
 

 

 

 

 
 
 
 

ระเบียบ 
ว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการ และอัตราค่าธรรมเนียม 

ในการขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) 
 สาขาทางรังสีวิทยา ให้เทียบเท่าวุฒิปริญญาเอก  

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
********************************* 

 

  อาศัยอ านาจและหน้าท่ีตามความในข้อ ๒๕ (๔) และ (๖) แห่งข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยราชวิทยาลัยรังสี

แพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้คณะกรรมการอ านวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยมีอ านาจหน้าที่ใน

การออกระเบียบเกี่ยวกับการเงิน ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุงราชวิทยาลัย และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของราชวิทยาลัย และ

ออกระเบียบอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ภายในหน้าที่ และวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยฯ  และมติคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันท่ี ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เห็นชอบการรับรองการเทียบเท่า

คุณวุฒิ หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ว่า

เทียบได้เท่ากับคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน ๓ สาขา ได้แก่ สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย และสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ และสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๑  

 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการอ านวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย จึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่ 

๑๖/๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ออกระเบียบว่าด้วยการก าหนดขั้นตอนและวิธีด าเนินการ และอัตรา

ค่าธรรมเนียมในการขอรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาทางรังสีวิทยา ให้

เทียบเท่าวุฒิปริญญาเอก ดังต่อไปนี้ 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิข์อรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 

  ผ่านการฝึกอบรมและการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ ในสาขาที่แพทยสภา และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรองตามเงื่อนไขของหลักสูตรนั้น ๆ  

 
 



ขั้นตอนการด าเนินการ  
 ๑. ขณะฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้านแจ้งต่อสถาบันฝึกอบรมตั้งแต่ช่วงเริ่มฝึกอบรม และลงบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อแสดงความจ านงว่าจะขอรับคุณวุฒิ เทียบเท่าปริญญาเอก 
 ๒. เมื่อผ่านการประเมินเพื่อวุฒิบัตรฯ และงานวิจัยได้รับการเผยแพร่ - ตีพิมพ์ ให้ด าเนินการดังนี้  
  ๒.๑ ยื่นหนังสือค าร้องขอเทียบวุฒิฯ ตามแบบฟอร์ม (การขอเทียบเท่าวุฒิฯ ททปอ01) ให้ส านักงาน 
  เลขานุการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย    
  ๒.๒ ส่งเอกสารประกอบดังต่อไปนี้  
   ๒.๒.๑ หนังสือแสดงความจ านงที่ท าไว้กับสถาบันฝึกอบรม  
   ๒.๒.๒ ส าเนาวุฒิบัตรสาขาท่ีได้รับ หรือกรณีที่สอบผ่านแล้ว แต่อยู่ในช่วงเวลารอรับ  
      วุฒิบัตรให้ใช้หนังสือรับรองจากราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ หรือ แพทยสภาแทน  
   ๒.๒.๓ หลักฐานการตีพิมพ์ผลงานวจิัยตามเกณฑ์ หรือหนังสือตอบรับการตีพิมพ์  
   ๒.๒.๔ ผลงานวิจัยท่ีใช้อ้างอิง ๓ ชุด  
 ๓. เมื่อราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ได้รับค าร้อง และเอกสารเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการขอรับรอง โดยจะติดต่อขอ

รายชื่อ “คณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานวิจัย เพ่ือการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก” จ านวน ๓ ท่าน จาก 

อฝส. หลักสูตรนั้น ๆ  และท าหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ฯ  ให้มีหน้าท่ีพิจารณา “การตีพิมพ์ผลงานวิจัย” 

ว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่  คณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยประธาน อฝส. ของหลักสูตรนั้น ๑ 

ท่าน และกรรมการ อฝส.ของหลักสูตรนั้น หรือหลักสูตรใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องอีก ๒ ท่าน โดยทั้ง ๓ ท่าน มีคุณวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  

 ๔. คณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ฯ พิจารณาการตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยผลการพิจารณาจะต้องได้คะแนนเสียง

ผ่านอย่างน้อย ๒ ใน ๓ เสียง จึงจะถือว่า การตีพิมพ์ผลงานวิจัยนั้น “ผ่าน” และส่งผลการพิจารณาให้คณะกรรมการ

อ านวยการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ   

 ๕. ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ รับรองผลการพิจารณาที่ผ่านเกณฑ์ และจัดส่งรายช่ือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแจ้งผลการพิจารณาเป็นรายบุคคล  

 ๖. ค่าธรรมเนียมในการด าเนินการ ๒,๐๐๐ บาท โดยโอนค่าธรรมเนียมเข้าบัญช ี

ช่ือบัญช ี : ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย (บอร์ด) สาขา โรงพยาบาลศริิราช 

เลขท่ีบัญชี : 043 - 3 - 59194 - 1 

*หากด าเนินการโอนค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้วส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ อีเมล : thercrt@gmail.com 

 
เกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่จะใช้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
 
 ๑. เป็นผลงานวิจัยหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ใช้ส าหรับสอบวุฒิบัตรฯ ในสาขาของตน และจะต้องตีพิมพ์หรือ
ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ภายในเวลาไม่เกิน ๓ ปีนับจากวันที่ได้รับวุฒิบัตรฯ โดยผู้ขอรับรองฯ ต้องเป็นช่ือแรก (First 
author) เท่านั้น 
 



 ๒. ได้รับการตีพิมพ์หรือการตอบรับตีพิมพ์ในลักษณะผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ในวารสารวิชาการที่มี
ระบบการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (Peer review) ซึ่งหมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้ตรวจสอบอ่านบทความวิจัย 
และประเมินคุณภาพของบทความวิจัยในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนั้น ๆ  
 
 ๓. วารสารวิชาการดังข้อ ( ๒.) หมายถึงวารสารทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) ทางวิชาการที่มี

ก าหนดออกแน่นอน และมีการตีพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา ใช้ภาษาอังกฤษในการ

เขียนบทคัดย่อ เป็นวารสารวิชาการที่มีรายช่ืออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามประกาศ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เช่น 

วารสารที่อยู่ในรายการของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ระดับ ๑ (Thai Journal Citation Index Centre, Tier 1) หรือ

ในฐานข้อมูล PubMed, Scopus, Web of Science, หรือ Google Scholar 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ) 
ประธานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย 

 

 

 


