพ์ืน้ฐาน  การวิจัยทางคลินิก  การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ ไดแ้ก่ การท า systematic review และ 
meta-analysis  การวิจยัดา้นสาธารณสขุ  การวิจยัดา้นระบบบริการทางการแพทย ์และ การวิจยัทางดา้นทันต
แพทยศาสตรศกึษา  

โดยให้ส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ โดยผูข้อสอบอนมุติับตัรตอ้งมีสว่นร่วมในผลงานอย่างนอ้ยรอ้ย
ละ ๕๐ หรือเป็นผูน้ิพนธ์ชื่อแรก (first author) หรือเป็นผูน้ิพนธ์หลกั ผูร้บัผิดชอบการพิมพ ์ (corresponding 
author)  ทัง้นี ้ผลงานวิจยัดงักล่าวตอ้งไดร้บัและผ่านการประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของ
ทนัตแพทยป์ระจ าบา้น สาขาทนัตกรรมหตัถการ จึงจะมีสิทธิ์สอบ 

(๕)  หลกัฐานการฝึกอบรม การปฏิบติังาน 
(๖) เฉพาะกรณีผูส้มคัรที่ยื่นค าขอสอบปากเปล่า ใหส้่งเอกสารรายงานผูป่้วยตามขอ้ ก าหนด

ขอ้ ๒๑ และขอ้ ๒๒ และบนัทกึขอ้มลูตามขอ้ก าหนด ขอ้ ๒๓ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ 
(๗)  เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มี) 
(๘)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเ้พื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ             

ราชวิทยาลยั 
 ขอ้ ๙  เพื่อประโยชนข์องประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ทันตแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม              
ตามหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ ในสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือ                   
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ทันตแพทยสภารบัรอง สามารถยื่นค าขอสอบขอ้เขียนไดห้ลงัผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรดังกล่าวมาแลว้             
๒ ปี โดยตอ้งมีหนงัสือรบัรองจากสถาบนัฝึกอบรม และใหย้กเวน้หลกัฐานประกอบการสมคัรสอบในขอ้ก าหนด
ขอ้ ๘ ขอ้ย่อย (๔) ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลยั ว่าด้วยหลกัเกณฑ ์วิธีการประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรมทนัตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อประกอบในการสอบขอ้เขียนเพื่อรบัวฒุิบตัรสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ขอ้ ๑๐  เพื่อประโยชนข์องประชาชนและการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ทันตแพทยผ์ูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม
ตามหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้าน สาขาทันตกรรมหัตถการ ในสถาบันที่ราชวิทยาลัยฯ หรือ                
ทันตแพทยสภารบัรอง ซึ่งผ่านการฝึกอบรมครบตามโครงสรา้งหลักสูตรดังกล่าวแลว้ และอยู่ระหว่างการรอ
ตีพิมพผ์ลงานวิจยั หรือรอใบตอบรบัใหตี้พิมพผ์ลงานวิจยัในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคณุภาพตาม
เกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาก าหนด สามารถยื่นค าขอสอบปากเปล่าได ้โดยตอ้งมีหนงัสือ
รบัรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบา้น และให้
ยกเวน้หลกัฐานประกอบการสมคัรสอบในขอ้ก าหนดขอ้ ๘ ขอ้ย่อย (๔) ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลยั
ฯ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ ์วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อประกอบในการสอบ
ขอ้เขียนเพื่อรบัวฒุิบตัรสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

หมวดที ่๓ 
การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบและผู้มีสิทธิสอบ 

 
 ขอ้  ๑๑  ใหเ้ลขาธิการราชวิทยาลยั รวบรวมค าขอ เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ของผูส้มคัรสอบ รวมถึง
เอกสารหลกัฐานตามขอ้ก าหนดขอ้ ๘ แห่งระเบียบนีส้่งใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรม
หตัถการ พิจารณาประเมินคณุสมบติัของผูย้ื่นค าขอ ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนมุติั
บตัรและวฒุิบตัรสาขาทนัตกรรมหตัถการ ตามที่ไดร้บัความเห็นชอบจากราชวิทยาลยัฯ 

เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ไดป้ระเมินคณุสมบติัของผูย้ื่นค าขอตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
และเงื่อนไข ในการสอบเพื่ออนุมติับตัรและวฒุิบตัร ตามที่ก าหนด และอนุมติัใหผู้ย้ื่นค าขอนัน้มีสิทธิสอบแลว้ 
ใหค้ณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ส่งรายชื่อผูม้ีสิทธิสอบใหเ้ลขาธิการราชวิทยาลยัฯ เพื่อประกาศและ
แจง้ใหผู้ส้มคัรสอบทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า ๓๐ วนั ก่อนวนัสอบ 
 ในกรณีเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชนแ์ก่ผูส้มัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยฯ อาจแจง้ใหผู้ส้มัครสอบ
ทราบลว่งหนา้นอ้ยกว่าระยะเวลา ๓๐ วนัก็ได ้
 ขอ้ ๑๒  คณุสมบติัผูม้ีสิทธิสอบ 

(๑) เป็นผูท้ี่ผ่านการประเมินคณุสมบติัตามหลกัเกณฑใ์นหมวด ๑ 
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(๒) กรณียื่นขอสอบปากเปล่า ให้มี เอกสารผลงานวิจัยตามข้อ ๘ (๔) และมีเอกสาร       
รายงานผูป่้วยตามขอ้ ๒๑ และ ๒๒ และหลกัฐานประกอบอ่ืนๆ ตามที่ก าหนด (ถา้มี) 
 

หมวดที ่๔ 
การสอบ 

 
 ขอ้ ๑๓  ผูท้ี่ผ่านการพิจารณาใหม้ีสิทธิสอบแลว้ ตอ้งสอบความรู ้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทนัตกรรม ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมติับตัรและวฒุิบตัรตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบสาขาทนัตกรรมหตัถการก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะผูบ้ริหารราชวิทยาลยัฯ และโดย
อนมุติัจากคณะกรรมการทนัตแพทยสภา 
 ข้อ ๑๔  การสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ให้คณะอนุกรรมการสอบสาขาทันตกรรมหัตถการ                    
ซึ่งราชวิทยาลยัแต่งตัง้ขึน้โดยการเสนอแนะจากคณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ด าเนินการดงันี ้

(๑)  ผูส้มัครสอบที่มีคุณสมบัติตามขอ้ก าหนด ขอ้ ๖ และ ขอ้ ๗ ยกเวน้ผูท้ี่มีคุณสมบัติตาม
ขอ้ก าหนด ขอ้ ๗ ขอ้ย่อย (๑) ใหม้ีการสอบดงันี ้

(ก)  การสอบขอ้เขียน และ 
(ข) การสอบปากเปลา่ และ/หรือการสอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนกุรรมการสอบฯ พิจารณา 

เห็นสมควร 
(๒)  ผูท้ี่มีคุณสมบัติตามขอ้ก าหนดขอ้ ๗ ขอ้ย่อย (๑) ใหจ้ัดสอบเฉพาะการสอบปากเปล่า 

และ/หรือ รว่มกบัการสอบอ่ืนๆ ตามที่พิจารณาเห็นสมควร โดยใหย้กเวน้การสอบขอ้เขียน 
(๓)  ผูท้ี่มีคณุสมบติัตามขอ้ก าหนดขอ้ ๙ ใหจ้ดัสอบเฉพาะการสอบขอ้เขียน  
(๔)  ผูท้ี่มีคณุสมบติัตามขอ้ก าหนดขอ้ ๑๐ใหจ้ดัสอบเฉพาะการสอบปากเปล่า และ/หรือการ

สอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนกุรรมการสอบฯ พิจารณา  เห็นสมควร 
 ข้อ ๑๕  การปฏิบัติในการเข้าสอบเพื่ออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรให้ผู ้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบ                     
ทนัตแพทยสภาว่าดว้ยการปฏิบติัในการเขา้สอบของสมาชิกทนัตแพทยสภา 
 

หมวดที ่๕ 
การสอบข้อเขียน 
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 ขอ้ ๑๖  การสอบขอ้เขียนตามขอ้ก าหนดขอ้ ๑๔ ขอ้ย่อย (๑) (ก) และขอ้ ๑๔ ขอ้ย่อย (๓) แห่งระเบียบ
นี ้ประกอบดว้ยการสอบความรูท้างวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานหรือวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งกับ
สาขาทนัตกรรมหตัถการ การสอบความรูท้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการสอบความรูท้างวิชาการในสาขา
ทนัตกรรมหตัถการ โดยใชเ้วลาในการสอบไม่นอ้ยกว่า ๓ ชั่วโมง 

ขอ้ ๑๗  การสอบความรูท้างวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐานหรือวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานที่เก่ียวข้องกับ
สาขาทนัตกรรมหตัถการ แยกตามลกัษณะวิชา ดงันี ้

(๑) กายวิภาคศาสตร ์ตัวอย่างเช่น ลักษณะทางกายวิภาคส่วนศีรษะ กะโหลก กลา้มเนือ้         
ที่เก่ียวขอ้งกบัการบดเคีย้ว ฟันและอวยัวะปรทินัตซ์ึ่งเก่ียวขอ้งกบัการรกัษาทางทนัตกรรมหตัถการ  

(๒) ชีวเคมี ตวัอย่างเช่น ความเขา้ใจเรื่องการท างานของน า้ลาย และประโยชนข์องน า้ลายใน
การรกัษาสมดลุในช่องปากมนษุย ์ 

(๓) สรีรวิทยา ตวัอย่างเช่น การท างานของอวยัวะที่เก่ียวขอ้งกบัการพดู การกลืน การบดเคีย้ว 
การออกเสียง โภชนาการต่าง ๆ  

(๔) จุลชีววิทยา ตัวอย่างเช่น ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกับแบคทีเรีย ไวรสั ภูมิคุม้กัน การติดเชือ้ 
และการฆ่าเชือ้โรคต่างๆ 

(๕) เภสชัวิทยา ตัวอย่างเช่น ยาที่จ  าเป็นต่อการดูแลผูป่้วยที่มีโรคฟันผุ และการใหย้าผูป่้วย
กรณีมีโรคทางระบบที่เก่ียวขอ้งกบัการรกัษาผูป่้วยทางทนัตกรรม 

(๖) พยาธิวิทยา ตัวอย่างเช่น พยาธิสภาพต่างๆ ในช่องปากที่มีความเก่ียวขอ้งกับฟัน หรือ 
วสัดบุรูณะฟัน  

(๗) ทันตรังสีวิทยา ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ลักษณะทางภาพรังสี การอ่านภาพรังสี                    
การประเมินสภาพต่างๆ ทางรงัสีวิทยาที่เก่ียวขอ้งกบังานทนัตกรรมหตัถการ 

(๘) ทนัตกรรมบดเคีย้ว  ตวัอย่างเช่น ความสมัพนัธข์องระบบการบดเคีย้วต่องานทันตกรรม
หตัถการชนิดต่างๆ ปัญหาทางระบบการบดเคีย้วที่อาจเกิดเนื่องจากการบูรณะฟันทางทนัตกรรมหตัถการ และ
ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัทนัตกรรมบดเคีย้ว 

(๙) ปรทินัตวิทยา ตวัอย่างเช่น ปัญหาโรคเหงือกชนิดต่างๆ ที่อาจมีผลจากการบรูณะฟัน หรือ
มผีลต่อการเลือกวิธีการบรูณะฟัน 
 ขอ้ ๑๘  การสอบความรูท้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ คือ การสอบความรูก้ฎหมาย วิชาชีพ เจตคติ     
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อบังคับ                         
ทนัตแพทยสภา ระเบียบทนัตแพทยสภา และ/หรือ ระเบียบราชวิทยาลยัฯ ที่เก่ียวขอ้ง 
 ขอ้ ๑๙  การสอบความรูท้างวิชาการในสาขาทนัตกรรมหตัถการ ตวัอย่างเช่น 
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(๑) การตรวจและวางแผนการรกัษา 
(๒) รอยโรคบนตวัฟัน สาเหตขุองการเกิด การตรวจวินิจฉยั และการปอ้งกนั  
(๓) เครื่องมือและทนัตวสัดทุางทนัตกรรมหตัถการ  
(๔) การบรูณะดว้ยวิธีตรง (Direct restoration)  
(๕) การบรูณะดว้ยวิธีออ้ม (Indirect restoration) 

  
หมวดที ่๖ 

การสอบปากเปล่า 
 

 ขอ้ ๒๐  การสอบปากเปล่าตามขอ้ก าหนดขอ้ ๑๔ ขอ้ย่อย (๑) (ข) และขอ้ ๑๔ ขอ้ย่อย (๒) และ (๔) 
แห่งระเบียบนี ้ประกอบดว้ย การสง่รายงานการรกัษาผูป่้วยและไฟลข์อ้มลู  การน าเสนอรายงานผูป่้วย และการ
ตอบค าถามความรูเ้ก่ียวกบัรายงานผูป่้วยและความรูท้างวิชาการในสาขาทนัตกรรมหตัถการ 

 ขอ้ ๒๑  การรกัษาผูป่้วย ประกอบดว้ย 
  (๑) การรกัษาผูป่้วยแบบองคร์วม (Complete case) อย่างนอ้ย ๑ ราย ซึ่งมีการบูรณะฟันที่มี

ความหลากหลาย รวมทัง้สามารถแสดงศกัยภาพของการรกัษาใหเ้ป็นที่ประจกัษ ์และ 
  (๒) การรกัษาผูป่้วยเฉพาะซี่ 
โดยรายละเอียดทั้งหมดของการรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม และ/หรือ การรักษาผู้ป่วยเฉพาะซี่นั้น                 

อย่างนอ้ยที่สดุจะตอ้งประกอบดว้ยการบรูณะฟันในลกัษณะต่างๆ ทัง้หมดตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี ้
ก. Direct extensive posterior restoration (amalgam หรือ resin composite) ในฟันที่มีการ

สญูเสียดา้นบดเคีย้ว ดา้นประชิดและปุ่ มฟันอย่างนอ้ย ๑ ปุ่ ม โดยมีฟันคู่สบและฟันประชิดใน
ดา้นที่มีการบรูณะ  

ข.  Class II direct resin composite restoration ที่มีฟันคู่สบและฟันประชิด 
ค.  Class IV direct resin composite restoration ที่มีฟันคู่สบและฟันประชิด 
ง.  Metal inlay/ onlay restoration ห รื อ  tooth- colored inlay/ onlay restoration ( resin 

composite หรือ porcelain) ที่มีฟันคู่สบและฟันประชิด 
จ.  Direct or indirect veneer restoration (resin composite หรือ porcelain) 
ฉ.  Direct diastema closing restoration (resin composite)  
  (๑) Median diastema หรือ 
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  (๒) Diastema ต าแหน่งอ่ืนนอกจากขอ้ ๑ ที่มีความกวา้งของช่องห่างระหว่างฟันไม่
นอ้ยกว่า ๒ มิลลิเมตร  

 ทัง้นี ้ฟันคู่สบอาจเป็นฟันธรรมชาติหรือฟันเทียมแบบติดแน่นหรือฟันเทียมแบบถอดได ้สว่นฟันประชิด
อาจเป็นฟันธรรมชาติหรือฟันเทียมแบบติดแน่น 
 ในกรณีที่รายละเอียดการรกัษาผูป่้วยแบบองคร์วม ไม่ครอบคลุมลักษณะของการบูรณะฟันตามที่
ก าหนดไวใ้นขอ้ ก. ถึง ฉ. ไดท้ัง้หมด สามารถใหก้ารรกัษาผูป่้วยเพิ่มเติมเฉพาะซี่ ใหค้รบถว้นตามลกัษณะของ
การบรูณะฟันที่ก าหนดไว ้

ขอ้ ๒๒  รายงานการรกัษาผูป่้วย ประกอบดว้ย 
  (๑) รายงานผูป่้วยท่ีรกัษาแบบองคร์วม (Complete case) และ 
  (๒) รายงานผูป่้วยท่ีรกัษาเฉพาะซี่  
 แบบรายงานผูป่้วยตอ้งอยู่ในรูปแบบเอกสารจดัพิมพ ์รวบรวมเป็นเลม่ จ านวน ๖ ชดุ ใหใ้ชภ้าษาไทยให้
มากที่สุด อาจใชศ้ัพทบ์ัญญัติของราชบัณฑิตฯ ร่วมกับการเขียนทับศัพทก์รณีเป็นค าศัพทเ์ฉพาะทาง การ
เรียกชื่อฟันใหเ้ป็นไปตามระบบ FDI (Fédération Dentaire Internationale) แบบ two-digit system และตอ้ง
พิมพอ์ย่างชดัเจนบนกระดาษขนาด เอ ๔ (A 4) ตวัหนงัสือ (font style) Angsana new ขนาด (font size) ๑๖ 
พิมพห์่างจากขอบดา้นซา้ย ๑.๕ นิว้ และห่างจากขอบดา้นขวาและขอบ กระดาษดา้นบน/ล่าง ๑ นิว้ โดย
รายงานตอ้งมีรายละเอียดของการตรวจ การวินิจฉัย การวางแผนการรกัษา และการรกัษาทางทันตกรรม
หัตถการทั้งหมดที่จ  าเป็นในช่องปากของผูป่้วยรายนั้นๆ ตามวิธีการเขียนในข้อแนะน าการเขียนข้อ ๒๓               
ขอ้ย่อย (๑) หากรายงานผูป่้วยท่ีรกัษาแบบองคร์วมไม่ครอบคลมุลกัษณะของการบรูณะฟันตามขอ้ก าหนดขอ้ 
๒๑ ข้อย่อย ก. ถึง ฉ. ได้ทั้งหมด ให้ส่งรายงานผู้ป่วยที่น าเสนอผลงานการบูรณะเฉพาะซี่ฟันเพิ่มเติม                
ตามวิธีการเขียนในขอ้แนะน าการเขียนขอ้ ๒๓ ขอ้ย่อย (๒) 

ขอ้ ๒๓  ขอ้แนะน าในการเขียนรายงานผูป่้วย 
(๑) รายงานผูป่้วยท่ีรกัษาแบบองคร์วม ประกอบดว้ย 

(๑.๑)  หนา้ปก ระบ ุ
  (๑.๑.๑) ชื่อผูส้อบและวนัที่เสนอผลงาน 

(๑.๑.๒) ชื่อและนามสกลุผูป่้วย 
(๑.๑.๓) ลกัษณะของการบรูณะ 

(๑.๒)  ขอ้มลูสว่นบคุคล 
(๑.๓) ประวติัทางการแพทยข์องผูป่้วย (Medical history) 
(๑.๔)  การรกัษาทางทนัตกรรมที่ผ่านมาของผูป่้วย (Previous dental history) 
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(๑.๕)  ประวติัผูป่้วยและอาการส าคญั (History and chief complaint) 
(๑.๖)  ภาพถ่ายในช่องปากก่อนการรกัษา 

(๑.๖.๑) ขนาดของภาพ ๔ นิว้  ๖ นิว้ 
(๑.๖.๒) ภาพถ่ายในมมุดงันี ้

- การสบฟันดา้นหนา้ 
- การสบฟันดา้นขา้งซา้ย 
- การสบฟันดา้นขา้งขวา 
- ภาพดา้นบดเคีย้วของฟันบนทัง้หมด 
- ภาพดา้นบดเคีย้วของฟันลา่งทัง้หมด 

(๑.๗)  ภาพรงัสีทัง้ปากก่อนการรกัษา 
(๑.๘)  สิ่งที่พบเห็นทางคลินิกและภาพรงัสี (Clinical and radiographic findings) โดยอาจ

บนัทึกลงใน Chart ซี่ฟันเพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและเขา้ใจไดง้่าย (เอกสาร แนบทา้ย
หมายเลข ๑) 

(๑.๙)  การวินิจฉยั (Diagnosis) โดยระบ ุ
(๑.๙.๑) ฟันที่หายไป 
(๑.๙.๒) ลกัษณะของการบรูณะฟันที่มีอยู่เดิม 
(๑.๙.๓) ความผิดปกติของฟันซี่ต่างๆ 
(๑.๙.๔) สภาพของเนือ้เยื่อปรทินัต ์
(๑.๙.๕) การสบฟัน 
(๑.๙.๖) ลกัษณะความสวยงามอื่นๆ ตวัอย่างเช่น รูปหนา้ รอยยิม้ 
(๑.๙.๖)  การประเมินความเสี่ ยง ต่อการเกิดโรคฟันผุ  (Caries risk 
assessment)  โดยใช้วิ ธีและแบบฟอร์มที่ ได้มาตรฐาน ตัวอย่าง เช่น 
แบบฟอรม์ของ  American Dental Association (ADA) 

(๑.๑๐)  การท านายผลเฉพาะซี่และทั้งปาก ( Individual and overall prognosis) ก่อน
การรกัษา 

(๑.๑๑)  การวางแผนการรกัษา (Treatment plan) 
(๑.๑๒)  การรกัษาต่างๆ (Treatments) 
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(๑.๑๓)  ภาพถ่ายทางคลินิกแสดงขัน้ตอนที่ส  าคญั ของการรกัษาของฟันที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 
๒๑ (ก-ฉ) หรือฟันที่มีการบรูณะใหญ่ๆ ซึ่งอย่างนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย  (๑.๑๓.๑) 
Direct restoration  

  ก. ภาพขัน้ตอนภายหลงัก าจดัรอยผ ุ  
  ข. ภายหลงัการป้องกนัเนือ้เยื่อใน   
  ค. โพรงฟันที่เตรียมเสร็จสิน้   
  ง. ภายหลงัการใส่แมทริกซแ์ละเวดจ ์
 (๑.๑๓.๒) Indirect restoration  
  ก. ภาพขัน้ตอนการเตรียมฟัน (tooth preparation)  
  ข. ภาพภายหลงัการบรูณะชั่วคราว (ถา้มี)  
(๑.๑๔)   ภาพถ่ายในช่องปากภายหลงัการรกัษา ซึ่งมีรายละเอียดตามขอ้ย่อย (๑.๖) 
(๑.๑๕)  ภาพรงัสีของฟันที่ท าการบรูณะทัง้ก่อนและหลงัการรกัษา 
(๑.๑๖)  การท านายผลเฉพาะซี่และทัง้ปากหลงัการรกัษา  
(๑.๑๗) การแนะน าและการดแูลผูป่้วยภายหลงัการรกัษา (Maintenance) 
(๑.๑๘) การติดตามผลการรกัษา (Follow up) เป็นเวลา ๖ เดือน โดยมีภาพถ่ายทางคลินิก

และภาพรงัสีประกอบ 
(๑.๑๙) สรุป (Conclusion)  
 นอกเหนือจากรูปเล่มรายงานแลว้  จะตอ้งส่ง Diagnostic cast ก่อนการรกัษาและ
หลงัการรกัษา รวมทัง้ Diagnostic wax-up cast กรณีเป็นการรกัษาโดยการบูรณะด้วยวิธี
ออ้ม (Indirect restoration) (ถา้มี)  
 กรณีที่การรกัษามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการสบฟัน ควรจะมีการสบ cast 
ในเครื่องจ าลองการสบฟัน (articulator) ดว้ย 

(๒) รายงานผูป่้วยท่ีรกัษาเฉพาะซี่ ประกอบดว้ย 
(๒.๑)  หนา้ปก ระบ ุ
  (๒.๑.๑) ชื่อผูส้อบและวนัที่เสนอผลงาน 

(๒.๑.๒) ชื่อและนามสกลุผูป่้วย 
(๒.๑.๓) ลกัษณะของการบรูณะ 

(๒.๒)  ขอ้มลูสว่นบคุคล 
(๒.๓) สิ่งที่พบเห็นทางคลินิกและภาพรงัสี (Clinical and radiographic findings) 
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(๒.๔)  การวินิจฉยั (Diagnosis) 
(๒.๕)  การท านายผลเฉพาะซี่ก่อนการรกัษา 
(๒.๖) การรกัษา (Treatment) 

(๒.๖.๑)  ภาพถ่ายทางคลินิกก่อนการรกัษา 
(๒.๖.๒) ภาพถ่ายทางคลินิกแสดงขัน้ตอนที่ส  าคัญในการรกัษา ซึ่งอย่างนอ้ย

ตอ้งประกอบดว้ย 
   ก. Direct restoration  
  ๑. ภาพขัน้ตอนภายหลงัก าจดัรอยผ ุ  
  ๒. ภายหลงัการป้องกนัเนือ้เยื่อใน   
  ๓. โพรงฟันที่เตรียมเสรจ็สิน้   
  ๔. ภายหลงัการใสแ่มทริกซแ์ละเวดจ ์
   ข. Indirect restoration  

 ๑. ภาพขัน้ตอนการเตรียมฟัน (tooth preparation)  
 ๒. ภายหลงัการบรูณะดว้ยวสัดบุรูณะชั่วคราว (ถา้มี)  

(๒.๖.๓)  ภาพถ่ายทางคลินิกภายหลงัการรกัษา 
(๒.๗)  ภาพรงัสีของฟันที่ท าการบรูณะทัง้ก่อนและหลงัการรกัษา 
(๒.๘)  การท านายผลเฉพาะซี่หลงัการรกัษา 
(๒.๙) การแนะน าและการดแูลผูป่้วยภายหลงัการรกัษา (Maintenance) 
(๒.๑๐) การติดตามผลการรกัษา (Follow up) เป็นเวลา ๖ เดือน โดยมีภาพถ่ายทางคลินิก

และภาพรงัสีประกอบ 
นอกเหนือจากรูปเล่มรายงานแลว้  จะตอ้งส่ง Diagnostic cast ก่อนการรกัษาและหลังการ

รักษา รวมทั้ง Diagnostic wax-up cast  กรณีเป็นการรักษาโดยการบูรณะด้วยวิธีอ้อม (Indirect restoration)               
(ถา้มี) 

กรณีที่การรกัษามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการสบฟัน ควรจะมีการสบ cast ในเครื่อง
จ าลองการสบฟัน (articulator) ดว้ย 

ขอ้ ๒๔  ภาพถ่ายทางคลินิกและภาพรงัสีที่ส่งมาพรอ้มรายงานจะตอ้งเป็นภาพตน้ฉบับ (Original)              
ซึ่งอาจเป็นภาพถ่ายดิจิตอล (Digital pictures) ทัง้นีต้อ้งไม่มีการตกแต่งและเปลี่ยนแปลงภาพใดๆ ทัง้สิน้ หาก
ตรวจพบจะถือว่าสอบไม่ผ่าน ภาพที่ส่งมาพรอ้มรายงานจะตอ้งเป็นภาพชุดเดียวกับที่ท าการน าเสนอในการ
สอบน าเสนอรายงานผูป่้วย โดยจะตอ้งไม่มีการตกแต่งภาพใดๆ ทัง้สิน้ โดยไม่จ ากดัจ านวนภาพ 
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 ขอ้ ๒๕  ใหผู้ส้มคัรสอบปากเปลา่ จดัท าไฟลข์อ้มลูผูป่้วยที่ไดร้บัการรกัษาแบบองคร์วม
และขอ้มูลของการบูรณะแต่ละวิธีตามขอ้ก าหนดขอ้ ๒๑ ซึ่งประกอบดว้ยรายงานผูป่้วยที่รกัษาแบบองคร์วม 
และรายงานผูป่้วยเฉพาะซี่ ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดขอ้ ๒๒ และขอ้ ๒๓ (กรณีรายงานผูป่้วยที่รกัษาแบบองค์
รวม รวมถึงรายงานการรกัษาผูป่้วยโดยการบูรณะดว้ยวิธีออ้ม ใหจ้ัดท าภาพถ่ายดิจิตอลแสดง Diagnostic 
cast ก่อนการรักษาและหลังการรักษา รวมทั้ง Diagnostic wax-up cast ด้วย) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์                     
วิธีบนัทกึขอ้มลูใหเ้ป็นไปตามประกาศราชวิทยาลยัทนัตแพทยแ์ห่งประเทศไทย และบรรจลุงในกล่องซึ่งระบุชื่อ
ผูย้ื่นสมคัรสอบปากเปลา่ พรอ้มทัง้วนัที่ที่ยื่นสมคัรสอบ แนบมาพรอ้มกบัรายงานผูป่้วยดว้ย  
 ขอ้ ๒๖  ผูส้มัครสอบตอ้งน าเสนอรายงานผูป่้วยประเภทต่างๆ ของงานดา้นทันตกรรมหัตถการต่อ
คณะอนกุรรมการสอบฯ ตามวนั เวลา และสถานที่สอบ ที่ก าหนดโดยประกาศราชวิทยาลยัฯ  
 ข้อ ๒๗  รูปแบบการน าเสนอรายงานผู้ป่วย แนะน าให้ใช้โปรแกรมที่เป็นมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น 
Microsoft PowerPoint โดยก าหนดระยะเวลาการน าเสนอรายงานผูป่้วยทั้งหมดไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที   
และใหผู้ส้มคัรสอบบนัทกึไฟลข์อ้มลูการน าเสนอดงักลา่วในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดขอ้ 
๒๕  ระบชุื่อผูส้อบ พรอ้มวนัที่สอบ มอบใหแ้ก่คณะอนกุรรมการสอบฯ ในวนัที่ท าการสอบปากเปลา่ดว้ย 
 ขอ้ ๒๘  การตอบค าถามความรูเ้ก่ียวกับรายงานผู้ป่วยและความรูท้างวิชาการในสาขาทันตกรรม
หตัถการเป็นการทดสอบความรู ้ความคิดเห็นและประสบการณ ์การแกปั้ญหาอย่างมีเหตผุลตามหลกัการได้
ถกูตอ้งเหมาะสม ค าถามจะครอบคลมุและเก่ียวขอ้งกบัรายงานการรกัษาผูป่้วยประเภทต่าง ๆ ของงานดา้นทนั
ตกรรมหตัถการ โดยก าหนดระยะเวลาในการตอบค าถามประมาณ ๓๐ นาที 
 ขอ้  ๒๙  ก าหนดระยะเวลารวมในการน าเสนอรายงานผูป่้วยและการตอบค าถามทั้งสิน้ประมาณ                
๒ ชั่วโมง 
 ขอ้  ๓๐  ภายหลงัเสร็จสิน้การสอบ คณะอนุกรรมการสอบฯ จะคืนเอกสารและหลกัฐานประกอบการ
สอบใหแ้ก่ผูส้มคัรสอบ ทัง้นีค้ณะอนกุรรมการสอบฯ จะเก็บไฟลข์อ้มลูผูป่้วยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดขอ้ ๒๕ ที่
บนัทกึไฟลข์อ้มลูการน าเสนอรายงานผูป่้วยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดขอ้ ๒๗ ไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
หมวดที ่๗ 

การประเมิน การให้คะแนน  
 
 ขอ้  ๓๑  คะแนนการสอบขอ้เขียน มีดงันี ้

(๑)  ความรูท้างวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์ืน้ฐาน หรือวิทยาศาสตรพ์ืน้ฐานที่เก่ียวขอ้งกบัสาขา
ทนัตกรรมหตัถการ คิดเป็นรอ้ยละ ๓๐ 
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(๒)  ความรูก้ารสอบจรรยาบรรณในวิชาชีพ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐ 
(๓)  ความรูท้างวิชาการในสาขาทนัตกรรมหตัถการ คิดเป็นรอ้ยละ ๖๐ 

 ขอ้ ๓๒  คะแนนการสอบปากเปล่า พิจารณาจาก  การรกัษาผูป่้วยที่รกัษาแบบองคร์วมและผูป่้วยที่ท า
การรกัษาในแต่ละลกัษณะงานบูรณะฟันตามขอ้ก าหนดขอ้ ๒๑ ขอ้ย่อย ก. ถึง ฉ. รวมทัง้สิน้ ๗ งานการรกัษา 
โดยในแต่ละการรกัษามีคะแนน ดงันี ้

(๑)  การส่งรายงานและไฟลข์้อมูลผู้ป่วยที่รักษาแบบองค์รวม และรายงานผู้ป่วยที่รักษา
เฉพาะซี่ รวมถึงสิ่งประกอบต่างๆ คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐  

(๒) การน าเสนอรายงานผูป่้วยที่รกัษาแบบองคร์วม และรายงานผูป่้วยที่ท าการรกัษาในแต่
ละลกัษณะงานการบรูณะฟัน คิดเป็นรอ้ยละ ๒๐  

(๓)  คณุภาพของผลงานการรกัษาผูป่้วยที่รกัษาแบบองคร์วม และผลงานการรกัษาผูป่้วยใน
แต่ละลกัษณะงานการบูรณะฟัน รวมถึงการตอบค าถามความรูท้างวิชาการและความรู้
เก่ียวกบัรายงานผูป่้วยในแต่ละลกัษณะงานการบรูณะฟัน คิดเป็นรอ้ยละ ๗๐  

 
หมวดที ่๘ 

การตัดสินผล 
 

 ขอ้ ๓๓  เกณฑก์ารตดัสินว่าผูส้มคัรสอบผ่าน ถือคะแนนรอ้ยละ ๗๕ เป็นเกณฑต์ดัสินผลผ่านการสอบ
ขอ้เขียน และถือคะแนนรอ้ยละ ๗๕ ของการรกัษาผูป่้วยที่รกัษาแบบองคร์วม ร่วมกับถือคะแนนรอ้ยละ ๗๕ 
ของการรกัษาผูป่้วยในแต่ละลกัษณะงานบูรณะฟันตามขอ้ก าหนดขอ้ ๒๑ ขอ้ย่อย ก. ถึง ฉ. เป็นเกณฑต์ัดสิน
ผลผ่านการสอบปากเปล่า ผูท้ี่สอบไม่ผ่านไม่ว่าการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสองส่วน 
จะต้องยื่นค าขอสอบข้อเขียน และ/หรือ สอบปากเปล่าใหม่ พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของ               
ราชวิทยาลยัฯ  
 ขอ้ ๓๔  ผลสอบผ่านของการสอบขอ้เขียน หรือสอบปากเปลา่ และ/หรือการสอบอ่ืน ๆ ใหเ้ก็บสะสมผล
การสอบไวไ้ดใ้นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นบัแต่วนัที่ประกาศผลสอบ โดยใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะอนกุรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ก าหนด โดยอนมุติัจากราชวิทยาลยัฯ 
 ขอ้ ๓๕  กรณีผูส้มคัรที่ไดร้บัการตดัสินผลไม่ผ่านการสอบปากเปล่า เนื่องจากคะแนนการรกัษาผูป่้วย
ในงานบรูณะบางงานไม่ถึงรอ้ยละ ๗๕ ตามเกณฑท์ี่ระบไุวใ้นขอ้ก าหนดขอ้ ๓๒ ผูส้มคัรสามารถใชง้านบูรณะที่
ไดร้บัคะแนนผ่านเกณฑร์อ้ยละ ๗๕ จากการสอบครัง้ก่อนหนา้ มาใชป้ระกอบในการสมคัรสอบใหม่ ได ้ทัง้นีผ้ล
สอบผ่านในบางงานบรูณะดงักลา่วนัน้ ใหเ้ก็บสะสมผลการสอบไวไ้ดใ้นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี 
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 ขอ้ ๓๗  ใหค้ณะอนุกรรมการสอบฯ รายงานผลการสอบต่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขา
ทนัตกรรมหตัถการพิจารณา เพื่อน าเสนอผลการสอบเพื่ออนมุติับตัรและวฒุิบตัรดงักล่าวต่อราชวิทยาลยัฯ และ
ทนัตแพทยสภา ในการพิจารณาอนมุติั  

ขอ้ ๓๘  ผูท้ี่จะไดร้บัอนุมัติบัตรและวุฒิบัตรในสาขาทันตกรรมหัตถการ จะตอ้งสอบผ่านการสอบ
ขอ้เขียนและการสอบปากเปล่า และ/หรือ ร่วมกบัการสอบอ่ืนๆ (ถา้มี) และ งานวิจยัจะตอ้งไดตี้พิมพห์รือไดร้บั
การยอมรบัใหตี้พิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติที่มีคณุภาพตามเกณฑท์ี่คณะกรรมการการอดุมศึกษา
ก าหนด  ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อก าหนดข้อ ๗ ข้อย่อย (๑) แห่งระเบียบนีจ้ะต้องสอบผ่านการสอบ                 
ปากเปลา่ และ/หรือ รว่มกบัการสอบอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ วันที่  ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

     ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ 
   ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 


