
 
 

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 
เรื่อง  การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 

ให้มีคุณวุฒเิทียบเท่าปริญญาเอก  
       

 
ด้วยที่ประชุมคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 

30 มกราคม 2562  มีมติ ให้ผู้ประสงค์จะขอให้ รับรองอนุมัติบัตรหรือวุฒิ บัตร ตามเกณฑ์การสอบ             
ก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก สามารถยื่นผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
การรับวุฒิทางการศึกษา  โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม          
ค าขอ และแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ก าหนดไว้ท้ายประกาศ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
      

 
     ประกาศ   ณ   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 

      (รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พรชัย  จันศิษย์ยานนท์) 
       ประธานราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

] 
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ค าขอให้พิจารณารับรองอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับ ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 

ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก  

        เขียนที่........................................................... 
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ................... 

 

 ข้าพเจ้า...................................................................อายุ............ปี เกดิวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ……........ 
สัญชาติ............................ศาสนา................................เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมใบอนุญาตที่.............................................. 
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน...................................ต าบล/แขวง............................ 
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์............................. 
โทรศัพท์เคลื่อนที่........................สถานท่ีปฏิบัติงานปัจจุบัน.................................................................เลขท่ี…..............................
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย…………...….…ถนน......................................................ต าบล/แขวง........................................................ 
อ าเภอ/เขต...............................................         จังหวัด..............................................รหสัไปรษณีย์............................โทรศัพท์
....................................โทรสาร.................................... E-mail.................................................................................................ต้องการให้
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยติดต่อ เป็น ที ่ บ้านท่ีอยู่   สถานท่ีปฏิบัติงาน 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอให้พิจารณารบัรอง  อนุมัติบัตร  วุฒิบตัร สาขา ................................................... 
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานตา่งๆ มาพร้อมค าขอน้ีเพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

1.  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด ซึ่งไม่เป็นส่วนหนึ่งของการรับวุฒิทางการศึกษา  (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1)  

     จ านวน 1 เรื่อง  
     ช่ืองานวิจัย............................................................................................................................................................... 
     วารสารที่ตีพิมพ์................................................................ .....................................ปีที่ตีพิมพ์.............................. 

โดยเป็น 

o 1.1 ผู้นิพนธ์ช่ือแรก  

o 1.2 Corresponding author  

o 1.3 ผู้วิจัยมีสัดส่วนในผลงานวิจัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50   
2.  หลักฐานแสดงสดัส่วนผลงานวจิัย เฉพาะข้อ 1.3 
3.  เอกสาร หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………………………………..… 
4.  หลักฐานการช าระค่าด าเนินการพิจารณารับรองอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับตามเกณฑ์การสอบก่อนปี  

พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวนเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)  
* วิธีการยื่นค าขอและการช าระเงิน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 ลงช่ือ........................................................................ผู้ยื่นค าขอ 

(.......................................................................................) 
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การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 

ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก”  
 
 

 การที่ทันตแพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ก่อนปี พ.ศ. 2561  และมีความประสงค์จะขอรับรองวุฒิบัตรหรือ    
อนุมัติบัตรสาขาต่าง ๆ จ านวน  10 สาขา ได้แก่  สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล                     
สาขา ปริทันตวิทยา สาขาทันตกรรมส าหรับเด็ก สาขาทันตกรรมจัดฟัน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์                 
สาขาทันตสาธารณสุข สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาทันตกรรมหัตถการ สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 
สาขาทันตกรรมทั่วไป ให้มีคุณวุฒิ “เทียบเท่าปริญญาเอก” นั้น จะต้องส่งผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของ
ผลงานวิจัยมาให้ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย เพ่ือประกอบการรับรอง ต้องมีลักษณะดังนี้ 
  1. ผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  
  2. ผลงานวิจัยส่งมานั้นต้องไม่ใช่ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
  3. ผู้ยื่นค าขอจะต้องมีสัดส่วนในผลงานวิจัยที่ส่งมาเพ่ือประกอบการขอรับรองวุฒิบัตรหรือ
อนุมัติบัตรไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 หรือเป็น ผู้นิพนธ์ขื่อแรก หรือ เป็น corresponding author 

ถึงแม้จะได้รับการเทียบเท่าปริญญาเอก แต่ห้ามเขียน Ph.D. เป็นคุณวุฒิ โดยเด็ดขาด               
ส่วนรายละเอียดอ่ืน ๆ ในการรับรองในกรณีนี้ ให้ใช้กฎ ระเบียบ ที่ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย              
จะประกาศใช้บังคับต่อไป 

ทั้งนี้ขอให้ คณะอนุกรรมการพิจารณางานวิจัยของทันตแพทย์ประจ าบ้าน (อพว.) แต่ละสาขา
ท าหน้าที่พิจารณาและเสนอคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

เอกสารแนบท้าย 1 
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วิธีการยื่นค าขอให้พิจารณารับรองอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับ  
ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก  

  
1. กรอกรายละเอียดในใบค าขอ   
2. พิมพ์ใบน าฝากช าระเงินค่าสินคา้หรือบริการ (Bill Payment Pay-in Slip)  

เป็นค่าด าเนินการพิจารณารับรองอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรที่ได้รับตามเกณฑ์การสอบก่อน              
ปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวนเงิน  2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
และน าไปช าระคาใช้จ่ายไดต้ามช่องทางดังนี้ 
1)  เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ  
2)  Internet Banking หรือ Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ 
3)  ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์  
หลังจากท่ีทานช าระเงินแลว จะไดรับใบเสร็จรับเงินสงใหทางอีเมล ภายใน 3 วันท าการ  

3.  สงใบค าขอ และแนบเอกสาร หลักฐานตางๆ ตามที่ระบุในใบค าขอ ได 2 ชองทาง  
    3.1  Email address :  royalthaident@gmail.com   
    3.2  ไปรษณียลงทะเบียนถึงราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ชั้น 6  

อาคารสถาบันทันตกรรม  ซ.ติวานนท 14   
ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี  
11000   

 
หมายเหตุ  ระยะเวลาด าเนินการในการพิจารณาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  

 

 

เอกสารแนบท้าย 2 


