
ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พ.ศ. 2560 

 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากไว้เป็น
การเฉพาะและเพ่ือส่งเสริมการศึกษาของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงค์ของทันตแพทยสภา 

อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ๗ ข้อ๘ (๑๐) ข้อ๑๖ (๑) แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วย             
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ประกอบข้อ ๑๑ วรรค ๒ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพ     
ทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ และด้วยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา ครั้งที่ 12/2560  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ง
ประเทศไทย จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากพ.ศ. 2560” 

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓  ระเบียบนี้ให้ใช้ส าหรับผู้สมัครสอบเพ่ืออนุมัตบิัตรหรือวุฒิบัตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๔  บรรดาระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย หรือมติ 
คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยหรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งขัด

หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
ส่วนที่ ๑ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตร 
 

ข้อ ๕  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗  
ข้อ ๖  มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ

บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
(๑)  ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และ 
(๒)  ต้องเป็นผู้ได้ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม    

สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีตามหลักสูตรของราชวิทยาลัยหรือที่         
ทันตแพทยสภารับรอง 

การยื่นค าขอวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการ
วินิจฉัยโรคช่องปากของผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของต่างประเทศตามข้อตกลงความ



๒ 

 

ร่วมมือระหว่างประเทศไม่มีสิทธิเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยจนกว่าจะผ่านการสอบเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่ราชวิทยาลัยก าหนด
โดยออกเป็นระเบียบทันตแพทยสภา 
 

ส่วนที่ ๒ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตร 

 
ข้อ ๗  มีคุณสมบัติตามข้อ ๗ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติ

บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 
ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง

ปากต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ และเป็นผู้ที่ได้รับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตหรือมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากโดยมีค ารับรองของหัวหน้าหน่วยงานตามหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ได้รับวุฒิบัตรหรือเทียบเท่าแสดงความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากจากสถาบันในต่างประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง  เพ่ือการสมัครสอบเป็นผู้
ช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

(๒)  ได้รับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก และได้รับการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากที่มีระยะเวลาการศึกษาหรือฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๑ ปี จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยข้อเสนอจากราช
วิทยาลัย และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี 

(๓)  ส าเร็จการศึกษาหรือฝึกอบรมในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากที่มีหลักสูตรการศึกษาหรือ
ฝึกอบรมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปีจากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทย
สภารับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย 

(๔)  ได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิตหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือ
ปริญญาโทในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากที่มีระยะเวลาในการศึกษาหรือฝึกอบรม ๑ ปีการศึกษา                
จากสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือทันตแพทยสภารับรองโดยข้อเสนอจากราชวิทยาลัย
และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากติดต่อกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
๓ ป ี

(๕)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
หัวหน้าหน่วยงานในวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้บังคับบัญชาชั้นต้นในกรณีที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืน

หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา 
 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 

 
ข้อ ๘  ผู้ประสงค์ขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรให้ยื่นค าขอและช าระเงินค่าสมัครตามวิธีการภายใน

ระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้     



๓ 

 

 (๑)  ค าขอตามแบบที่ราชวิทยาลัยก าหนดไว้ 
 (๒)  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
 (๓)  หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นขอ 
  (๓.๑)  ในกรณีวุฒิบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการฝึกอบรมให้เป็นผู้มีความรู้ ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ของระเบียบนี้  
  (๓.๒)  ในกรณีอนุมัติบัตร ประกอบด้วยหลักฐานการศึกษาต่างๆหรือประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามหมวด ๑ ส่วนที่ ๒ ของระเบียบนี้ 
 (๔)  หลักฐานผลงานวิจัยสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (กรณียื่นขอสอบปากเปล่า)  
    (๔.๑)  ในกรณีวุฒิบัตรประกอบด้วย 
      (๔.๑.๑)  สามารถยื่นสมัครสอบได้โดยมี เอกสารงานวิจัย คือ บทนิพนธ์ต้นฉบับ 
(Manuscript) หรือ รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) ที่ผ่านการสอบงานวิจัย และได้รับการตรวจแก้ไขจาก
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยแล้ว หรือ ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือ
ตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยผู้ขอสอบวุฒิบัตร
เป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) และอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์ 
(corresponding author)  และ 
      (๔.๑.๒)  หนังสือรับรองผลการประเมินงานวิจัยจากคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของ
ทันตแพทย์ประจ าบ้าน ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทัน
ตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
     (๔.๒)  ในกรณีอนุมัติบัตรประกอบด้วย ผลงานวิจัยอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยงานวิจัยนั้นต้องมี
ขอบเขต ดังนี้  การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐาน  การวิจัยทางคลินิก  การวิจัยเอกสารเชิงประจักษ์ 
ได้แก่ การท า systematic review และ meta-analysis  การวิจัยด้านสาธารณสุข  การวิจัยด้านระบบบริการ
ทางการแพทย์ และ การวิจัยทางด้านทันตแพทยศาสตรศึกษาโดยส่งส าเนาพิมพ์ (reprint) หรือหนังสือตอบรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคย
ใช้เพ่ือจบการศึกษาในหลักสูตรใดมาก่อน  ผู้ขอสอบอนุมัติบัตรต้องมีส่วนร่วมในผลงานอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ 
หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก (first author) หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการพิมพ์ (corresponding author) 
และผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานภายใน ๕ ปีก่อนการสมัครสอบ โดยผลงานวิจัยดังกล่าวต้องได้รับการ
ประเมินโดยคณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ปรระจ าบ้าน สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
 (๕)  หลักฐานการฝึกอบรม การปฏิบัติงาน 
 (๖)  ในการยื่นขอสอบปากเปล่า ให้ส่งเอกสารรายงานผู้ป่วยที่ เขียนตามแบบรายงานผู้ป่วยที่
คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากก าหนดตามหมวด ๖ ข้อ ๒๖ ของ
ระเบียบนี้ 
 (๗)  เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ(ถ้ามี) 
 (๘)  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบความรู้เพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้เป็นไปตามประกาศของราช
วิทยาลัยฯ 
 
 



๔ 

 

 
หมวด ๓ 

การประเมินคุณสมบัติผู้สมัครสอบและคุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 
 

ข้อ ๙  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสาร และหลักฐาน
ต่างๆ ของผู้สมัครส่งให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากเพ่ือประเมิน
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากได้
ประเมินคุณสมบัติและอนุมัติให้ผู้สมัครมีสิทธิสอบแล้วให้คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯจะส่งรายชื่อผู้มี
สิทธิสอบให้เลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือประกาศและแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อน
วันสอบ   ในกรณีเร่งด่วนหรือเพ่ือประโยชน์แก่ผู้สมัครสอบเลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบ
ล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาดังกล่าวในวรรคแรกก็ได้ 

ข้อ ๑๐  คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบ 
 ๑๐.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ หรือ ส่วนที่ ๒ ของ
ระเบียบนี้โดยผู้สมัครจะต้องสอบข้อเขียนตามหมวด ๕ ข้อ ๒๑-๒๓ 
 ๑๐.๒  มีเอกสารผลงานวิจัย ตามท่ีก าหนดในหมวด ๒ ข้อ ๘(๔)  

 
หมวด ๔ 

การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร 
 

ข้อ ๑๑  ผู้ยื่นค าขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากที่ผ่านการพิจารณาให้มี
สิทธิสอบแล้วต้องสอบความรู้ ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปากประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่าตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการสอบเพ่ือ
อนุมัติบัตรและวุฒิบัตรตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากก าหนด 

ข้อ ๑๒  การสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ให้คณะอนุกรรมการสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่อง
ปากซึ่งราชวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นโดยการเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ด าเนินการสอบดังนี้ 

   (๑)  ผู้ยื่นค าขอวุฒิบัตรตามข้อ ๖ หรือผู้ยื่นค าขออนุมัตรบัตรตามข้อ ๗(๒) (๓) (๔) (๕) ให้
คณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่ประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า 

   (๒)  ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๗(๑) ให้คณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปล่าและหรือร่วมกับการ
สอบอ่ืนๆตามท่ีคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯเห็นสมควรโดยให้ยกเว้นเฉพาะการสอบข้อเขียน  

ผลการสอบข้อเขียนหรือการสอบปากเปล่าให้เก็บสะสมไว้ได้ในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี 
ข้อ ๑๓  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรและในสถาบันที่ทันตแพทยสภา

รับรอง อาจสอบข้อเขียนเก็บสะสมไว้ได้ในระหว่างการฝึกอบรม โดยจะยื่นขอสอบได้หลังผ่านการฝึกอบรม
มาแล้ว ๒ ปี และมีใบรับรองจากสถาบันฝึกอบรม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือประกอบใน
การสอบข้อเขียนเพ่ือรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๑๔  ทันตแพทย์ประจ าบ้านที่ผ่านการฝึกอบรมครบตามโครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมจาก
สถาบันที่ทันตแพทยสภารับรอง และอยู่ระหว่างรอการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หรือรอใบตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด มีสิทธิ์สมัคร



๕ 

 

สอบเพ่ือประเมินผลการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วยเพ่ือวุฒิบัตรในสาขาที่ฝึกอบรมอยู่ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผลระหว่างการ
ฝึกอบรมทันตแพทย์ประจ าบ้านเพ่ือประกอบในการสอบปากเปล่า และรายงานผู้ป่วยเพื่อรับวุฒิบัตรสาขาต่างๆ 
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๑๕  ทันตแพทย์ที่ขอสอบเพ่ืออนุมัติบัตร สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากจะต้องส่งหลักฐาน
ผลงานวิจัยตามความในข้อ ๘(๔.๒) โดยผลงานต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และผู้เข้าสอบ
ต้องมีสัดส่วนในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  หรือเป็นผู้นิพนธ์ชื่อแรก หรือเป็นผู้นิพนธ์หลักผู้รับผิดชอบการ
พิมพ์  

 
ส่วนที่ ๑ 

ขั้นตอนการสอบ 
 

ข้อ ๑๖  การสอบประกอบด้วยการสอบข้อเขียนการสอบปากเปล่าและสอบวิชาเฉพาะทางโดยจะต้อง
สอบข้อเขียนผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิสอบปากเปล่าและสอบวิชาเฉพาะทาง และต้องมีหลักฐานเอกสารผลงานวิจัย
ประกอบการสมัครด้วย 

ข้อ ๑๗  การสอบข้อเขียนข้อสอบประกอบด้วย 
    (๑)  ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและความรู้วิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน 
    (๒)  ความรู้วิชาเฉพาะทางที่เลือกตามข้อ ๑๙ 
    (๓)  ความรู้กฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
    (๔)  ขอบเขตรายละเอียดการสอบตามหมวด ๕ และเวลาที่ใช้ในการสอบข้อเขียนไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 
ข้อ ๑๘  การสอบปากเปล่าประกอบด้วยการสอบความรู้และการสอบน าเสนอรายงานผู้ป่วย 
    (๑)  การสอบความรู้จะสอบความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและความรู้วิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรค

พ้ืนฐานตามข้อ ๒๒ 
    (๒)  การสอบน าเสนอรายงานผู้ป่วยให้ส่งรายงานผู้ป่วยตามที่ก าหนดเพื่อให้คณะอนุกรรมการ

ฝึกอบรมและสอบฯพิจารณาล่วงหน้า 
  (๒.๑)  แบบรายงานผู้ป่วยมีรายละเอียดต่างๆครบถ้วนตามที่ก าหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ฝึกอบรมและสอบฯสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากดังรายละเอียดในข้อ ๒๖ 

(๒.๒)  คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากจะพิจารณา
อนุโลมให้ผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากจาก
สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากราชวิทยาลัยมีสิทธิใช้แบบรายงานที่ปฏิบัติการอยู่ในระหว่างการศึกษา
ของหลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าว 

  (๓)  การสอบปากเปล่าใช้เวลาไม่เกิน ๓ ชั่วโมง 
ข้อ ๑๙  การสอบวิชาเฉพาะทางโดยเลือกสอบวิชาเฉพาะทางวิชาใดวิชาหนึ่งใน ๓ วิชาดังต่อไปนี้ 
  (๑)  พยาธิวิทยาช่องปาก 
  (๒)  เวชศาสตร์ช่องปาก 
  (๓)  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 
 



๖ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ก าหนดการสอบและสถานที่สอบ 

 
ข้อ ๒๐  ก าหนดการสอบและสถานที่สอบเป็นไปตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 

 
หมวด ๕ 

ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียน 
 

ข้อ ๒๑  ขอบเขตเนื้อหาในการสอบข้อเขียนประกอบด้วยความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและความรู้
วิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐานความรู้เฉพาะทางความรู้กฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพทันตกรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 
ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรคช่องปากพื้นฐาน 

 
ข้อ ๒๒  ความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐานซึ่งจะเก่ียวข้อง

กับวิชาเฉพาะทางดังต่อไปนี้ 
     (๑)  เวชศาสตร์ช่องปากเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 
            - Classification of common oral diseases 
            - Systemic diseases related to dentistry 
            - Common orofacial pain 
             - Clinical laboratory aids 
             - Infection control 
     (๒)  พยาธิวิทยาช่องปากเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 
            - Biomedical sciences related to pathological process in oral and 

maxillofacial region 
            - Anatomy and physiology of oral and maxillofacial structures 
            - General and systemic pathology 
 - Cell injury and cell death 
 - Abnormalities of cell growth 
 - Inflammation 
 - Wound healing 
 - Fluid and hemodynamic derangement 
 - Nutritional disturbances 
 - Genetic diseases 
 - Neoplasia 
 - Disturbances of immune mechanism 
 - Hematologic disorders 



๗ 

 

- Cardiovascular disorders 
- Endocrine and metabolic disorders 
- Basic characteristics of microorganisms- Control of microorganism 
- Pathogenic microorganisms and host 
- Specific oral infections and their clinical manifestation 
 
- Human defense mechanism 
- Therapeutic drug use related to dentistry 

-  - Differential diagnosis of oral and maxillofacial lesions  
 - Principles and interpretation of oral diagnostic procedures 

**หมายเหตุ เนื้อหาที่จะสอบในส่วนนี้จะเน้นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้พ้ืนฐานทางพยาธิวิทยา 
 (๓) รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 

- การป้องกันอันตรายจากรังสี 
- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปัจจุบัน (ฟิล์มแผ่นรับภาพ

แผ่นเพิ่มความเข้มของรังสีและอ่ืนๆ) 
- รูปแบบของใบขอถ่ายภาพรังสีและองค์ประกอบของการเขียนใบส่งถ่ายภาพรังสี 
- วิธีการถ่ายภาพรังสีในปากและนอกปากแบบต่างๆ 
- วิธีการถ่ายภาพรังสีพิเศษแบบต่างๆ (การหาต าแหน่งของวัตถุหรือฟันที่ฝังในขากรรไกร) 
- กายวิภาคท่ีปกติของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกช่องปาก 
- ลักษณะภาพรังสีที่ผิดปกติของโครงสร้างของฟันอวัยวะปริทันต์และขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีที่ผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟันขากรรไกรและใบหน้า 
- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเชื้อ 
- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดข้ึนกับฟันขากรรไกรและใบหน้า 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ าชนิดต่างๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดต่างๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของข้อต่อขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคต่อมน้ าลาย 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน 
-ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในช่องปากที่เก่ียวข้องกับโรคทางระบบ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ความรู้เฉพาะทาง 
 

ข้อ๒๓  ความรู้เฉพาะทางตามวิชาที่เลือกได้แก่ 
(๑)  เวชศาสตร์ช่องปากเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 

- Ulcerative, vesicular and bullous lesions 
- Red and white lesions of the oral mucosa 
- Pigmentation of the oral tissues 



๘ 

 

-Benign tumors of the oral cavity including gingival enlargements 
- Oral cancer 
- Oral symptoms without apparent abnormality – atypical facial pain, 

glossodyniaand burning mouth syndrome, subjective xerostomia, idiopathic 
dysgeusia, trigeminal neuralgia 

- Salivary gland diseases 
- Medically compromised patients 
- Management of oral diseases 

(๒)  พยาธิวิทยาช่องปากเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 
 - Diagnostic surgical pathology of oral and maxillofacial lesions 

- Developmental defects of the head and neck regions 
- Abnormalities of teeth 
- Pulp and periapical diseases 
- Periodontal diseases 
- Orofacial infection 
- Physical and chemical injuries to oral and maxillofacial structures 
- Allergies and immunologic diseases 
- Epithelial pathology 
- Soft tissue pathology 
- Salivary gland pathology 
- Hematologic disorders 
- Bone pathology 
- Syndromes of the head and neck 
- Cysts of the oral and maxillofacial regions 
- Odontogenic tumors 
- Oral manifestations of systemic diseases 
- Sinonasal and nasopharyngeal pathology 
- Common dermatologic diseases 

- Interpretation of immunohistochemistry and other molecular pathological 
methods related to oral and maxillofacial lesions 
- Surgical oral pathology reporting 
- Description of macroscopic and microscopic examination in surgical oral 
pathology 

 (๓)  รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลเนื้อหาวิชาประกอบด้วย 
 

หมวดความรู้พื้นฐานและความรู้ขั้นสูงทางรังสีวิทยา 
- รังสีฟิสิกส์ 
- การเกิดรังสีและธรรมชาติของรังสี 



๙ 

 

- กระบวนการเกิดภาพรังสี 
- การจัดระเบียบในการบริหารจัดการคลินิกรังสีวิทยา 
- การควบคุมการติดเชื้อในคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
- รังสีชีววิทยา 
- การป้องกันอันตรายจากรังสี 
- การติดต่อขออนุญาตใช้อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องทางรังสีวิทยา 
- ความรู้พื้นฐานทางรังสีรักษา 
- ระบบประกันคุณภาพในคลินิกรังสีวิทยา 
 

หมวดความรู้ขั้นสูงด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
- หลักการของเครื่องถ่ายภาพรังสีในปากแบบธรรมดาและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักการของเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกปากแบบธรรมดาและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักการของเครื่องถ่ายภาพรังสีในปากแบบดิจิตัลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักการของเครื่องถ่ายภาพรังสีนอกปากแบบดิจิตัลและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
- หลักการของเครื่องถ่ายภาพรังสีซีทีและเด็นตัลซีที 
- หลักการของ Fluoroscopy 
- หลักการของ Nuclear Medicine (scintigraphy) 
- เครื่องถ่ายภาพ MRI 
- ตัวรับภาพของรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปัจจุบัน(ฟิล์มแผ่นรับภาพ

แผ่นเพิ่มความเข้มของรังสีและอ่ืนๆ) 
- นวัตกรรมทางรังสีวิทยา 

 
หมวดความรู้ขั้นสูงเรื่องวิธีการถ่ายภาพรังสีวิทยา 

- รูปแบบของใบขอถ่ายภาพรังสีและองค์ประกอบของการเขียนใบส่งถ่ายภาพรังสี 
- วิธีการถ่ายภาพรังสีในและนอกปากแบบต่างๆ 
- วิธีการถ่ายภาพรังสีพิเศษแบบต่างๆ (การหาต าแหน่งการถ่ายภาพรังสีต่อมน้ าลายการ

ถ่ายภาพรังสีซีทีฯลฯ) 
- วิธีการตรวจวิเคราะห์ภาพรังสีและวิธีการป้องกันพร้อมทั้งการแก้ไขภาพรังสีที่เสีย 
- รังสีวิทยาของทันตกรรมรากเทียม 
- รังสีวิทยาของต่อมน้ าลาย 
- รังสีวิทยาเก่ียวกับการฟ้ืนฟูสภาพของช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 
หมวดความรู้เรื่องการแปลภาพรังรังสีช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลขั้นสูง 
- หลักการแปลผลภาพรังสี 
- การให้การบันทึกผลของการแปลผลภาพรังสี 
- กายวิภาคท่ีปกติของฟันอวัยวะช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกปาก

รวมทั้งภาพหรือภาพรังสีพิเศษ 
- ลักษณะภาพรังสีที่ผิดปกติของโครงสร้างของฟันอวัยวะปริทันต์และขากรรไกร 



๑๐ 

 

- ลักษณะภาพรังสีที่ผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟันขากรรไกรและใบหน้า 
- ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเชื้อ 
- ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดข้ึนกับฟันขากรรไกรและใบหน้า 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคถุงน้ าชนิดต่างๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคเนื้องอกชนิดต่างๆ 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคของข้อต่อขากรรไกร 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคต่อมน้ าลาย 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคโพรงอากาศขากรรไกรบน 
- ลักษณะภาพรังสีของรอยโรคในช่องปากท่ีเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ 
- รอยโรคเงาทึบรังสีในเนื้อเยื่ออ่อน 

 
ส่วนที่ ๓ 

ความรู้กฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม 
 

ข้อ ๒๔  การสอบความรู้กฎหมายวิชาชีพเจตคติและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรมตาม
พระราชบัญญัติจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อบังคับทันตแพทยสภาระเบียบทันตแพทย
สภาและหรือระเบียบราชวิทยาลัยฯที่เกี่ยวข้อง 
 

หมวด ๖ 
การสอบปากเปล่าและรายงานผู้ป่วย 

 
ส่วนที่ ๑ 

การสอบความรู้ 
 

ข้อ ๒๕  ความรู้วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐานตามข้อ ๒๒ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แบบรายงานผู้ป่วย 

 
ข้อ ๒๖  แบบรายงานผู้ป่วยเอกสารประกอบแบบรายงานผู้ป่วยหลักฐานประกอบและการน าเสนอ 

(๑)  ผู้ที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางเวชศาสตร์ช่องปาก 
(๑.๑)  ผู้สมัครสอบต้องส่งรายงานผู้ป่วยที่สมบูรณ์เพื่อพิจารณา ๓ ราย ซึ่งเป็นโรคไม่ซ้ ากัน

และให้การรักษาทางยาเป็นหลักและให้ระบุรายงานผู้ป่วย ๑ รายใน ๓ ราย เพ่ือใช้ในการสอบในข้อ ๑๘(๒) 
รายงานผู้ป่วยทั้ง ๓ ราย  ให้จัดส่งเอกสารต้นฉบับ ๗ ชุด (ไม่รวมชุดที่จะใช้ในการน าเสนอ) 

 (๑.๒)  รายงานผู้ป่วย/ผลงานวิชาการประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
(๑.๒.๑)  Introduction 
(๑.๒.๒)  Case report 
- Chief complaint 



๑๑ 

 

- Present illness 
- History: Medical history, dental history, family history 
- Clinical findings 
- Differential diagnosis 
- Investigation 
- Final diagnosis 
- Treatment 
- Follow up 

(๑.๓)  Discussion ในส่วน discussion ให้บอกเหตุผลของการให้differential diagnosis
การ investigation เพ่ิมเติมรวมทั้งการให้ final diagnosis ในส่วน treatment และ follow-upให้
เปรียบเทียบกับการรักษาท่ีมีรายงานใน literature 

(๑.๔)  หลักฐานประกอบรายงานผู้ป่วย/ผลงานวิชาการส่งภาพสีแสดงลักษณะทางคลินิกก่อน
และหลังการรักษาผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการและผลการตรวจอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

(๑.๕)  ค ารับรองรายงานผู้ป่วย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผู้บังคับบัญชา 
(๑.๖)  การน าเสนอรายงานผู้ป่วยให้น าเสนอรายละไม่เกิน๒๐นาทีและตอบค าถาม๑๐นาที

โดยใช้ภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถ่ายดิจิทัล (ห้ามมีการตกแต่งภาพ) เตรียมโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ 
(Power point) 

 (๒)  ผู้ที่สมัครสอบวิชาเฉพาะทางพยาธิวิทยาช่องปาก 
 (๒.๑)  ผู้สมัครสอบต้องส่งรายงานผู้ป่วยเพื่อพิจารณา ๑ รายโดยให้จัดท าส่งเอกสารต้นฉบับ 

๗  ชุด (ไม่รวมชุดที่จะใช้ในการน าเสนอ) 
(๒.๒)  รายงานผู้ป่วยต้องเป็นรายงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วยประวัติลักษณะทางคลินิก 

ภาพรังสี (ถ้ามี) ลักษณะทางจุลพยาธิวิทยา การรักษาการติดตามผู้ป่วย (ถ้ามี) เนื้อหาควรมีส่วนของวิธีการที่
ได้มาซึ่งการวินัยฉัยแยกโรค การพิเคราะห์โรคทางจุลพยาธิวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
รายงานผู้ป่วยควรมีคุณค่าและความส าคัญเน้นไปในด้านพยาธิวิทยา 

(๒.๓)  ค ารับรองรายงานผู้ป่วย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผู้บังคับบัญชา 
(๒.๔)  การน าเสนอรายงานผู้ป่วยให้น าเสนอรายละไม่เกิน ๒๐นาทีและตอบค าถาม ๑๐ นาที 

โดยใช้ภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถ่ายดิจิทัล (ห้ามมีการตกแต่งภาพ) เตรียมโดยใช้โปรแกรมพาวเวอร์พอยต์ 
(power point) 

 (๓)  ผู้ที่สมัครสอบวิชาเฉพาะรังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
     (๓.๑)  ผู้สมัครสอบต้องส่งรายงานผู้ป่วยเพื่อพิจารณา ๑ ราย   ซึ่งเป็นโรคที่มีการแสดงให้เห็นถึง

การเปลี่ยนแปลงทั้งลักษณะคลินิกและภาพรังสีหรือภาพพิเศษ (Specialized image) ของผู้ป่วยเป็นหลักเพ่ือ
ใช้ในการสอบข้อ ๑๘ (๒) และให้จัดท าส่งเอกสารต้นฉบับ๗ชุดทั้งนี้ต้องไม่รวมชุดที่ใช้ในการน าเสนอ 

      (๓.๒)  ค าแนะน าการเขียนรายงานผู้ป่วย/ผลงานวิชาการประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ 
((๓.๒.๑)  Introduction 
(๓.๒.๒)  Case report 

- Chief complaint 
- Present illness 
- History as medical, dental, and family history 



๑๒ 

 

- Clinical findings 
- Radiographic examination (imaging techniques) 
- Radiographic and /or image findings 
- Differential diagnosis 
- Further examination 
- Final diagnosis 
- Treatment plan 
- Treatment 
- Follow- up 

(๓.๒.๓)  Discussion ในสว่นของ discussion ให้บอกเหตุผลของการ prescribing 
radiographs (or images) รวมถึงการเลือกใช้ imaging techniques ลักษณะradiographic findings รวมถึง 
further examination การให ้differential diagnosis และfinal diagnosis, treatment, follow up โดย
ท าการศึกษาเปรียบเทียบกับกรณีศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท้ังในและหรือต่างประเทศ 

(๓.๓)  หลักฐานประกอบรายงานผู้ป่วย/ผลงานทางวิชาการ 
(๓.๓.๑)  ส่งภาพถ่ายสีหรือขาวด าแสดงลักษณะทางคลินิกก่อนและหลังการรักษา 
(๓.๓.๒)  ภาพถ่ายจากฟิล์มทุกฟิล์มในรายงานผู้ป่วยรายนั้นๆ 

(๓.๔)  ค ารับรองรายงานผู้ป่วย/ผลงานทางวิชาการรับรองโดยผู้บังคับบัญชา 
(๓.๕)  การน าเสนอรายงานผู้ป่วยให้น าเสนอรายละไม่เกิน๒๐นาทีและตอบค าถาม๑๐นาทีโดย

สามารถน าเสนอโดยใช้ภาพเลื่อนตัวจริงหรือภาพถ่ายดิจิทัล (ห้ามมีการตกแต่งภาพ) เตรียมโดยใช้โปรแกรม
พาวเวอร์พอยต์ (Power point) โดยต้องมีส าเนาฟิล์มเอ็กซเรย์จากต้นฉบับประกอบ 
 

หมวด ๗ 
เกณฑ์การประเมินและหลักเกณฑ์การให้คะแนน 

 
ส่วนที่ ๑ 

เกณฑ์การประเมิน 
 

ข้อ ๒๗  ผู้ที่จะได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากจะต้องสอบผ่านการ
สอบข้อเขียน การสอบปากเปล่าและการสอบเฉพาะทางโดยใช้เกณฑ์ตัดสินตามข้อ ๒๙ ๓๐ ๓๑ 

ข้อ๒๘  ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถสอบข้อเขียนก่อนเพียงอย่างเดียวและถ้าสอบผ่านสามารถเก็บคะแนน
สอบข้อเขียนไว้ภายใน ๕ ปี 
 

ส่วนที่ ๒ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบข้อเขียน 

 
ข้อ ๒๙  ข้อสอบข้อเขียนจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ 
       (๑)  ข้อสอบวิทยาศาสตร์ทั่วไปและวิทยาศาสตร์การวินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐานคิดเป็น                  

ร้อยละ ๒๐ 



๑๓ 

 

       (๒)  ข้อสอบวิชาเฉพาะทางคิดเป็นร้อยละ ๘๐ 
 

ส่วนที่ ๓ 
หลักเกณฑ์การให้คะแนนสอบปากเปล่าและสอบเฉพาะทาง 

 
ข้อ ๓๐  คะแนนของการสอบปากเปล่าและสอบเฉพาะทางรวมกันคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
ข้อ ๓๑  คะแนนการสอบปากเปล่าแบ่งเป็น 
 (๑)  คะแนนวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานและคะแนนวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากพ้ืนฐาน คิดเป็นร้อยละ 

๑๐ ของคะแนนในข้อ ๓๐ 
 (๒)  คะแนนสอบรายงานผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของคะแนนในข้อ ๓๐ เกณฑ์การให้คะแนนสอบ

รายงานผู้ป่วยแบ่งเป็น 
(๒.๑)  ตัวรายงานผู้ป่วย  
       - มีคุณค่าทางวิชาการร้อยละ ๒๕ 
       - ความสมบูรณ์ของรายงานร้อยละ ๑๕ 
       - สื่อที่น ามาเสนอมีความชัดเจนสมบูรณ์ดีร้อยละ ๑๐ 
(๒.๒)  การน าเสนอ 
     - มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาการน าเสนอ ร้อยละ ๒๐ 
     - ความสามารถในการน าเสนอ ร้อยละ ๑๐ 
     - การสอบค าถามและในข้อเสนอแนะร้อยละ ๒๐  
     รวมร้อยละ ๑๐๐ 

(๓)   คะแนนสอบเฉพาะทางคิดเป็นร้อยละ ๖๐ ของคะแนนในข้อ ๓๐ 
 

หมวดที่ ๘ 
เกณฑ์การตัดสินผลสอบ 

 
ข้อ ๓๒  เกณฑ์การตัดสินผลสอบผ่านจะต้องสอบผ่านทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่ารวม

กับการสอบวิชาเฉพาะทางโดยถือคะแนนร้อยละ ๗๕ เป็นเกณฑ์การตัดสินของแต่ละการสอบผู้ที่สอบไม่ผ่านไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งใน ๒ ส่วนผู้สมัครสอบจะต้องยื่นค าขอฯใหม่พร้อมช าระค่าสมัครสอบตามประกาศของราช
วิทยาลัยฯ 

ข้อ ๓๓  ให้เก็บสะสมผลการสอบข้อเขียนผ่านไว้ได้ในระยะเวลา ๕ ปี ในกรณีที่สอบปากเปล่าไม่ผ่าน
ให้สมัครสอบใหม่ได้ในครั้งต่อไปภายใน ๕ ปี นับแต่วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียนผ่าน  

ข้อ ๓๔  ผู้สมัครที่สอบผ่านจะได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรได้ เมื่องานวิจัยได้ตีพิมพ์หรือได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด   
 
 
 
 



๑๔ 

 

หมวด ๙ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๓๕  ผู้สมัครที่สอบผ่านข้อเขียนตามระเบียบทันตแพทยสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข

ในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขา
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ พ.ศ. ๒๕๕๘อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ   ยังคงเก็บสะสม
ผลการสอบข้อเขียนได้ไม่เกิน ๕ ปี  นับแต่วันที่ประกาศผลสอบข้อเขียนนั้นให้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ในการสอบในหมวด ๖ ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปล่าตามระเบียบที่ใช้ในการสอบข้อเขียนนั้นๆ 

ข้อ ๓๖  ส าหรับผู้ยื่นขออนุมัติบัตร และผู้ยื่นขอวุฒิบัตรที่ส าเร็จการศึกษาหรือส าเร็จการอบรม หรือ
เข้ารับการฝึกอบรมอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยกเว้นการส่งหลักฐานตามข้อ ๘ (๓.๑.๒) และอนุโลมให้
ใช้หลักเกณฑ์การสอบปากเปล่าตามหมวด ๖ ของระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรเพ่ือเป็นผู้ช านาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ต้องสอบผ่านข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าและ
รายงานผู้ป่วยให้แล้วเสร็จในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

 
 

                                                 ประกาศ  ณ  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 
 
 
 
                                                  ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
                                               (รองศาสตราจารย์ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


