
 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ 

หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัคร 
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๙  (๓)  มาตรา  ๒๓  (๔)  (ค)  และ  (ด)  และด้วยความเห็นชอบ 
ของสภานายกพิเศษตามมาตรา  ๒๗  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๓๗  คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาจึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้   

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร  
ในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัคร
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์

หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓   

(๒) ข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้   
“ปริญญา”  หมายถึง  ปริญญาทางทันตแพทยศาสตร์ที่ทันตแพทยสภาจะให้การรับรองเพื่อประโยชน์

ในการสมัครเป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา   
“หลักสูตร”  หมายถึง  หลักสูตรในระดับปริญญาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบ  

เพื่อการรับรองปริญญาตามข้อบังคับนี้   
“สถาบัน”  หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศที่เป็นเจ้าของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์

ที่ผลิตบัณฑิตที่ทันตแพทยสภาให้การรับรองตามข้อบังคับนี้   
“หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์”  หมายถึง  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์

ของหลักสูตรที่มีจํานวนหน่วยกิตที่ใช้ระยะเวลาทําการศึกษาหกปี  หรือเทียบเท่าหกปี  ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ตลอดจนประกาศของทันตแพทยสภา
ที่เก่ียวข้อง 

“คณะกรรมการ” หมายถึง  คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์   



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๙ 
   

 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการ 

 

 

ข้อ ๕ ให้ทันตแพทยสภา  แต่งตั้ง  “คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์”  ประกอบด้วย   
(๑) นายกทันตแพทยสภา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกทันตแพทยสภามอบหมายเป็นประธาน 
(๒) ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถใน 

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา  ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔  เป็นกรรมการ 

(๓) เลขาธิการทันตแพทยสภา  เป็นกรรมการ 
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารวิชาการทันตแพทยศาสตร์  ที่คณะกรรมการ  

ทันตแพทยสภาแต่งตั้ง  จํานวนห้าคน  เป็นกรรมการ   
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง  

จํานวนรวมกันอย่างน้อยสามคน  แต่ไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นเลขานุการ 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่   
(๑) ศึกษา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์และวิชาชีพทันตกรรม 
(๒) ให้ความเห็นการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์และเกณฑ์มาตรฐาน

สถาบันให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิชาการและวิชาชีพในระดับนานาชาติ  เพื่อเสนอทันตแพทยสภาพิจารณา
และอนุมัติให้ประกาศใช้   

(๓) พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการให้ความเห็นชอบหรือเพิกถอนความเห็นชอบ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์  และการรับรองสถาบันตามที่คณะอนุกรรมการเสนอ  เพื่อเสนอให้ทันตแพทยสภาพิจารณา   

(๔) ให้คําแนะนําสถาบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ 
(๕) เร่ืองอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากทันตแพทยสภา   
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง  “คณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์”  

เพื่อทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรและความพร้อมของสถาบัน  เพื่อเป็นข้อมูล  รวมท้ังเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการ  เพื่อดําเนินการตามข้อ  ๖  (๓)  แห่งข้อบังคับนี้ต่อไป   

ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหน่ึง  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางทันตแพทยศาสตร์และผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรม  จํานวนอย่างน้อยห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนที่ไม่ใช่บุคลากรประจําของสถาบัน  และไม่ใช่อาจารย์
ประจําของหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน  ตลอดจนต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือมีส่วนเก่ียวข้องได้เสียกับหลักสูตร 
และสถาบันที่ขอรับการประเมินนั้น   
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หมวด  ๒ 
การรับรองปริญญา 

 

 

ข้อ ๘ ในการรับรองปริญญา  ให้ทันตแพทยสภาพิจารณารายละเอียดจากหลักสูตรที่มีเกณฑ์
มาตรฐานตามข้อบังคับนี้  โดยหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบของทันตแพทยสภา  และดําเนินการผลิตบัณฑิต
โดยสถาบันที่ได้รับการรับรองตามข้อบังคับนี้ 

ปริญญาที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบให้ถือเป็นปริญญา 
ที่ทันตแพทยสภารับรอง  โดยจัดทําเป็นประกาศของทันตแพทยสภา 

ให้ทันตแพทยสภากําหนดเกณฑ์มาตรฐาน  รายละเอียดและเง่ือนไขในการรับรองปริญญา  
รวมถึงการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  ตามวรรคแรก  โดยจัดทําเป็นประกาศของทันตแพทยสภา 

ส่วนที่  ๑ 
หลักสูตรและสถาบัน 

 

 

ข้อ ๙ หลักสูตรต้องมีปรัชญาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  แผนพัฒนาวิชาการทันตแพทยศาสตร์  
และวิชาชีพทันตกรรม  ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา  ตลอดจนแผนพัฒนาสถาบันทางด้านทันตแพทยศาสตร์   

สถาบันต้องมีแผนพัฒนาวิชาการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ชัดเจนให้ทันตแพทยสภา
พิจารณาแผนพัฒนาดังกล่าวอย่างละเอียด  โดยให้ถือว่าเป็นแผนการศึกษาหลักที่ มีความจําเป็น 
และเก้ือหนุนให้สถาบันสามารถพัฒนาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้าได้   

ข้อ ๑๐ หลักสูตรต้องมีเนื้อหาสาระวิชาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  และต้องมีโครงสร้างและรายละเอียดอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์ที่ทันตแพทยสภา
ประกาศกําหนด   

ข้อ ๑๑ สถาบันรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทันตกรรมและวิชาชีพอื่นที่เก่ียวข้องของสถาบัน
และหรือที่เป็นเครือข่ายของแต่ละสถาบันที่ทันตแพทยสภาจะให้การรับรอง  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานสถาบันที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด 

ส่วนที่  ๒ 
การขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน 

 

 

ข้อ ๑๒ ให้สถาบันย่ืนความจํานงต่อทันตแพทยสภา  เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตร 
และรับรองสถาบัน  โดยเสนอรายละเอียดและกรอกแบบรายการตามที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด   



 หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๒   เมษายน   ๒๕๕๙ 
   

 

ข้อ ๑๓ การย่ืนความจํานง  เพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันจะต้องกระทําล่วงหน้า
ตามกําหนดดังนี้ 

  ก. กรณีหลักสูตรใหม่  หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ทันตกรรมไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ทันตแพทยสภากําหนด  ให้ย่ืนความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน  
ก่อนวนัประกาศรับนักศึกษา 

  ข. กรณีหลักสูตรปรับปรุง  ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาเคยให้ความเห็นชอบ
อย่างไม่มีเง่ือนไข  และมีผู้เรียนในหลักสูตรนั้นสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผ่านตามเง่ือนไข 
ที่ทันตแพทยสภากําหนด  ให้ย่ืนความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  วัน  ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา 

  ทันตแพทยสภาสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  
ของสถาบันที่ไม่ได้ดําเนินการตามเง่ือนเวลาที่กําหนด   

  เง่ือนไขในการผ่านการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของผู้เรียนในหลักสูตร  
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตตามข้อ  ๑๓  ก.  และ  ๑๓  ข.  ในข้อบังคับนี้  ให้ทําเป็นประกาศของทันตแพทยสภา 

ข้อ ๑๔ ให้คณะอนุกรรมการดําเนินการประเมินหลักสูตรและสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การประเมินที่ทันตแพทยสภากําหนด  และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น  และข้อเสนอแนะ
ต่อทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาและมีมติ 

  ทันตแพทยสภาอาจให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมีมติก็ได้ 
  เม่ือทันตแพทยสภาพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรและสถาบันตามที่คณะกรรมการ 

เสนอแล้ว  ทันตแพทยสภาอาจมีมติอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้   
  ก. กรณีหลักสูตรใหม่  หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนยังสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม

ไม่ผ่านตามเง่ือนไขที่ทันตแพทยสภากําหนด  ให้มีมติอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้ 
   (๑) เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  โดยกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ

และรับรองไม่เกินสามปี  โดยสถาบันต้องรายงานข้อมูลของหลักสูตรและสถาบัน  ตามที่ทันตแพทยสภากําหนด 
เป็นรายปีทุกปี 

   (๒) ไม่เห็นชอบหลักสตูรและไม่รับรองสถาบัน 
  ข. กรณีหลักสูตรปรับปรุง  ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาเคยให้ความเห็นชอบ

อย่างไม่มีเง่ือนไข  และผู้เรียนในหลักสูตรนั้นสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมผ่านตามเง่ือนไข 
ที่ทันตแพทยสภากําหนด  ให้มีมติอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 

   (๑) เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  โดยกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ
และรับรองไม่เกินเจ็ดปี   

   (๒) เห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  โดยมีเง่ือนไขให้ดําเนินการปรับปรุง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือมีเง่ือนไขให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม  ทั้งนี้  ระยะเวลา 
ที่ให้ความเห็นชอบและรับรองให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่ไม่เกินเจ็ดปี 

   (๓) ไม่เห็นชอบหลักสูตรและไม่รับรองสถาบัน 
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กรณีที่ทันตแพทยสภามีมติไม่เห็นชอบหลักสูตรและไม่รับรองสถาบันใด  ให้สถาบันดังกล่าว
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้เรียบร้อยสมบูรณ์  โดยสามารถเสนอขอให้ทันตแพทยสภาพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันใหม่ได้ภายหลัง  ๑  ปีนับแต่วันที่ทันตแพทยสภามีมติ 
ไม่เห็นชอบหลักสูตรและไม่รับรองสถาบัน 

ข้อ ๑๕ มติทันตแพทยสภาในเร่ืองที่เก่ียวกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  
ให้ออกเป็นประกาศทันตแพทยสภา 

ข้อ ๑๖ เม่ือปรากฏว่าสถาบันดําเนินการผลิตบัณฑิตโดยมีมาตรฐานท่ีต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาตามข้อบังคับนี้  หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรและสถาบัน 
ที่เคยได้รับความเห็นชอบตามข้อบังคับนี้  ทันตแพทยสภาอาจพิจารณาเพิกถอนความเห็นชอบหลักสูตร
และการรับรองสถาบันนั้น  โดยผ่านการพิจารณาและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตามข้อ  ๖  (๓) 

  แนวทางการพิจารณาว่าการดําเนินการตามหลักสูตรหรือสถาบันที่มีมาตรฐาน 
ที่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด  ให้เป็นไปตามแนวทางที่ทันตแพทยสภาประกาศกําหนด   

หมวด  ๓ 
การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา 

ทันตแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๑๗ ในการรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์จากสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับนี้  ตลอดจนประกาศหลักเกณฑ์ 
และวิธีการของทันตแพทยสภาที่เก่ียวข้องโดยอนุโลม  กรณีใดที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามข้อบังคับนี้  
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดการดําเนินการอื่นที่เทียบได้กับมาตรฐานที่กําหนด  เป็นเฉพาะกรณีหรือเฉพาะรายได้   

ข้อ ๑๘ ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการพิจารณา
รับรองปริญญาต่อทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาและมีมติ   

  ทันตแพทยสภาอาจให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมีมติก็ได้   
  ทันตแพทยสภาเม่ือพิจารณาแล้วจะมีมติอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังนี้   
  (๑) รับรอง 
  (๒) รับรองโดยกําหนดเงื่อนไขประกอบ 
  (๓) ไม่รับรอง   
ข้อ ๑๙ ผู้ที่ได้รับการรับรองปริญญาโดยกําหนดเง่ือนไขประกอบจะต้องดําเนินการให้ครบถ้วน

ตามที่กําหนด  จึงสามารถทําหนังสือย่ืนต่อทันตแพทยสภาเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา   
และขอสอบความรู้เพื่อขอข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้   
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ข้อ ๒๐ กรณีที่ทันตแพทยสภาได้พิจารณาให้การรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศสถาบันใดไปแล้ว  ต่อมาได้ทราบภายหลังว่าเอกสาร  หลักฐาน  หรือข้อมูลที่ เสนอ 
เพื่อพิจารณาเป็นเท็จ  ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  หรือเป็นเอกสาร  หลักฐานที่ทําปลอมทั้งหมดหรือบางส่วน  
ทันตแพทยสภาสามารถเพิกถอนการรับรองปริญญานั้นได้   

ข้อ ๒๑ ปริญญาของสถาบันการศึกษาต่างประเทศสถาบันใด  ที่ทันตแพทยสภาให้การรับรอง
ภายในระยะเวลาไม่เกินเจ็ดปี  ให้ทันตแพทยสภาขึ้นทะเบียนไว้เพื่อใช้อ้างอิงต่อไป  และเม่ือปริญญา 
ที่ได้ผ่านการรับรองมาแล้วเกินเจ็ดปี  หรือเม่ือสถาบันการศึกษาดังกล่าวมีการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
หรือทันตแพทยสภามีการประกาศปรับปรุงหรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการรับรองปริญญา  
จะต้องเสนอขอรับรองปริญญาใหม่ต่อทันตแพทยสภา 

การดําเนินการขอการรับรองปริญญา  ให้เป็นไปตามข้อ  ๑๗  แห่งข้อบังคับนี้   
หมวด  ๔ 

ค่าธรรมเนียม 
 

 

ข้อ ๒๒ ให้ทันตแพทยสภาเรียกเก็บค่าธรรมเนียม  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
ตามข้อบังคับนี้  ดังนี้   

  ก. ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองแก่สถาบัน 
   (๑) ค่าธรรมเนียมการยื่นคําร้องขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน  

คร้ังละ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
   (๒) ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์  

และรับรองสถาบัน  หลักสูตรใหม่  หลักสูตรละ  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
   (๓) ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์  

และรับรองสถาบัน  สําหรับสถาบันการศึกษา  ฉบับปรับปรุงหรือต่ออายุ  หลักสูตรละ  ๓๐,๐๐๐  บาท 
  ข. ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองแก่บุคคล 
   (๑) ค่าธรรมเนียมในการออกใบรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  

สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ  ๒๐,๐๐๐  บาทต่อคร้ังต่อคน 
  ค. ค่าใช้จ่ายต่อคร้ังของสถาบัน  ในการตรวจเย่ียมเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตร

และรับรองสถาบัน 
   (๑) ค่าตอบแทนประธานคณะอนุกรรมการ  ๓,๗๕๐  บาท 
   (๒) ค่าตอบแทนอนุกรรมการ  คนละ  ๓,๐๐๐  บาท 
   (๓) ค่าตอบแทนเลขานุการคณะอนุกรรมการ  ๓,๖๐๐  บาท 
   (๔) ค่าที่พัก  และค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ  ตามที่จ่ายจริง 
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หมวด  ๔ 
เบ็ดเตล็ด 

 

 

ข้อ ๒๓ ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ 
ทันตแพทยสภา 

หมวด  ๕ 
บทเฉพาะกาล 

 

 

ข้อ ๒๔ ให้การให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  หรือรับรองสถาบัน   
หรือรับรองปริญญาของทันตแพทยสภา  ตลอดจนเง่ือนไขข้อกําหนดต่าง ๆ  ที่ทันตแพทยสภามีมติไว้
ก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  ยังคงมีผลต่อไปตามกําหนดระยะเวลาหรือเง่ือนไขที่ทันตแพทยสภามีมติ  
หรือประกาศกําหนดไว้เดิม 

ข้อ ๒๕ สถาบันที่ได้รับความเห็นชอบหลักสูตร  หรือรับรองสถาบัน  ก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  
ซึ่งมีความจําเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาทันตแพทยศาสตร์  
(มคอ.  ๑)  ของกระทรวงศึกษาธิการ  อาจขอขยายเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  หรือรับรองสถาบัน  
หรือขอยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๒๒  ต่อทันตแพทยสภาได้  หากทันตแพทยสภาพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ  
ให้มีผลในการขยายระยะเวลาการให้ความเห็นชอบ  การรับรอง  หรือการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว  
เป็นการเฉพาะราย  ตามที่ทันตแพทยสภากําหนด  ทั้งนี้  การยื่นคําร้องของสถาบันต้องกระทําภายใน  ๑  ปี  
นับจากวันถัดจากวันที่ข้อบังคับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทันตแพทย์ไพศาล  กังวลกิจ 
นายกทันตแพทยสภา 


