ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
ตามข้อ บัง คับ ทัน ตแพทยสภาว่าด้วยหลัก เกณฑ์ก ารออกหนัง สืออนุมัติบัต รหรือวุฒิบัต ร
แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิช าชีพทัน ตกรรมสาขาต่างๆ พ.ศ.2555 โดยคณะผู้บ ริห าร
ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ให้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ในสาขาต่าง ๆ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ไว้ดังนี้
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลากิจกรรม

1. ดำเนินการรับสมัคร

สำนักงานเลขาธิการ
ราชวิทยาลัย

6 - 30 เมษายน 2563

2. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ

ราชวิทยาลัย

ภายในสัปดาห์ทสี่ องของเดือน
เมษายน 2563

3. ตรวจสอบใบสมัครและการชำระเงิน

ราชวิทยาลัย

4 พฤษภาคม 2563

4. ส่งใบสมัครให้ผู้อำนวยการฝึกอบรมผ่าน
คณบดีหรือผูอ้ ำนวยการสถาบันหลัก
พิจารณาหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษา
ฝึกอบรมจากต้นสังกัดและแจ้งผล
การพิจารณารายชื่อผู้มสี ิทธิสอบไปยัง
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือกฯ

สถาบันหลัก

6 พฤษภาคม 2563

5. ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิสอบ วัน เวลา
และสถานที่สอบ

เลขาธิการราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

12 พฤษภาคม 2563

6. ดำเนินการสอบคัดเลือก

คณะอนุกรรมการสอบ
คัดเลือกฯ และสถาบันหลัก

18 - 22 พฤษภาคม 2563

2

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลากิจกรรม

7. ผู้อำนวยการฝึกอบรมส่งรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประธาน
คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือกฯ
ตรวจสอบรายชื่อและรับรองผลสอบ
และส่งให้ราชวิทยาลัย พิจารณา

ประธานคณะอนุกรรมการ
สอบคัดเลือกฯ

ภายใน 25 พฤษภาคม 2563

8. รับรองผลการสอบคัดเลือก

ราชวิทยาลัย

27 พฤษภาคม 2563

9. ส่งผลการคัดเลือกให้ทันตแพทยสภา
พิจารณา

ราชวิทยาลัย

ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
มิถุนายน 2563

10. ทันตแพทยสภาอนุมัติผลการสอบคัดเลือก

ทันตแพทยสภา

ภายในสัปดาห์ทสี่ องของเดือน
มิถุนายน 2563

11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภายในสัปดาห์ทสี่ องของเดือน
มิถุนายน 2563

12. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับ
ผลการคัดเลือกมายังราชวิทยาลัย

ผู้ได้รับคัดเลือก

ภายในสัปดาห์ทสี่ ามของเดือน
มิถุนายน 2563

13. ผู้ได้รับเลือกทำหนังสือสัญญา
กับราชวิทยาลัย

ประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

29 - 30 มิถุนายน 2563

14. แจ้งกำหนดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

15. เปิดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายใน 1 สิงหาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล อัศวนันท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

3

จำนวนทันตแพทย์ที่สถาบันหลักเปิดรับเข้าฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
สาขา

สถาบันหลัก

จำนวน
(คน)

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

โรงพยาบาลตำรวจ

1

2.ทันตสาธารณสุข

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3

3.วิทยาเอ็นโดดอนต์

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

2

4.ทันตกรรมหัตถการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2-4

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

2

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

2

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2

1.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

5.ทันตกรรมทั่วไป

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (เพิ่มเติม)
ตามที่ร าชวิท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ง ประเทศไทย ได้มีป ระกาศ ฯ เรื่อง การสมัครเข้ารับ
การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น
ด้ว ยมติค ณะผู ้ บ ริห ารราชวิทยาลั ยทันตแพทย์แห่ งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2563 จึงประกาศ
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 (เพิม่ เติม) ดังนี้
สาขา

สถาบันหลัก

จำนวน
(คน)

ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2

โดยให้ ด ำเนิ น การตามกิ จกรรมที่ ได้ ก ำหนดไว้ในประกาศ ฯ เรื่อ ง การสมั ค รเข้ า รับ การ
ฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล อัศวนันท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
ตามที่ ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี ป ระกาศราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 30 เมษายน 2563 นั้น
ราชวิ ท ยาลั ยทั น ตแพทย์ แห่ ง ประเทศไทย ขอขยายเวลาการสมั ค รเข้ารับ การฝึ ก อบรม
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ดังนี้
กิจกรรม
1. ดำเนินการรับสมัคร

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานเลขาธิการ
ราชวิทยาลัยฯ

กำหนดเวลากิจกรรม
6 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2563

ทั้ง นี้ กิ จ กรรมที่ 2 – 15 ให้เป็นไปตามประกาศราชวิท ยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย
เรื่อ ง การสมั ค รเข้ารับ การฝึก อบรมเพื่ อวุฒิ บัตรของทั น ตแพทยสภา ประจําปีก ารศึก ษา 2563 รอบที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ ภัททพล อัศวนันท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
ตามที่ ราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย มี ป ระกาศราชวิ ท ยาลั ย ทั น ตแพทย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2563
รอบที่ 2 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 นั้น
เนื่ อ งจาก ทั น ตแพทยสภาได้ กําหนดการประชุ มคณะกรรมการทั น ตแพทยสภา วาระที่ 9
ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหารราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ในการประชุม
ครั้ ง ที่ 4/2563 เมื่ อ วั น ที่ 29 เมษายน 2563 จึ ง มี ม ติ ให้ ประกาศแก้ ไขกํ าหนดเวลากิ จกรรม การสมั ครเข้ ารั บ
การฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ในข้อ 10 – 14 ไว้ดังนี้
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลากิจกรรม

10. ทันตแพทยสภาอนุมัติผลการสอบคัดเลือก

ทันตแพทยสภา

ภายในสัปดาห์ที่สามของเดือน
มิถุนายน 2563

11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภายในสัปดาห์ทสี่ ามของเดือน
มิถุนายน 2563

12. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับ
ผลการคัดเลือกมายังราชวิทยาลัย

ผู้ได้รับคัดเลือก

ภายใน 23 มิถุนายน 2563

13. แจ้งกำหนดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

14. ผู้ได้รับเลือกทำหนังสือสัญญา
กับราชวิทยาลัย ณ สถาบันฝึกอบรมฯ
ทีไ่ ด้รับการคัดเลือก

ประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
ภายใน 1 สิงหาคม 2563

15. เปิดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายใน 1 สิงหาคม 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

