
 

ตามที่ ได้ มี ข่ าวปรากฎใน Social Media กล่ าวถึ งการ เปิดรับนักศึกษาคณะ 

ทันตแพทยศาสตร์ โดยที่หลักสูตรการศึกษายังไม่ผ่านการรับรองของทันตแพทยสภา และยัง

ไม่ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้มีการกล่าวอ้างถึง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอชี้แจง กรณีการเปิดรับนักศึกษา

ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เสนอหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๑๕ กค. ๒๕๖๐ พร้อมเอกสาร

ประกอบให้กับทันตแพทยสภาวาระที่ ๘ ตั้งแต่วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งคณะกรรมการทันต

แพทยสภา วาระที่ ๘ ได้ใช้เวลาในการพิจารณาเอกสารหลักสูตร (มคอ ๒) เอกสารประกอบ (มคอ 

๓) และความพร้อมในด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยใช้พิจารณาเวลารวม ๑ ปี กับ ๒ เดือน จึงได้มี

มติคณะกรรมการทันตแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไม่

เห็นชอบหลักสูตรฯ และไม่รับรองสถาบันฯ โดยไม่ได้แสดงรายละเอียดของเหตุผลและประเด็นแห่ง

การพิจารณาไม่ เห็นชอบหลักสูตรฯ และไม่รับรองสถาบันฯ ซึ่ ง โดยความเป็นจริ งแล้ ว 

คณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯและรับรองสถาบันฯ ไม่ได้มีการ เดินทางเข้ามาตรวจประเมิน
มหาวิทยาลัยทั้งด้านสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอนในชั้นปีที่ ๑ 

และชั้นปีที่ ๒ ที่จะจัดการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและสถานที่ที่จะ

จัดการเรียนการสอนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวเป็นการกระท าที่มีเจตนาและ

ตั้งใจที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับทันตแพทยสภาฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศของทันตแพทยสภาที่ 

๒๓/๒๕๕๕ ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินสถาบัน ที่ได้ใช้ในการตรวจประเมินกับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกๆคณะมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ซึ่งข้อบังคับฯ ๒๕๕๙ ได้ก าหนดไว้ว่า “ข้อ ๑๔ 

ให้คณะอนุกรรมการด าเนินการประเมินหลักสูตรและสถาบันตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ทันต

แพทยสภาก าหนด และเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อทันตแพทย

สภาเพ่ือพิจารณาและมีมติ ....” ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมิน

หลักสูตรฯ และรับรองสถาบันฯ จากคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระท่ี ๘ ดังนั้นมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์จึงส่งหนังสือลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เสนอขอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ ๙ 

ได้กรุณาพิจารณาทบทวน ประกาศทันตแพทยสภา เรื่องไม่เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๐) และไม่รับรองสถาบันของมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ์ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในขณะนี้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระท่ี ๙ ได้กรุณารับ

เรื่องไว้แล้ว และก าลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯและ

รับรองสถาบันฯ ชุดใหม่ เพ่ือพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและการรับรองสถาบัน



 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามข้อก าหนดในข้อบังคับฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ประกาศฯ ๒๓/๒๕๕๕ 

ต่อไป ซึ่งคาดว่าคณะอนุกรรมการประเมินหลักสูตรฯและรับรองสถาบันฯ ชุดใหม่ จะเดินทางไป

ตรวจประเมินมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ สถานที่ตั้ ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และใน

กรุงเทพมหานคร ในเร็วๆนี้ 

๒. ในกรณีที่มหาวิทยาลัยด าเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ในระหว่างวันที่ 

๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น เนื่องจากในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการ

ทันตแพทยสภาวาระที่ ๙ พิจารณาเพ่ือด าเนินการตรวจประเมินมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ประกอบ

กับข้อบังคับฯว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรใน

วิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่างๆเพ่ือประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. 

๒๕๕๙  ได้มีข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการประกาศรับนักศึกษาไว้ดังนี้ 

“ข้อ ๑๓ การยื่นความจ านงเพ่ือขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันจะต้อง

กระท าล่วงหน้าตามก าหนดดังนี้ 

ก. กรณีหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรที่ผู้เรียนยังสอบใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมไม่ผ่านตามเงื่อนไขที่ทันตแพทยสภาก าหนด ให้ยื่น
ความจ านงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก่อนวันประกาศรับนักศึกษา
....” 

ดังนั้น ณ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับฯ ของทันตแพทยสภาครบถ้วน เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยได้เสนอหลักสูตรฯ พร้อมเอกสารประกอบ และมีการจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคาร

สถานที่ตามข้อบังคับฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องของทันตแพทยสภาครบถ้วนมาเป็นระยะเวลา

ล่วงเลยมาถึง ๑ ปี กับ ๖ เดือนแล้ว  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการประกาศรับนักศึกษาใน

ระหว่างวันที่  ๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เพ่ือเปิดรับนักศึกษาให้เข้าศึกษาในวิทยาลัยทันต

แพทยศาสตร์นานาชาติในปีการศึกษา ๒๕๖๒  ซึ่งก าหนดการเปิดรับนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยได้

ด าเนินการแจ้งให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่  ๙ รับทราบแล้ว ตามหนังสือของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องการรับนักศึกษาทันตแพทย์ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๒ 

๓. ในส่วนของการด าเนินการเสนอหลักสูตรให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณานั้น ในขณะนี้
มหาวิทยาลัยก าลังอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดส่งหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHE Curriculum Online : 
CHECO ของส านักมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งการด าเนินการในเรื่องนี้จะสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๖.๖ ที่ก าหนดไว้ว่า “สถาบันการศึกษา
ต้องเสนอรายละเอียดของหลักสูตรให้สภาสถาบันฯ และทันตแพทยสภาพิจารณารับรองหลักสูตร 



 

เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วจึงส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน” 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงมีความตั้งใจที่จะด าเนินการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาวิชาตาม
มาตรฐานในระดับนานาชาติ และมีความตั้งใจด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพและ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเคร่งครัด ดังนั้นมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์จึงมีความม่ันใจ
ว่าหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  ที่มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านมา
เป็นเวลา ๒ ปีแล้ว จะสามารถผ่านการประเมินหลักสูตรฯ และการรับรองสถาบันฯ จากคณะผู้
ประเมินที่มีความเป็นธรรม และด าเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับฯ และ
ประกาศของทันตแพทยสภาที่ก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับสาเหตุที่มหาวิทยาลัยยังคง
เสนอให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๙ เข้ามาด าเนินการประเมินหลักสูตรฯ และรับรอง
สถาบันฯ อีกครั้งนั้น มหาวิทยาลัยต้องการแสดงให้เห็นว่าการจัดหลักสูตรฯ ของมหาวิทยาลัยมี
มาตราฐานตามข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ และการได้รับการรับรองหลักสูตรฯ จะท าให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบการสอบเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมฯ ของศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม  ได้ในขณะที่ก าลังศึกษาในวิทยาลัยทันต
แพทยศาสตร์ ซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วและสามารถสอบผ่านตามข้อก าหนด จะสามารถได้รับ
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ทันที 
๔. ส าหรับในประเด็นที่มีการยกขึ้นมากล่าวอ้างว่าหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจาก

ทันตแพทยสภาและ สกอ. จะท าให้เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้
นั้น คงจะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกันว่า ณ ปัจจุบัน บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๖ ว่า “สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือจัด
ระเบียบการประกอบอาชีพโดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษามิได้” ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ มาตรา ๔๐ วรรค ๓ ซึ่ง คณะกรรมการทันตแพทยสภาวะระที่ ๘ ก็ได้แสดงการยอมรับ
ความจริงในเรื่องนี้ ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการทันต
แพทยสภาวาระที่ ๘  ได้มีการตีพิมพ์บทความเรื่อง พรบ.การอุดมศึกษา : ผลกระทบต่อวิชาชีพ
ทันตกรรม เมื่อประเทศไทยมี พรบ. การอุดมศึกษาฉบับใหม่ ในข่าวสารทันตแพทยสภา 
ประจ าเดือน กรกฎาคม – กันยายน  ๒๕๖๑ ซึ่งได้ระบุว่าการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อ
กลางเดือนสิงหาคม ได้ก าหนดแนวทางเพ่ือรองรับผลกระทบจากกฎหมายฉบับดังกล่าว ไว้ดังนี้ 

๑.  “ทันตแพทยสภาจะยกเลิกการรับรองหลักสูตรและปริญญาของผู้ที่สมัคร
เป็นสมาชิกของทันตแพทยสภา ผู้ที่ได้รับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัยแห่งใดก็ตามในประเทศไทย จะมีสิทธิในการ
สมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภาทั้งสิ้น การควบคุมคุณภาพของหลักสูตร
เป็นหน้าที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยเองท่ีจะต้องดูแลรับผิดชอบ” 

๒. “ทันตแพทยสภาจะปรับเปลี่ยนระบบการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทันตกรรม โดยจะก าหนดให้สมาชิกทันตแพทยสภาต้องเข้าสอบใบอนุญาต



 

ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ทันตแพทยสภา
จะต้องเป็นผู้ด าเนินการควบคุมเองทั้งหมด.........” 

๓. “การจัดสอบทั้งหมดจะเริ่มเมื่อบัณฑิตส าเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตแล้ว................................” 

๔. “ทันตแพทยสภาจะจัดตั้ง “ศูนย์ประเมินหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต”  เ พ่ือท าหน้าที่ประเมินหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่มี
คุณภาพสูง เพ่ือให้สถาบันการศึกษาในประเทศเข้าร่วมตามความสมัครใจ” 

ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๘ ได้รับ
ทราบ และเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ในการรับรองหลักสูตรว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของทันตแพทย
สภาอีกต่อไป และคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๘ ได้เตรียมแนวทางในการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมขึ้นใหม่ ก็คงจะขึ้นกับคณะกรรมการทันตแพทยสภาวาระที่ ๙ ที่จะ
พิจารณาด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมต่อไปอย่างไร ซึ่ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมั่นใจว่าบัณฑิตทันตแพทย์ ที่จะจบจากมหาวิทยาลัยในอนาคตนั้น 
จะมีความรู้ความสามารถในทุกๆด้านในระดับนานาชาติ และมีความสามารถที่จะสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสอบจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม ดังนั้นการที่มีผู้
กล่าวอ้างว่าหลักสูตรการศึกษาที่ยังไม่ผ่านการพิจารณาจากทันตแพทยสภาและ สกอ. จะท าให้
เสียเวลาในการเรียนแต่สอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไม่ได้นั้นจึงไม่เป็นความจริง 

 
 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 


