ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565
ตามข้อ บังคับ ทัน ตแพทยสภาว่าด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารออกหนัง สือ อนุมัติบัต รหรือ วุฒิบัต ร
แสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิช าชีพ ทั น ตกรรมสาขาต่า ง ๆ พ.ศ.2555 โดยมติที่ป ระชุม
คณะผู ้บ ริห ารราชวิท ยาลัย ทัน ตแพทย์แ ห่ง ประเทศ ไทย ครั้ง ที ่ 7/2564 เมื ่อ วัน ที ่ 4 สิง หาคม 2564
ให้ประกาศการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2565 ไว้ดังนี้
กิจกรรม
1. ดำเนินการรับสมัคร

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงานเลขาธิการ
ราชวิทยาลัย ฯ

กำหนดเวลากิจกรรม
1 – 30 กันยายน 2564

2. แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก ฯ

ราชวิทยาลัย ฯ

ภายในเดือนกันยายน 2564

3. ตรวจสอบใบสมัครและการชำระเงิน

ราชวิทยาลัย ฯ

4 – 8 ตุลาคม 2564

4. ส่งใบสมัครให้ผู้อำนวยการหลักสูตร
ผ่านคณบดีหรือผู้อำนวยการสถาบันหลัก
พิจารณาหนังสืออนุมัติให้ลาศึกษา
ฝึกอบรมจากต้นสังกัดและแจ้งผล
การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิสอบไปยัง
ประธานคณะอนุกรรมการคัดเลือก ฯ

สถาบันฝึกอบรม

11 ตุลาคม 2564

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา
และสถานที่สอบ

เลขาธิการราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

1 พฤศจิกายน 2564

คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก ฯ
และสถาบันฝึกอบรม

1 – 30 ธันวาคม 2564

6. ดำเนินการสอบคัดเลือก
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กิจกรรม
7. ผู้อำนวยการหลักสูตรส่งรายชื่อ
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประธาน
คณะอนุกรรมการสอบคัดเลือก ฯ
ตรวจสอบรายชื่อและรับรองผลสอบ
และส่งให้ราชวิทยาลัย ฯ พิจารณา

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลากิจกรรม

ประธานคณะอนุกรรมการสอบ
คัดเลือก ฯ

ภายใน 14 มกราคม 2565

8. รับรองผลการสอบคัดเลือก

ราชวิทยาลัย ฯ

26 มกราคม 2565

9. ส่งผลการคัดเลือกให้ทันตแพทยสภา
พิจารณา

ราชวิทยาลัย ฯ

ภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

10. อนุมัติผลการสอบคัดเลือก

ทันตแพทยสภา

ภายในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภายในสัปดาห์ที่สอง
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

12. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับ
ผลการคัดเลือก พร้อมชำระเงินค่าบำรุง
ราชวิทยาลัยตลอดหลักสูตร กรอกข้อมูล
และลงนามในหนังสือสัญญาเข้ารับ
การฝึกอบรม ฯ ส่งไปยังราชวิทยาลัย ฯ

ผู้ได้รับคัดเลือก

ภายใน 18 กุมภาพันธ์ 2565

13. แจ้งกำหนดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

14. เปิดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายใน 1 สิงหาคม 2565

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง แก้ไขกำหนดเวลากิจกรรม การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา
ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
ตามประกาศราชวิทยาลัยทันตแพทย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นั้น
เนื่ องจาก ทัน ตแพทยสภา ได้ เลื่อนการพิจารณาระเบีย บวาระต่าง ๆ ของราชวิท ยาลั ย ฯ
โดยจะเสนอเป็นเรื่องเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 9 วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2565
ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอประกาศแก้ไขกําหนดเวลากิจกรรม
การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจําปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 ในข้อ 10 – 12 ไว้ดังนี้
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

กำหนดเวลากิจกรรม

ทันตแพทยสภา

ภายในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ประธานราชวิทยาลัย
ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

ภายในสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ 2565

12. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับ
ผลการคัดเลือก พร้อมชำระเงินค่าบำรุง
ราชวิทยาลัยตลอดหลักสูตร กรอกข้อมูล
และลงนามในหนังสือสัญญาเข้ารับ
การฝึกอบรม ฯ ส่งไปยังราชวิทยาลัย ฯ

ผู้ได้รับคัดเลือก

ภายใน 2 มีนาคม 2565

13. แจ้งกำหนดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายในเดือนกรกฎาคม 2565

14. เปิดการฝึกอบรม

สถาบันฝึกอบรม

ภายใน 1 สิงหาคม 2565

10. อนุมัติผลการสอบคัดเลือก

11. ประกาศผลการสอบคัดเลือก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
(รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ภัททพล อัศวนันท์)
เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย

