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ประกาศ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟ้ืนฟูแห่งประเทศไทย 
เร่ือง แนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอก พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 เพ่ือให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ เห ็นชอบการร ับรองการเท ียบเท ่าค ุณว ุฒิ  หล ักส ูตรการฝ ึกอบรมแพทย ์ประจำบ ้านเพ ื ่อว ุฒ ิบ ัตร 
แสดงความรู ้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื ้นฟู ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ ว่าเทียบได้เท่า 
กับคุณวุฒิปริญญาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม นั้น 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  จึงมีมติในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กำหนดแนวปฏิบัติการรับรองวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ 
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ว.ว.) สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟ ูให้เทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกดังต่อไปนี้  
 

๑.  วัตถุประสงค์การขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
      เพื่อให้ผู้ที่ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู ้สอน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘  

ทั้งนี้ ผู้ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกนั้น ไม่สามารถใช้คำว่า ดร. นำหน้าชื่อ หรือใช้คำว่า Ph.D. หรือ ปร.ด. 
ท้ายชื่อในคุณวุฒิการศึกษาการขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้เข้าฝึกอบรมและการได้รับ  
การรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกนั้นเป็นการพิจารณารายบุคคลตามที่ร้องขอ  ซึ ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์และผ่าน 
การรับรองของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

๒.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก 
 ผ่านการฝึกอบรมและการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพ่ือวุฒิบัตรแสดงความรู้ 
ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 

๓.  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ควบคุมงานวิจัย (ปริญญาเอก) 
 ๓.๑ มีคุณวุฒิ  
  ๓.๑.๑ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
  ๓.๑.๒ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
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๓.๒ มีผลงานทางวิชาการท่ี 
       ๓.๒.๑  ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ            

                 ๓.๒.๒  ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง  
                           วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย  

      ๓.๒.๓  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ยังไม่มีตำแหน่งวิชาการ ต้องมีผลงานวิชาการภายหลัง  
      การสำเร็จการศึกษาดังนี้  อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี  
      หรือ อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 

 ๓.๓ ต้องเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร มีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา ดังกล่าว  
 

๔.  คุณสมบัติของคณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อการรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก  
 ๔.๑ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 
 ๔.๒ ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 
 

๕.  ขั้นตอนการดำเนินการ  
 ๕.๑ แพทย์ประจำบ้านต้องแจ้งความจำนงต่อสถาบันฝึกอบรม เมื่อเริ่มการฝึกอบรมหรือก่อนนำเสนอโครงร่างงานวิจัย 
โดยทำหนังสือแสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก ยื่นต่อประธานหลักสูตร 
ฝึกอบรมเพ่ือลงนามรับทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ๕.๒ เมื่อสอบผ่านการประเมินเพ่ือวุฒิบัตรฯ และงานวิจัยที่ได้ดำเนินการระหว่างการฝึกอบรมได้รับการเผยแพรห่รือตี 
พิมพ์แล้ว ผู้ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก ต้องดำเนินการ ดังนี้ 
         ๕.๒.๑ ยื่นหรือส่งหนังสือคำร้องขอเทียบวุฒิฯ ถึงประธานราชวิทยาลัยฯ ณ สำนักงานเลขานุการราชวิทยาลัยฯ  
        ๕.๒.๒ แนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

       ๕.๒.๒.๑ สำเนาหนังสือแสดงความจำนงที่ทำไว้กับสถาบันฝึกอบรม 
       ๕.๒.๒.๒ สำเนาวุฒิบัตรฯ หรือ หนังสือรับรองจากแพทยสภา หากอยู่ระหว่างการรอรับวุฒิบัตรฯ  

       ๕.๒.๒.๓ สำเนาผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว ๓ ชดุ   หรือ 
                   หนังสือตอบรับการตีพิมพ์จากบรรณาธิการวารสาร พร้อมสำเนาต้นฉบับผลงานวิจัย                      

       ๓ ชุด หากผลงานวิจัยยังไม่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
 ๕.๓  เมื่อสำนักงานเลขานุการตรวจสอบหลักฐานดังระบุในข้อ ๕.๒ ว่าครบถ้วนถูกต้องแล้ว ประธานราชวิทยาลัยฯ 
จะแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานวิจัยฯ ตามที่ระบุในข้อ ๔ จำนวน ๓ ท่าน เพื ่อพิจารณาผลงานวิจัย 
โดยผลการพิจารณาจะต้องลงความเห็นว่า “ผ่าน” อย่างน้อย ๒ ใน ๓ เสียง จึงจะถือว่า ผลงานวิจัยนั้น “ผ่าน”  

กรณีที่ผู้ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการออกประกาศนี้ ให้ยกเว้นขั้นตอนข้อ ๕.๑ 
และเอกสารประกอบข้อ ๕.๒.๒.๑ 

  

    ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย                 
   และสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย 
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๕.๔ คณะกรรมการพิจารณาการตีพิมพ์ผลงานว ิจ ัยฯ ทำบันทึกแจ้งผลการพิจารณาที่  “ผ่าน” เกณฑ์แล้ว 
ให้คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยฯ พิจารณารับรอง  

๕.๕ ประธานราชวิทยาลัยฯ ทำหนังสือแจ้งชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณารับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก เป็นรายบุคคล 
ไปยังคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือการพิจารณารับรอง 
 ๕.๖ ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ๒,๐๐๐ บาท โดยผู ้ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอกต้องชำระ 
ค่าธรรมเนียมให้แก่ราชวิทยาลัยฯ ในวันที่ยื่นหนังสือคำร้องขอเทียบวุฒิฯ  

 
๖.  เกณฑ์การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีใช้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก  

๖.๑  เป ็นผลงานว ิจ ัยหร ือส ่วนหน ึ ่ งของผลงานว ิจ ัยท ี ่ ใช ้สำหร ับสอบว ุฒ ิบ ัตรฯ  และได้ต ีพ ิมพ์เผยแพร่  
หรือได ้ร ับการตอบรับเพื ่อต ีพ ิมพ์ เผยแพร่ ในล ักษณะผลงานว ิจ ัยฉบับสมบูรณ์  (Full paper หรือ Original article) 
ภายในเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่ระบุในวุฒิบัตรฯ  

๖.๒  ผู้ขอรับรองคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก ต้องเป็นชื่อแรก (First author) ของผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่  
๖.๓ วารสารวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย หมายถึง วารสารสิ่งพิมพ์ (Print journal) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

(E-journal) ที ่ยอมรับในสาขาเวชศาสตร์ฟื ้นฟู มีระบบการประเมินโดย ผู ้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) และอยู ่ในฐาน 
ข้อมูลที่ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  

 
ทั้งนี ้ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีการฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 

                                       (ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ) 
            ประธานราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย  
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