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ประกาศทันตแพทยสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
เพื่อให้การให้ความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์ของทันตแพทยสภา เป็นไปอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ใ ห้ บั ง คั บ และประกาศต่ า ง ๆ ของทั น ตแพทยสภา ซึ่ ง มี ก าร
ปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ และข้อ ๑๖ แห่งข้อบังคับทันตแพทยสภา
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรม
ของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการ
ทันตแพทยสภาในการประชุม ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 จึงให้ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
๑. ให้ยกเลิกประกาศทันตแพทยสภา ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรองสถาบันของทันตแพทยสภา
๒. ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้ในการเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือ
รับรองสถาบันการศึกษาของทันตแพทยสภา ในการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์
หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ทั้งกรณีที่เป็นปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
๓. การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันตามประกาศฉบับนี้ อาจดําเนินการได้ ๓ กรณี
ได้แก่ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ การให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และการรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล
ส่วนที่ ๑ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาในประเทศ
๔. การดําเนินการ
4.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ผู้ ยื่ น ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ แ ทน
ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว
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4.2 กําหนดดําเนินการ
การยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ต้องเสนอต่อทันตแพทยสภาล่วงหน้า
ก่อนถึงกําหนดวันเปิดรับนักศึกษาหรือเปิดการศึกษาตามกําหนด ดังนี้
ก. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ซึ่ ง ไม่ เ คยยื่ น ขอมาก่ อ น หรื อ หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ค วามเห็ น ชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเวลา ๑ ปีในการยื่นคําขอครั้งล่าสุด ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
๑๘๐ วันก่อนวันประกาศรับนักศึกษา
ข. กรณีหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรที่ได้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
เป็นเวลามากกว่า ๑ ปีในการยื่นคําขอครั้งล่าสุด ให้ยื่นความจํานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
ค. กรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา
4.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา
เอกสารประกอบการยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไป ดังนี้
(1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ ตามรูปแบบ มคอ. ๒ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และแสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร หลักการและเหตุผล
ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การลงทะเบียนเรียน การคิดหน่วยกิต
แผนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คําอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผล การสําเร็จการศึกษา
ชื่อปริญญา จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ จํานวนนักศึกษาที่จะรับ
ในแต่ละปีการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา วิธีการรับนักศึกษา กําหนดการเปิดรับนักศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจํานวนขั้นต่ําของการรักษาประเภทต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา
(2) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
ในกรณีที่ขบวนการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรยังไม่แล้วเสร็จ มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
อาจส่งสําเนาเอกสารดังกล่าวในภายหลังก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนวันที่คณะกรรมการทันตแพทยสภา
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว
(3) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
(4) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร
(5) แผนการสอน ตามรูปแบบ มคอ. ๓ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยยื่นขอมาก่อน ให้ยื่น มคอ. ๓ อย่างน้อยของ
ชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๓
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ข. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้
และเป็นการยื่นขอในปีการศึกษาที่จะเริ่มมีการฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ให้ยื่น มคอ. ๓ ของทุกชั้นปี
ค. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี บั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รนี้
ในปีการศึกษาอื่น ๆ นอกเหนือจาก ข. ให้ยื่น มคอ. ๓ ของทุกชั้นปีที่เปิดการเรียนการสอนร่วมกับ
มคอ. ๓ ของปีการศึกษาต่อไปอย่างน้อย ๑ ปี
ง. กรณีหลักสูตรซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว ให้ยื่น มคอ. ๓
ของทุกชั้นปี
เอกสารตาม ก. ถึง ง. ให้จัดทําเป็นรูปเล่ม จํานวน ๗ ชุด และจัดทํา
เป็นสําเนาอิเลคโทรนิคส์ บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูลอีก ๑ ชุด ส่งมายังทันตแพทยสภาพร้อมเอกสาร
ฉบับจริง
๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้ เมื่อประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศ
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละครั้งก็ได้
ส่วนที่ ๒ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันของสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
๖. การดําเนินการ
6.1 คุณสมบัติของหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบและรับการรับรอง
หลักสูตรที่จะขอความเห็นชอบต้องเป็นหลักสูตรซึ่งจัดการเรียนการสอนจนมีบัณฑิต
สําเร็จการศึกษาแล้วอย่างน้อย ๑ รุ่น และสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรองต้องได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานทางการศึกษาหรือทางวิชาชีพของประเทศที่ตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น
6.2 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ผู้ ยื่ น ขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ต้ อ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ผู้ แ ทน
ตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะขอรับความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากสถาบันดังกล่าวโดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
6.3 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา
เอกสารประกอบการยื่นคําขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไป ดังนี้
(1) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ แสดงรายละเอียดของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย
ชื่อหลักสูตร หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ โครงสร้าง ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา
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การลงทะเบียนเรียน การคิดหน่วยกิต แผนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คําอธิบายรายวิชา
การวัดและการประเมินผล การสําเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา จํานวนและคุณวุฒิของผู้สอนทั้งอาจารย์ประจํา
และอาจารย์พิเศษ จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละปีการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
วิธีการรับนักศึกษา กําหนดการเปิดรับนักศึกษา หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจํานวนขั้นต่ําของการรักษา
ประเภทต่าง ๆ ที่เป็นเงื่อนไขในการสําเร็จการศึกษา
(2) รายละเอียดที่สําคัญเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา ประกอบด้วย ประวัติของสถาบัน
สถานที่ตั้ง โครงสร้างการบริหาร จํานวน ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ประจํา คลินิกทันตกรรม
ของสถาบันการศึกษา รายละเอียดของโรงพยาบาลสมทบที่เป็นแหล่งฝึกทางคลินิก จํานวน คุณวุฒิ
และรายละเอียดของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสมทบ รูปแบบและระยะเวลาของการฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินกิ ทันตกรรมของสถาบันการศึกษาหรือของสถาบันสมทบ
(3) จํานวนผู้ ป่วย จํ านวนยูนิ ต และเครื่อ งมือ อุ ปกรณ์ทางทันตกรรมของคลินิ ก
ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา หรือของโรงพยาบาลสมทบ
(4) จํานวนนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาในภาพรวม และอัตราส่วน
อาจารย์ต่อนักศึกษาในหลักสูตรที่ยื่นขอความเห็นชอบ
(5) ผลการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมของบัณฑิตจากหลักสูตรที่ขอ
ความเห็นชอบจากการสอบในประเทศต่าง ๆ หรือในประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษาเจ้าของหลักสูตร
ทั้งนี้ ทันตแพทยสภาอาจใช้จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ยื่นคําขอ
ที่สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยพิจารณาแทนก็ได้
(6) ในกรณีที่มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง ให้จัดทําเป็นเอกสารผนวก
แนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
(7) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการเห็นชอบหลักสูตร
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน และระยะเวลา
การให้ความเห็นขอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวก
ท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม เมื่อประเมินหลักสูตรและสถาบันแล้ว ทันตแพทยสภาจะกําหนดระยะเวลา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันเป็นเท่าใด ให้อ้างอิงตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์ท้ายประกาศนี้
แต่ไม่มากกว่า ๑ ปี จากจํานวนปีที่ศึกษาทั้งหมดตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้หลักสูตรหรือสถาบันต้องดําเนินการก่อน
หรือร่วมไปกับการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันแต่ละครั้งก็ได้
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๘. เงื่อ นไขของผู้สํ า เร็จการศึกษาจากสถาบั นการศึ กษาต่างประเทศ ที่ ต้อ งดํา เนิน การ
เพิ่มเติมก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรที่ทันตแพทยสภาเห็นชอบ และในสถาบันการศึกษาที่ทันตแพทยสภารับรอง
ถือเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ทันตแพทสภารับรองอย่างมีเงื่อนไข ให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อย
สมบูรณ์ก่อนได้รับการรับรองปริญญา ทั้งนี้เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น
(1) สอบผ่ า นการวั ด ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถการใช้ ภ าษาไทย ในสถาบั น ทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด
(2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(4) เข้ า รั บ และผ่ า นการอบรมโครงการทั น ตกรรมชุ ม ชน ในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม
ส่วนที่ ๓ การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล
๙. การดําเนินการ
9.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นขอรับรองปริญญา
ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ยื่นขอ หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบอํานาจ
จากผู้ที่ได้รับปริญญานั้นให้ทําการแทนโดยมีหนังสือมอบอํานาจเป็นลายลักษณ์อักษร
การยื่ น ขอรั บ รองปริ ญ ญาในกรณี อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการ
การศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ของทันตแพทยสภา
9.2 เอกสารที่จะต้องเสนอต่อทันตแพทยสภา
เอกสารประกอบการยื่นคําขอรับรองปริญญาแบบรายบุคคล ประกอบด้วยเอกสารดังต่อไป
ดังนี้
(1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่ผู้ยื่นคําขอสําเร็จการศึกษา โดยแสดงรายละเอียด
ของหลักสูตรอย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อหลักสูตร โครงสร้าง ระบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา
การคิดหน่วยกิต แผนการศึกษาภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ คําอธิบายรายวิชา การวัดและการประเมินผล
การสําเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา และรายละเอียดเกี่ยวกับชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกตลอดหลักสูตร
(2) ปริญญาบัตร และผลการเรียน (Transcript)
(3) จํานวนการรักษาประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และผู้ยื่นคําขอฯ
ให้การรักษาในผู้ป่วยจริงระหว่างการศึกษา
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(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ หนังสือแสดงผลการสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ หรือเอกสารประกอบอื่น ๆ (ถ้ามี)
(5) เอกสารอื่นตามที่ทันตแพทยสภากําหนด
(6) ค่าธรรมเนียมการดําเนินการในการรับรองปริญญา
๑๐. หลักเกณฑ์การรับรองปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล
การรั บ รองปริ ญ ญาของผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตร์ ร ายบุ ค คลให้ พิ จ ารณา
ตามหลักเกณฑ์ในภาคผนวกท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม เมื่อรับรองปริญญาของบุคคใดแล้ว ให้ถือว่าเป็น
การรับรองปริญญาของบุคคลผู้นั้นโดยเฉพาะ และไม่ผูกพันกับปริญญาของบุคคลอื่นที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดียวกัน
ทันตแพทยสภาอาจกําหนดเงื่อนไขอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ยื่นขอรับรองปริญญาต้องดําเนินการก่อน
หรือร่วมไปกับการรับรองปริญญานั้นก็ได้
๑๑. เงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ที่ต้องดําเนินการเพิ่มเติม
ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ทั น ตแพทสภาจะให้ ก ารรั บ รองปริ ญ ญาอย่ า งมี เ งื่ อ นไขสํ า หรั บ ผู้ ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาจาก
สถาบันการศึกษาต่างประเทศ โดยอย่างน้อยจะกําหนดให้ต้องดําเนินการดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์
ก่อนการรับรองปริญญา ทั้งนี้ เว้นแต่ทันตแพทยสภาจะมีมติเป็นอย่างอื่น
(1) สอบผ่ า นการวั ด ทั ก ษะความรู้ ค วามสามารถการใช้ ภ าษาไทย ในสถาบั น ทดสอบ
ภาษาไทยที่ทันตแพทยสภากําหนด
(2) เข้ารับและผ่านการอบรมการผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สามคุด ในสถาบันการศึกษาหรือ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(3) เข้ารับและผ่านการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ในสถาบันการศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
(4) เข้ า รั บ และผ่ า นการอบรมโครงการทั น ตกรรมชุ ม ชน ในสถาบั น การศึ ก ษาหรื อ
สถานพยาบาลที่ทันตแพทยสภากําหนด
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการการทดสอบ และการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบ
ของผู้เข้าอบรม
ส่วนที่ ๔ เบ็ดเตล็ด
๑๒. การวินิจฉัยชี้ขาด
ในกรณีมีปัญหาในการดําเนินการตามประกาศนี้ หรือมีแนวปฏิบัติใดที่ไม่ได้กําหนดไว้ในประกาศ
ฉบับนี้ ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
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๑๓. บทเฉพาะกาล
หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ซึ่งได้ส่งเอกสาร
คําขอต่าง ๆ มาถึงทันตแพทยสภาก่อนวันที่ออกประกาศฉบับนี้ และการพิจารณานั้นยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ตามประกาศทั น ตแพทยสภา
ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และการรับรอง
สถาบันของทันตแพทยสภา จนกว่าคณะกรรมการทันตแพทยสภาจะมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ไพศาล กังวลกิจ
นายกทันตแพทยสภา

ภาคผนวก
๑. มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันผลิตบัณฑิต
และเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
๒. แบบประเมินคลินกิ ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา
๓. อุปกรณ์พื้นฐานที่คลินิกทันตกรรมต้องจัดให้มีเป็นอย่างน้อย

๒

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณารับรองสถาบันผลิตบัณฑิต
และเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(7 มาตรฐาน 22 ตัวบ่งชี้)
ในการรับรองสถาบันฯ จะรับรองตามมาตรฐานที่กาหนด 7 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ทั้งหมด 22 ตัวบ่งชี้ ส่วนใน
เกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาตัวบ่งชี้เป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ประเภทสาคัญ 10 ตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้
ประเภททั่วไป 12 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้สาคัญหมายถึงตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านเกณฑ์ทุกตัวที่มีการประเมินในรอบการประเมินนั้น
สาหรับตัวบ่งชี้ทั่วไปมีคะแนนรวม 60 คะแนน การผ่านการประเมินต้องได้คะแนนประเมินตัวบ่งชี้สาคัญทุกตัว และ
ได้คะแนนตัวบ่งชี้ทั่วไปไม่น้อบกว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนรวมของตัวบ่งชี้ทั่วไปในรอบการประเมินนั้น
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในภาพรวม
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
ด้านองค์กรและ ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การบริหารองค์กร
การบริหารองค์กร ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ด้านอาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 คุณสมบัติอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตใิ นคลินิก
ด้านหลักสูตรและ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา
การจัดการเรียน เต็มเวลาเทียบเท่า
การสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (ระยะสั้นและระยะยาว)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพของทันตแพทยสภา
ด้านการพัฒนา ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
นิสิต/นักศึกษา
ด้านการประเมิน ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ผู้สอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
และผลลัพธ์ของ ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
หลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ผู้สาเร็จการศึกษา
ด้านการวิจัยและ ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
การบริการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
วิชาการแก่สังคม และการบริการวิชาการ

สาคัญ

ปีที่เริ่มตรวจ
0
0
0
0
0
ก่อนนิสิต นักศึกษาขึ้น
คลินิก 1 ปี
0

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป
สาคัญ

0
0
0
0

ทั่วไป

0

สาคัญ

7

ทั่วไป

7

ทั่วไป
ทั่วไป
ทั่วไป

7
0
0

สาคัญ
สาคัญ
ทั่วไป
สาคัญ
สาคัญ
สาคัญ

๓

มาตรฐาน
ด้านการจัดการ
บุคลากร และการ
สนับสนุน
ทรัพยากรทาง
การศึกษา

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 คลินิกทันตกรรม

ทั่วไป
ทั่วไป
สาคัญ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย

สาคัญ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 22 หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และระบบ
สืบค้น

ทั่วไป

ปีที่เริ่มตรวจ
0
0
ก่อนนิสิต นักศึกษาขึ้น
คลินิก 1 ปี
ก่อนนิสิต นักศึกษาขึ้น
คลินิก 1 ปี
0

ตัวบ่งชี้สาคัญและตัวบ่งชี้ทั่วไป
1. ตัวบ่งชี้สาคัญ
มาตรฐาน
ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การบริหารองค์กร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา
ด้านอาจารย์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 คุณสมบัติอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัตใิ นคลินิก
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
สอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 11 โครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา
ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 ผู้สอบในครั้งแรกผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาต
หลักสูตร
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ด้านการจัดการบุคลากร และการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 คลินิกทันตกรรม
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย
2. ตัวบ่งชี้ทั่วไป 60 คะแนน (ค่าน้าหนักคะแนนร้อยละ 55)
มาตรฐาน
ด้านองค์กรและการบริหารองค์กร
ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (ระยะสั้นและระยะยาว)
ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

ด้านการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตร ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐาน การ
เรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต

คะแนน
5
5
5
5
5
5

๔

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 ผู้สาเร็จการศึกษา

ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการแก่
สังคม
ด้านการจัดการบุคลากร และการ
สนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา

คะแนน
5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย และการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 22 หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และ
ระบบสืบค้น
รวม

5
5
5
5
5
60

ตัวบ่งชี้ แยกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต (Output)
ปัจจัยนาเข้า (Input)

ทีม่ า

กระบวนการ (Process)

ทีม่ า

ปัจจัยผลผลิต (Output)

2

คุณสมบัติผู้บริหารสถาบันการศึกษา

สกอ.

1

การบริหารองค์กร

สกอ.

13

4

คุณสมบัติอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร

สกอ.

3

ระบบบริหารความเสี่ยง

สกอ.

14

5

คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา

สกอ.

8

สกอ.

15

6

อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบัติการใน
คลินิก
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ทพ.

9

การพัฒนาอาจารย์ ระยะสั้นและ
ระยะยาว
การบริหารหลักสูตร

สกอ.

16

สกอ.

10

แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะทุกชั้นปี

สกอ.

ทพ.

สกอ.

7

18

บุคลากรสายสนับสนุน

สกอ.

11

19

การจัดการทรัพยากรการศึกษา

สกอ.

12

โครงสร้างหลักสูตรมีมาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันต
แพทยสภา
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

20

คลินิกทันตกรรม

ทพ.

17

การบริการวิชาการ

21

การบริหารจัดการผู้ป่วย

ทพ.

22

หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และ
ระบบสืบค้น

สกอ.

รวมตัวบ่งชี้

10

ทีม่ า

ผู้สอบความรู้ขึ้นทะเบียนและรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐาน 6 ด้านของบัณฑิตโดยผู้ใช้
บัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษา

ทพ.

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
และนักวิจัย

สกอ.

สกอ.
สกอ.

สกอ.

8

ข้อกาหนดในการผ่านเกณฑ์การตรวจ จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของสถาบันที่ขอรับการตรวจ โดยมีจานวน
ตัวบ่งชี้ที่ตรวจ และเกณฑ์คะแนนขั้นต่าในการผ่านการประเมินดังนี้

4

๕

รายละเอียด

จานวน
จานวนตัวบ่งชี้ จานวนตัวบ่งชี้ คะแนนตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้สาคัญ สาคัญขั้นต่าที่ ทัว่ ไปที่ตรวจ ทั่วไปขัน้ ต่าที่
ที่ตรวจ
ต้องผ่าน
ต้องผ่าน
6
6
10
25

การตรวจในปีกอ่ นที่จะมีการรับนักศึกษารุ่นแรก
จนถึงปีที่นักศึกษารุ่นแรกศึกษาใน 2 ปี
การศึกษาก่อนที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิก
การตรวจในปีก่อนปีที่นักศึกษารุ่นแรกขึ้นคลินิก
9
9
10
จนถึงปีสุดท้ายของหลักสูตร
การตรวจตั้งแต่ปีการศึกษาที่นกั ศึกษารุ่นแรก
10
10
12
สาเร็จการศึกษาเป็นต้นไป
ทั้งนี้ สถาบันใดที่ยังเปิดหลักสูตรไม่ครบ 6 ปี จะต้องได้รับการตรวจประเมินทุกปีการศึกษา

25
30

ระยะเวลาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ปีที่ตรวจประเมิน

ขอบเขตการตรวจ
ประเมิน

การตรวจในปีกอ่ นที่จะมีการรับ
นักศึกษารุ่นแรกจนถึงปีที่นกั ศึกษา
รุ่นแรกศึกษาใน 2 ปีการศึกษา
ก่อนที่จะขึ้นเรียนชั้นคลินิก

ชั้นปีที่ 1

การตรวจในปีกอ่ นปีที่นักศึกษารุ่น
แรกขึ้นคลินิก จนถึงปีสุดท้ายของ
หลักสูตร

ชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่
มากกว่าชั้นสูงสุดที่
นักศึกษากาลังศึกษา
ในปีนั้น 1 ปี

การตรวจตั้งแต่ปีการศึกษาที่
นักศึกษารุ่นแรก สาเร็จการศึกษา
เป็นต้นไป

ทุกชั้นปี

จานวนผ่าน
ตัวบ่งชี้สาคัญ
น้อยกว่า 6
6
6
น้อยกว่า 9
9
9
น้อยกว่า 10
10
10
10
10

คะแนนผ่านตัวบ่งชี้
ทั่วไป
น้อยกว่า 25
25 ขึ้นไป

ระยะเวลา
เห็นชอบฯ
ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
1 ปี

น้อยกว่า 25
25 ขึ้นไป

ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
1 ปี

น้อยกว่า 30
30 – 40 (ครั้งแรก)
30 – 40 (ครั้งต่อๆ
มา)
มากกว่า 40

ไม่เห็นชอบ
ไม่เห็นชอบ
3 ปี
1 ปี
7 ปี

๖

รายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การรับรองหลักสูตรและสถาบัน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารองค์กร (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริหารองค์กร หมายถึง ระบบการบริหารงานในองค์กรที่มีการจัดทาแผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาระยะยาว
มีระบบบริหารงาน มีแผนปฏิบัติงานประจาปี มีแผนงบประมาณ
ระบบการบริหารงาน หมายถึง การบริหารจัดการของสถาบันที่ประกอบด้วยโครงสร้างการบริหาร ผู้บริหาร
และขอบเขตความรับผิดชอบ การบริหารบุคคล การเงินและงบประมาณ
แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาคณะ/สถาบันระยะยาวตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ประกอบด้วย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ครอบคลุมทุกพันธกิจของสถาบัน มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จของแต่
ละกลยุทธ์ และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์
แผนปฏิบัติงานประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาดาเนิน การภายใน 1 ปี เป็นแผนที่ถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริง ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้อง
ดาเนินการในปีนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินการ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีระบบบริหารงานที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา
2) มีแผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3) มีแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกพันธกิจ
ในกรณีคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เปิดดาเนินการใหม่ กาหนดให้มีการผูกพันงบประมาณในรูปแบบ
กองทุนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารหรือสินทรัพย์ในรูปแบบอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ในทุกภารกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างเพียงพอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย
6 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารระบุโครงสร้างการบริหารองค์กร ที่สอดคล้องกับพันธกิจสถาบันการศึกษา และหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ
2) เอกสารแผนกลยุทธ์ ระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจาปี
3) เอกสารแผนการจัดสรรงบประมาณประจาปีที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกพันธ
กิจ
4) เอกสารแสดงการผูกพันงบประมาณในรูปแบบกองทุน หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือสินทรัพย์ใน
รูปแบบอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ ในการดาเนินการในทุกภารกิจ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 6 ปี
5) หนังสือรับรองจากสภามหาวิทยาลัยในการสนับสนุนงบประมาณตลอดหลักสูตร
6) เอกสารรับรองทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗

ตัวบ่งชี้ที่ 2 คุณสมบัติของผู้บริหารของสถาบันการศึกษา (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้บริหารสถาบันผลิตทันตแพทย์เป็นบุคลากรทีม่ ีความสาคัญในการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
การพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ จึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ ทั้งประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน และประสบการณ์ในการบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อให้การบริการสถาบันผลิตทันตแพทย์และ
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ได้รับการรับรองเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ
นิยามที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารของสถาบันการศึกษา หมายถึง ตาแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะ สานักวิชา หรือ หน่ว ยงานอื่นที่
เทียบเท่า
ต าแหน่ งบริหาร (ตามเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4) หมายถึ ง ต าแหน่ งคณบดี รองคณบดี หั ว หน้ า ภาควิชา
ผู้อานวยการสถาบัน สานัก หรือ หน่วยงานอื่นที่เทียบเท่า
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางทันตกรรมที่ไม่หมดอายุ ซึ่งมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่ องตาม
หลักเกณฑ์ของทันตแพทยสภา
2) มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือ หนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญใน
การประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
ทันตแพทยศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
3) มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
4) มีประสบการณ์ในตาแหน่งบริหารของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง หลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้บริหารในปีการศึกษาที่ขอรับรอง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ระบบบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้สถาบันผลิตทันตแพทย์มีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และ
กระบวนการดาเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และ
การฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้
ระดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคานึงถึง
การเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรง
ของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการ
ปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกล
ยุทธ์เป็นสาคัญ

๘

เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
2) มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
สถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่)
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิ าน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากรความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
 ความเสี่ยงจาเพาะตามบริบทของสถาบันที่อาจจะเกิดขึ้นได้
3) มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ
2
4) มีการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงที่มรี ะดับความเสี่ยงสูง และดาเนินการตามแผน
5) มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
6) มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีการดาเนินการ

มีการดาเนินการ
1 ข้อ

มีการดาเนินการ 2
ข้อ

มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

มีการดาเนินการ
5 ข้อ

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

หมายเหตุ คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความ
มั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือ
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน
หลักฐานอ้างอิง
1) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง
2) แผนบริหารความเสี่ยงของสถาบัน
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง

๙

ตัวบ่งชี้ที่ 4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและจัดการ
เรี ย นการสอน โดยวางแผนติ ด ตาม ทบทวนการด าเนิ น งานหลัก สูต ร และปฏิบั ติ ง านประจ าหลัก สูต รนั้ น ตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างน้อย 5 คน รวมถึงมีคุณสมบัติอื่นที่
กาหนดตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และทันตแพทยสภาทุกประการ
เกณฑ์มาตรฐาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
1) มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมซึ่งมีหลักฐานการศึกษาต่อเนื่องตามหลักเกณฑ์ของ
ทันตแพทยสภา
2) มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
ต้องมีการประสบการณ์การสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.2 ได้รับหนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม
โดยต้องมีประสบการณ์การประกอบวิชาชีพทันตกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
2.3 ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยต้องมีประสบการณ์การประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
3) ต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้ รั บ การเผยแพร่ต ามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจ ารณาแต่ งตั้งให้บุ คคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
4) อยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
5) เป็นอาจารย์ประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษา และไม่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลในเวลา
ซ้าซ้อนกับการเปิดทาการของสถาบันการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
สถาบันการศึกษาที่ขอรับรอง ระบุวุฒิการศึกษา ปีที่สาเร็จการศึกษา สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ระยะเวลาปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาทีข่ อรับรอง รวมทั้งระบุเลยที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
2) หลักฐาน/เอกสารคาสั่งแต่งตัง้ ตาแหน่งทางวิชาการหรือเอกสารรับรองตาแหน่งทางวิชาการ
3) หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลแสดงจานวนปีของการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท/เอก
4) หลักฐาน/เอกสารแสดงว่าได้รบั หนังสืออนุมัติ หรือ วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

๑๐

5) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อผลงานวิชาการ ในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง หรือผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทาง
วิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใ ช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่าน
การพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ

๑๑

ตัวบ่งชี้ที่ 5 คุณสมบัติอาจารย์ประจาเต็มเวลา (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณาจารย์ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต รทั น ต
แพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาเพื่อ
ผลิตทันตแพทย์ให้มีคุณภาพ
นิยามที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ประจาเต็มเวลา หมายถึง อาจารย์ของคณะหรือสานักวิชาที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่ขอรับความเห็นชอบ ที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา
ตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยมีข้อผูกพัน หรือ สัญญาจ้างแบบเต็มเวลากับสถาบันการศึกษา
อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษานั้นไม่ต่ากว่ า 5 วันต่อสัปดาห์ หรือ 35 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์
อาจารย์ประจาบางเวลา หมายถึง อาจารย์ที่ คณะหรือสานักวิชาที่เป็นผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ที่ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจาด้วยเงินรายได้ของสถาบันการศึกษา
จะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุ ระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจน
เหมือนหน้าที่ของอาจารย์ประจา แต่ระยะเวลาทางานไม่เต็มเวลา
การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน
ดังนี้
9-12 เดือน
คิดเป็น 1 คน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
คิดเป็น 0.5 คน
น้อยกว่า 6 เดือน
ไม่สามารถนามานับได้
เกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อนุมัติบัตร วุฒิบัตร หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ของอาจารย์ประจาเต็มเวลา และอาจารย์ประจาบางเวลา
2) จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ไม่เกินร้อยละ 30 ของ
อาจารย์ประจาเต็มเวลา และอาจารย์ประจาบางเวลา
3) มีอาจารย์ประจา ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ ในสาขาวิชาต่างๆ ที่
เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาต่อไปนี้ ครบทุกสาขา ดังนี้ ชีววิทยาช่องปาก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมสาหรับเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมจัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตสาธารณสุข ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ในกรณีที่มีอาจารย์ประจา ซึ่งมีคุณสมบั ติที่กาหนดไม่ครบทุกสาขาวิชา อาจให้มีอาจารย์
พิเศษที่มีคุณสมบัติครบตามกาหนดทดแทนได้ ทั้งนี้ไม่เกิน 1 ใน 4 ของสาขาวิชาทั้งหมด

=

วิธกี ารคานวณ
ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำ
ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ
เทียบเท่ำ

จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิ
กำรศึกษำ

× 100

๑๒

=

ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่มี
คุณวุฒิปริญญำตรีและไม่มีตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญำตรีและไม่มีตำแหน่งทำงวิชำกำร × 100
จำนวนอำจำรย์ประจำทัง้ หมดของสถำบันรวมทุกระดับคุณวุฒิกำรศึกษำ

เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาเต็มเวลา อาจารย์ประจาบางเวลา และอาจารย์พิเศษพร้อมทั้ง
คุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน

๑๓

ตัวบ่งชี้ 6 อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบตั ิการในคลินิก (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิก เป็นส่วนที่มีความสาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตทันต
แพทย์ ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพทันตกรรมโดยมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อาจารย์ผคู้ วบคุมการฝึกปฏิบตั ิในคลินิก หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ปฏิบตั ิงานใน
การควบคุมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติในคลินกิ
เกณฑ์มาตรฐาน
1) จานวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติใ นคลินิก ต่อจานวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในคลินิก เป็น
อัตราส่วนไม่เกิน 1 ต่อ 6
2) อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท หรือได้รับอนุมัติ
บัตร วุฒิบัตร หรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มี
ประสบการณ์การทางานในวิชาชีพทันตกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
3) หากมีอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก มีคุ ณวุฒิระดับปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การ
ทางานในวิชาชีพทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ให้มีจานวนได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอาจารย์ผู้
ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิกทั้งหมดในช่วงเวลานั้น
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก พร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษา
และตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน
2) หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติการในคลินิก ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

ตัวบ่งชี้ที่ 7 อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่ต้อง
สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่ อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ
อาทิ การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันจึงควรมีนักศึกษาเต็มเวลา
เที ย บเท่ า ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ าที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง ในสั ด ส่ ว นที่ เ หมาะสมกั บ สาขาวิ ช า ทั้ ง นี้ ใ นสาขาวิ ช าทั น ต
แพทยศาสตร์กาหนดอัตราส่วนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ต่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง เป็น 8 ต่อ 1
นิยามที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาเต็มเวลา ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า หมายถึง จานวน
อาจารย์ ผู้ ส อนที่ เ ป็ น อาจารย์ ป ระจ าเต็ ม เวลา ในรายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนโดยคณะหรื อ ส านั ก วิ ช าทั น ต
แพทยศาสตร์ ที่เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

๑๔

เกณฑ์มาตรฐาน
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า ไม่เกิน 1 ต่อ 8
วิธกี ารคานวณ ขั้นตอนการคานวณ FTES มีดังนี้
1) คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาเฉพาะใน
รายวิชาที่สถาบันรับผิดชอบจัดการเรียนการสอน ตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษา
ลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการคานวณ ดังนี้
SCH = ∑ni ci
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2) คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้

=

FTES
เกณฑ์การประเมิน

ไม่ผ่าน
มากกว่า 1 ต่อ 8

SCH
จำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำร
ลงทะเบียนในระดับปริญญำนั้นๆ
ผ่าน
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ต่อ 8

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารจานวนรายชือ่ อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น
2) หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทัง้ ปี
การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนต่อปีการศึกษา
3) จานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาทุกหลักสูตรในปีการศึกษานั้น
4) จานวนรายวิชาและจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจาสถาบันและจานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา

๑๕

ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาอาจารย์ (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันผลิตทันตแพทย์จะต้องมีแผนการพัฒนาคณาจารย์ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่สูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีทางทันตกรรม นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณวุฒิทงั้ ทางวิชาการ
และวิชาชีพสูงขึ้นอยู่เสมอ
นิยาม
การพัฒนาอาจารย์ หมายถึง การพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในด้านวิชาการและวิชาชีพ ทั้งอาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาบางเวลา และอาจารย์พิเศษ
แผนปฏิบัติการประจาปี หมายถึง แผนระยะสั้น 1 ปี ตามรอบการตรวจประเมินรับรองของสถานศึกษา
แผนระยะยาว หมายถึง แผนระยะ 5 ปี ตามรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
แผนปฏิบัติการประจาปี
1) มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
2) มีแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
3) มีการดาเนินการตามแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ โดยมีอาจารย์ประจาร้อย
ละ 80 ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ
4) มีการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
แผนระยะยาว (5 ปี)
1) มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
2) มีแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
3) มีการดาเนินการตามแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
4) มีการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
เกณฑ์การประเมิน
แผนปฏิบัติการประจาปี (1 ปี)
คะแนน 1
คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

มีการดาเนินการ
ข้อ 1

มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-3

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-4

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

แผนระยะยาว (5 ปี)
คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ดามีการเนินการ
ข้อ 1

มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-3

มีการดาเนินการ
ข้อ 1-4

มีการดาเนินการ
ครบทุกข้อ

๑๖

หลักฐานอ้างอิง
1)
2)
3)
4)

หลักฐาน/เอกสารแผนการบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักฐาน/เอกสารการดาเนินการพัฒนาอาจารย์ตามแผน
หลักฐาน/เอกสารการประเมินแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์
หลักฐาน/เอกสารการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์

๑๗

ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แม้ ว่ า หลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จะได้ รั บ การรั บ รองจากทั น ตแพทยสภา และส านั ก งาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 7 ปี ก็ตาม แต่ผู้บริหารหลักสูตรต้องรับผิดชอบในการควบคุมการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
ดาเนินงานด้านออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร นาไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านทันตแพทยศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ระบบและกลไกการบริห ารหลั ก สู ต ร หมายถึง มีโครงสร้างการบริหารหลักสูตร มีขอบเขตหน้าที่ของ
ผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอนเป็นลายลักษณ์อักษร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ประชาชน
การปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 7 ปี หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อยทุก 7 ปี โดยนา
ผลการประเมินหลักสูตรเดิมมาใช้ปรับปรุง/พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
2) มีการออกแบบหลักสูตร ตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนเป็น
สาคัญ ใช้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและหลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และประสบการณ์จริง
3) มีการดาเนินการตามเกณฑ์ข้อ 2 โดยการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4) มีการประเมินการบริหารหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น อาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต
และผู้ใช้บัณฑิต
5) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ก้าวหน้าตามศาสตร์สาขานั้นๆ อย่าง
น้อยทุก 7 ปี
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0

คะแนน 1

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

ไม่มีหลักฐานการ
ดาเนินการ

มีการดาเนินการ
ข้อ 1

มีการดาเนินการ
ข้อ 1 และ 2

มีการดาเนินการ
ข้อ 1,2 และ 3

มีการดาเนินการ
ข้อ 1,2,3, และ
4

มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ (มคอ.2)
2) เอกสารแสดงโครงสร้างการบริหารหลักสูตร และแผนการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
3) หลักฐาน/เอกสารแสดงขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคล/คณะบุคคลในการบริหารหลักสูตร
และการเรียนการสอน
4) เอกสารแสดงแนวทางการปฏิบัติในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

๑๘

5)
6)
7)
8)
9)

เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ/หรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรที่แสดงถึงการวางแผนการบริหารหลักสูตร
เอกสารแสดงการออกแบบหลักสูตร
เอกสารแสดงการประเมินหลักสูตร
เอกสารแสดงการนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร

๑๙

ตัวบ่งชี้ที่ 10 แผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะทุกชั้นปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
แผนการสอนที่สมบูรณ์ หมายถึง เอกสารที่เป็นแผนการสอน (มคอ. 3 หรือ มคอ. 4) ประกอบด้วย รายชื่อ
ผู้สอนที่มีคุณวุฒิเหมาะสมกับหัวข้อที่จะสอน ผลการเรียนรู้หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หัวข้อที่จะสอนและสังเขป
เนื้อหาในแต่ละหัวข้อ กิจกรรมการเรียนการสอน กลยุทธ์การเรียนการสอน วิธีการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ วิธีการ
ประเมินผล ที่สัมพันธ์กัน และรายชื่อตาราหรือเอกสารสาหรับนักศึกษา อ่านประกอบการเรียนเป็นอย่างน้อยทุกหน่วย
การเรียน ในทุก รายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในรายวิชาของหมวดวิชาชีพ ทั้งนี้ภาคปฏิบัติในรายวิชาของ
(Clinical Learning Experience) กาหนดไว้ในการเรียนรู้รายวิชา ส่วนรูปแบบการจัดทาแผนการสอน ขึ้นอยู่กับแต่
ละสถาบัน
สาหรับมหาวิทยาลัยที่ยังเปิดดาเนินการสอนนักศึกษายังไม่ถึง ปีที่ 6 นอกจากการส่ง มคอ. 3 หรือ 4 เพื่อให้
ตรวจประเมินทุกชั้นปีที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น พร้อม มคอ.ของปีการศึกษาต่อไปล่วงหน้า 1 ปี แล้ว ให้ส่ง มคอ. 3
เพิ่มเติม เป็นกรณีพิเศษ 2 ช่วง คือ ปีแรกของการตรวจประเมิน ให้ส่งมคอ.3 และ 4 ของชั้นปีที่ 1 -3 และชั้นปี
ก่อนที่นักศึกษาจะขึ้นคลินิก ให้ส่ง มคอ. 3 และ 4 ของชั้นปีที่มีการเรียนการสอนระดับคินิกทั้งหมด ส่วนมหาวิทยาลัย
ที่เปิดดาเนินการสอนนักศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปให้ตรวจประเมินจากมคอ. 3-4 ของทุกชั้นปี
เกณฑ์มาตรฐาน
มีแผนการสอนที่สมบูรณ์ทุกหน่วยการเรียนทุกราชวิชาในหมวดวิ ชาชีพเฉพาะ ที่นาไปใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
วิธีคานวณ

=

คะแนนที่ได้

=

ร้อยละของแผนกำรสอน

จำนวนรำยวิชำที่มีแผนกำรสอนที่สมบูรณ์
จำนวนรำยวิชำหมวดวิชำชีพทั้งหมด
จานวนร้อยละของแผนการสอนที่สมบูรณ์
100

× 100
×5

เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดย กาหนดให้แผนการสอนที่สมบูรณ์ ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐานอ้างอิง
1) มคอ.2 มคอ.3 และมคอ.4 (ประมวลรายวิชา) ในปีการศึกษาสุดท้ายได้รับการรับรองสถาบันการศึกษา
2) แผนการสอนทุกหน่วยการเรียนในทุกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหมวดวิชาชีพ

๒๐

ตัวบ่งชี้ที่ 11 โครงสร้างหลักสูตรมีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของทันตแพทยสภา (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง เกณฑมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพทันตกรรมของทันตแพทยสภา
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีจานวนหน่วยกิตเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต และ
2) มีจานวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติงานทีใ่ ห้การรักษาผู้ปว่ ยจริง ทั้งในคลินิกและชุมชน รวมกันไม่น้อยกว่า 2,000
ชั่วโมงตลอดหลักสูตร และ
3) มีการกาหนด Minimum Requirement ตามเกณฑ์ของทันตแพทยสภา
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง หลักฐาน/เอกสารแสดงโครงสร้างหลักสูตร

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

๒๑

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ในช่ ว งปี แ รกของการศึ ก ษา ต้ อ งมี ก ลไกในการพั ฒ นาความรู้ พื้ น ฐานหรื อ การเตรี ย มความพร้ อ ม
ทางการเรียนแก่นักศึกษา เพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออก
กลางคันน้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิ จกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตสานึกสาธารณะ มีการวางระบบการดูแล
ให้คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่ อให้
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
ได้มาตรฐานสากลในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานอย่าง
น้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการดาเนินงาน
ทั้งหมด ที่ทาให้ได้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

คะแนน 1
•มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การปฎิบตั ิ/
ดาเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสูก่ ารปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผูต้ รวจ
ประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้
ชัดเจน

หลักฐานอ้างอิง
1) หลักฐาน/เอกสารแสดงการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี

๒๒

2) หลักฐาน/เอกสารแสดงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

๒๓

ตัวบ่งชี้ที่ 13 ผู้สอบในครั้งแรกผ่านของการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้สอบผ่าน หมายถึง ผู้สาเร็จการศึกษาที่สอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการ
สอบประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิกทันตกรรม ในการขอสอบครั้ง
แรก
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของผู้สอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการสอบประเมินความรู้
ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิก ทันตกรรม ผ่านในครั้งแรกของสอบแต่ละปี นับจาก
ปีสุดท้ายที่ได้รับการรับรองสถาบันย้อนหลัง 3 ปี
วิธีการคานวณ

=

ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก

จานวนผู้สอบผ่านครั้งแรก (ปี 1+ ปี 2+ ปี 3)
จานวนผู้เข้าสอบครั้งแรก (ปี 1+ ปี 2 +ปี 3)

=

คะแนนที่ได้

ร้อยละของผู้สอบผ่ำนครั้งแรก

100
หมายเหตุ คะแนนที่คานวณได้ ไม่มีการปัดทศนิยม
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
น้อยกว่า ร้อยละ 75
หลักฐานอ้างอิง
จานวนผู้เข้าสอบและจานวนผู้สอบผ่านครั้งแรกในแต่ละปี (3 ปีย้อนหลัง)

ผ่าน
ร้อยละ 75 ขึ้นไป

×5

× 100

๒๔

ตัวบ่งชี้ที่ 14 ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้านของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทีห่ ลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึง่
ครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 6)
ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผลการประเมินการเรียนรู้ของบัณฑิตรุ่น
สุดท้ายที่ปฏิบัติงานครบ 1 ปีจากผู้ใช้บัณฑิต โดยประเมินภายหลังสาเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน
ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใช้บัณฑิต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านของสกอ. หรือเทียบเท่า
โดยเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรียนรู้จากผู้ใช้บัณฑิต โดยจานวนผู้ตอบแบบประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ
20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลการเรียนรู้
หลักฐานอ้างอิง
รายงานการประเมินผลการเรียนรู้โดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 6 ด้านของสถาบันที่แสดง
ค่าเฉลี่ยแต่ละด้านและค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ดาเนินการตามหลักการศึกษา/วิจัย

๒๕

ตัวบ่งชี้ที่ 15 ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และได้รับอนุมัติจาก
สภาสถาบันการศึกษาให้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเทียบจากจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปี 1 หลังการสิ้นสุดวันเพิ่มหรือ
ถอนรายวิชาตามระเบียบของสถาบันการศึกษาฯ ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ร้อยละ 95
วิธีการคานวณ

× 100
จานวนนักศึกษาชั้นปี 3 ที่ลงทะเบียนเรียน ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา

=

คะแนนที่ได้

จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ

=

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ

ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
95

หมายเหตุ เกณฑ์นี้ไม่รวมผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาหลังจากชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยกาหนด ผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ 95 ได้เท่ากับ 5 คะแนน
หลักฐานอ้างอิง
1) ชื่อ-สกุลและรหัสประจาตัวนักศึกษา 3 ปีล่าสุดที่สาเร็จการศึกษา
2) ชื่อ-สกุลและรหัสประจาตัวนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 1 ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
3) เอกสารสรุปร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
หมายเหตุ คะแนนที่ได้ไม่เกินคะแนนเต็ม 5 คะแนน

×5

๒๖

ตัวบ่งชี้ที่ 16 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิ ช าการเป็ น ข้ อ มู ลที่ สาคัญ ในการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า อาจารย์ ป ระจ าของคณะหรื อ ส านั ก วิ ช าที่
รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ที่ขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้ง เชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการ
ประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่
ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์มาตรฐาน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบั บสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมก ารการ
อุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน
Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
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ค่าน้าหนัก

ระดับคุณภาพ
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว
วิธกี ารคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของบทควำมวิชำกำรของอำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

× 100

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำ
คะแนนที่ได้
×5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำทีก่ ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 =
ร้อยละ 60 ขึ้นไป

=

หลักฐานอ้างอิง
1) วารสาร/รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์งานวิชาการ ตามคาจากัดความของ สกอ.
2) รายชื่ออาจารย์ประจาทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที่ 17 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และการบริการวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การเรียนการสอน เปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกาหนดหลักเกณฑและ
ขั้นตอนอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกลาว การเรียนการ
สอนตองมีความเชื่อมโยงกับการวิจัย และการบริการทางวิชาการ และสามารถบูรณาการ การเรียนการสอนกับการ
วิจัย หรือ บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ อยางเปนรูปธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนการเรียนการสอนที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย หรือ บูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องของสถาบันการศึกษา และมีงบประมาณที่
สนับสนุนอย่างเพียงพอ
2) มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจยั อย่างเป็นระบบ
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3) มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ
4) มีการประเมินผลการดาเนินงานบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย และ บูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ
5) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนากิจกรรม/โครงการ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
การดาเนินการ
ข้อ 1
ข้อ 1 และ ข้อ ข้อ 1 2 และ
ข้อ 1 2 3
ครบทุกข้อ
2 หรือ 3
3
และ 4
หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารที่แสดงแผนการเรียนการสอน โดยระบุงบประมาณทั้งภายในและ/หรือภายนอกที่ได้รับของแต่
ละแผน
2) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการนาการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย
3) โครงการ/กิจกรรมที่แสดงการนาการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการ
4) เอกสารที่แสดงการประเมินผลการดาเนินงาน และนาผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาแผนและ
กิจกรรม/โครงการ
ตัวบ่งชี้ที่ 18 บุคลากรสายสนับสนุน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง เจ้าหน้าที่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาอื่นๆ ที่ช่วยเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารงาน เช่น บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ โสตทัศนูปกรณ์ เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม ผู้ช่วยทันตแพทย์ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นต้น
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนบริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน
2) มีการกาหนดลักษณะงาน/ขอบเขตงานทุกตาแหน่ง และมีบุคลากรสายสนับสนุนในจานวนที่เหมาะสม
(ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ)
3) มีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4) มีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน อย่างเป็นระบบ
5) มีการนาผลการประเมินบุคลากรมาพัฒนาการบริหารอัตรากาลังของบุคลากรสายสนับสนุน
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
ไม่มีหลักฐาน มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
การดาเนินงาน
ข้อ 1
ข้อ 1 และ 2 ข้อ 1 2 และ 3 ข้อ 1 2 3 และ
ครบทุกข้อ
4
หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารระบุลักษณะงานและขอบเขตทุกตาแหน่งของบุคลากร
2) เอกสารแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากร
3) เอกสาร ระเบียบ ประกาศหรือเอกสารแสดงระบบการประเมินบุคลากรที่เป็นธรรมและนาไปใช้จริง
4) รายงานการดาเนินงานตามแผน/โครงการบริหารทรัพยากรบุคคล
5) ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวบ่งชี้ที่ 19 การจัดการทรัพยากรการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ความพร้ อ มของสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนมี ห ลายประการ ได้ แ ก่ ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่ น
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัยโดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ในการรายงานการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ
ดาเนินงานอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้
 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คะแนน 0
• ไม่มีระบบ
• ไม่มีกลไก
• ไม่มีแนวคิด
ในการกากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง
• ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน

คะแนน 1
•มีระบบ มีกลไก
• ไม่มีการนา
ระบบกลไก
ไปสู่การปฎิบตั ิ/
ดาเนินงาน

คะแนน 2

คะแนน 3

คะแนน 4

คะแนน 5

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• ไม่มีการ
ปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็น
รูปธรรม

• มีระบบ มีกลไก
• มีการนาระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
• มีการประเมิน
กระบวนการ
• มีการปรับปรุง/
พัฒนกระบวนการ
จากผลการประเมิน
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม
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• มีแนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมิน สามารถ
ให้เหตุผลอธิบายการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดไี ด้
ชัดเจน

เกณฑ์การประเมิน
หลักฐานอ้างอิง
1) รายการอุปกรณ์การศึกษาในห้องปฏิบัติการทันตกรรม
2) รายการจานวนคอมพิวเตอร์และซอฟแวร์
3) รายการประเภทโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
4) เอกสารหรือคาสั่งแต่งตั้งให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการทรัพยากรการเรียนการสอน
5) เอกสารแสดงผลการสารวจความต้องการและงบประมาณทรัพยากรการเรียนการสอนทุกประเภท
6) เอกสารประเมิ น ผลการใช้ ทรั พ ยากรทางการศึก ษาโดยอาจารย์ นั ก ศึก ษา และผู้เ กี่ ย วข้ องทุ กภาค
การศึกษา

๓๑

ตัวบ่งชี้ที่ 20 คลินิกทันตกรรม (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คลินิกทันตกรรม หมายถึง สถานที่สาหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในคลินิกทันตกรรม โดยจะต้องมีความ
พร้อมของสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือของสถาบัน และมีการให้บริการทางทันตกรรมจริงแก่ผู้ป่วยในระบบการเรียน
การสอนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี ก่อนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีแผนการบริหารจัดการอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรม อย่างน้อย 3 ปี ล่วงหน้า
2) คลินิกทันตกรรมมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมในจานวนที่เพียงพอ พร้อมใช้ และทันสมัย ตาม
รายการตรวจสอบแบบประเมินคลินิกทันตกรรมของทันตแพทยสภา
3) มีระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยที่เอื้อ ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบคัดกรอง
ผู้ป่วย ระบบคิว ระบบประสานสิทธิ์
4) มีบุคลากรสายสนับสนุนช่วยในคลินิกทันตกรรม
5) มีตารางการลงปฏิบัติงานของอาจารย์และทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมก่อนนักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติงาน
ในคลินิก (เฉพาะสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่)
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) เอกสารรายการตรวจสอบแบบประเมินคลินิกทันตกรรม
2) เอกสารตารางการลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมในแต่ละรายวิชา และกลุ่มนักศึกษา
3) เอกสารหรือรายงานการประเมินความพึงพอใจการใช้คลินิกทันตกรรม
4) เอกสารที่ระบุชื่อบุคลาการสายสนับสนุนที่รับผิดชอบคลินิกทันตกรรม
5) เอกสารรายงานการนาผลการประเมินมาพัฒนาคลินิกทันตกรรม

๓๒

ตัวบ่งชี้ที่ 21 การบริหารจัดการผู้ป่วย (เกณฑ์สาคัญ)
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีการวิเคราะห์และจัดทาแผนบริหารจัดการผู้ป่วยเพื่อรองรับในระบบการเรียนการสอน
2) มีจานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน อย่างน้อย 10 เท่า
ของจานวนนักศึกษาที่ลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ในปีการศึกษาถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
ไม่ผ่าน
ไม่ครบทุกข้อ
หลักฐานอ้างอิง
1) ฐานข้อมูลผู้ป่วยในระบบเวชระเบียน
2) เอกสารแผนการบริหารจัดการผู้ป่วย

ผ่าน
มีครบทุกข้อ

๓๓

ตัวบ่งชี้ที่ 22 หนังสือ ตารา วารสาร ฐานข้อมูล และระบบสืบค้น
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
หนังสือ ตารา หมายถึง หนังสือ ตาราที่มีองค์ความรู้/แนวคิดทางทันตแพทยศาสตรที่ตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เกิน
10 ปี
เกณฑ์มาตรฐาน
1) มีหนังสือหรือตาราหลักทางทันตแพทยศาสตร์ที่ปรากฏใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของแต่ละรายวิชา
2) มีเครือข่ายเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างห้องสมุดของแต่ละสถาบัน เพื่อการใช้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยีร่วมกัน
3) มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
4) มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.รับรอง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางทันต
แพทยศาสตร์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ในปีที่ 1
อย่างน้อย 25 รายชื่อวารสาร
5) มีฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่อยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.รับรอง และในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางทันต
แพทยศาสตร์ที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก และสามารถสั่งพิมพ์ได้ ในปีที่ 6
เป็นต้นไป อย่างน้อย 50 รายชื่อวารสาร
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 0
ไม่มีหลักฐาน
การดาเนินงาน

คะแนน 1
มีข้อ 1

คะแนน 2
มีข้อ 1 และ
อีก 1 ข้อ

คะแนน 3
มีข้อ 1 และ
อีก 2 ข้อ

คะแนน 4
มีข้อ 1 และ
อีก3 ข้อ

คะแนน 5
มีครบทุกข้อ

หลักฐานอ้างอิง
1) รายชื่อและจานวนตาราหลักทางทันตแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ระบุใน มคอ.3 และ มคอ.4
2) รายชื่อวารสารทางทันตแพทยศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ
3) รายงานหรือเอกสารแสดงการมีระบบและเทคโนโลยี การสืบค้นข้อมูลทางวิชาการทั้งในและภายนอก
ประเทศ
4) เอกสารแสดงจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในห้องสมุดให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

๓๔

แบบประเมินคลินกิ ทันตกรรมของสถาบันการศึกษา
Facility and Equipment
ผลการประเมิน หมายเหตุ
In General
1. มีพื้นที่กว้างขวางพียงพอสาหรับแต่ละยูนิต
[0] [1] [2]
2. มีพื้นที่ต้อนรับและพักคอยสาหรับผู้ป่วยเป็นสัดส่วน
[0] [1] [2]
3. มีห้องน้าเป็นสัดส่วนและพอเพียง
[0] [1] [2]
4. มีพื้นที่สาหรับเก็บบัตรผู้ป่วยเป็นสัดส่วนและเพียงพอ
[0] [1] [2]
5. พื้นเรียบ ไม่กักฝุ่นละออง รอยต่อต่างๆไม่เป็นเหลี่ยมมุมแหลมคม
[0] [1] [2]
6. จานวนยูนิตทันตกรรมพร้อมใช้งานและมีจานวนเพียงพอ ตามเกณฑ์
[0] [1] [2]
ของทันตแพทยสภา
Handicapped Accessibility
7. มีสถานที่จอดรถสาหรับผู้พกิ ารใกล้ทางเข้าออกคลินิก
[0] [1] [2]
8. จัดทางลาดสาหรับ wheelchair เพื่อเข้าถึงห้องทันตกรรม
[0] [1] [2]
9. ประตู ลิฟท์ ทางเดิน มีความกว้างและอานวยความสะดวกต่อผูพ้ ิการ
[0] [1] [2]
10. มีห้องน้าที่อานวยความสะดวกต่อผู้พิการ
[0] [1] [2]
Ventilation
11. มีระบบการระบายอากาศในคลินิกที่ดี ไม่มีกลิ่น ฝุ่นละออง ควัน หรือ
[0] [1] [2]
อนุภาคฟุ้งกระจายต่างๆ
Dental Equipment มีอุปกรณ์ทางทันตกรรมที่มีจานวนเพียงพอและเหมาะสม อย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ยูนิตทันตกรรมพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
[0] [1] [2]
(2) เครื่อง x-ray ในและนอกช่องปาก
[0] [1] [2]
(3) เครื่องมือทาความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทั้งชนิดทีใ่ ช้ความร้อน
[0] [1] [2]
(Autoclave) และใช้สารเคมี (Gas Steriliser) ตามมาตรฐานทาง
วิชาการ มีขนาดและจานวน เพียงพอต่อการหมุนเวียนใช้ในแต่ละวัน
(4) เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สาหรับการผ่าตัดในช่องปากภายใต้การใช้
[0] [1] [2]
ยาชาเฉพาะที่ครบชุด พร้อมทั้งอุปกรณ์ห้ามเลือด และเครื่องมือ
ช่วยชีวิตฉุกเฉิน
(5) เครื่องมือตรวจร่างกาย และโรคทางระบบต่างๆ เท่าที่จาเป็นในการ
[0] [1] [2]
ตรวจผู้ป่วยทางทันตกรรม
(6) อุปกรณ์การถ่ายภาพในช่องปาก (intraoral camera)
[0] [1] [2]
(7) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สาหรับเตรียมโมเดลทางทันตกรรม
[0] [1] [2]
(8) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สาหรับการทาฟันเทียมชนิดถอดได้ฐาน
[0] [1] [2]
อะคริลิค
(9) ครุภัณฑ์และกล้องจุลทรรศน์ สาหรับการตรวจทางจุลชีววิทยา จุลกาย
[0] [1] [2]
วิภาค พยาธิวิทยา และการตรวจทางห้องปฏิบตั ิการทางการแพทย์ที่
เกี่ยวข้อง

๓๕

Medical Emergency and other emergencies
1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการช่วยชีวิตเบื้องต้น และ
ได้รับกรอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่าเสมอทุกปี
2. มีแผนปฏิบัติการและการแบ่งหน้าที่กาหนดเป็นลายลักษณ์อกั ษร
สาหรับบุคลากรแต่ละคน
3. มีเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ที่พร้อมใช้งาน มีจานวนเพียงพอ และมี
การตรวจสอบเป็นประจา
4. มีระบบการซักประวัติ และมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
โรคทางระบบ และประวัติทางการแพทย์ของผูป้ ่วย รวมถึงมีการทบทวน
และปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
5. มีระบบการควบคุมความเสี่ยงและภาวะไม่พึงประสงค์จากการรักษาทาง
ทันตกรรม รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ
6. มีระบบส่งต่อผูป้ ่วยฉุกเฉิน รวมถึงยานพาหนะและอุปกรณ์เคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย ไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่เหมาะสม

ผลการประเมิน หมายเหตุ
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

Control of Infection
ผลการประเมิน หมายเหตุ
Infection Prevention and Control Strategies
1. บุคลากรทุกระดับมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการควบคุการติดเชื้อในคลินิก
ทันตกรรมอย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันสมัย
2. มีแนวปฏิบัติในการควบคุมการติดเชื้อในคลินิกทันตกรรม ที่ชัดเจน และ
เป็นที่ทราบโดยทั่วกันในประเด็นต่อไปนี้
- Standard Infection Control Precautions
- Transmission-based precaution
- Aseptic Technique
- Safe Handling and Disposal of Sharp Instrument
- Prevention and Management of Occupational Exposure
to Blood and Body Substances
- Environmental Cleaning and Disinfection
- Outbreaks or Unusual Cluster of Communicable
Infection
- Processing of Reusable Medical Devices
- Single-use Devices
- Surveillance and Reporting of Data Where Relevant
- Reporting of Communicable and Notifiable Diseases
- Provision of Risk Assessment Guidelines to Workforce
- Exposure-prone procedure

[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

๓๖

3. มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการควบคุมการติดเชื้อ และการตรวจสอบ
การปฏิบัติตนของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
Managing Patients with Infection and Colonisation
4. มีการจัดทาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ทางวิชาการที่ดที ี่สุด
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงการปฏิบัติ ตามแนวทางการ
ป้องกันการแพร่เชื้อในสถานพยาบาล ตามที่กาหนด

ผลการประเมิน หมายเหตุ
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]

Dental Clinic Management
ผลการประเมิน หมายเหตุ
Type of Patients and Patient record
1. มีเวชระเบียนผูป้ ่วยทุกคน มีระบบการจัดเก็บเวชระเบียนที่เรียบร้อย
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
2. มีสถิติเกีย่ วกับผูป้ ่วย
3. มีเจ้าหน้าทีท่ ี่ได้รับการฝึกอบรมด้านเวชสถิตินเี้ ป็นผู้ควบคุมระบบเวช
ระเบียน
4. มีระบบการเก็บเวชระเบียนของผู้ป่วยที่วสามารถเก็บความลับของผู้ป่วย
โดยเรียกดูได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีความทันสมัยอยู่เสมอ
5. มีจานวนผู้ป่วยที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน และมีความ
หลากหลาย เช่น ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยที่ได้รับภยันตราย
6. มีจานวนผู้ป่วยเพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน
Good Clinical Dental Practice
7. วัสดุทันตกรรมมีชนิดและจานวนเพียงพอต่อการใช้งานทุกประเภท
8. เครื่องมือทางทันตกรรมมีชนิดและจานวนเพียงพอต่อการใช้งานทุก
ประเภท
9. มีการเก็บวัสดุทันตกรรมในอุณหภูมิและสถานที่ที่เหมาะสม
Dental X-ray
10. มีห้องสาหรับถ่ายภาพรังสีเป็นสัดส่วน ซึ่งมีผนังและระบบป้องกันรังสีที่
ได้มาตรฐาน
11. มีระบบการบริหารจัดการ และตรวจสอบที่ทาให้ผู้ป่วยได้รับรังสีต่าที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้
12. มีใบอนุญาตติดตั้งและครอบครองเครือ่ งมือทางรังสี ตามที่กฎหมาย
กาหนด
13. มีทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒเิ ป็นผู้ควบคุม สามารถทางานการตรวจและ
วินิจฉัยจากภาพรังสี
14. มีอุปกรณ์ป้องกันรังสีสาหรับผูป้ ่วย และผู้ถ่ายภาพรังสี
15. มีระบบการระบายอากาศนคลินิกที่ดี ไม่มีกลิ่น ฝุ่นละออง ควัน หรือ
อนุภาคฟุ้งกระจายต่างๆ
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[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
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16. มีระบบการตรวจสอบรังสีรั่ว และการได้รับรังสีเกินขนาดของบุคลากร
17. มีห้องล้างฟิล์มที่ได้มาตรฐาน หรือกล่องล้างฟิล์ม หรือเครือ่ งล้างฟิล์ม
อัตโนมัติให้ได้ฟิล์มที่มีคุณภาพ
18. มีระบบการเก็บฟิล์มที่ดี
19. มีระบบการป้องกันการติดเชื้อในขั้นตอนการถ่ายภาพรังสีตามมาตรฐาน
หมายเหตุ
[0] ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
[1] ต้องปรับปรุงตามที่กาหนด จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน
[2] เป็นไปตามมาตรฐานและผ่านเกณฑ์การปะเมิน

ผลการประเมิน หมายเหตุ
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
[0] [1] [2]
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อุปกรณ์พื้นฐานที่คลินิกทันตกรรมต้องจัดให้มีเป็นอย่างน้อย
Dental Equipment
1. Dental unit
2. Dentist stool
3. Assistant stool
4. Adequate Halogen light
5. Heavy Duty Suction apparatus
6. Three way syringes
7. Saliva Ejector
8. Scaler Unit either Ultrasonic or Air
9. Amalgamator (optional)
10. Standard dental x-ray unit (optional) if available there shall be
- Simple dental X-Ray viewer
- Lead Appron
11. Autoclave machine
12. Light Cure Machine
13. Stethoscope with sphygmomanometers
14. Doctor desk with two chairs for patient his/her companion.
15. Sufficient amount of linen or disposable medical towel paper.
16. Refrigerator to keep vaccine and drugs.
17. Medical prescription book, Patients records, referral book, etc
18. Instrument cabinets with drawers
19. Instrument Trolley (minimum of one)
20. Kidney Shape dishes or equivalents (minimum of three)
21. Plastic Aprons/Bibs (preferably disposable type) (minimum of three)
22. Hand Disinfectant e.g. Hibiscrub dispense or equivalent (minimum of two)
23. Sharp needles Dispenser (minimum of three)

Dental Instrument
(a) Hand Instruments
Diagnostic
1.
Mouth Mirrors With handles
2.
Tweezers
3.
Probes
Oral Surgery
1.
Cartridge syringes
2.
Elevators
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3.
Forceps (adults and children) complete set
4.
Needle Holder
5.
Scissors Straight and Curved
6.
Bone Rongeur
7.
Bone files
Conservation
1.
Amalgam Carrier (straight, and right angle)
2.
Matrix Bands and Holder (one ivory No.1, one Ivory No.8 or Universal)
3.
Glass slab
4.
Spatula (stainless Steel)
5.
Amalgam Carver
6.
Amalgam condensers
7.
Burnishers
8.
Plastic Instruments
9.
Excavators (different sizes)
10. Scrub Brush/sponge
11. Wire Brush steel
12. Cheatle Forceps
13. Instrument Trays (stainless steel/plastic)
(b) Root Canal Instruments
Full set of Endo Box
1.
Root Canal files No.8, 10 90
2.
Root Canal Reameners No.8, 10 90
3.
Root Canal Plugger/Spreader
Scaling and Oral Hygiene Instruments
1.
Hand Scalers: Anterior - 3 Pieces Posterior - 2 Pieces
2.
Ultra Sonic Scaler or Air Scaler
3.
Curettors of different sizes
Rotary Instrument
1.
Burs - Diamond
- Tungsten Carbide
- Stainless Steel
2.
Surgical
3.
Stones
4.
Laboratory Trimmers
5.
High speed handpiece
6.
Low speed handpiece

