
ข้อบังคับทันตแพทยสภา 
ว่าดว้ยการรับรองปรญิญาในวิชาทันตแพทยศาสตรข์องสถาบนัต่าง ๆ 
เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  พ.ศ.  2565 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  9  (3)  มาตรา  23  วรรคหนึ่ง  (4)  (ค)  และ  (ด)  
ประกอบมาตรา  27  วรรคหนึ่ง  (1)  แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม  พ.ศ.  2537  
คณะกรรมการทันตแพทยสภาโดยความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษแห่งทันตแพทยสภา  จึงออกข้อบังคับ  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับทันตแพทยสภา  ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชา 
ทันตแพทยศาสตร์ของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา  ประกาศนียบัตร 

ในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ  เพ่ือประโยชน์ในการสมัคร 
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภา  พ.ศ.  2559 

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“ปริญญา”  หมายถึง  ปริญญาทางทันตแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศโดย 

ทันตแพทยสภา 
“หลักสูตร”  หมายถึง  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
“สถาบัน”  หมายถึง  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่ประสงค์ 

จะขอรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตตามข้อบังคับนี้   
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์   
“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและความพร้อม 

ในการด าเนินการตามหลักสูตรของสถาบันในการรับรองปริญญา 
ข้อ ๕ ให้ทันตแพทยสภาแต่งตั้ ง   “คณะกรรมการการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ”  

ประกอบด้วย   
(๑) นายกทันตแพทยสภา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกทันตแพทยสภามอบหมาย  เป็นประธาน 
(๒) ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา  เป็นกรรมการ 
(๓) เลขาธิการทันตแพทยสภา  เป็นกรรมการ   
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการบริหารวิชาการทันตแพทยศาสตร์   ที่คณะกรรมการ

ทันตแพทยสภาแต่งตั้งจ านวนห้าคน  เป็นกรรมการ   
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(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ที่คณะกรรมการทันตแพทยสภาแต่งตั้ง
จ านวนอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าที่   
(๑) ศึกษา  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทันตแพทยศาสตร์และวิชาชีพทันตกรรม 
(๒) ตรวจสอบ  ให้ความเห็น  หรือเสนอแนะ  ในการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการรับรองปริญญา 

เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก   
(๓) พิจารณาความเห็นของคณะอนุกรรมการ  พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

เพื่อการรับรองปริญญา 
(๔) ให้ค าแนะน าสถาบันเพ่ือประโยชน์ในการรับรองปริญญา 
(๕) เรื่องอื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมายจากทันตแพทยสภา   
(๖) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง  “คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและความพร้อม 

ในการด าเนินการตามหลักสูตรของสถาบันในการรับรองปริญญา”  เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
หลักสูตรและความพร้อมในการด าเนินการตามหลักสูตรของสถาบันเพ่ือเป็นข้อมูล  รวมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการ  เพื่อด าเนินการตามข้อ  ๖  (๓)  แห่งข้อบังคับนี้ต่อไป 

ให้คณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  มีจ านวนอย่างน้อยสามคนแต่ไม่เกินห้าคน  ประกอบด้วย 
กรรมการตามข้อ  5  (๔)  และ  (๕)  และมีผู้ทรงคุณวุฒิทางทันตแพทย์และผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมอื่น 
เข้าร่วมได้ที่ไม่ใช่บุคลากรประจ าของสถาบัน  หรือมีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียกับหลักสูตรและสถาบัน 
ที่ขอรับการประเมินนั้น 

ข้อ ๘ ในการรับรองปริญญาให้พิจารณารายละเอียดจากหลักสูตรและองค์ประกอบอื่น  ๆ   
ท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามข้อบังคับนี้   

ให้ทันตแพทยสภาก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน  รายละเอียดและเงื่อนไขในการรับรองปริญญา 
ตามวรรคหนึ่ง  โดยจัดท าเป็นประกาศของทันตแพทยสภา 

ข้อ ๙ การรับรองปริญญา  สามารถด าเนินการได้  ๒  วิธี  ดังนี้   
(1) การยื่นขอรับรองโดยสถาบัน 
(2) การยื่นขอรับรองโดยผู้ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ทั้งนี้  เป็นไปตามประกาศของทันตแพทยสภา 
ข้อ ๑๐ กรณีสถาบันยื่นขอรับการรับรองให้สถาบันยื่นความจ านงต่อทันตแพทยสภา   

เพ่ือขอรับรองปริญญา  โดยเสนอรายละเอียดและกรอกแบบรายการตามที่ทันตแพทยสภาประกาศก าหนด 
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ข้อ 11 การยื่นความจ านงของสถาบัน  เพ่ือขอรับรองปริญญาครั้งแรก  จะต้องด าเนินการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  180  วัน  ก่อนประกาศรับสมัครนิสิตนักศึกษา  โดยให้ทันตแพทยสภาแจ้งผล 
การพิจารณาภายใน  120  วันนับแต่วันที่ทันตแพทยสภารับเรื่อง 

การยื่นความจ านงของสถาบัน  เพ่ือขอรับรองปริญญาครั้งต่อไป  จะต้องด าเนินการล่วงหน้า 
ไม่น้อยกว่า  120  วันก่อนเปิดภาคการศึกษา  โดยให้ทันตแพทยสภาแจ้งผลการพิจารณาภายใน  90  วัน
นับแต่วันที่ทันตแพทยสภารับเรื่อง 

ทันตแพทยสภาสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณารับรองปริญญาของสถาบันที่ไม่ได้ด าเนินการ 
ตามเงื่อนเวลาที่ก าหนดหรือในกรณีมีเหตุจ าเป็นหรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ  ที่ท าให้ไม่สามารถท าการพิจารณาได้  
แต่ไม่ตัดสิทธิในการยื่นพิจารณาครั้งใหม่ 

ข้อ 12 มติทันตแพทยสภาในเรื่องที่ เกี่ยวกับการรับรองปริญญาให้ออกเป็นประกาศ 
ทันตแพทยสภา 

ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถยื่นขอรับรองปริญญาของตน 
เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา 

การรับรองปริญญาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้  ตลอดจนประกาศ
หลักเกณฑ์และวิธีการของทันตแพทยสภาที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๑4 ให้คณะกรรมการเสนอผลการพิจารณาความเห็นชอบและข้อเสนอแนะในการ
พิจารณารับรองปริญญาต่อทันตแพทยสภาเพื่อพิจารณาและมีมติ 

ทันตแพทยสภาอาจให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนมีมติก็ได้ 
ทันตแพทยสภาเมื่อพิจารณาแล้วจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังนี้ 
(๑) รับรอง   
(2) ไม่รับรอง 
ข้อ 15 การเพิกถอนการรับรองปริญญาให้ท าได้ในกรณี  ดังนี้ 
(๑) การด าเนินการของสถาบันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากทันตแพทยสภา 
(๒) การยื่นเอกสารพบว่าหลักฐานเป็นเท็จ  ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง  หรือเป็นเอกสาร

หลักฐานที่ท าปลอมทั้งหมดหรือบางส่วน 
(๓) กรณีอื่นตามที่ทันตแพทยสภาประกาศก าหนด 
ข้อ 16 ให้ทันตแพทยสภาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการด าเนินการรับรองปริญญา  โดยให้เป็นไป

ตามข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยการก าหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก  ค่าบ ารุง  และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
ข้อ 17 สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจเยี่ยมเพ่ือรับรองปริญญาต่อครั้ง  

ดังนี้   
(๑) ค่าตอบแทนประธานคณะอนุกรรมการ  5,000  บาท 
(๒) ค่าตอบแทนอนุกรรมการ  คนละ  4,000  บาท 
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(๓) ค่าตอบแทนเลขานุการคณะอนุกรรมการ  4,500  บาท 
(๔) ค่าที่พัก  และค่าเดินทางของคณะอนุกรรมการ  ตามที่จ่ายจริง 
ข้อ 1๘ ผู้ยื่นค าขอตามข้อ  ๑๓  เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตรวจสอบ 

เป็นจ านวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท  ต่อคนต่อครั้ง 
ข้อ 19 ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้   ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ 

ทันตแพทยสภา 
ข้อ 20 ให้บุคคลหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตก่อนหน้า

ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ  ให้ถือว่าได้รับการรับรองไปจนกว่าสิ้นสุดการรับรอง 
ข้อ ๒1 ให้บุคคลหรือสถาบันที่ยื่นขอรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและอยู่ระหว่าง

การด าเนินการก่อนหน้าที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้  ให้ถือว่าได้ยื่นเรื่องไว้แล้วนับแต่วันที่ข้อบังคับนี้ 
มีผลใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พันต ารวจโท พจนารถ  พุ่มประกอบศร ี
นายกทันตแพทยสภา 
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