
๑ 
 

ระเบียบราชวทิยาลัยทนัตแพทยแหงประเทศไทย 
วาดวยหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการสอบเพือ่อนุมัติบัตรหรือวฒุบิัตร 

แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทนัตกรรมสาขานิติทนัตวทิยา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือ

วุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขานิติทันตวิทยา ไวเปนการเฉพาะและ
เพ่ือสงเสริมการศึกษาของผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามวัตถุประสงคของทันตแพทยสภา 

อาศัยอํานาจตามความในขอ ๗ ขอ ๘(๑๐) ขอ ๑๖(๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยราช
วิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบขอ ๑๑ วรรค ๒ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวา
ดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญ   ในการประกอบวิชาชีพ  
ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕   และดวยอนุมัติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบขอ ๔ แหงขอบังคับ
ทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร  หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘   ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจึง
ออกระเบียบไวดังตอไปน้ี 

 
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ

และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขานิติทันตวิทยา พ.ศ.๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบมติคณะกรรมการทันตแพทยสภา หรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุมัตบิัตรหรอืวุฒบิัตร 

 
สวนที ่๑ 

การขอวฒุบิตัร 
 

ขอ ๔ เปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗ 



๒ 
 

ขอ ๕ มีคุณสมบัติตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา วาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
บัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๘ ดังนี้ 

        (๑)  “การยื่นคําขอวุฒิบัตรเปนผูชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาใดของผูมีใบ 
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของตางประเทศที่ทันตแพทยสภารับรอง ไมมีสิทธิเปนผูประกอบวิชา 
ชีพทันตกรรมในประเทศไทย จนกวาจะผานการสอบเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยได ทั้งนี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข ที่ราชวทิยาลัยกําหนด โดยออกเปนระเบียบทันตแพทยสภา” และ 

        (๒)  ตองเปนผูไดผานการฝกอบรมเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
สาขานิติทันตวิทยาเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป ตามหลักสูตรของราชวิทยาลัย หรือที่ทันตแพทยสภารับรอง
จากสถาบันที่ราชวิทยาลัย หรือทันตแพทยสภารับรอง     

 
สวนที ่๒ 

การขออนุมติับัตร 
 

ขอ ๖ มีคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติ
หรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

        ผูยื่นขออนุมัติบัตรเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขานิติทันต
วิทยา ตองเปนผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.๒๕๓๗ และเปนผูที่
ไดรับการศึกษา หรือฝกอบรมหลังปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือมีประสบการณในการปฏิบัติงานใน
สาขานิติทันตวิทยา โดยมีคํารับรองของหัวหนาหนวยงาน ตามหลักเกณฑอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปน้ี 

        (๑) ไดรับวุฒิบัตรหรือเทียบเทาแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมใน
สาขานิติทันตวิทยาจากสถาบันในตางประเทศท่ีทันตแพทยสภารับรอง เพ่ือการสมัครสอบเปนผูมีความรูความ
ชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

        (๒) ไดรับปริญญาโท หรือปริญญาเอกในสาขานิติทันตวิทยา และไดรับการศึกษาหรือฝกอบรม
ในสาขานิติทันตวิทยาที่มีระยะเวลาศึกษา หรือฝกอบรมเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ปจากสถาบันท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา หรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมีประสบการณในการ
ปฏิบัติงานในสาขานิติทันตวิทยาติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป 

        (๓) สําเร็จการศึกษา หรือฝกอบรมในสาขานิติทันตวิทยาท่ีมีหลักสูตรการศึกษา หรือฝกอบรม
เปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ปจากสถาบันท่ีสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือทันตแพทยสภารับรอง
โดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย 



๓ 
 

        (๔) ไดรับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง
หรือปริญญาโทในสาขานิติทันตวิทยา ท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรมไมนอยกวา ๑ ปการศึกษาจากสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือทันตแพทยสภารับรองโดยขอเสนอจากราชวิทยาลัย และมี
ประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานิติทันตวิทยาติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๓ ป 

        (๕) มีประสบการณในการปฏิบัติงานในสาขานิติทันตวิทยาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ป 
       (๖)  นอกเหนือนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ 

                    หัวหนาหนวยงานในวรรคหนึ่ง ใหหมายความรวมถึง ผูบังคับบัญชาชั้นตนในกรณีที่ทํางาน
รวมกับผูอ่ืน หรือรับรองตนเองในกรณีที่ไมมีผูบังคับบัญชา 
          
 

หมวด ๒ 
การสมัครสอบ 

 
 ขอ ๗ ผูประสงคขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ใหยื่นคําขอและชําระเงินคาสมัครตามวิธีการและภายใน

ระยะเวลาที่ราชวิทยาลัยกําหนด พรอมเอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของดังนี้ 
        (๑) คําขอตามแบบท่ีราชวทิยาลัยกําหนดไว 
        (๒) หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผูยื่นคําขอ 
        (๓) หลักฐานการฝกอบรม การปฏิบัติงาน 

                    (๓.๑) กรณีอนุมัติบัตรประกอบดวยหลักฐานการศึกษาตางๆ หรือหลักฐานแสดงถึง
ประสบการณในการปฏิบัติงานตามขอ ๗ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา ซ่ึงไดแก 

                  (๓.๑.๑) เคยเปนวิทยากรบรรยายในการประชุม หรือสัมมนาวิชาการของสาขานิติทันต
วิทยา นอกเหนือนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ 

                    (๓.๑.๒) บทความทางวิชาการที่มีเนื้อหาของสาขานิติทันตวิทยา อยางนอย ๑เร่ืองที่
ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับนานาชาติ หรือระดับชาติ โดยเปนวารสารของสมาคมวิชาชีพหรือ
ชมรมวิชาชีพ หรือสถาบันการศึกษาทางสาขาการแพทย หรือเกี่ยวของกับการแพทย นอกเหนือนี้ใหอยูในดุลย
พินิจของคณะอนุกรรมการสอบ 

(๓.๑.๓) หลักฐานการเขารวมประชุมวิชาการ ที่ราชวิทยาลัยฯจัดรวมกับคณะทันต
แพทยศาสตร หรือหนวยงานอ่ืนๆในป พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ ป  พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือหลังจากนั้นที่
เกี่ยวกับนิติทันตวิทยา  อยางนอย ๑ คร้ัง นอกเหนือนี้ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการสอบ 
        (๓.๒) กรณีวุฒิบัตร ประกอบดวยหลักฐานการฝกอบรมใหเปนผูมีความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขานิติทันตวิทยา ตามขอ ๖ แหงขอบังคับทันตแพทยสภา 



๔ 
 

         (๔) เอกสาร หรือหลักฐานอ่ืนๆ (ถามี) 
         (๕) กรณียื่นขอสอบปากเปลา ใหมีเอกสารรายงานผูปวยคดีหรืองานของนิติทันตวิทยาอยางใด

อยางหนึ่ง ตามขอ ๒๕ ของระเบียบนี้ 
         (๖) คาธรรมเนียมการสมัครสอบความรู เพ่ือขออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามระเบียบ                

ราชวิทยาลัยกําหนดไว 
 

หมวด ๓ 
การประเมนิคุณสมบัติผูสมัครสอบและคุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 

 
              ขอ ๘  การตรวจสอบคุณสมบัติผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารและหลักฐาน
ตางๆ ของผูสมัคร สงใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานิติทันตวิทยา เพ่ือประเมินคุณสมบัติของ
ผูสมัครสอบ เมื่อคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานิติทันตวิทยาไดประเมินคุณสมบัติ และอนุมัติให
ผูสมัครมีสิทธิสอบแลว ใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานิติทันตวิทยาสงรายช่ือผูมีสิทธิสอบให
เลขาธิการราชวิทยาลัยเพ่ือประกาศ และแจงใหผูสมัครสอบทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันสอบ  

           ในกรณีเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนแกผูสมัครสอบ เลขาธิการราชวิทยาลัยอาจแจงใหผูสมัคร
สอบทราบลวงหนานอยกวาระยะเวลาดังกลาวในวรรคแรกก็ได 

  ขอ ๙  คุณสมบัติผูมีสิทธิสอบ 
           (๑) เปนผูที่ผานการประเมินคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑในหมวด ๑ 
           (๒) กรณียื่นขอสอบปากเปลา ใหมีเอกสารรายงานผูปวยคดีหรืองานของนิติทันตวิทยาอยางใด

อยางหนึ่ง ตามขอ ๒๕ ของระเบียบนี้ 
 

หมวด ๔ 
การสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒบิัตร 

 
              ขอ ๑๐  ผูที่ผานการพิจารณาใหมีสิทธิสอบแลว ตองสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรมสาขานิติทันตวิทยา ประกอบดวยการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขในการสอบเพ่ืออนุมัติบัตรและวุฒิบตัรตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด 

        ขอ ๑๑  การสอบใหคณะอนุกรรมการสอบสาขานิติทันตวิทยา ซ่ึงราชวิทยาลัยแตงต้ังขึ้นโดยการ
เสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบ ดําเนินการดังน้ี 

     (๑) ผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๖หรือขอ ๗(๒), (๓), (๔), (๕) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวา
ดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพ    



๕ 
 

ทันตกรรมสาขาตางๆ  พ.ศ. ๒๕๕๕ และ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดการสอบที่
ประกอบดวยการสอบขอเขียนและการสอบปากเปลา 

     (๒) ผูท่ีมีคุณสมบัติตามขอ ๗(๑) แหงขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออก
หนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ.
๒๕๕๕ ใหคณะอนุกรรมการสอบจัดสอบปากเปลาและ/หรือรวมกับการสอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการ
ฝกอบรมและสอบเห็นสมควร โดยใหยกเวนเฉพาะการสอบขอเขียน 

          การสอบขอเขียนหรือการสอบปากเปลา ใหเก็บสะสมไวไดในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบกําหนด    โดยอนุมัติจากคณะผูบริหาร
ราชวิทยาลัย 

  ขอ ๑๒  เพ่ือประโยชนของประชาชน และการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มี
คุณสมบัติตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๓ ใหยกเวนการสอบขอเขียน 
โดยใหสอบปากเปลา หรือการสอบอ่ืนๆ ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาชานิติทันตวิทยา
เห็นสมควร และใหสงเอกสารประกอบการพิจารณาดังตอไปนี้ 

           (๑) การสอบปากเปลา ตามขอ ๑๘ ดังรายละเอียดในหมวด ๖ ของระเบียบนี้ 
           (๒) แบบรายงานผูปวยคดีหรืองานของนิติทันตวิทยาอยางใดอยางหน่ึง รายละเอียด ตาม

หมวด ๖ สวนที่ ๒ ทั้งน้ีใหสงรายงานท่ีสมบูรณและครบถวนตามรูปแบบของงาน เพ่ือพิจารณารายละเอียดอ่ืนๆ 
ตามขอ ๒๕ 

           (๓) บทความวิชาการ หรือ ผลงานวิจัยในสาขานิติทันตวิทยา จํานวน ๑ เร่ือง หรือ 
           (๔) การนําเสนอผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย หรือการไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายใน

สาขานิติทันตวิทยา 
           (๕) เกณฑในการใหคะแนน ประกอบดวยคะแนนในการสอบปากเปลาเต็ม๘๐คะแนน และ

คะแนนบทความวิชาการ หรือผลงานวิจัย หรือการนําเสนอผลงานวิชาการ หรือการไดรับเชิญใหเปนวิทยากร
บรรยายในสาขานิติทันตวิทยา เต็ม ๒๐ คะแนน 

                  (ก) บทความวิชาการ หรือผลงานวิจัยในสาขานิติทันตวิทยาหมายถึง การสงบทความ
วิชาการ หรือผลงานวิจัยในสาขานิติทันตวิทยา ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
มาแลวจํานวน ๑ เร่ืองโดยเปนผลงานของตนเอง หรือคณะบุคคลซึ่งตนเองมีสัดสวนการมีสวนรวมไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ หรือ เปนผูรับผิดชอบหลัก(Corresponding Author) หรือเปนผูนิพนธช่ือแรก 

                  (ข) การนําเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย หรือการไดรับเชิญใหเปนวิทยากร
บรรยายในสาขานิติทันตวิทยา หมายถึงการนําเสนอผลงานวิชาการ หรือผลงานวิจัย หรือการไดรับเชิญใหเปน
วิทยากรบรรยายในสาขานิติทันตวิทยาในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 



๖ 
 

           (๖) เกณฑการตัดสินผานโดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ ของคะแนนรวมระหวางคะแนนการสอบ
ปากเปลา กับคะแนนบทความวิชาการ หรือผลงานวิจัย หรือการนําเสนอผลงานวิชาการ หรือการไดรับเชิญให
เปนวิทยากรบรรยายในสาขานิติทันตวิทยา 

  ขอ ๑๓  เพ่ือประโยชนของประชาชน และการฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร ผูยื่นคําขออนุมัติบัตรที่มี
คุณสมบัติตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรแสดงความรู
ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอ ๑๔ ใหยกเวนการสอบขอเขียน 
โดยใหสอบปากเปลาตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาชานิติทันตวิทยาเห็นสมควร  และใหสง
แฟมผลงานของทันตแพทยสาขานิติทันตวิทยา ดังนี้ 

           (๑) การสอบปากเปลา ตามขอ ๑๘ ดังรายละเอียดในหมวด ๖ ของระเบียบนี้ 
           (๒) แฟมผลงานของทันตแพทยสาขานิติทันตวิทยา คือบันทึกยอนหลัง๑๐ปเพ่ือแสดงใหเห็น

ผลงานของทันตแพทยหลังจบหลักสูตรหลังปริญญาฯ จนถึงปจจุบัน แสดงความสามารถ และศักยภาพท่ี
ชัดเจนซึ่งสงผลตอการพัฒนาความกาวหนาของวิชาชีพทันตแพทยโดยเฉพาะสาขานิติทันตวิทยาตอสังคมใน
มิติตางๆ ๕ ดาน ดังตอไปนี้  

                ก. งานวิชาการ /งานวิจัย /การนําเสนอผลงานสาขานิติทันตวิทยา 
                ข. การปฏิบัติงานบริการที่สอดคลองกับสาขานิติทันตวิทยาที่ศึกษาหลังปริญญาฯ 
                ค. บทบาทผูนําในวิชาชีพสาขานิติทันตวิทยา 
                ง. การพัฒนาความรู /การแลกเปล่ียนเรียนรูทางวิชาการในสาขานิติทันตวิทยา 
                 จ. งานจิตอาสาอื่นๆเพ่ือพัฒนาวิชาชีพและสังคมสาขานิติทันตวิทยา 

                 (๓) เกณฑในการใหคะแนนประกอบดวยในการสอบปากเปลาเต็ม ๘๐ คะแนน และคะแนน
แฟมผลงานของทันตแพทยสาขานิติทันตวิทยา เต็ม ๒๐ คะแนน 

                 (๔) เกณฑการตัดสิน ผานโดยถือคะแนนรอยละ ๗๕ ของคะแนนรวม ระหวางคะแนนการสอบ
ปากเปลา กับคะแนนแฟมผลงานของทันตแพทยสาขานิติทันตวิทยา 

 ขอ ๑๔  ผูที่ไมผานการสอบทั้งขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ ของระเบียบน้ี สามารถยื่นคําขออนุมัติบัตรใหม
พรอมชําระคายื่นคําขอ ตามประกาศของราชวิทยาลัยฯ 

 ขอ ๑๕  การยื่นคําขออนุมัติบัตรตามขอ ๑๒ หรือขอ ๑๓ ของระเบียบนี้ จะตองสอบใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ปนับต้ังแตขอบังคับน้ีมีผลบังคับใช 

 
สวนที ่๑ 

ข้ันตอนการสอบ 
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       ขอ ๑๖  การสอบประกอบดวยการสอบขอเขียน การสอบปากเปลา โดยจะตองสอบขอเขียนผานกอน 
จึงจะมีสิทธิสอบปากเปลา   

 ขอ ๑๗  การสอบขอเขียน ขอสอบประกอบดวย 
           (๑) ความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และ ความรูทางนิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 
           (๒) ความรู ในขอกฏหมายที่เกี่ยวของทางนิติวิทยาศาสตร 
           (๓) ความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และ จรรยาบรรณแหงวชิาชีพทันตกรรม 
           (๔) ขอบเขตรายละเอียดการสอบตามหมวด ๕ และเวลาที่ใชในการสอบขอเขียนไมเกิน ๓ 

ช่ัวโมง 
           ขอ ๑๘  การสอบปากเปลาประกอบดวย การสอบความรู และการสอบนําเสนอรายงานผูปวยคดีหรือ
งานของนิติทันตวิทยาอยางใดอยางหนึ่ง          
                       (๑) การสอบความรู จะสอบความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และความรูทางนิติ
วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ตามขอ ๒๔ 

          (๒) การสอบนําเสนอรายงานผูปวยคดีหรืองานของนิติทันตวิทยาอยางใดอยางหนึ่ง ใหสง
รายงานตามท่ีกําหนดเพื่อใหคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯพิจารณาลวงหนา 

                 (๒.๑) แบบรายงานมีรายละเอียดตางๆ ครบถวนตามที่กําหนดโดยคณะอนุกรรมการ
ฝกอบรม และสอบฯสาขานิติทันตวิทยา ดังรายละเอียดในหมวด ๖ ขอ ๒๕ 

                (๒.๒) คณะอนุกรรมการฝกอบรม และสอบสาขานิติทันตวิทยา จะพิจารณาอนุโลมให
ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางสาขานิติทันตวิทยา จากสถาบันฝกอบรมที่ไดรับการ
รับรองจากราชวิทยาลัย มีสิทธิใชแบบรายงานท่ีปฏิบัติการอยูในระหวางการศึกษาของหลักสูตรฝกอบรม
ดังกลาว 

          (๓) การสอบปากเปลาใชเวลาไมเกิน ๓ ช่ัวโมง 
 

สวนที ่๒ 
กําหนดการสอบและสถานที่สอบ 

            ขอ ๑๙  กําหนดการสอบ และสถานที่สอบเปนไปตามประกาศของราชวิทยาลัย 
 

หมวด ๕ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบขอเขียน 
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     ขอ ๒๐  ขอบเขตเน้ือหาในการสอบขอเขียนประกอบดวย ความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และ
ความรูนิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ความรูทางกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับนิติวิทยาศาสตรทั่วไป ความรูกฎหมาย
วิชาชีพ เจตคติ และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม 

 
สวนที ่๑ 

ความรูวทิยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และนิติวทิยาศาสตรพืน้ฐาน 
 

     ขอ ๒๑  ความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และนิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 
(๑)   Gross Anatomy 

            (๒)   Histology      
            (๓)   Oral Histology    
                       (๔)   Craniofacial development   
  (๕)   Dental Anatomy 
  (๖)   Biological Compounds 
  (๗)   Metabolism 
  (๘)   Connective tissue 
  (๙)    Reactions of Cell and Tissue to injury 
  (๑๐) Growth Disturbances 

           (๑๑) พยาธิวิทยาชองปาก เนื้อหาวิชาที่จะสอบในสวนน้ีจะเนนเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับ
ความรูพ้ืนฐานทางพยาธิวิทยา 

  - Anatomy of head and neck 
                - Pathophysiology 
                - Mechanism of diseases 

- Cardiovascular pathology 
- Mechanism of inflammation 

                 - Biochemistry 
- Microbiology 
- Control of microorganism 
-Physical and chemical injuries 
-Bone pathology 
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           (๑๒) รังสีวิทยาชองปาก เนื้อหาวิชาประกอบดวยความรูทางรังสีวิทยาชองปากพ้ืนฐาน       
  - การปองกันอันตรายจากรังสี 

  -ตัวรับภาพของรังสีวิทยาชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลในภาวะปจจุบัน  
                - วิธีการถายภาพรังสีในปากและนอกปากแบบตางๆ 
                - วิธีการถายภาพรังสีพิเศษแบบตางๆ (การหาตําแหนงของวัตถุหรือฟนท่ีฝงใน    
                      ขากรรไกร) 
               - กายวิภาคที่ปกติของชองปากและแม็กซิลโลเฟเชียลจากภาพรังสีในและนอกชองปาก 
               - ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของโครงสรางของฟนอวัยวะปริทันตและขากรรไกร 
               - ลักษณะภาพรังสีทีผิดปกติของการเจริญเติบโตของฟนขากรรไกรและใบหนา 
               - ลักษณะภาพรังสีของสภาวะการติดเช้ือ 
               - ลักษณะภาพรังสีของภยันตรายที่เกิดขึ้นกับฟนขากรรไกรและใบหนา 

 
          (๑๓) นิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน เนื้อหาวิชาประกอบดวย 
     -Professional Aspects of Forensic Science 
     -Crime Scene Investigation 
                -DNA Technology in Forensic Science 
                -Fingerprints, Lip Print, Palm print, Foot print  
     -Forensic Pathology 
     -Forensic Psychiatry  
                -Forensic Anthropology  
     -Forensic Radiology 
     -Forensic Medicine 
   -Chain of Custody 
 

สวนที ่๒ 
ความรูทางนติิทนัตวทิยา   

 
           ขอ ๒๒  ความรูทาง นิติทันตวิทยา   
                      เนื้อหาวิชาประกอบดวย 

-History of Forensic Odontology in Thailand 
-Forensic Photography 



๑๐ 
 

-The role of Forensic dentist 
                           -Oral cavity examination for Forensic Purpose 

-Age Estimation 
- Age estimation methods                              
-Dental Development Diagrams                   
-Atlas of Tooth Development and Eruption                   
-Bite mark Analysis                  
-Basic principle of Bite mark                  
-Guidelines for Bite mark Analysis                             
-Bite mark cases                             
-Dental Identification                                         
-Basic principles of Dental Identification 
-Dental Record Management                    
-Ante mortem Dental Data                                         

                           -Post mortem Dental Data                                        
-Dental Identification in Single case                                          
-Dental Identification in Mass Disaster         
-Digital X-ray Management       
-DNA analysis of bone and teeth                                        
-Dental Jurisprudence Report                                        
-Expert witness                                                                               
-Physical anthropologic examination of bones and teeth                                

    -Facial reconstruction         
-Oral trauma from sexual practices                                                           

                                     
สวนที ่๓ 

ความรูกฎหมายวชิาชพีเจตคติและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทนัตกรรม 
 

  ขอ ๒๓ การสอบความรูกฎหมายวิชาชีพ เจตคติ และ จรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรม             
ตามพระราชบัญญัติจรรยาบรรณแหงวิชาชีพทันตกรรมพ.ศ. ๒๕๓๗      ขอบังคับทันตแพทยสภา          
ระเบียบทันตแพทยสภา และ/หรือ ระเบียบราชวิทยาลัยฯที่เกี่ยวของ          รวมไปถึงกฏหมายหรือระเบียบ



๑๑ 
 

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับนิติวิทยาศาสตร ตามที่คณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบในสาชานิติทันตวิทยา
เห็นสมควร 
 

หมวด ๖ 
ขอบเขตเนื้อหาในการสอบปากเปลา 

 
สวนที ่๑ 

การสอบความรู 
 

 ขอ ๒๔  ความรูวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และนิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน ตามขอ ๒๑ 
 

สวนที ่๒ 
แบบรายงาน 

 
  ขอ ๒๕  แบบรายงานผูปวยคดีหรืองานของนิติทันตวิทยาอยางใดอยางหน่ึง เอกสารประกอบแบบ

รายงาน หลักฐานประกอบ และการนําเสนอ 
            รายงานทางนิติทันตวิทยา 

(๑) ผูสมัครสอบตองสงรายงานทางนิติทันตวิทยาเพ่ือพิจารณา ๑ ราย โดยใหจัดทําสงเอกสาร
ตนฉบับ ๗ ชุด(ไมรวมชุดที่จะใชในการนําเสนอ) 
                        (๒) ตองเปนรายงานที่สมบูรณประกอบดวย เอกสารนําสงใหทันตแพทย ประวัติของผูเสียหาย
หรือผูตาย ขัอมูลการตรวจสภาพชองปาก ขอมูลและผลของการเปรียบเทียบ   ลักษณะทางนิติทันตวิทยาท่ัวไป 
ภาพรังสี (ควรมี) เนื้อหาควรมีสวนของวิธีการท่ีไดมาซ่ึงการใชหลักฐานทางทันตกรรม ซ่ึงนําไปสูการใช
ประโยชนทางกระบวนการยุติธรรมท้ังทางตรงและทางออม 

(๓) คํารับรองรายงานทางนิติทันตวิทยา/ผลงานทางวิชาการ รับรองโดยผูบังคับบัญชา 
                        (๔) การนําเสนอรายงานทางนิติทันตวิทยา ใหนําเสนอรายละไมเกิน ๒๐นาที และตอบคําถาม 
๑๐ นาทีโดยใชภาพเล่ือนตัวจริงหรือภาพถายดิจิทัล เตรียมโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยต (power point) 

 
หมวด ๗ 

เกณฑการประเมนิหลักเกณฑการใหคะแนน 
 

สวนที ่๑ 
เกณฑการประเมิน 



๑๒ 
 

        ขอ ๒๖  ผูที่จะไดรับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรสาขานิติทันตวิทยา จะตองสอบผาน การสอบขอเขียน 
การสอบปากเปลา และการสอบวิชานิติทันตวิทยา  โดยใชเกณฑตัดสินตามขอ ๑๕    แหงขอบังคับทันตแพทย
สภาวาดวยหลักเกณฑการออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร แสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพ   ทันตกรรมสาขาตางๆ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ขอ ๒๗  ผูมีสิทธ์ิสอบสามารถสอบขอเขียนกอนเพียงอยางเดียว และถาสอบผานสามารถเก็บคะแนน
สอบขอเขียนไวภายใน ๕ ป 

 
สวนที ่๒ 

หลักเกณฑการใหคะแนนสอบขอเขยีน 
 

  ขอ ๒๘  ขอสอบขอเขียนจะแบงเปน ๒ สวนคือ 
                   (๑) ขอสอบวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และ นิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน คิดเปนรอยละ ๒๕ 

             (๒) ขอสอบวิชา นิติทันตวิทยา คิดเปนรอยละ ๗๕ 
 

สวนที ่๓ 
หลักเกณฑการใหคะแนนสอบปากเปลาและสอบวิชานิตทินัตวทิยา 

 
 ขอ ๒๙  คะแนนของการสอบปากเปลา และสอบวิชานิติทันตวิทยา รวมกันคิดเปนรอยละรอย 
 ขอ ๓๐  คะแนนการสอบปากเปลา แบงเปน 
              (๑) คะแนนวิทยาศาสตรการแพทยพ้ืนฐาน และคะแนนนิติวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน คิดเปนรอย

ละ ๑๐ ของคะแนนในขอ ๒๙ 
                    (๒) คะแนนสอบรายงานทางนิติทันตวิทยา คิดเปนรอยละ ๓๐ ของคะแนนในขอ ๒๙ เกณฑ

การใหคะแนนสอบรายงานทางนิติทันตวิทยา แบงเปน 
        (๒.๑) ตัวรายงานทางนิติทันตวิทยา 
                - มีคุณคาทางวิชาการ                                รอยละ  ๒๕ 
                - ความสมบูรณของรายงาน                        รอยละ  ๑๕ 
                - ส่ือที่นํามาเสนอมีความชัดเจนสมบูรณดี     รอยละ  ๑๐ 
       (๒.๒) การนําเสนอ 
                - มีความรูความเขาใจในเนื้อหาการนําเสนอ  รอยละ   ๒๐ 
                - ความสามารถในการนําเสนอ                    รอยละ   ๑๐ 
                - การตอบคําถาม และในขอเสนอแนะ          รอยละ   ๒๐ 



๑๓ 
 

                                                                       รวม รอยละ ๑๐๐ 
 

            (๓) คะแนนสอบวิชานิติทันตวิทยา คิดเปนรอยละ ๖๐ ของคะแนนในขอ ๒๙ 
 

หมวดที่ ๘ 
เกณฑการตัดสินผลสอบ 

 
  ขอ ๓๑  เกณฑการตัดสินผลสอบผาน จะตองสอบผานทั้งการสอบขอเขียน และการสอบปากเปลา

รวมกับการสอบวิชานิติทันตวิทยา โดยถือคะแนนรอยละ๗๕ เปนเกณฑการตัดสินของแตละการสอบ ผูที่สอบ
ไมผานไมวาสวนใดสวนหนึ่งใน ๒ สวน ผูสมัครสอบจะตองยื่นคําขอฯใหมพรอมชําระคาสมัครสอบตาม
ประกาศของราชวิทยาลัยฯ 

  ขอ ๓๒  ใหเก็บสะสมผลการสอบขอเขียนผานไวไดในระยะเวลา ๕ ป  ในกรณีท่ีสอบปากเปลาไม
ผานใหสมัครสอบใหมเฉพาะชนิดของงานท่ียังสอบไมผานในคร้ังตอไปภายใน ๕ ป นับแตวันที่ประกาศผลสอบ
ขอเขียนผาน แตไมอนุญาตใหนําแบบรายงานผูปวยที่ไดเสนอตอคณะอนุกรรมการสอบแลวมาสอบอีก 

 
หมวด ๙ 

บทเฉพาะกาล 
  ขอ ๓๓  ใหยกเวนผูมีคุณสมบัติตามขอ ๑๓ และ ๑๔ ตามขอบังคับทันตแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑ

การออกหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาตางๆ 
พ.ศ. ๒๕๕๕  ตองสอบเพ่ือรับอนุมัติบัตรใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๕ ป นับแตขอบังคับนี้มีผล
บังคับใช 

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๐ มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕๙   
 
 
 

                (ผูชวยศาสตราจารย(พิเศษ) ทนัตแพทยไพศาล  กังวลกิจ) 
                  ประธานคณะผูบริหารราชวิทยาลัยแหงประเทศไทย 


