
ระเบียบราชวทิยาลัยทนัตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการสอบเพือ่อนุมัติบัตรหรือวฒุบิัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขาวทิยาการวนิิจฉัยโรคชองปาก 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากไวเปน
การเฉพาะและเพ่ือสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ๗ขอ๘ (๑๐) ขอ๑๖ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราชวิทยาลัย
ทันตแพทยแหงประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ๑๑วรรค๒แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ
พ.ศ. ๒๕๕๕   และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๑๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึงออก
ระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑวิธีการและ
เง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ. ๒๕๕๘” 

ขอ๒ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ๓ใหยกเลิกระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรเพ่ือเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ. 
๒๕๕๕ ฉบับประกาศณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ๔บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภาหรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 

 
 
 
 
 
 



๒ 
 

 
หมวด๑ 

คุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุมัตบิัตรหรอืวุฒบิัตร 
สวนที่๑ 

การขอวฒุบิตัร 
 

ขอ๕เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗ 
ขอ๖มีคุณสมบัติตามขอ๖แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร

หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕ ดังน้ี 
(๑) ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
(๒) ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา

วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเปนระยะเวลาไมนอยกวา๓ปตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยหรือที่ทันตแพทยสภา
รับรองจากสถาบันที่ราชวิทยาลัยหรือทันตแพทยสภารับรองการยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญ
ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากของผูมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมของตางประเทศตามขอตกลงความรวมมือระหวางประเทศไมมีสิทธิเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในประเทศไทยจนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยไดท้ังนี้ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑวิธีการเง่ือนไขที่ราชวิทยาลัยกําหนดโดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา 

 
สวนที่๒ 

การขออนุมติับัตร 
 

ขอ๗มีคุณสมบัติตามขอ๗แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือ
วุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ.๒๕๕๕ ดังนี้ 

ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปากตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ.๒๕๓๗และ
เปนผูที่ไดรับการศึกษาหรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากโดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงานตามหลักเกณฑอยางใด
อยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 
 



๓ 
 

(๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทา แสดงความรู ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง  เพ่ือการสมัครสอบเปนผูมี
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒) ไดรับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก  และไดรับการศึกษาหรือ
ฝกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่มีระยะเวลาศึกษาหรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา๑ป
จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัยและ
มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา๑ป 

(๓) สําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือ
ฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา๓ป   จากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภา
รับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก   ที่มีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา๑ปการศึกษา   
จากสถาบันที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรอง   โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย
และมีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา
๓ป 

(๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากติดตอกันไมนอยกวา๕ป
หัวหนาหนวยงานในวรรคหน่ึงใหหมายความรวมถึงผูบังคับบัญชาช้ันตนในกรณีที่ทํางานรวมกับผูอื่นหรือ
รับรองตนเองในกรณีท่ีไมมีผูบังคับบัญชา 
 

หมวด๒ 
การสมัครสอบ 

 
ขอ๘ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรใหยื่นคําขอสอบขอเขียนและหรือสอบปากเปลาและชําระ

เงินคาสมัครที่สํานักงานเลขาธิการราชวิทยาลัยภายในเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนดพรอมเอกสารหลักฐานตางๆ
ที่เกี่ยวของตามขอ๘ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดง
ความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

(๑) คําขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยกําหนดไว 
(๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 

 



๔ 
 

 
(๓) หลักฐานการฝกอบรมการปฏิบัติงาน 

(๓.๑) กรณีอนุมัติบัตรประกอบดวยหลักฐานการศึกษาตางๆหรือหลักฐานแสดงถึง
ประสบการณในการปฏิบัติงานตามขอ๗แหงขอบังคับทันตแพทยสภาซ่ึงไดแก 

     (๓.๑.๑) หลักฐานการเขารวมประชุมวิชาการหรือเคยเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม
หรือสัมมนาวิชาการของสาขาที่สมัครสอบ 

     (๓.๑.๒) บทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาของสาขาที่สมัครสอบโดยตรงอยางนอย๑เร่ืองที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติโดยเปนวารสารของสมาคมวิชาชีพ
หรือชมรมวิชาชีพหรือสถาบันการศึกษาทางสาขาการแพทยหรือเกี่ยวของกับการแพทย   นอกเหนือนี้
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ 

(๓.๒) กรณีวุฒิบัตรประกอบดวยหลักฐานการฝกอบรมใหเปนผูมีความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากตามขอ๖แหงขอบังคับทันตแพทยสภา 
(๔) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ (ถามี) 
(๕) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ๒๗ของระเบียบน้ี 
(๖) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรูเพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรตามระเบียบราชวิทยาลัย
กําหนดไว 
 

หมวด๓ 
การประเมนิคุณสมบัติผูสมัครสอบและคุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 

 
ขอ๙   การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน

ตางๆของผูสมัครสงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเพ่ือประเมิน
คุณสมบัติของผูสมัครสอบเมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากได
ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติใหผูสมัครมีสิทธิสอบแลวใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคชองปากสงรายช่ือผูมีสิทธิสอบใหเลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือประกาศและแจงใหผูสมัครสอบทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา๓๐วันกอนวันสอบ    ในกรณีเรงดวนหรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบเลขาธิการราช
วิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 
 
 



๕ 
 

ขอ ๑๐ คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
(๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติตามหลักเกณฑในหมวด๑ 
(๒) กรณียื่นขอสอบปากเปลาใหมีเอกสารรายงานผูปวยตามขอ๒๗ของระเบียบน้ี 

 
หมวด๔ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒบิัตร 
 

ขอ๑๑  ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลวตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลาตาม
หลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ
กําหนด 

ขอ๑๒  การสอบใหคณะอนุกรรมการสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากซ่ึงราชวิทยาลัยแตงต้ังขึ้น
โดยการเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบดําเนินการดังนี้ 

   (๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ๖หรือขอ ๗ (๒), (๓), (๔), (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวย
หลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕   ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบ
ปากเปลา 

   (๒) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสือ
อนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ.๒๕๕๕     
ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลาและหรือรวมกับการสอบอ่ืนๆตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและ
สอบเห็นสมควรโดยใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียนการสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลาใหเก็บสะสมไวได
ในระยะเวลาไมเกิน๕ป   ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนดโดย
อนุมัติจากคณะผูบริหารราชวิทยาลัย 

ขอ๑๓  เพ่ือประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๓   ใหยกเวนการสอบขอเขียนโดยให
สอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางและใหสงเอกสารประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 

      (๑) การสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางตามขอ๑๙และขอ๒๐ดังรายละเอียดในหมวด๖ของ
ระเบียบนี้ 
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     (๒) แบบรายงานผูปวยรายละเอียดตามหมวด๖สวนที่๒ทั้งน้ีใหสงรายงานผูปวยที่สมบูรณเพ่ือ
พิจารณาวิชาเฉพาะทางละ๑ราย    ยกเวนวิชาเฉพาะทางทันตกรรมบดเค้ียวและความเจ็บปวดชองปากและ
ใบหนาใหสงจํานวน ๔ ราย   รายละเอียดอ่ืนๆตามขอ ๒๗ 

    (๓) บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจํานวน๑เร่ืองหรือ 
    (๔) การนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในสาขา

วิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
    (๕) เกณฑในการใหคะแนนประกอบดวยคะแนนในการสอบปากเปลาเต็ม๘๐คะแนนและคะแนน

บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับเชิญใหเปน
วิทยากรบรรยายในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเต็ม๒๐คะแนน 

         (ก) บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากหมายถึงการสง
บทความวิชาการหรือผลงานวิจัยในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติมาแลวจํานวน๑เร่ืองโดยเปนผลงานของตนเองหรือคณะบุคคลซ่ึงตนเองมีสัดสวนการมี
สวนรวมไมนอยกวารอยละ๕๐หรือเปนผูรับผิดชอบหลัก (Corresponding Author) หรือเปนผูนิพนธช่ือแรก 

         (ข) การนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายใน
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากหมายถึงการนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับเชิญให
เปนวิทยากรบรรยายในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

     (๖) เกณฑการตัดสินผานโดยถือคะแนนรอยละ๗๕ของคะแนนรวมระหวางคะแนนการสอบปาก
เปลากับคะแนนบทความวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยหรือการไดรับ
เชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรค 

ขอ๑๔    เพ่ือประโยชนของประชาชนและการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มีคุณสมบัติ
ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ๑๔  ใหยกเวนการสอบขอเขียนโดยให
สอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางและใหสงแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก
ดังนี้ 

   (๑) การสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางตามขอ๑๙และขอ๒๐ดังรายละเอียดในหมวด๖ของ
ระเบียบนี้ 

   (๒) แฟมผลงานของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากคือบันทึกยอนหลัง๑๐ปเพ่ือแสดง
ใหเห็นผลงานของทันตแพทยหลังจบหลักสูตรหลังปริญญาฯจนถึงปจจุบันแสดงความสามารถและศักยภาพที่
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ชัดเจนซึ่งสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาของวิชาชีพทันตแพทยโดยเฉพาะสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชอง
ปากตอสังคมสุขภาพหรือสุขภาพของประชาชนในมิติตางๆ ๕ ดานดังตอไปนี้ 

ก. งานวิชาการ /งานวิจัย /การนําเสนอผลงานสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
ข. การปฏิบัติงานบริการที่สอดคลองกับสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากที่ศึกษาหลังปริญญาฯ 
ค. บทบาทผูนําในวิชาชีพสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
ง. การพัฒนาความรู /การแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
จ. งานจิตอาสาอ่ืนๆเพื่อพัฒนาวิชาชีพและสังคมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
(๓) เกณฑในการใหคะแนนประกอบดวยในการสอบปากเปลาเต็ม๘๐คะแนนและคะแนนแฟมผลงาน

ของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากเต็ม๒๐คะแนน 
(๔) เกณฑการตัดสินผานโดยถือคะแนนรอยละ๗๕ของคะแนนรวมระหวางคะแนนการสอบปากเปลา

กับคะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปาก 
ขอ๑๕   ผูที่ไมผานการสอบทั้งขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ ของระเบียบนี้สามารถยื่นคําขออนุมัติบัตรใหม

พรอมชําระคายื่นคําขอตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 
ขอ๑๖   การยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๓ หรือขอ ๑๔ ของระเบียบนี้จะตองสอบใหแลวเสร็จภายใน

กําหนดระยะเวลา ๕ ป  นับต้ังแตขอบังคับนี้มีผลบังคับใช 
 

สวนที่๑ 
ข้ันตอนการสอบ 

 
ขอ๑๗  การสอบประกอบดวยการสอบขอเขียนการสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทางโดยจะตอง

สอบขอเขียนผานกอนจึงจะมีสิทธิสอบปากเปลาและสอบวิชาเฉพาะทาง 
ขอ๑๘    การสอบขอเขียนขอสอบประกอบดวย 
    (๑) ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและความรูวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพ้ืนฐาน 
    (๒) ความรูวิชาเฉพาะทางท่ีเลือกตามขอ ๒๐ 
    (๓) ความรูกฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 
    (๔) ขอบเขตรายละเอียดการสอบตามหมวด ๕ และเวลาที่ใชในการสอบขอเขียนไมเกิน๓ช่ัวโมง 
ขอ๑๙  การสอบปากเปลาประกอบดวยการสอบความรูและการสอบนําเสนอรายงานผูปวย 
    (๑) การสอบความรูจะสอบความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและความรูวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรค

พ้ืนฐานตามขอ๒๖ 
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   (๒) การสอบนําเสนอรายงานผูปวยใหสงรายงานผูปวยตามท่ีกําหนดเพ่ือใหคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบฯพิจารณาลวงหนา 

(๒.๑) แบบรายงานผูปวยมีรายละเอียดตางๆครบถวนตามที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ 
ฝกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากดังรายละเอียดในหมวด ๖ ขอ ๒๗ 

(๒.๒) คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจะพิจารณา 
อนุโลมใหผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจาก
สถาบันฝกอบรมที่ไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัย  มีสิทธิใชแบบรายงานที่ปฏิบัติการอยูในระหวางการศึกษา
ของหลักสูตรฝกอบรมดังกลาว 

  (๓) การสอบปากเปลาใชเวลาไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 
ขอ๒๐   การสอบวิชาเฉพาะทางโดยเลือกสอบวิชาเฉพาะทางวิชาใดวิชาหนึ่งใน๕วิชาดังตอไปนี้ 
  (๑) พยาธิวิทยาชองปาก 
  (๒) เวชศาสตรชองปาก 
  (๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
  (๔) ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
  (๕) นิติทันตวิทยา 
 

สวนที่๒ 
กําหนดการสอบและสถานที่สอบ 

 
ขอ๒๑  กําหนดการสอบและสถานที่สอบเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด๕ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน 

 
ขอ๒๒  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียนประกอบดวยความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและความรู

วิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพ้ืนฐานความรูเฉพาะทางความรูกฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณ
แหงวิชาชีพทันตกรรม 
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สวนที่๑ 
ความรูวทิยาศาสตรพ้ืนฐานและวทิยาศาสตรการวนิจิฉัยโรคชองปากพืน้ฐาน 

 
ขอ๒๓  ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรการวินจิฉัยโรคชองปากพ้ืนฐานซ่ึงจะเกี่ยวของกับ

วิชาเฉพาะทางดังตอไปน้ี 
     (๑) พยาธิวิทยาชองปากเนื้อหาวิชาประกอบดวย 
            - Biomedical sciences 
            - Anatomy of head and neck 
            - Pathophysiology 
          - Mechanism of diseases 
          - Disturbances of immune mechanism 
          - Hematologic disorders 
         - Cardiovascular pathology 

- Endocrine and metabolic disorders 
- Mechanism of inflammation 
- Biochemistry 
- Microbiology 
- Basic characteristics of microorganism 
- Control of microorganism 
- Pathogenic microorganisms and host 
- Specific oral infections and their clinical manifestation 
- Immunology 
- Host defense mechanism 
- Immunogenicity and antigenic specificity 
- Immunoglobulin 
- Autoimmunity 
- Immunity and infection/Immune deficiency 
- Hypersensitivity 
- Pharmacology 



๑๐ 
 

- Narcotic and non-narcotic analgesics 
- Anti-inflammatory agents 
- Antimicrobial drugs 
- Drug interactions 

**หมายเหตุเนื้อหาท่ีจะสอบในสวนนี้จะเนนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับความรูพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยา 
 

(๒) เวชศาสตรชองปากเนื้อหาวิชาประกอบดวย 
- Classification of common oral diseases 
- Systemic diseases related to dentistry 
- Common orofacial pain 
- Clinical laboratory aids 
- Infection control 

 
(๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเน้ือหาวิชาประกอบดวย 

- การปองกันอันตรายจากรังสี 
- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุบัน (ฟลมแผนรับภาพ

แผนเพ่ิมความเขมของรังสีและอ่ืนๆ) 
- รูปแบบของใบขอถายภาพรังสีและองคประกอบของการเขียนใบสงถายภาพรังสี 
- วิธีการถายภาพรังสีในปากและนอกปากแบบตางๆ 
- วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตางๆ (การหาตําแหนงของวัตถุหรือฟนที่ฝงในขากรรไกร) 
- กายวิภาคที่ปกติของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกชองปาก 
- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของโครงสรางของฟนอวัยวะปริทันตและขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟนขากรรไกรและใบหนา 
- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเช้ือ 
- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟนขากรรไกรและใบหนา 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ําชนิดตางๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดตางๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของขอตอขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคตอมน้ําลาย 
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- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในชองปากที่เกี่ยวของกับโรคทางระบบ 

 
(๔) ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาเน้ือหาวิชาประกอบดวย 

- Normal function of the masticatory system 
- Non – odontogenicorofacial pain 
- Temporomandibular disorders 

 
(๕) นิติทันตวิทยา เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Personal identification  
- Role of dentistry in multiple (mass) fatality incident identification  
- Age estimation 
- Bite mark analysis 
- Role of dentistry in recognizing and reporting human abuse 
- Dentists as expert witnesses 

 
สวนที่๒ 

ความรูเฉพาะทาง 
 

ขอ๒๔  ความรูเฉพาะทางตามวิชาที่เลือกตามขอ๙ ไดแก 
(๑) พยาธิวิทยาชองปากเน้ือหาวิชาประกอบดวย 

- Developmental disturbances of oral and paraoral structures 
- Benign and malignant tumors of the oral cavity 
- Tumors of the salivary glands 
- Cysts and tumors of odontogenic origin 
- Regressive alterations of the teeth 
- Bacterial, viral, and mycotic infections 
- Dental caries 
- Diseases of the pulp and periapical tissue 
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- Spread of oral wound 
- Physical and chemical injuries of the oral cavity 
- Healing of oral wounds 
- Oral aspects of bone and joints 
- Diseases of blood and blood-forming organs 
- Diseases of the periodontium 
- Diseases of the skin 
- Diseases of the nerves and muscle 

 
(๒) เวชศาสตรชองปากเนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Ulcerative, vesicular and bullous lesions 
- Red and white lesions of the oral mucosa 
- Pigmentation of the oral tissues 
- Benign tumors of the oral cavity including gingival enlargements 
- Oral cancer 
- Oral symptoms without apparent abnormality – atypical facial pain,glossodynia     
  and burning mouth syndrome, subjective xerostomia, idiopathic dysgeusia,   
  trigeminal neuralgia 
- Salivary gland diseases 
- Medically compromised patients 

 
(๓) รังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเน้ือหาวิชาประกอบดวย 
 

หมวดความรูพ้ืนฐานและความรูขัน้สูงทางรังสีวทิยา 
 

- รังสีฟสิกส 
- การเกิดรังสีและธรรมชาติของรังสี 
- กระบวนการเกิดภาพรังสี 
- การจัดระเบียบในการบริหารจัดการคลินิกรังสีวิทยา 
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- การควบคุมการติดเช้ือในคลินิกรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
- รังสีชีววิทยา 
- การปองกันอันตรายจากรังสี 
- การติดตอขออนุญาตใชอุปกรณที่เกี่ยวของทางรังสีวิทยา 
- ความรูพ้ืนฐานทางรังสีรักษา 
- ระบบประกันคุณภาพในคลินิกรังสีวิทยา 

 
หมวดความรูขัน้สูงดานเคร่ืองมือและอุปกรณทีเ่กี่ยวของ 

 
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีในปากแบบธรรมดาและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีนอกปากแบบธรรมดาและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีในปากแบบดิจิตัลและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีนอกปากแบบดิจิตัลและอุปกรณที่เกี่ยวของ 
- หลักการของเครื่องถายภาพรังสีซีทีและเด็นตัลซีที 
- หลักการของ Fluoroscopy 
- หลักการของ Nuclear Medicine (scintigraphy) 
- เคร่ืองถายภาพ MR 
- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุบัน(ฟลมแผนรับภาพ 
   แผนเพ่ิมความเขมของรังสีและอ่ืนๆ) 
- นวัตกรรมทางรังสีวิทยา 

 
หมวดความรูขัน้สูงเร่ืองวธีิการถายภาพรังสีวทิยา 

 
- รูปแบบของใบขอถายภาพรังสีและองคประกอบของการเขียนใบสงถายภาพรังสี 
- วิธีการถายภาพรังสีในและนอกปากแบบตางๆ 
- วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตางๆ (การหาตําแหนงการถายภาพรังสีตอมน้ําลายการ 
   ถายภาพรังสีซีทีฯลฯ) 
- วิธีการตรวจวิเคราะหภาพรังสีและวิธีการปองกันพรอมทั้งการแกไขภาพรังสีที่เสีย 
- รังสีวิทยาของทันตกรรมรากเทียม 
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- รังสีวิทยาของตอมน้ําลาย 
- รังสีวิทยาเกี่ยวกับการฟนฟูสภาพของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 
หมวดความรูเรื่องการแปลภาพรังรังสีชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขัน้สูง 

 
- หลักการแปลผลภาพรังสี 
- การใหการบันทึกผลของการแปลผลภาพรังสี 
- กายวิภาคที่ปกติของฟนอวัยวะชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกปาก 
  รวมทั้งภาพหรือภาพรังสีพิเศษ 
- ลักษณะภาพรังสีที่ผิดปกติของโครงสรางของฟนอวัยวะปริทันตและขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีที่ผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟนขากรรไกรและใบหนา 
- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเช้ือ 
- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟนขากรรไกรและใบหนา 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ําชนิดตางๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดตางๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของขอตอขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคตอมน้ําลาย 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในชองปากที่เกี่ยวของกับโรคทางระบบ 
- รอยโรคเงาทึบรังสีในเนื้อเยื่อออน 

 
(๔) ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนาเน้ือหาวิชาประกอบดวย 

 
หมวดความรูเรื่องAnatomy and physiology of the masticatory system 

 
- Dentition, periodontium and supporting tissues 
- Temporomandibular joints 
- Musculature: muscles of mastication and associated muscles 
- Neuromuscular physiology 
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- Mandibular movements and jaw biomechanics 
- Functions of the masticatory system: mastication, deglutition and speech 

 
หมวดความรูเร่ืองClinical occlusion 

 
- Concepts of occlusion 
- Dental treatments and occlusion 

หมวดความรูเรื่องOcclusal and dysfunctional problems of the masticatorysystem 
 

- Examination and differential diagnosis of occlusal problems 
- Trauma from occlusion 
- Temporomandibular problems related to occlusal functions 
- Occlusal parafunctions and tooth wear 
- Management strategy 

 
หมวดความรูเรื่องOrofacial pain and temporomandibular disorders 

 
- Mechanisms of pain 
- Assessment and patient evaluation 
- Differential diagnosis 
- Management 

 
(๕) นิติทันตวิทยาเนื้อหาวิชาประกอบดวย 

- Dental record management 
- Basic principles of dental identification 
- Guidelines for dental identification 
- Postmortem (PM) examination 
- Antemortem (AM) record examination 
-Comparison of AM and PM records and written conclusions 
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- Role of dentistry in multiple fatality incident identification 
- Technology aids in multiple fatality incident analysis 
- Age estimation methods 
- Characteristics of bite marks 
- Guidelines for bite mark analysis 
- Epidemiology and classification of human abuse 
- Role of dentistry in recognizing and reporting human abuse including intimate- 
  partner violence (IPV), elder abuse, and child abuse  
- DNA analysis of bone and teeth 
- Physical anthropologic examination of bones and teeth 
- Facial reconstruction 

 
 
 

สวนที่๓ 
ความรูกฎหมายวชิาชพีเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทนัตกรรม 

 
ขอ๒๕  การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมตาม

พระราชบัญญัติจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗    ขอบังคับทันตแพทยสภาระเบียบทันต
แพทยสภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยฯที่เกี่ยวของ 

 
หมวด๖ 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลา 
 

สวนที่๑ 
การสอบความรู 

 
ขอ๒๖  ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพ้ืนฐานตามขอ๒๓ 
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สวนที่๒ 
แบบรายงานผูปวย 

 
ขอ๒๗   แบบรายงานผูปวยเอกสารประกอบแบบรายงานผูปวยหลักฐานประกอบและการนําเสนอ 
     (๑) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางพยาธิวิทยาชองปาก 

(๑.๑)  ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยเพ่ือพิจารณา๑รายโดยใหจัดทําสงเอกสารตนฉบับ๗   
          ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ) 
(๑.๒) รายงานผูปวยตองเปนรายงานที่สมบูรณประกอบดวยประวัติลักษณะทางคลินิก 
           ภาพรังสี (ถามี) ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยาการรักษาการติดตามผูปวย (ถามี) เนื้อหา 
           ควรมีสวนของวิธีการที่ไดมาซ่ึงการพิเคราะหโรคทางจุลพยาธิวิทยาและการตรวจทาง 
          หองปฏิบัติการเพ่ิมเติมอ่ืนๆรายงานผูปวยควรมีคุณคาและความสําคัญเนนไปในดาน 
          พยาธิวิทยา 
(๑.๓) คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา 
(๑.๔) การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม๑๐นาที 
         โดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใช 
         โปรแกรมพาวเวอรพอยต (power point) 

 (๒) ผูสมัครสอบวิชาเฉพาะทางเวชศาสตรชองปาก 
(๒.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยที่สมบูรณเพ่ือพิจารณา๓ราย  ซ่ึงเปนโรคไมซํ้ากันและ 
        ใหการรักษาทางยาเปนหลักและใหระบุรายงานผูปวย๑รายใน๓ราย เพ่ือใชในการสอบ 
        ในขอ๑๙ (๒) รายงานผูปวยท้ัง๓ราย  ใหจัดสงเอกสารตนฉบับ๗ชุด (ไมรวมชุดที่จะใช 
        ในการนําเสนอ) 
 
 
(๒.๒) รายงานผูปวย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

(๒.๒.๑) Introduction 
(๒.๒.๒) Case report 
- Chief complaint 
- Present illness 
- History: Medical history, dental history, family history 
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- Clinical findings 
- Differential diagnosis 
- Investigation 
- Final diagnosis 
- Treatment 
- Follow up 

(๒.๓) Discussion ในสวน discussion ใหบอกเหตุผลของการใหdifferential diagnosisการ 
investigation เพ่ิมเติมรวมทั้งการให final diagnosis ในสวน treatment และ follow-upให
เปรียบเทียบกับการรักษาที่มีรายงานใน literature 

(๒.๔) หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการสงภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิกกอน
และหลังการรักษาผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวของ (ถามี) 

(๒.๕) คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา 
(๒.๖) การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม๑๐นาที

โดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอร
พอยต (Power point) 

 
(๓) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
     (๓.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยเพ่ือพิจารณา ๑ ราย   ซ่ึงเปนโรคที่มีการแสดงใหเห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะคลินิกและภาพรังสีหรือภาพพิเศษ (Specialized image) ของผูปวยเปนหลักเพ่ือ
ใชในการสอบขอ ๑๙ (๒) และใหจัดทําสงเอกสารตนฉบับ๗ชุดทั้งนี้ตองไมรวมชุดที่ใชในการนําเสนอ 

 
      (๓.๒) คําแนะนําการเขียนรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปน้ี 

(๓.๒.๑) Introduction 
(๓.๒.๒) Case report 

- Chief complaint 
- Present illness 
- History as medical, dental, and family history 
- Clinical findings 
- Radiographic examination (imaging techniques) 
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- Radiographic and /or image findings 
- Differential diagnosis 
- Further examination 
- Final diagnosis 
- Treatment plan 
- Treatment 
- Follow- up 

(๓.๒.๓) Discussion ในสวนของ discussion ใหบอกเหตุผลของการ prescribing 
radiographs (or images) รวมถึงการเลือกใช imaging techniques ลักษณะradiographic findings 
รวมถึง further examination การให differential diagnosis และfinal diagnosis, treatment, follow 
up โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการทั้งในและหรือ
ตางประเทศ 
(๓.๓) หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการ 

(๓.๓.๑) สงภาพถายสีหรือขาวดําแสดงลักษณะทางคลินิกกอนและหลังการรักษา 
(๓.๓.๒) ภาพถายจากฟลมทุกฟลมในรายงานผูปวยรายน้ันๆ 

(๓.๔)  คํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา 
(๓.๕)  การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม๑๐นาทีโดย 
สามารถนําเสนอโดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ )เตรียมโดยใช 
โปรแกรมพาวเวอรพอยต (Power point) โดยตองมีสําเนาฟลมเอ็กซเรยจากตนฉบับประกอบ 

 
(๔) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดชองปากใบหนา 
    (๔.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานผูปวยที่ผูสมัครสอบไดตรวจวินิจฉัยโรคและทําการบําบัดรักษาเอง

เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการสอบปากเปลาจํานวน๔รายเปนรายงานผูปวยที่ครอบคลุมความหลากหลายของ
ปญหาความผิดปกติในการทําหนาที่และ/หรือความเจ็บปวดของระบบบดเคี้ยวและตองติดตามผลอยางนอย๖
เดือนระบุ๑รายใน๔รายใชในการสอบในขอ ๑๙ (๒)   ใหจัดทําสงเอกสารตนฉบับ๗ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชใน
การนําเสนอ) อีก๓รายใชในการสอบเฉพาะทางใหจัดทําสงเอกสาร๓ชุด 

  (๔.๒) รายงานผูปวย/ผลงานวิชาการประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้ 
(๔.๒.๑) Introduction 
(๔.๒.๒) Case report 



๒๐ 
 

- Chief complaint 
- Present illness 
- History as medical and dental history 
- Clinical findings 
- Differential diagnosis 
- Diagnostic tools (Images) 
- Diagnosis 
- Prognosis 
- Treatment plan 
- Treatment 
- Evaluation and Follow- up 

(๔.๒.๓) Discussion ในสวนของ discussion ใหบอกเหตุผลของการใหdifferential 
diagnosis การเลือกใช diagnostic tools ไดแก images และ tests ตางๆการใหdiagnosis และการ
วาง treatment plan โดยใหมีการเปรียบเทียบกับรายงานการรักษาที่ไดรับการตีพิมพใน
วารสารวิชาการทั้งในและ/หรือตางประเทศ 

(๔.๒.๔) References 
(๔.๓) หลักฐานประกอบรายงานผูปวย/ผลงานวิชาการสงภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิกกอนและหลัง

การรักษาภาพแสดงการสบฟนในตําแหนงตางๆของขากรรไกรภาพถายรังสีธรรมดาและภาพพิเศษ (ถามี) เชน 
MRI ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและผลการตรวจอ่ืนๆที่เกี่ยวของ (ถามี) ทั้งนี้ตองแสดงความสมบูรณของ
ขอมูลตางๆทางคลินิกที่จําเปนตามความเหมาะสมของแตละรายใหครบถวนและเปนภาพที่ชัดเจนมีคุณภาพดี
และมีจํานวนเหมาะสมเพียงพอที่จะทําการแปลผลได 

(๔.๔) รายงานผูปวยที่สงมาพิจารณาตองเปนผูปวยที่ผูสมัครสอบเองเปนผูใหการตรวจวินิจฉัยและ/
หรือรักษาหรือรวมเปนผูใหการตรวจวินิจฉัยและ/หรือรักษาต้ังแตตนโดยมีคํารับรองรายงานผูปวย/ผลงานทาง
วิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา 

(๔.๕) การนําเสนอรายงานผูปวยใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐นาทีและตอบคําถาม ๑๐นาทีโดยใช
ภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล (หามมีการตกแตงภาพ) เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต (power 
point) 

 
 



๒๑ 
 

      (๕) ผูที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางนิติทันตวิทยา 
(๕.๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานทางนิติทันตวิทยาเพ่ือพิจารณา ๑ ราย หรือผลงานทาง

วิชาการทางนิติทันตวิทยา ๑  ผลงาน  โดยใหจัดทําสงเอกสารตนฉบับ๗ชุด (ไมรวมชุดที่จะใชในการ
นําเสนอ) 

(๕.๒) รายงานตองเปนรายงานที่สมบูรณประกอบดวยประวัติของเคส ลักษณะทางนิติทันต
วิทยาทั่วไป ภาพรังสี (ควรมี) บทวิจารณ และเอกสารอางอิง โดยเนื้อหาควรมีสวนของวิธีการที่ไดมาซ่ึง
การใชหลักฐานทางทันตกรรม ซ่ึงนําไปสูการใชประโยชนทางกระบวนการยุติธรรมทั้งทางตรงและ
ทางออม 

(๕.๓) คํารับรองรายงานทางนิติทันตวิทยา/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผูบังคับบัญชา 
(๕.๔) การนําเสนอรายงานทางนิติทันตวิทยา/ผลงานทางวิชาการทางนิติทันตวิทยา             

ใหนําเสนอรายละไมเกิน๒๐นาทีและตอบคําถาม๑๐นาทีโดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล 
เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต (power point) 
 
 

หมวด๗ 
เกณฑการประเมนิหลักเกณฑการใหคะแนน 

 
สวนที่๑ 

เกณฑการประเมิน 
 

ขอ๒๘  ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคชองปากจะตองสอบผานการ
สอบขอเขียนการสอบปากเปลาและการสอบเฉพาะทางโดยใชเกณฑตัดสินตามขอ๑๕แหงขอบังคับราช
วิทยาลัยวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆพ.ศ. ๒๕๕๕ 

ขอ๒๙  ผูมีสิทธ์ิสอบสามารถสอบขอเขียนกอนเพียงอยางเดียวและถาสอบผานสามารถเก็บคะแนน
สอบขอเขียนไวภายใน ๕ ป 

 
 
 



๒๒ 
 

สวนที่๒ 
หลักเกณฑการใหคะแนนสอบขอเขยีน 

 
ขอ๓๐  ขอสอบขอเขียนจะแบงเปน ๒ สวนคือ 
       (๑) ขอสอบวิทยาศาสตรทั่วไปและวิทยาศาสตรการวินิจฉัยโรคชองปากพ้ืนฐานคิดเปนรอยละ๒๐ 
       (๒) ขอสอบวิชาเฉพาะทางคิดเปนรอยละ๘๐ 

 
สวนที่๓ 

หลักเกณฑการใหคะแนนสอบปากเปลาและสอบเฉพาะทาง 
 

ขอ๓๑ คะแนนของการสอบปากเปลาและสอบเฉพาะทางรวมกันคิดเปนรอยละรอย 
ขอ๓๒ คะแนนการสอบปากเปลาแบงเปน 
         (๑) คะแนนวิทยาศาสตรพ้ืนฐานและคะแนนวิทยาศาสตรวินิจฉัยโรคชองปากพ้ืนฐานคิดเปน

รอยละ๑๐ของคะแนนในขอ ๓๑ 
        (๒) คะแนนสอบรายงานผูปวย (หรือรายงานทางนิติทันตวิทยา) คิดเปนรอยละ๓๐ของคะแนนใน

ขอ๓๑ เกณฑการใหคะแนนสอบรายงานผูปวยแบงเปน 
(๒.๑) ตัวรายงานผูปวย (หรือรายงานทางนิติทันตวิทยา) 
       - มีคุณคาทางวิชาการรอยละ ๒๕ 
       - ความสมบูรณของรายงานรอยละ ๑๕ 
       - ส่ือที่นํามาเสนอมีความชัดเจนสมบูรณดีรอยละ ๑๐ 
(๒.๒) การนําเสนอ 
     - มีความรูความเขาใจในเนื้อหาการนําเสนอรอยละ๒๐ 
     - ความสามารถในการนําเสนอรอยละ๑๐ 
     - การสอบคําถามและในขอเสนอแนะรอยละ๒๐ 
       รวมรอยละ๑๐๐ 

(๓)   คะแนนสอบเฉพาะทางคิดเปนรอยละ ๖๐ ของคะแนนในขอ ๓๑ 
 
 
 



๒๓ 
 

 
หมวดที๘่ 

เกณฑการตัดสินผลสอบ 
 

ขอ๓๓ เกณฑการตัดสินผลสอบผานจะตองสอบผานท้ังการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลารวม
กับการสอบวิชาเฉพาะทางโดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ เปนเกณฑการตัดสินของแตละการสอบผูที่สอบไมผานไม
วาสวนใดสวนหนึ่งใน ๒ สวนผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอฯใหมพรอมชําระคาสมัครสอบตามประกาศของราช
วิทยาลัยฯ 

ขอ๓๔ ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนผานไวไดในระยะเวลา ๕ ปในกรณีที่สอบปากเปลาไมผานให
สมัครสอบใหมไดในครั้งตอไปภายใน๕ปในกรณีท่ีสอบปากเปลาไมผานใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของงานที่
ยังสอบไมผานในคร้ังตอไปภายใน ๕ ปนับแตวันท่ีประกาศผลสอบขอเขียนผานแตไมอนุญาตใหนําแบบ
รายงานผูปวยท่ีไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก 

 
หมวด๙ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ๓๕ ผูสมัครที่สอบผานขอเขียนตามระเบียบทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขใน
การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวทิยาการ
วินิจฉัยโรคชองปาก พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   ยังคงเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนไดไม
เกิน ๕ ป     นับแตวันที่ประกาศผลสอบขอเขียนนั้นใหใชหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการสอบในหมวด ๖ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลาตามระเบียบที่ใชในการสอบขอเขียนนั้นๆ สําหรับผูที่จะสอบวุฒิบัตรให
สอบขอเขียนเฉพาะในรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่ไดเขารับการฝกอบรมเทานั้น 

ขอ๓๖ ใหยกเวนผูมีคุณสมบัติตามขอ๑๓ และ ๑๔ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ
การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ
พ.ศ. ๒๕๕๕ ตองสอบเพ่ือรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ปนับแตขอบังคับนี้มีผลบังคับ
ใช 

ประกาศ ณ วันที ่ ๒๐  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย (พิเศษ) ทันตแพทยไพศาลกังวลกจิ) 
   ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย 


