
 

EG1/ทัน 

เอกสารที่ผูขอประเมินผลงานสายงานทันตแพทย  
สาขาทันตกรรมตองดําเนินการจัดทําเพื่อสงสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คือ 

ผูขอประเมนิระดับ 7  และ 8  จะตองจัดทํา 
 1. เอกสารประกอบการคัดเลอืกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน(ชุดสําเนา)    จํานวน   1   ชุด 
 2. แบบประเมนิผลงาน                          จํานวน   6   ชุด 
 3.ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพือ่พัฒนาหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น   จํานวน   6   ชุด 
              4.เอกสารวิชาการ (Full paper)            จํานวน   6   ชุด 
                   กรณีระดับ 7  เสนอ 1 เร่ือง , ระดับ 8  (ถาเลือกกรณีศึกษา หรือวิเคราะห วิจารณ ใหเสนอ 2 เร่ือง 
                  โดยเขาเลมรวมเปน 1 เลม  จํานวน 6 ชดุ ) 
             5. เอกสารการเผยแพรผลงาน (เฉพาะระดับ 8 )                                                        จํานวน   6   ชุด 

สําหรับเอกสารวิชาการ  (Full paper) สามารถเลือกจัดทําได  3  แบบ  คือ 
ผลงานวิชาการ ระดับ 7 ระดับ 8 หมายเหตุ 

 
1. ผลงานวิจัย   หรือ 
2. กรณีศึกษา    หรือ 
 
3.    ผลงานวิเคราะห วจิารณ  

1 เร่ือง 
1 เร่ือง 

 
1 เร่ือง 

1 เร่ือง 
2 เร่ือง 

 
2 เร่ือง 

 
   (โดย Case  report  ที่นําเสนอตองเปน          
ผูปวยคนละรายกัน)สําหรับระดับ 8           
อาจเลือกเสนอ กรณีศึกษา 1 เร่ือง และ
ผลงานวิเคระหวิจารณ 1 เร่ือง 

 
-     การเผยแพรผลงาน      -      / ตองทําการเผยแพร 1 เร่ือง โดยรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่งทีม่ีองคกรรองรับ ในระดับ
จังหวัด 

                    (โดยใหแสดงหลักฐานการเผยแพรดังนี้ คือ หนังสือรับรองการเผยแพร Present  ผลงานวิชาการ        
จากหนวยงานระดับจังหวัดที่จัด เชน  จากคณะกรรมการผูจัด หรือจากประธานเครือขาย/ประธาน
ชมรมทันตแพทยระดับประเทศ/เขต/ภาค/จงัหวัด  และตองมีเอกสารประกอบการเผยแพร เชน
เอกสารประกอบการบรรยาย ,วารสาร  หรือ จุลสาร  
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เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลท่ีจะเขารับการประเมินผลงาน 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

………………………………..(ชื่อ/สกุล)……………………………………. 
ตําแหนง………………     ตําแหนงเลขท่ี.................................. 

 
 

…………………………(สวนราชการ)………………………………. 
 
 
 
 
 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง……………ตาํแหนงเลขท่ี …………………… 
………………………………(สวนราชการ)…………………………………. 
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แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคล 
ช่ือ…………………………………………………………………………………………………… 
ขอรับการคัดเลือกเพื่อแตงตัง้ใหดํารงตําแหนง……………………………………………………… 
ตอนที่ 1 รายการประเมิน  คะแนนเต็ม คะแนน 

ท่ีไดรับ 

1.  ความรับผดิชอบ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
       -  เอาใจใสในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและหรอืงานที่เกี่ยวของ
อยางมีประสิทธิภาพ 
       -  ยอมรับผลงานของตนเองทั้งในดานความสําเร็จและความผิดพลาด 
       -  พัฒนาและปรับปรุงงานในหนาที่ใหดียิ่งขึ้นและหรือแกไขปญหา
หรือขอผิดพลาดที่เกิดขึน้ เชน งานใดที่สําเร็จและไดรับผลดีแลวก็พยายาม
ปรับปรุงใหดียิง่ขึ้นไปอกีเรื่อย ๆ  หรืองานใดที่พบวามีปญหาหรือขอผิดพลาด 
ก็พยายามแกไขไมละเลยหรอืปลอยทิ้งไวจนเกิดปญหาเชนนั้นซ้ํา ๆ อีก 
2.  ความคิดริเร่ิม พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
        - คิดคนระบบ แนวทาง วิธีดําเนนิการใหม ๆ เพื่อประสิทธิผลของงาน 
        -  แสดงความคิดเห็นใหขอเสนอแนะอยางสมเหตุสมผลและสามารถ
ปฏิบัติได 
            -  แสวงหาความรูใหม ๆ  เพิ่มเติมอยูเสมอโดยเฉพาะในสายวิชาชีพ/งานของตน 
       -  ตรวจสอบ ปรับปรุง แกไข หรือดัดแปลงวิธีทํางานใหม ี
ประสิทธิภาพและกาวหนาอยูตลอดเวลา 
       -  สนใจในงานที่ยุงยากซับซอน 
       -  มีความไวตอสถานการณหรือความฉับไวในการรบัรูส่ิงเราภายนอก 
3.  การแกไขปญหาและการตัดสินใจ พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
        -  วิเคราะหหาสาเหตกุอนเสมอเมื่อประสบปญหาใด ๆ 
        -  วิเคราะหลูทางแกปญหา โดยมีทางเลือกปฏิบัติไดหลายวิธี 
        -  เลือกทางปฏิบัติในการแกปญหาไดถูกตองเหมาะสม 
     -  ใชขอมูลประกอบในการตัดสินใจและแกปญหา (ไมใชความรูสึกของ
ตนเอง)  
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ตอนที่ 1 รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ 
ไดรับ 

4.  ความประพฤต ิพิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  รักษาวินยั และมนี้ําใจเอื้อเฟอเผ่ือแผ 
     -  มีกิริยาวาจาสุภาพ ออนโยน 
     -  มีความประพฤติสวนตวัที่เหมาะสมและควบคุมอารมณได 
     -  ปฏิบัติงานอยูในกรอบของขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ 
ขาราชการพลเรือนและวิชาชพีของตน 
     -  มีความซือ่สัตยสุจริต 
5.  ความสามารถในการสื่อความหมาย พิจารณาจากพฤตกิรรม เชน 
     -  ส่ือสารกับบุคคลตาง ๆ เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ผูรับบริการ
และผูที่เกีย่วของไดดี โดยเขาใจถูกตองตรงกัน 
     -  ถายทอดและเผยแพรความรูทางวิชาการใหผูอ่ืนเขาใจไดอยางชัดเจน
โดยใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม 
6.  การพัฒนาตนเอง พิจารณาจากพฤติกรรม เชน 
     -  ติดตาม ศึกษา คนควาความรูใหม หรือส่ิงที่เปนความกาวหนา 
ทางวิชาการ/วชิาชีพอยูเสมอ 
    -   สนใจและปรับตนเองใหกาวทนัวิทยาการใหม ๆ ตลอดเวลา 
    -   นําความรูและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 
7.  การทํางานรวมกับผูอ่ืน 
     -  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 
     -  ใหความรวมมือในการปฏิบัติงานกับผูอ่ืน 
     -  เคารพในสิทธิของผูอ่ืน 
     -  มีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงาน 
8.  ความเสียสละ 
     -  การอุทิศเวลาใหงาน 
     -  สามารถชวยเหลือหนวยงานขององคกรอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก
องคกรทั้งงานโดยตรงและงานที่เกี่ยวของอื่นๆ  
    -  การไมเกีย่งงาน 
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ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
 
ความเห็นของผูประเมิน 
                       (         )  ผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมไมต่ํากวารอยละ 60) 
                       (         ) ไมผานการประเมิน (ไดคะแนนรวมต่ํากวารอยละ 60) 
                                   (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………… 
                                   …………………………………………………………………………………. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
                                   ………………………………………………………………………………….. 
 
                                                                       (ลงชื่อผูประเมิน)……………………….. 
                                                                                                 (……………………….) 
                                                                                 (ตําแหนง)………………………….. 
                                                                                         วนัที่……….เดอืน…………พ.ศ.…. 
ความเห็นของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
                       (          ) เห็นดวยกับการประเมินขางตน 
                       (          ) มีความเห็นแตกตางจากการประเมนิขางตน ในแตละรายการ ดงันี้……………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                    …………………………………………………………………………………. 
                                                                                                           
                                                                          (ลงชื่อผูประเมิน)………………….…….. 
                                                                                                    (……….………………..) 
                                                                                     (ตําแหนง)……………………… 
                                                                                            วันที…่…..เดอืน……..พ.ศ……. 
 
หมายเหตุ  กรณีที่ผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับเห็นสมควรใหผานการประเมิน ใหนําเสนอผลงานเพื่อขอรับการคัดเลือกได 
 
 

 - 4 - 



EG1/ทัน 

 
 
 
ตอนที่ 2 สรุปความเห็นในการประเมิน 
ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 (กรณีที่ความเห็นของผูบังคับบัญชาทั้ง 2 ระดับแตกตางกัน) 
                      
                    (         ) ผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)………………………………………………. 
                                 ……………………………………………………………………………….. 
                                 ………………………………………………………………………………. 
                                  ……………………………………………………………………………… 
                     (         ) ไมผานการประเมิน (ระบุเหตุผล)…………………………………………… 
                                ……………………………………………………………………………….. 
                                ……………………………………………………………………………….. 
                                ………………………………………………………………………………… 
                               …………………………………………………………………………………. 
                               …………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                         (ลงชื่อผูประเมิน)……………………….. 
                                                                                                                    (……………………….) 
                                                                                           (ตําแหนง)……………………………… 
                                                                                           วันที…่…เดือน……………พ.ศ……… 
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แบบเสนอผลการปฏิบตัิงานเพื่อขอรับการคัดเลือก 
 
ขอมูลสวนบุคคล 
1.  ช่ือ (ผูขอรับการคัดเลือก)……………………………………………………………………….. 
2.  ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………….ตําแหนงเลขที่………………… 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
    ดํารงตําแหนงนี้เมื่อ......................................................................................................................  
     อัตราเงินเดอืนปจจุบัน………………………..บาท 
3 .ขอรับการคัดเลือกเพื่อประเมินในตําแหนง……………………ตําแหนงเลขที่ ………………. 
     สวนราชการ……………………………………………………………………………………. 
   …………………………………………………………………………………………………. 
4.  ประวัติสวนตัว (จาก ก.พ. 7) 
     เกิดวันที่ ………..เดือน…………………………..พ.ศ…………………… 
     อายุตัว………………ป……………เดือน 
     อายุราชการ…………ป……………เดือน 
5. ประวัติการศึกษา 
     คุณวุฒแิละวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
   (ปริญญา/ประกาศนยีบัตร) 
     …………………………… 
     …………………………… 

 
……………………………. 
…………………………….. 

 
…………………… 
…………………… 

6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต………………………..) 
      เลขที่ใบอนุญาต…………………………………………………. 
      วันออกใบอนุญาต…………………วนัหมดอาย…ุ………………….. 
7. ประวัติการรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบนั แสดงเฉพาะที่ไดรับแตงตัง้ใหดํารง    

    ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงาน ตาง ๆ     ,เมื่อมี 
          การ ยาย  หรือลาศึกษา    พรอมแนบสําเนา  ก.พ . 7  และสําเนาใบประกอบวิชาชีพมาในภาคผนวก)          
    วัน  เดือน ป          ตําแหนง     อัตราเงินเดอืน       สังกัด 
 
……………….. 
……………… 

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

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

 
....................................... 
……………………….. 
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8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (นําเสนอยอนหลัง 2 ป และตองสอดคลองกับผลงานยอนหลัง) 
   ป                                         ระยะเวลา                       หลักสูตร                               หนวยงานที่จดัอบรม 
...................                           ....................                  ......................                           ...................... 
..................                            ....................                  ......................                           ....................... 
9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน               
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
10.  ผลการดําเนินงานที่ผานมา 
       10.1  ผลการปฏิบัติงานในชวง 3 ป ที่ผานมา 
             -  สรุปผลการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก/ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
                (โดยสรุปเฉพาะบทบาทหนาที่หลักและภารกิจสําคัญ) 
      10.2  ผลงานที่จะสงประเมิน  
           ( กรณี ระดับ 8  ถาเลือกเสนอกรณีศึกษา หรือผลงานวิเคราะหวิจารณใหนําเสนอ 2 เร่ือง 
            - ช่ือผลงาน 
                   -     เคาโครงเรื่องโดยยอ (สรุปเฉพาะสาระสําคัญ/ประเด็นของเรื่อง/ที่มา/ส่ิงที่ศึกษาและผลที่ไดโดยสังเขป) 
                   -      สัดสวนของผลงานในสวนที่ผูขอรับการคัดเลือกปฏิบัติ/รายชื่อผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี) 
                 (ระบุช่ือผูรวมจัดทําพรอมสัดสวนที่ดําเนินการ) 
        10.3  ขอเสนอแนวคดิเพื่อพัฒนางาน/วิธีการเพื่อปรับปรุงงาน  
 (ใหเสนอแนวคิดโดยสังเขปเพื่อตนเอง และหนวยงานอาจนําไปใชปรับปรุง/พัฒนางาน) 
  
                       ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
                                                                                                                                                   (ลงชื่อ.)........................................................(ผูขอรับการคัดเลือก) 
                                                                                                                                                                   (.........................................................) 
                                                                                                                                                         วันที.่....................เดือน.................พ.ศ................. 
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11. คํารับรองของผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน 
    ไดตรวจสอบขอความของ 
       ที่เสนอขอรับการคัดเลือกแลวเห็นวาถูกตองตามความเปนจริงทุกประการ                                                                     

                                                                                              
                                                                                                ลงชื่อ............................................... 
                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                                                          ............./................/................ 

 
12.  คํารับรองของผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป 1 ระดับ 
 

                                                                                                
                                                                                             ลงชื่อ............................................... 

                                                                                                         (..............................................) 
                                                                                               ตําแหนง........................................... 
                                                                                                          ............./................/................ 
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13.  สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบคุคล 
การพิจารณาคดัเลือกบุคคลเพื่อประเมินแตงตั้งให ดํารงตาํแหนง…………….ระดับ…………… 

ช่ือ………………………………………………………………………………………………………… 
ตําแหนง…………………………………………ตําแหนงเลขที…่……………………………………….
สวนราชการ………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอผลงานเพื่อรับการคดัเลือกแตงตั้งในตําแหนง…………………………………………………… 
ตําแหนงเลขที่ ………………สวนราชการ………………………………………………………………. 
1. คุณสมบัติของบุคคล 
1.1 คุณวุฒกิารศึกษา 
(       ) ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง (         ) ไมตรงแต ก.พ.ยกเวนตาม ม.56 
1.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถากําหนดไว) 
(       )ตรงตามที่กําหนด เลขที่ …………..                (          ) ไมตรงตามที่กําหนด 
1.3 ระยะเวลาการดํารงตําแหนง 
(       ) ครบตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนง (      )ไมครบแตจะครบในวันที…่…………… 
1.4 ระยะเวลาขั้นต่ําในการดาํรงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง 
(ใหรวมถึงการดํารงตําแหนงในสายงานอืน่ที่เกี่ยวของหรือเคยปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่วของหรือเกื้อกูลดวย) 
(     ) ครบตามที่ ก.พ. กําหนด (     )ไมครบ/สงใหคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณา(   )สาขาพยาบาลศาสตร 
                                          สงใหคณะกรรมการประเมิน 
                                                                                                                                                ผลงานพิจารณา 
2.  การประเมนิคุณลักษณะของบุคคล 
(           ) ผาน การประเมิน              (           ) ไมผานการประเมินเหตุผล……………………………… 
3. สรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปได     (         )   ไมอยูในหลักเกณฑเนื่องจาก……………. 
(       ) อยูในหลักเกณฑที่จะดําเนินการตอไปไดแตตองใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องระยะเวลาขั้นต่ําใน
การดํารงตําแหนง 

 
            ลงชื่อ…………………………..บุคลากรหรือผูรับผิดชอบการเจาหนาที ่

                                                      (……………………………) 
                                                       ………/…………/………… 
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14.  ผลการพจิารณาคัดเลือกบุคคล 
 ช่ือผูขอรับการคัดเลือก................................................................................................................ 

14.1  กรณีตําแหนงเลื่อนไหล 
(         ) ไดรับการคัดเลือกใหสงผลงานประเมิน 

 (         ) ไมไดรับการคัดเลือก 
  ระบุเหตุผล........................................................................................................................ 
                          ........................................................................................................................................... 
             ลงชื่อ.................................................ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52                               
                                                            (................................................) 
                                                            ............/...................../...............     
             14.2  กรณีนอกเหนอืจาก 14.1 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหสงผลงานประเมิน 
             (         )  ไดรับการคดัเลือกใหยาย/โอน/บรรจุกลับไดโดยไมตองสงผลงานประเมิน 
             (         )   ไมไดรับการคัดเลือก 
                               ระบุเหตผุล................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................    
                                                    ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการคัดเลือก 
                                                            (...............................................) 
                                                              ............../.............../................. 
                                       
15.  ผลการพจิารณาของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 
 (          ) เห็นชอบ 
 (          ) มีความเห็นแตกตาง  เนื่องจาก .......................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
    ลงชื่อ......................................................                     
                                                              (.....................................................) 
                                                   ................/..................../................ 
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(  ตัวอยางปก ) 
 

แบบประเมินผลงาน 
ของ 

  
 
 

..........................................(ชื่อผูจัดทํา).................................. 
ตําแหนง……….ตําแหนงเลขที่………………………. 

สวนราชการ…………………………. 
 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ตําแหนง...........................ตําแหนงเลขที่............................. 

สวนราชการ.................................... 
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คํานํา 

 …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
(กลาวถึงความเปนมาโดยยอถึงสาเหตุที่ทํารายงานผลการดําเนินงานที่ผานมาประโยชนที่คาดวาจะไดรับ และ
ขอบคุณผูใหความชวยเหลือ (ถามี))……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
      ช่ือ………………………………….. 

      เดือน/ป…………………………….. 
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สารบัญ 
 

หัวขอ         เลขหนา 
................        ............... 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. ช่ือ (ผูขอรับการประเมิน)……………………………………………………………………………… 
2. ตําแหนง (ปจจุบัน)…………………………………………………………………………………….. 

งาน/ฝาย/กลุม………………………………………………………………………………………….. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………………กรม……………………………………. 
ดํารงตําแหนงนี้วันที…่………..เดือน……………………..พ.ศ……………………………………… 
อัตราเงินเดือนปจจุบัน……………บาท  

3. ขอประเมินเพือ่แตงตั้งใหดํารงตําแหนง…………………ดาน…………….ตําแหนงเลขที่………….. 
งาน/ฝาย/กลุม…………………………………………………………………………………………. 
กอง/ศูนย/สวน/สํานัก………………………………… ……กรม……………………………………. 

4. ประวัติสวนตวั (จาก ก.พ. 7) 
                  เกดิวันที…่……เดือน…………………….พ.ศ……………………. 
                  อายุตัว……………………ป…………………..เดือน 
                  อายุราชการ……………………ป…………………..เดือน 
5.  ประวัติการศึกษา 

คุณวุฒแิละวิชาเอก ปที่สําเร็จการศึกษา สถาบัน 
(ประกาศนยีบตัร)……………………… 
(ปริญญา)……………………………… 

…………………………… 
…………………………… 
 

……………………………………
…………………………………… 
 

6.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถามี) (ช่ือใบอนุญาต…………………(พรอมแนบสําเนา)…………………….. 
     วันออกใบอนุญาต………………………………………….วันหมดอาย…ุ…………………………………. 
7.  ประวัติรับราชการ (จากเริ่มรับราชการจนถึงปจจุบัน แสดงเฉพาะทีไ่ดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับ 

สูงขึ้นแตละระดับ และการเปลี่ยนแปลงในการดํารงตําแหนงในสายงานตาง ๆ เมื่อมีการยาย หรือ ลาศึกษา 
พรอมแนบสําเนา ก.พ. 7 และสําเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ มาในภาคผนวก 

วันเดือนป ตําแหนง อัตราเงินเดือน สังกัด 
………………………….. 
…………………………. 
 

……………………………. 
……………………………. 
 

……………………
…………………… 
 

………………………… 
………………………… 
 

หมายเหต ุ  - กรณีมีการยายใหระบุชวงเวลาที่ยายใหตรงกับประวัตกิารรับราชการและผลงานยอนหลัง 2 ป 
  - กรณีปฏิบัตงิานไมตรงกับตําแหนงใหระบุในชองสังกดั “ปฏิบัติงานจริงที่สวนราชการใด” 
  - กรณีมกีารลาศึกษาใหระบชุวงเวลาที่ลาตัง้แต………..ถึง………. และวันที่กลับมารายงานตวั 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล (ตอ) 
8.  ประวัติการฝกอบรมและดูงาน (ใหนําเสนอยอนหลัง  2  ป และตองสอดคลองกับผลงาน
ยอนหลัง)  

ป ระยะเวลา หลักสูตร สถาบัน 
………………… 
………………… 
………………… 

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

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

………………………
……………………… 
………………………. 

9.  ประสบการณในการปฏิบัติงาน (เคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับอะไรบางทีน่อกเหนือจากขอ 7 เชน เปน
หัวหนาโครงการ หัวหนางาน กรรมการ อนุกรรมการ วทิยากร อาจารยพิเศษ เปนตน) 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
10.  หนาที่ความรับผิดชอบปจจุบัน……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………(โดยใหนําเสนอรายละเอยีดในหวัของานดานบริหาร, ดานบริการ, สงเสริมปองกัน, 
,วิชาการ และอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย)……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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จพ.ทันตสาธารณสุข

ท่ัวไป เฉพาะทาง(วุฒิการศึกษา)
2548 10 3 6-ป.บัณฑิตทันตกรรม-

 1 ต.ค.47 - 30 เม.ย.48        ประดิษฐ.........คน
(รพ. ..............................)  - วุฒิบัตรศัลยศาสตร-

    ชองปากฯ .......คน ฯลฯ
 1 พ.ค.48 - 30 ก.ย.48 10 3 7
(รพ. ...............................)

2549
 1 ต.ค.48 - 30 ก.ย.49
(รพ. ...............................)

1.  กรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติงาน  ป 25 ........เดือน ........................ถึงเดือน ...................ปฏิบัติงานที่ ............................................
ป 25 ........เดือน ........................ถึงเดือน ...................ปฏิบัติงานที่ ............................................

2. กรณีมีการลาศึกษาตอสาขา ......................สถาบัน.....................ป 25 .......เดือน........................ถึงเดือน......................
   ป 25 .......เดือน........................ถึงเดือน......................

3. ลาคลอดบุตร/ลาบวช เดือน/ป ................................ถึง.................................
4. ลาปวย นอนพักรักษา (เกินวันที่กําหนด)   เดือน/ป ................................ถึง....................................

หมายเหตุ  จํานวนทันตแพทยท่ีปฏิบัติงานจริง  หมายถึง จํานวนอัตรากําลังทันตแพทยที่ปฏิบัติงานจริง ณ โรงพยาบาลนั้น
                   โดยไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอและผูที่ไปชวยราชการที่อ่ืน

EG1/ทัน

ทันตแพทย
ปฏิบัติงานจริง

ตัวอยาง
ช่ือสถานที่   
ปฏิบัติงาน

ปงบประมาณ
จํานวน จํานวน

ลาศึกษา
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เฉพาะตัว   เฉพาะตัว   
เดือน......ถึงเดือน... เดือน....ถึงเดือน...

ขอมูลท่ัวไป
1. ผูมารับบริการทันตกรรมทั้งหมด ราย

งาน
2. การใหบริการทันตกรรมผูปวยใน ราย

งาน
3. การใหบริการทันตกรรมนอกเวลา ราย
    ราชการ งาน

ใหนําเสนอเฉพาะ 3 หัวขอนี้เทานั้น

หมายเหต ุ      1.  แบบฟอรมนี้ใชเฉพาะตําแหนงที่เกณฑสาขากําหนดใหเสนอผลงานยอนหลัง  2  ป
                        2. ผลงานยอนหลัง  2  ป  ใหเสนอผลงานที่ตรงกับหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง
โดยเสนอผลงานยอนหลัง  2  ป  ถัดจากปที่สงคําขอประเมิน เชน สงคําขอประเมินในปงบประมาณ 2551 ผูขอประเมิน
ตองเสนอผลงานของปงบประมาณ 2549,2550 เปนตน  กรณีท่ีระหวางปดังกลาวไดรับอนุญาตใหลาศึกษา  ใหเวนระยะเวลา
ท่ีไดลาศึกษา โดยใหเก็บผลงานเฉพาะตัวแสดงตามระยะเวลาที่ปฎิบัติงานจริง ,ผลงานของหนวยงานแสดงเต็มปงบประมาณ
และใหเสนอผลงานของปงบประมาณถัดไปแทน  เชน ลาศึกษา 1 มิ.ย.48 - 31 พ.ค. 50 สงผลงานปงบประมาณ 51   ฉะนั้นตอง
ใหนําเสนอผลงานป 47 เต็มปงบประมาณ, ผลงานเฉพาะตัวป 48  ใหนําเสนอชวงกอนลาศึกษาชวง 1 ต.ค.47- 31 พ.ค.48 , ป 50 
เก็บผลงานเฉพาะตัว ชวงที่กลับจากลาศึกษา 1 มิ.ย.50- 30 ก.ย.50 และ โดยผลงานของหนวยงานตองนําเสนอเต็มปงบประมาณทุกป

EG1/ทัน

ผลการปฏิบัติงานยอนหลัง  2  ป
ปงบประมาณ ........................ 

รพ. ..............................

กลุมงาน
ลักษณะงานดานบริการ / ปฏิบัติ หนวยนับ

ปงบประมาณ ........................ 
รพ. ..............................

กลุมงาน
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                                                                         ตัวอยาง 
ผลสาํเรจ็ของงานเชิงปริมาณ 

 
  พ.ศ..…….. พ.ศ………. 

งาน หนวย
นับ 

หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว 

ตวัอยาง  5. งานรกัษาคลองรากฟน 
5.1 รักษาคลองรากฟน 1 
      -      การทํา pulp capping ฟนแท 

- pulpotomy ฟนแท 
- การเจาะระบายหนองทางตัวฟน 
- ฯ ล ฯ 

5.2 รักษาคลองรากฟน 2 (เจาะฟนเพื่อรักษา 
      คลองรากฟน) 
5.3 รักษาคลองรากฟน 3 (การขยาย,การลาง, 
      การใส Dressing หรือ Ca(OH)2  
      ในคลองรากฟนรากเดียว) 
5.4  รักษาคลองรากฟน 4 (การขยาย,การลาง, 
      การใส Dressing หรือ Ca(OH)2  
      ในคลองรากฟนหลายราก) 
5.5 รักษาคลองรากฟน 5 
      - อุดคลองรากฟนหนา 
5.6 รักษาคลองรากฟน 6 
      - อุดคลองรากฟนกรามนอย 
5.7 รักษาคลองรากฟน 7 
     - อุดคลองรากฟนกราม 

 
งาน/ซี่ 

 
 
 
 

งาน/ซี่ 
 

งาน/ซี่ 
 
 

 งาน/ซี่ 
 
 
 งาน/ซี่ 
 
 งาน/ซี่ 
 
 งาน/ซี่ 
 

    

หมายเหตุ  ใหเสนอผลงานเดนเฉพาะสาขา  ตองลงขอมลูใหครบทกุหัวขอของรายงาน  โดยแจกแจงรายละเอียด        
                  ใหครบทุกหัวขอหัตถการตามแบบรายงานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด  โดยดรูายละเอียดไดใน            

ภาคผนวก และตองสอดคลองกับผลงานวชิาการทีน่ําเสนอ 
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                                                             ตัวอยาง 
          ผลสําเรจ็ของงานเชิงปริมาณ   (ตอ) 

 
  พ.ศ..…….. พ.ศ………. 

งาน หนวยนับ หนวยงาน เฉพาะตัว หนวยงาน เฉพาะตัว 
5.8 รักษาคลองรากฟน 8 การอุดคลองรากฟน 
     - One Visit-RCT 
     - Retreatment/Close Sinus Opening  
(ในกรณีทีใ่ชเวลาในการรักษามากกวา 2 ครั้ง) 
     - Removal of Broken Instrument 
     - Pulp Obliteration 
     - Perforation 
     - Root Resorption 
     - Apexification 
     - Treatment of Traumatized teeth 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งาน/ซี่ 
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ตัวอยาง 
ตอนที่ 2 ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานทีผ่านมา  

(ระดับ 8 ถาเลือกนําเสนอกรณีศึกษา หรือ ผลงานวิเคราะหวิจารณ ใหนําเสนอ 2 เร่ือง) 
1. ช่ือผลงาน……………………………………………………………………………   
(ใหนําเสนอเปน 1.  ผลงานวจิัย  หรือ 
                           2.  กรณีศึกษา หรือ 
                           3.  ผลงานวิเคราะหวิจารณ 
2. ระยะเวลาที่ดําเนินการ…(ใหระบุ วัน /เดือน/ป/พ.ศ.ที่ดําเนินการรักษา ในกรณีเปนรายงาน

ผูปวยใหระบุ  HN.)   -  สําหรับผูสงประเมิน ระดับ 7  ผลงานที่นาํเสนอตองจัดทําขึ้นขณะที่
ดํารงตําแหนงระดับ 6 

                         -  สําหรับผูสงประเมิน ระดบั 8  ผลงานทีน่ําเสนอตองจดัทําขึ้นขณะที่ดํารง 
ตําแหนงระดบั 7 

3. ความรูทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใชในการดําเนนิการ (เฉพาะประเด็นสําคัญ) 
1……………………………………………………………………………………… 
2……………………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………………… 

4. สรุปสาระและขั้นตอนการดําเนินการ……(ถาเปนรายงานผูปวยใหกลาวถึงขั้นตอนใน       
การรักษาในแตละสาขาและใหรายงานใหถูกตองตามหลักวิชาการและรายละเอยีดขัน้ตอน 
การรักษาอยูในหนา 25  เฉพาะในสวนของการรายงานผูปวย ไมเกิน 2 หนากระดาษ A 4) 

 …………………………………………………………………………………………… 
 5.   ผูรวมดําเนนิการ (ถามี) 1………………………สัดสวนของผลงาน…………………. 
                                                         2………………………สัดสวนของผลงาน………………… 
              6.  สวนของงานที่ผูเสนอเปนผูปฏิบตัิ (ระบุรายละเอียดของผลงานพรอมทั้งสดัสวนของผลงาน) 

…………………………………………………………………………………………… 
 7. ผลสําเร็จของงาน(คุณภาพ)………………………………………………………….. 
 ……..  (การสรุปผลสําเร็จผลงานวิจยั ,กรณีศึกษา หรือ ผลงานวิเคราะหวิจารณ)…… 

………………………………………………………………………………………….. 
 8.  การนําไปใชประโยชน………………………………………………………………. 
 ……………………(ใหเขยีนในเชิงวิชาการ)…………………………………………… 
            …………………………………………………………………………………………… 
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               9. ความยุงยากในการดําเนินการ/ปญหา/อุปสรรค………………………………………… 
 ……………………(ใหเขยีนในเชิงวิชาการ)………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………………… 
              10.  ขอเสนอแนะ………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………... 
              ……………………………………………………………………………………………… 
  ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
      ลงชื่อ………………………………ผูเสนอผลงาน 
              (……………………………..) 
                     ……../………../………. 
  ขอรับรองวาสัดสวนหรือลักษณะงานในการดําเนินการของผูเสนอขางตนถูกตองตรงกับ 
              ความเปนจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ……………………………. 
          (…………………………….)  (…………………………….) 
  ผูรวมดําเนินการ           ผูรวมดําเนินการ 
  ……../…………./……….  ………/………../………… 
  
 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 ลงชื่อ……………………………..  ลงชื่อ…………………………….. 
          (…………………………….)                   (……………………………..) 
 ตําแหนง………………………….        ผูอํานวยการสํานัก/กองหรือเทียบเทา…...…………… 
           ………/…………./……….                   ………/…………/………….. 
 (ผูบังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน) 
 

   หากผลงานมีลักษณะเฉพาะเชน แผนพบั หนังสือ แถบบันทึกเสียง ฯลฯ ผูเสนอผลงานอาจสง 
ผลงานจริงประกอบการพจิารณาของคณะกรรมการก็ได 
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(ตัวอยางปก) 
 
 

ขอเสนอแนวคดิ/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรงุงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 

เรื่อง 
………………………………(ชื่อเรื่อง)……………………………… 

 
 
 

โดย 
………………………………(ชื่อผูจัดทํา)……………………………… 

 
 
 
 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง 
ตําแหนง...................................ตําแหนงเลขที.่........................... 

สวนราชการ.................................................................. 
..................................................................................... 
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ขอเสนอแนวคดิ/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรงุงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ……………………………… 

เพื่อประกอบการแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนง………………………ตําแหนงเลขท่ี……….. 
สวนราชการ……………………………………………………………………………… 
เร่ือง………………………………………………………………………………………… 
 หลักการและเหตุผล…………(เปนการอธิบายถึงเหตุผลความจําเปน สาเหตุที่นําเสนอแนว         
ความคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานมีเหตุจูงใจอยางไร และจะกอใหเกิดประโยชนอยางไร) 
 บทวิเคราะห/แนวคิด/ขอเสนอ……………………………………………. 
……………(ใหนําเสนอแนวคิดหรือวิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นควรเปน
แนวคิด  วิสัยทัศน หรือแผนงานที่จะทําในอนาคตเพื่อพัฒนางานในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้ง สอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรของหนวยงาน โดยผานการวิเคราะหสถานการณหรือสภาพทั่วไปถึงภาระหนาที่ในปจจุบัน ตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนงที่จะประเมิน การนําขอมูลจากผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการอื่น ๆ 
มาสนับสนุนแนวทางดังกลาว และแสดงใหเห็นวาแนวความคิดหรือวิธีการพัฒนางานดังกลาว จะสามารถ
นําไปใชเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทํางานไดจริง ระบุขอเสนอในการปรับปรุงพัฒนางาน โดยแสดงให
เห็นวาขอเสนอนั้นสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม สอดคลองกับสถานการณ และความเปนจริง    ทั้งนี้            
ขอเสนอนั้นตองสามารถระบุชวงเวลาที่จะนําไปปฏิบัติเห็นผลไดอยางชัดเจน)…………………… 
 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ…………………………………………………………….. 
……………(ใหระบุผลที่คาดหมาย หรือมุงหวังที่จะใหเกิดขึ้นจากการเสนอแนวคิด วิธีการหรือขอเสนอเพื่อ
พัฒนางานหรือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งผลงานดังกลาวอาจตองเสนอใหทั้งเชิงปริมาณ และ 
เชิงคุณภาพ  ตลอดจนชวงเวลาที่คาดวาผลงานดังกลาวจะไดรับประโยชนตอบุคคล เปาหมาย และเกิดผลงานที่
สามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม)………….…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ……………………………………………………………… 
……………(ใหแสดงกิจกรรมและระบุตัวช้ีวัดที่สามารถนํามาใชวัดผลสําเร็จจากการเสนอแนวคิด วิธีการ         
หรือขอเสนอเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงไดอยางชัดเจน ถูกตองและนาเชื่อถือ สามารถตรวจสอบไดอยางมี       
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งอาจมีการติดตามภายหลังการแตงตั้งแลว)………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
   ลงชื่อ………………………………………       ผูเสนอแนวคิด/วิธีการ 
             (……………………………………) 

                                                                  ………../……………/………….. 
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(ตัวอยางปก) 
 
 
 

เอกสารวิชาการ 
 
 

(ชื่อเรื่อง)……………………………… 
 
 
 

โดย 
 
 

(ชื่อผูจัดทํา) 
 
 
 
 

สวนราชการ.................................................................. 
..................................................................................... 
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แนวทางการจัดทํา   Full   Paper ของกรณีศึกษา 

- บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา) 
- บทนํา 
- รายงานผูปวย 
             ขอมูลทั่วไป เชน เพศ,อาย ุ
             Chief Complaint 

                                              ประวัติทางการแพทย 
            ประวัติการเจ็บปวยปจจุบนั 
            การตรวจสภาพรางกาย 
             การตรวจสภาพชองปาก 
                   -   ภายนอกชองปาก 
                   -   ภายในชองปาก 
           การตรวจดวยเทคนคิอื่น ๆ 
                   -    แลป 
                   -    การเอ็กซเรย 

                            การวินจิฉัย 
                           การวางแผนการรักษา 
                           การรักษา (ขั้นตอนการรักษาโดยสังเขป) และตองมีรูปภาพประกอบทั้งระดับ 7 และ                             

ระดับ 8 
                           ผลการรักษาเปนอยางไร 
                           ผลการติดตาม  ผลการรักษา (Recheck) เปนอยางไร 
                           สรุปผลการรักษาผูปวย 
               -     บทวิจารณ   (วิจารณรายงานผูปวยท่ีนําเสนอเปรียบเทียบกับรายงานอืน่ รวมท้ังขอจํากัดตาง ๆ  
  ในผูปวยรายนี)้ 
               -     บทสรุป 

- เอกสารอางอิง  (ใหเขียนและอางอิงในบทนาํและบทวิจารณตามระบบ Vancouver) และ 
เอกสารอางอิงอยางนอย 10 paper 
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แนวทางการจัดทํา   Full   Paper ของงานวิจัย 

- ชื่อเร่ือง 
- บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา) 
- เนื้อเร่ือง 
- บทนํา 
- วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
- ผล 
- บทวิจารณ 

               -     บทสรุป 
- คําขอบคุณ 
- เอกสารอางอิง  (ใหเขียนและอางอิงในบทนาํและบทวิจารณตามระบบ Vancouver) และ 

เอกสารอางอิงอยางนอย 10 paper 
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แนวทางการจัดทํา   Full   Paper ของผลงานวิเคราะหวิจารณ 

- ชื่อเร่ือง 
- บทคัดยอ (ไมเกิน 250 คํา) 
- เนื้อเร่ือง 
- บทนํา 
- มีการรวบรวมความรูทางวชิาการจากวารสาร และหนังสอืตางๆ ใหสอดคลองกับหัวขอการ

วิจารณ  ซ่ึงมีการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห และมีการสังเคราะห พรอมมีขอเสนอทาง
วิชาการที่ชดัเจนของผูขอรับการประเมิน 

               -     บทวิจารณ    
               -     บทสรุป 

- คําขอบคุณ 
- เอกสารอางอิง  (ใหเขียนและอางอิงในบทนาํและบทวิจารณตามระบบ Vancouver) และ 

เอกสารอางอิงอยางนอย 10 paper 
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                     เอกสารการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

                                                
            ใหแสดงหลักฐานการเผยแพรดงันี ้คือ 
                    1. หนังสือรับรองการเผยแพร Present  ผลงานวิชาการจากหนวยงานระดับจังหวัดท่ีเปน     
ผูจัด เชน  จากคณะกรรมการผูจัด เชน จากประธานเครือขาย/ประธานชมรมทันตแพทยระดับประเทศ/
เขต/ภาค/จังหวัด   
                  2. เอกสารประกอบการบรรยาย , วารสาร  หรือจุลสาร   โดยแนวทางเอกสารประกอบ           
การบรรยาย ใหบรรยายโดยสรุป ,ไมใหนาํเสนอเปนรูปภาพ 
 
                      หมายเหตุ  ใหนําเสนอในสวนภาคผนวกของเอกสารวิชาการ 
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ภาคผนวก 
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กรณีสงประเมินในระดับ 8 ใหเลือก Case โดยตองมีเทคนคิ  และรูปแบบถูกตองตามหลักวิชาการ 
โดยเกณฑรายงานผูปวยควรมีความซับซอนไมนอยกวานี้ในสาขาตางๆ ไดแก 
                    1.  วิทยาการวินจิฉัยโรคชองปาก 
         สามารถแสดงความสามารถในการวนิิจฉัยโรค การวินิจฉยัแยกโรค การวางแผนการรักษา การ
รักษาการสงตอประสานงานกับบุคคลากรทางการแพทยในการบําบัดรอยโรคในชองปากที่พบบอย หรือโรคที่
เกี่ยวของกับความเจ็บปวดภายในชองปากและนอกชองปาก หรือโรคจากความผิดปกติของระบบภูมิคุมกันหรือ
รอยโรคกอนเกิดมะเร็ง หรือการติดเชื้อในชองปาก โดยสามารถเลือกใชยาชนิดตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
      2 . ปริทันตวิทยา 
            สามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาโรคปริทันตอักเสบเฉพาะตําแหนง (localizcd  
Periodontitis) หรือสามารถแกไขปญหาของอวัยวะปริทันตที่มีความสัมพันธกับงานทนัตกรรมบําบัดในสาขา 
อ่ืน ๆ เชน periodontal endodontic therapy โดยเลือกใชเทคนิคการรักษาที่เหมาะสมและเปนทีย่อมรับเพื่อฟนฟ ู
การทําหนาที่ของฟนและอวยัวะปริทันตกลับสูปกติ 
      3.  ทันตกรรมทัตถการ 
            สามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะฟนที่มีลักษณะยุงยาก (complex case) เชน 
ฟนที่ cavity margin อยูใตขอบเหงือกหรือ cavity ที่ตองเพิ่มการยึดเกาะของวัสดุอุดฟนดวยวิธีตาง ๆ หรือการ 
ปดชองวางระหวางฟน หรือการบูรณะพนัและเนื้อเยื่อรองรับที่ไดรับภยันตรายจากอบุัติเหตุเฉพาะกรณีฟนที ่
สรางตัวสมบูรณแลว โดยเลอืกใชวัสดแุละเทคนิคการบูรณะที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาการ เปนตน 
     4 . วิทยาเอ็นโดดอนต 
         สามารถแสดงความรูความสามารถในการเลือกใชการบําบัดทางเอ็นโดดอนตในฟนหลายราก 
ฟนรากเดยีวทีม่ีลักษณะยุงยาก (complex case) ไดอยางถูกตองเหมาะสมทั้งทางเทคนิคและหลักวิชาการ 
      5 . ศัลยศาสตรชองปาก 
         สามารถแสดงความรูความสามารถในการรักษาทางศัลยกรรมที่เกี่ยวกับกระดูกรองรับรากฟน 
(alveolar surgery) เชน การผาฟนคุด การทําศัลยกรรมปลายราก หรือการรักษาการตดิเชื้อจากฟน หรือการ 
รักษาเนื้องอกในปากชนิดไมรายแรง หรือถุงน้ําขนาดเล็ก หรือการผาตัดตกแตงกระดูกเพื่อการใสฟนปลอม 
หรือการรักษากระดูกขากรรไกรหักโดยวิธีปด (closed method) เปนตน 
      6 . ทันตกรรมประดิษฐ 
        สามารถแสดงความรูความสามารถในการบูรณะระบบบดเคี้ยวโดยการใสฟนปลอมชนิดตาง ๆ  
ที่เหมาะสมกบัสภาพของผูปวย ถาเปนการใสฟนติดแนน ตองเปนครอบฟนอยางนอย 3 ซ่ี หรือเปนสะพาน 
ฟนอยางนอย 3 ยูนิต หรือถาเปนการใสฟนชนิดถอดไดตองเปนชนิด distal extension หรือ complete denture 
บนหรือลาง 1 ช้ิน 
 



 

EG1/ทัน 

     7 . ทันตกรรมจัดฟน 
         สามารถแสดงความรูความสามารถในการแกไขความผิดปกติของการสบฟนหรือระบบบดเคีย้ว 
โดยการเคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนง โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมถูกตองตามหลักวิชาซึ่งเปนที่ยอมรับ หรือการ 
เคลื่อนฟนเฉพาะตําแหนงเพือ่เปนการปองกันความผิดปกติที่จะเกิดขึน้ตอระบบบดเคีย้วหรือการสบฟน 
    8 . ทันตกรรมสําหรับเด็ก 
       ในกรณีของผูปวยเดก็ นอกจากตองเปนการรักษาแบบทันตกรรมพรอมมูล โดยวิธีการจัดการ 
พฤติกรรมเด็กที่เหมาะสมแบบไมใชยา (non-pharmacological method) แลวยังตองมกีารรักษาทันตกรรม 
บูรณะอยางนอย 2 quadrants โดยมกีารรักษาโพรงประสาทฟน และบูรณะดวยการครอบฟนเหล็กไรสนิม 
อยางนอย 1 ซี่ 
















































