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ประกาศทันตแพทยสภา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ในวิชาทันตแพทยศาสตร์เพือ่ ประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศทันตแพทยสภาเรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ และ
เพื่อให้ทันตแพทย์สามารถให้การประกอบวิชาชีพทันตกรรมในประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีที่ทัน สมัย
มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของประชาชนโดยคานึงถึงสุขภาพองค์รวม
ตามมาตรฐานผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทั น ตกรรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยยึ ด หลั ก ในการพิ จ ารณา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาทันตแพทยศาสตร์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๖ และข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับ
ทัน ตแพทยสภาว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาทันตแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตร
ในวิชาชีพทันตกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา พ.ศ. ๒๕๕๙
คณะกรรมการทันตแพทยสภาในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565
จึงให้ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาในวิชาทันตแพทยศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกประกาศทันตแพทยสภา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและการรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งประกาศไว้เมื่อวันที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๔ ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ต ามประกาศฉบั บ นี้ ใ นการพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต ร
เพื่อรับรองปริญญาในวิชาทัน ตแพทยศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกทันตแพทยสภา
ทั้งกรณีที่เป็นปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ส่วนที่ ๑
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ข้อ ๕ การยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
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(๑) กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยยื่นขอมาก่อน หรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเวลา ๑ ปี
ในการยื่นคาขอครั้งล่าสุด ให้สถาบันยื่นความจานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ก่อนวันประกาศ
รับนักศึกษา
(๒) กรณีห ลักสูต รปรับปรุง หรือหลักสูต รที่ได้รับความเห็นชอบเป็นเวลามากกว่า ๑ ปี
ในการยื่นคาขอครั้งล่าสุด ให้สถาบันยื่นความจานงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 180 วัน ก่อนวันเปิดภาค
การศึกษา
(๓) กรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา
ข้อ ๖ การยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
ในกรณีหลักสูตรใหม่ ให้ยื่นโดยผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนตามกฎหมายของสถาบันการศึกษา
ที่จะขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
การยื่น ขอความเห็ นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาของสถาบั นการศึกษาในประเทศไทย
ในกรณีหลักสูตรปรับปรุง ให้ยื่นโดยคณบดีในฐานะผู้บริหารของคณะ วิทยาลัย สานักวิชาทันตแพทยศาสตร์
หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น ซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หรือผู้แทนตามกฎหมายของสถาบันการศึกษาที่จะยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ข้อ ๗ เอกสารประกอบการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาดังต่อไปนี้
(๑) หลั ก สู ต รฉบั บ สมบู ร ณ์ ตามรู ป แบบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี (มคอ. ๒)
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยต้องมีรายละเอียดของหลักสูตร
ให้เป็นตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (มคอ.๑)
(๒) สาเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ที่ให้ความเห็นชอบ
(๓) มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของการพิจารณาประเมินและรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ซึ่งเป็นเอกสารประกอบหลักสูตร โดยให้จัดทาเป็นเอกสารผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
(๔) รายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ดังนี้
ก. กรณีหลักสูตรใหม่ซึ่งไม่เคยมีการเรียนการสอนมาก่อน ให้ยื่นรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ของชั้นปีที่ ๑ - ชั้นปีที่ ๓
ข. กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ที่ มีก ารเรีย นการสอนบางส่ วนแล้ ว ให้ ยื่ น รายละเอีย ดรายวิชา
(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ของ ๓ ปีการศึกษาถัดไป และ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา ของปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
ค. กรณี ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ให้ ยื่ น รายละเอี ย ดรายวิ ช า (มคอ.๓) และรายละเอี ย ด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ของหลักสูตรปรับปรุงทุกชั้นปี และรายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตรเดิม
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ง. กรณีหลักสูตรปรับปรุงที่มีการเรียนการสอนบางส่วนแล้วให้ยื่นรายละเอียดรายวิชา
(มคอ.๓) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) ของปีการศึกษา ๓ ปีถัดไป และ
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชาของปีการศึกษาที่ผ่านมาทั้งหมด
เอกสารตาม ก. ถึง ง. ให้จัดทาเป็นรูปเล่ม จานวน ๗ ชุด และจัดทาเป็นสาเนา
อิเล็กทรอนิกส์อีก ๑ ชุด ส่งมายังทันตแพทยสภาพร้อมเอกสารฉบับจริง
(๕) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ข้อ ๘ หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ รั บ รองปริ ญ ญา และระยะเวลา
การให้ความเห็นชอบให้พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตร (ภาคผนวก ๑) และเกณฑ์มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้ (ภาคผนวก ๒) ที่กาหนดไว้ในท้ายประกาศนี้
ทัน ตแพทยสภาอาจกาหนดเงื่ อนไขอื่นเพิ่มเติ ม ร่วมไปกับการพิจารณาให้ความเห็น ชอบ
หลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาแต่ละครั้งได้
ข้อ ๙ ผลการพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ก. กรณีหลักสูตรใหม่ ให้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เห็นชอบหลักสูตร โดยกาหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ไม่เกิน ๓ ปี
(๒) ไม่เห็นชอบหลักสูตร
ข. หลักสูตรปรับปรุง ให้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) เห็นชอบหลักสูตร โดยกาหนดระยะเวลาให้ความเห็นชอบหลักสูตรไม่เกิน ๗ ปี
(๒) เห็ น ชอบหลักสูต รโดยมีเงื่อนไขให้ดาเนินการปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กาหนด
หรือมีเงื่อนไขให้ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการทันตแพทยสภา แต่ไม่เกิน ๗ ปี
(๓) ไม่เห็นชอบหลักสูตร
กรณีที่ทันตแพทยสภามีมติไม่เห็นชอบหลักสูตรตาม ก (๒) และ ข (๓) ให้สถาบันดังกล่าว
ดาเนิ น การแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องให้เรียบร้อยสมบูรณ์ และสามารถเสนอขอให้ทันตแพทยสภา
พิจารณาให้ ความเห็ น ชอบหลักสูต รได้ภายหลัง ๑ ปี นับแต่วันที่ทันตแพทยสภามีมติไม่เห็นชอบ
หลักสูตรนั้น
ข้อ ๑๐ ระยะเวลาให้ ค วามเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ รั บ รองปริ ญ ญา กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่
ตามข้อ ๙ ก มีข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ดังนี้
(๑) กรณีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ให้เห็นชอบหลักสูตร
เป็นระยะเวลา ๓ ปี โดยให้มีการตรวจเยี่ยมจากทันตแพทยสภาทุกปี
(๒) กรณีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๗๕ - ๘๔ ให้เห็นชอบหลักสูตร
เป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้มีการตรวจเยี่ยมจากทันตแพทยสภาทุกปี
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(๓) กรณีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔ ให้เห็นชอบหลักสูตร
เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๔) ในกรณีเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่เห็นชอบหลักสูตร
ข้อ ๑๑ ระยะเวลาให้ ความเห็ นชอบหลักสูต รเพื่อรับรองปริญญา กรณีหลักสูต รปรับปรุง
ตามข้อ ๙ ข มีข้อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ๒ ดังนี้
(๑) กรณีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป ให้เห็นชอบหลักสูตร
เป็นระยะเวลา ๗ ปี
(๒) กรณีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๗๕ - ๘๔ ให้เห็นชอบหลักสูตร
เป็นระยะเวลา ๓ ปี
(๓) กรณีได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ ร้อยละ ๖๐ - ๗๔ ให้เห็นชอบหลักสูตร
เป็นระยะเวลา ๑ ปี
(๔) ในกรณีเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ไม่เห็นชอบหลักสูตร
ส่วนที่ ๒
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
ข้อ ๑๒ การยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาจากต่างประเทศ สามารถดาเนินการ
ได้ ๒ วิธี
(๑) การยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาโดยสถาบันการศึกษา
(๒) การยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาโดยผู้สาเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์
รายบุคคล
ข้อ ๑๓ การยื่ น ขอความเห็ น ชอบหลั กสู ต รเพื่ อรั บรองปริญ ญาที่ยื่ นโดยสถาบั นการศึกษา
ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรที่ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาต้องเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอน จนมีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาแล้วอย่างน้อย ๕ รุ่น และสถาบันการศึกษาที่ขอรับการรับรอง
ปริญญาต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานทางการศึกษาหรือทางวิชาชีพของประเทศที่ตั้งอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายของประเทศนั้น
(๒) ผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา ต้องเป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยหรือ
ผู้ แ ทนตามกฎหมายของสถาบั น การศึ ก ษาที่ จ ะขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ รั บ รองปริ ญ ญาหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสถาบันดังกล่าวโดยมีหนังสือมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
(๓) เอกสารการยื่นเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาประกอบด้วยเอกสาร
ดังต่อไปนี้
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(๓.๑) หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (มคอ.๑) หรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเกณฑ์ขั้นต่าการปฏิบัติงาน
คลินิกของนักศึกษาทันตแพทย์ (Minimum Requirement) และรายงานโครงการทันตกรรมชุมชน
ของนักศึกษาทันตแพทย์ (Community Dentistry Portfolio)
(๓.๒) รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาประกอบด้วย ประวัติของสถาบัน
โครงสร้างการบริหาร จานวนอาจารย์ประจาและตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย์ประจา
คลินิกทันตกรรมของสถาบันการศึกษา รายละเอียดของโรงพยาบาลสมทบที่เป็นแหล่งฝึกทางคลินิก
จานวน คุณวุฒิ และรายละเอียดของทันตแพทย์ในโรงพยาบาลสมทบ รูปแบบและระยะเวลาของการ
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมของสถาบันการศึกษาหรือของสถาบันสมทบ
(๓.๓) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ข้อ ๑๔ หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตร
บัณฑิตให้พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตร (ภาคผนวก ๑) ที่กาหนดไว้ในท้ายประกาศนี้
โดยอนุโลม
คณะกรรมการทันตแพทยสภา อาจมีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) รับรองปริญญา
(๒) รับรองปริญญาโดยกาหนดเงื่อนไขประกอบ
(๓) ไม่รับรองปริญญา
ข้อ ๑๕ การพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ตามข้อ ๑๔ (๑) ให้มีระยะเวลาการรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ภาคผนวก ๑ ดังนี้
(๑) กรณีเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา ร้อยละ ๘๕ ขึ้นไป
ให้รับรองปริญญาเป็นระยะเวลา ๗ ปี
(๒) กรณีเป็น ไปตามเกณฑ์การพิจารณาหลักสูต รเพื่อรับรองปริญญา ร้อยละ ๗๕ - ๘๔
ให้รับรองปริญญาเป็นระยะเวลา ๓ ปี
(๓) กรณีเป็น ไปตามเกณฑ์การพิจารณาหลักสูต รเพื่อรั บรองปริญญา ร้อยละ ๖๐ - ๗๔
ให้รับรองปริญญาเป็นระยะเวลา ๑ ปี
ข้อ ๑๖ การยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาจากต่างประเทศที่ยื่นขอรับรอง
โดยผู้สาเร็จการศึกษารายบุคคล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาที่ยื่นขอหรือ
เป็นผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ที่ได้รับปริญญานั้นให้ทาการแทนโดยมีหนังสือมอบอานาจเป็นลายลักษณ์
อั ก ษรการยื่ น ขอรั บ รองปริ ญ ญาในกรณี อื่ น ให้ เ ป็ น ไปตามดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการการศึ ก ษา
ทันตแพทยศาสตร์ของทันตแพทยสภา
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(๒) เอกสารประกอบการยื่นคาขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาแบบรายบุคคล
ประกอบด้วย
(๒.๑) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ที่ผู้ยื่นคาขอสาเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตรให้ เป็น ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
(มคอ.๑) หรือเทียบเท่า
(๒.๒) ปริญญาบัตร และผลการเรียน (Transcript)
(๒.๓) จานวนการรักษาประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา และผู้ยื่นคาขอ
ให้การรักษาในผู้ป่วยจริงระหว่างการศึกษา
(๒.๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมในต่างประเทศ (ถ้ามี)
(๒.๕) เอกสารอื่นตามที่ทันตแพทยสภากาหนด
(๒.๖) ค่าธรรมเนียมการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ข้อ ๑๗ หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์รายบุคคล ให้พิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรที่กาหนดไว้ภาคผนวก ๑
ท้ายประกาศนี้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาของผู้สาเร็จการศึกษา
ทันตแพทยศาสตร์รายบุคคลจากต่างประเทศ ให้มีมติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
(๑) รับรองปริญญา
(๒) รับรองปริญญาโดยกาหนดเงื่อนไขประกอบ
(๓) ไม่รับรองปริญญา
เมื่อทันตแพทยสภามีมติตาม (๑) หรือ (๒) หรือ (๓) แก่บุคคลใดแล้วให้ถือว่าเป็นการพิจารณา
ปริญญาของบุคคลนั้นโดยเฉพาะ และไม่ผูกพันกับปริญญาของบุคคลอื่นที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เดียวกัน
ข้อ ๑๙ หากผลการพิ จารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาเป็นการรับรอง
โดยกาหนดเงื่อนไขประกอบตามข้อ ๑๔ (๒) หรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญา
ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทั น ตแพทยศาสตร์ ร ายบุ ค คลเป็ น การรั บ รองโดยก าหนดเงื่ อ นไขประกอบ
ตามข้อ ๑๘ (๒) เนื่องจากหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหลักสูตร (ภาคผนวก ๑)
เพี ย งบางส่ ว น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาทัน ตแพทยศาสตร์จ ากสถาบัน การศึก ษาต่างประเทศต้องดาเนิ น
ดังต่อไปนี้ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนได้รับการรับรองปริญญา
(๑) กรณีที่หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ร้อยละ 50 - 59 จะต้อง
เข้ารับและผ่านการอบรมจากสถาบันที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงที่ทันตแพทยสภากาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
๓ ปี
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(๒) กรณีที่หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ร้อยละ ๖0 - ๗4 จะต้องเข้ารับ
และผ่านการอบรมจากสถาบันที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงที่ทันตแพทยสภากาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
(๓) กรณีที่หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินหลักสูตร ร้อยละ ๗5 - ๘๔ จะต้องเข้ารับ
และผ่านการอบรมจากสถาบันที่ใช้หลักสูตรปรับปรุงที่ทันตแพทยสภากาหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
ข้อ 20 หลักสูตรการฝึกอบรมและอัตราค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมตามข้อ 19 ให้เป็ นไป
ตามที่ทันตแพทยสภากาหนด
ส่วนที่ ๓
การวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 21 กรณีมีปัญหาในการดาเนินการตามประกาศนี้ หรือมีแนวปฏิบัติใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน
ประกาศฉบับนี้ ให้คณะกรรมการทันตแพทยสภาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด
ส่วนที่ ๔
บทเฉพาะกาล
ข้อ 22 หลักสูตรหรือสถาบันการศึกษาที่ยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบัน
ซึ่งได้ส่งเอกสารคาขอต่าง ๆ มายังทันตแพทยสภาก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับและการพิจารณานั้น
ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้ ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รและรั บ รองสถาบั น ตามประกาศ
ทั น ตแพทยสภา เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ชอบหลั ก สู ต รทั น ตแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
การรับรองสถาบันการศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ที่ประกาศไว้ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
ข้อ 23 ให้ทันตแพทยสภาดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ ค วามเห็ นชอบหลั ก สู ต รเพื่ อรั บรองปริ ญญาในวิ ชาทั นตแพทยศาสตร์ เพื่ อ ประโยชน์ใ นการสมัคร
เป็นสมาชิกทันตแพทยสภาทุกสามปีนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๕
พันตารวจโท พจนารถ พุ่มประกอบศรี
นายกทันตแพทยสภา

ภาคผนวก ๑
เกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
___________________
คำจำกัดควำม
การประเมินหลักสูตร หมายรวมถึง การประเมินโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหารายวิชา แผนการสอน
และการประเมินผลรายวิชา
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. โครงสร้ำงหลักสูตร (๑๐ คะแนน)
หมวดวิชาเฉพาะ จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๔ หน่วยกิต (หน่วยกิตตามหลักสูตรทวิภาค)
๑.๑ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐ หน่วยกิต
๑.๒ วิชาชีพ จานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 122 หน่วยกิต โดยเป็นหน่วยกิตของการปฏิบัติงาน
ในคลินิกไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต (การปฏิบัติงานคลินิกไม่นับรวมรายวิชาปฏิบัติงานภาคสนามของวิชาทันตกรรม
ชุมชน/ ทันตสาธารณสุข)
๑.๓ วิชาเสริมสมรรถนะ จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
๒. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์พื้นฐำน (๒๐ คะแนน)
๒.๑ วิทยาศาสตร์ชีวเวช (Biomedical Sciences)
๒.๒ พัฒนาการ โครงสร้างและการทาหน้าที่
- ศีรษะและลาคอ
- ฟันและเนื้อเยื่อช่องปาก
๒.๓ การรักษาสมดุลและพยาธิวิทยาของโรคช่องปาก
- การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา
- การติดเชื้อ
- เนื้องอกและรอยโรคคล้ายเนื้องอก
- การบาดเจ็บและภยันตรายต่อใบหน้าและช่องปาก
- วิทยาศาสตร์การบดเคี้ยว
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๓.กลุ่มวิชำชีพ (๓๐ คะแนน)
๓.๑. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของทันตแพทย์
๓.๒. กฎหมายและพระราชบัญญัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
๓.๓. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและทัศนคติที่ดีอย่างต่อเนื่อง
๓.๔. ระเบียบวิธีวิจัย ระบาดวิทยา ชีวสถิติ ทันตกรรมเชิงประจักษ์ และการทาวิจัย
๓.๕. การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม
๓.๖. การติดต่อสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
๓.๗. โรคและความผิดปกติของอวัยวะช่องปาก ระบบของศีรษะ ใบหน้า ขากรรไกร กล้ามเนื้อ
ระบบบดเคี้ยว และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
๓.๘. การประเมินผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย วางแผนการรักษา การใช้ยาอย่างสมเหตุผล รวมถึงการ
ตรวจด้วยภาพรังสี การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
๓.๙. การจัดการผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ ผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่จาเป็นต้องได้รับการ
ดูแลสุขภาพช่องปาก
๓.๑๐. การจัดการต่อภาวะแทรกซ้อนและภาวะฉุกเฉินทางทันตกรรมรวมทั้งภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทย์ในผู้ป่วยทันตกรรม
๓.๑๑. การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน
เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพทั่วไปและคุณภาพชีวิต
๓.๑๒. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดูแลผู้ป่วยทาง ทันตกรรม
๓.๑๓. การบริ ห ารจั ด การคลิ นิ ก ทั น ตกรรมและหน่ ว ยบริ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง รวมทั้ งการจั ด
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
๓.๑๔. ระบบสุ ขภาพ ระบบคุณภาพโรงพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ ป่ว ยและบุ คลากร
สาธารณสุข
๔. ปริมำณขั้นตำ ในกำรปฏิบัติงำนในคลินิก (Minimum Requirements) (๓๐ คะแนน) และ
ทันตกรรมชุมชนภำคสนำม (Community Dentistry Portfolio) (๑๐ คะแนน)
ประเด็นกำรพิจำรณำ ตาม ๑ ถึง ๔ ข้างต้น ให้พิจารณาดังนี้
๑. การครอบคลุมเนื้อหา
๒. เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัย
๓. หลักการสุขภาพองค์รวม
๔. ครอบคลุมกลุ่มเด็กเล็กและผู้สูงวัย ผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบ
๕.การสร้ างเสริ มสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาโรคและความผิ ดปกติ และการฟื้นฟู
สภาพช่องปาก
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๖.การศึกษาแบบสหวิชาชีพสุขภาพ ด้วยหลักการแพทย์ที่เน้นหลักฐานเชิงประจักษ์
๗. จริยธรรมในวิชาชีพและจิตอาสา
เกณฑ์กำรประเมิน
คะแนนรวมในทุกข้อมากกว่า ๘๕ คะแนน เป็นเกณฑ์ผ่าน
หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. มคอ. ๒ หรือเทียบเคียง
๒. มคอ. ๓/๔ หรือเทียบเคียง
๓. ปริมาณการปฏิบัติงานในคลินิกนักศึกษาทันตแพทย์
๔. รายงานโครงการทันตกรรมชุมชม
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ภาคผนวก ๒
เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การให้ความเห็นชอบหลักสูตรเพื่อรับรองปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
__________________

มำตรฐำน
ด้านอาจารย์

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที ๑ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที ๒ อาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลา
ตัวบ่งชี้ที ๓ อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในคลินิก

ด้านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ที ๔ อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลาต่อ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)
ตัวบ่งชี้ที ๕ ผลการประเมินการสอนรายวิชา

ด้านการประเมินและผลลัพธ์
ของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที ๖ ผู้สอบผ่านการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
ตัวบ่งชี้ที ๗ ผลการประเมินบัณฑิตตามมาตรฐานการเรียนรู้ ๖ ด้านของ
บัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที ๘ ร้อยละผู้สาเร็จการศึกษา

ด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการแก่สังคม

ตัวบ่งชี้ที ๙ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา

ด้านการจัดการบุคลากร และ ตัวบ่งชี้ที ๑๐ คลินิกทันตกรรมและการบริหารจัดการผู้ป่วย
การสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษา
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รำยละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรเพือรับรองปริญญำ
ตัวบ่งชี้ที ๑ คุณสมบัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มีหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร
และจัดการเรียนการสอน โดยวางแผนติดตาม ทบทวนการดาเนินการงานหลักสูตร และปฏิบัติประจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างน้อย ๕ คน รวมถึง
มีคุณสมบัติอื่นที่กาหนดตามเกณฑ์ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และทันตแพทยสภา
ทุกประการ
เกณฑ์มำตรฐำน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบทั้ง ๕ ข้อ ดังนี้
๑. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
๒. มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๑. มีคุณสมบัติการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโททางทันตแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง
โดยต้องมีประสบการณ์สอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒.๒. ได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ มั ติ หรื อ วุ ฒิ บั ต รแสดงความรู้ ค วามช านาญในการประกอบวิ ช าชี พ
ทันตกรรม โดยต้องมีประสบการณ์การสอนในสาขาทันตแพทยศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
๒.๓. ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยต้องมีประสบการณ์การสอนใน
สาขาทันตแพทยศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
๓. ต้องมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับรองปริญญา และเป็นผลงานวิชาการ
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิ ชาการอย่างน้อย ๑
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๔. อยู่ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
๕. เป็นอาจารย์ประจาเต็มเวลาของสถาบันการศึกษา และไม่เป็นผู้ดาเนินการสถานพยาบาลในเวลา
ซ้าซ้อนกับการเปิดทาการของสถาบันการศึกษา
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เกณฑ์กำรประเมิน
๑๐ คะแนน

๐ คะแนน

ครบทุกข้อ

ไม่ครบทุกข้อ

(อาจารย์แต่ละท่านมีคุณสมบัติครบทุกข้อ)
หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. หลั ก ฐาน/ เอกสารแสดงรายชื่ อ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ป ฏิ บั ติ ง านเต็ ม เวลาของ
สถาบั น การศึกษาที่ขอรั บ รอง ระบุ วุฒิ การศึกษา ปีที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ระยะเวลา
ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาที่ขอรับรอง รวมทั้งระบุเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
๒. หลักฐาน/ เอกสารคาสั่งแต่งตั้งตาแหน่งทางวิชาการหรือเอกสารรับรองตาแหน่งทางวิชาการ
๓. หลักฐาน/เอกสาร/ข้อมูลแสดงจานวนปีของการสอนภาคทฤษฎี/ภาคปฏิบัติในสถาบันการศึกษา
หลังสาเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก
๔. หลักฐาน/ เอกสารแสดงว่าได้รับหนังสืออนุมัติ หรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
๕. หลักฐาน/เอกสารแสดงรายชื่อผลงานวิชาการในรูปของบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง หรือผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้
สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

ตัวบ่งชี้ที ๒ อำจำรย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คณาจารย์ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามส าคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต่ อ คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัด
การศึกษาเพื่อผลิตทันตแพทย์ให้มีคุณภาพ
นิยำมทีเกียวข้อง
อำจำรย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลำ หมายถึง อาจารย์ของคณะหรือสานักวิชาที่มีหน้าที่หลักทางด้าน
การสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน โดยมีข้อผูกพัน
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หรือสัญญาจ้างแบบเต็มเวลากับสถาบันการศึกษาอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา โดยปฏิบัติงาน ณ สถาบันการศึกษานั้น
ไม่ต่ากว่า ๕ วันต่อสัปดาห์ หรือ ๓๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์
อำจำรย์ประจำหลักสูตรบำงเวลำ หมายถึง อาจารย์ที่คณะหรือสานักวิชาที่ ทาหน้าที่การเรียนการ
สอน ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตที่ขอรับความเห็นชอบ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาบางเวลาด้วยเงิน รายได้
ของสถาบันการศึกษา และจะต้องมีสัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจน ในสัญญาจ้างจะต้องระบุ
หน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนเหมือนหน้าที่ของอาจารย์ประจา แต่ระยะเวลาทางานไม่เต็มเวลา
การนับจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลา ให้นับระยะเวลาการทางานสาหรับอาจารย์ที่บรรจุ
ใหม่ในปีที่ประเมิน ดังนี้
ก. ๙ - ๑๒ เดือน

คิดเป็น ๑ คน

๖ เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง ๙ เดือน

คิดเป็น ๐.๕ คน

น้อยกว่า ๖ เดือน

ไม่สามารถนามานับได้

ข. ระยะเวลาทางาน ๒,๓ หรือ ๔ วัน/สัปดาห์ โดยให้นับรวมเวลาทางานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บางเวลารวมกัน ๕ วัน/สัปดาห์ เทียบเท่าอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลา ๑ คน
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อนุมัติบัตร วุฒิบัตร หรือเทียบเท่าไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลา และอาจารย์ประจาหลักสูตรบางเวลา
๒. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือมีตาแหน่งวิชาการในสาขาวิชา
ต่าง ๆ ที่เทียบเคียงได้กับสาขาวิชาต่อไปนี้ ครบทุกสาขา ดังนี้ ชีววิทยาช่องปาก วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
ศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมหัตถการ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ทันตกรรมสาหรับเด็ ก ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรม
จัดฟัน ปริทันตวิทยา ทันตสาธารณสุข ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า
ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบทุ ก สาขา อาจให้ มี อ าจารย์ พิ เ ศษที่ มี
คุณสมบัติครบตามกาหนดทดแทนได้ ทั้งนี้ไม่เกิน ๒ สาขาวิชา
๓. ต้องมีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลา/ บางเวลา ในสาขาที่จะมีการเรียนการสอนใน ๓ ปี
ข้างหน้า สาขาละ ๒ คนขึ้นไป
๔. จานวนภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องไม่มากกว่า๑๐ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา
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เกณฑ์กำรประเมิน
๑๐ คะแนน

๐ คะแนน

ครบทุกข้อ

ไม่ครบทุกข้อ

หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. หลักฐาน/ เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ประจาเต็มเวลา อาจารย์ประจาบางเวลา และอาจารย์
พิเศษพร้อมทั้งคุณวุฒิการศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน
๒. หลักฐาน/ เอกสารจานวนรายชื่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น โดยระบุ
จานวนวันการทางานของอาจารย์ประจาต่อสัปดาห์
๓. หลักฐาน/ เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทั้งปี
การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือนต่อปีการศึกษานั้น
๔. จานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาทุกหลักสูตรในปีการศึกษานั้น
๕. จานวนรายวิชาและจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจาสถาบันและจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา

ตัวบ่งชี้ที ๓ อำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติกำรในคลินิก
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การจัดการเรียนการสอนในระดับคลินิก เป็นส่วนที่มีความสาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อผลิตทันต
แพทย์ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สามารถเข้าสู่วิชาชีพทันตกรรมโดยมีสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
อำจำรย์ผู้ควบคุมกำรฝึกปฏิบัติในคลินิก หมายถึง อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่ปฏิบัติในการ
ควบคุมการเรียนการสอนในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติในคลินิก
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. จานวนอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในคลินิก ต่อจานวนนักศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการในคลินิกเป็น
อัตราส่วนไม่เกิน ๑ ต่อ ๕
๒. อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติในคลินิก ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือได้รับอนุมัติบัตร
วุฒิบัตร หรือ มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ มีคุณวุฒิปริญญาตรีที่มีประสบการณ์การ
ทางานในวิชาชีพทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี
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อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การ
ทางานในวิชาชีพทันตกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี ให้มีจานวนได้ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึก
ปฏิบัติการในคลินิกทั้งหมด
เกณฑ์กำรประเมิน
๑๐ คะแนน

๐ คะแนน

ครบทุกข้อ

ไม่ครบทุกข้อ

หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. หลักฐาน/ เอกสารแสดงรายชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติการในคลินิก พร้อมทั้งคุณวุฒิ
การศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ทุกคน
๒. หลักฐาน/ เอกสารแสดงรายชื่อนักศึกษาที่เข้าฝึกปฏิบัติการในคลินิก ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น
ตัวบ่งชี้ที ๔ อัตรำส่วนจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรเต็ม เวลำต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ (FTES)
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย ส าคัญประการหนึ่ งส าหรับ การจั ดการศึ กษาในระดั บอุ ดมศึก ษา คือ สั ดส่ ว นนักศึกษาต่ อ
อาจารย์ที่ต้องสอดคล้องกับศาสตร์แต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่การ
วางแผนต่าง ๆ อาทิ การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้นสถาบันจึงควรมี
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
ทั้งนี้ในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์กาหนด อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่า (FTES) เป็น ๑:๘
นิยำมทีเกียวข้อง
อัตรำส่วนจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตรเต็มเวลำต่อนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ หมายถึงจานวน
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 า
ทันตแพทยศาสตร์ ที่เสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
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เกณฑ์มำตรฐำน
อัตราส่วนจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรเต็มเวลาต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ไม่น้อยกว่า
๑ ต่อ ๘
วิธีกำรคำนวณ ขั้นตอนการคานวณ FTES มีดังนี้
๑. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่าง
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในหมวดวิชาเฉพาะในรายวิชาที่
สถาบั น รั บ ผิ ดชอบจั ด การเรี ย นการสอน ตลอดปีการศึ ก ษา รวบรวมหลั งจากนัก ศึ ก ษาลงทะเบี ยนแล้ ว เสร็ จ
(หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม-ถอน)
๒. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณ ดังนี้
FTES =

𝑆𝐶𝐻
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนใน
ระดับปริญญานั้น ๆ (๓๖ หน่วยกิตในการศึกษาระบบทวิภาค)

เกณฑ์กำรประเมิน
๑๐ คะแนน

๐ คะแนน

มากกว่าหรือเท่ากับ ๑ ต่อ ๘

น้อยกว่า ๑ ต่อ ๘

หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. หลักฐาน/เอกสารจานวนรายชื่ออาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษานั้น
๒. หลักฐาน/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าอาจารย์มีระยะเวลาปฏิบัติงานกับสถาบันการศึกษานั้น ทั้งปี
การศึกษาหรือมีระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๖ เดือนต่อปีการศึกษา
๓. จานวนนักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาทุกหลักสูตรในปีการศึกษานั้น
๔. จานวนรายวิชาและจานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์ประจาสถาบันและจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนทุกหลักสูตรในแต่ละรายวิชา

11
ตัวบ่งชี้ที ๕ ผลกำรประเมินกำรสอนรำยวิชำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
การรายงานผลประจาปีการศึกษาโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผล
การบริหารจัดการหลักสูตร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงาน
ผลของรายวิชาในหลักสูตรของปีการศึกษาที่ผ่านมาแล้ว
เกณฑ์กำรประเมิน
๑. ผลการประเมินผลการเรียนต่ากว่า D ร้อยละ ๑๐ หรือการประเมินผลระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่นับคะแนนในวิชานั้น ๆ
๒. กาหนดให้การประเมินผลทุกรายวิชาในปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๑๐ คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
รายงานผลการประเมินผลการเรียนและการประเมินจากนักศึกษาในแต่ละรายวิชาของหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที ๖ ผู้สอบผ่ำนกำรสอบขึ้นทะเบียนเพือรับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผู้ ส อบผ่ ำ น หมายถึ ง ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ส อบขึ้ น ทะเบี ย นเพื่ อ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
ทันตกรรมในการสอบประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและวิทยาคลินิกทันตกรรม
ในการสอบของปีการศึกษานั้น
นักศึกษำชั้นปีที ๖ หมายถึง ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๖ ตามข้อบังคับการศึกษาว่าด้วย
ปริญญาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึก ษานั้น หรือผู้ที่ลงทะเบียนรายวิชาในชั้นปีที่ ๖ และยังไม่
สาเร็จการศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๖
เกณฑ์มาตรฐาน
ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ ๖ ที่ ส อบผ่ า นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ท ยาคลิ นิ ก
ทันตกรรมต่อจานวนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ ๖ ขึ้นไป ที่มีสิทธิสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านวิทยาคลินิก
ทันตกรรมในการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม
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สอบผ่านร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๑๐ คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
จานวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๖ ที่มีสิทธิสอบและจานวนที่สอบผ่านในการสอบทั้งสองครั้งของปีการศึกษา
นั้น (๓ ปีย้อนหลัง)
ตัวบ่งชี้ที ๗ ผลกำรประเมินบัณฑิตตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ๖ ด้ำนของบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF)
ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผล
การเรียนรู้อย่างน้อย ๖ ด้าน คือ
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒. ด้านความรู้
๓. ด้านทักษะทางปัญญา
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และ
๖. ทักษะพิสัยทางวิชาชีพ
ผลกำรประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง ผลการประเมินบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาย้อนหลัง
๓ รุ่นสุดท้าย จากผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มำตรฐำน
ผลการประเมินบัณฑิต ตามมาตรฐาน ๖ ด้านของ อว. และทันตแพทยสภา ให้มีค่า ๕ คะแนนในแต่
ละด้าน โดยคานวณจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตหารด้วยจานวนบัณฑิตที่ได้รับ การ
ประเมิน รวมทั้งช้อคิดเห็นจากผู้บังคับบัญชา/ผู้ร่วมงานอาวุโส ทั้งนี้จานวนผู้ตอบแบบประเมินต้องไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๓๐ ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น
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คะแนนเฉลี่ยการประเมินบัณฑิต ๓๐ คะแนน เท่ากับ เกณฑ์มาตรฐาน ๑๐ คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
รายงานการประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๖ ด้านของสถาบันที่แสดงค่าเฉลี่ ย
แต่ละด้านและค่าเฉลี่ยในภาพรวมที่ดาเนินการตามหลักการศึกษา/ วิจัย (๓ ปีย้อนหลัง)
ตัวบ่งชี้ที ๘ ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ร้อยละของผู้สำเร็จกำรศึกษำ หมายถึง นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร และได้รับ
อนุมัติจากสภาสถาบันการศึกษาให้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์มำตรฐำน
ร้อยละของผู้ที่สาเร็จการศึกษา โดยคานวณจากจานวนนักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษาหารด้วยจานวน
นั ก ศึ ก ษารุ่ น นั้ น ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นชั้ น ปี ที่ ๓ หลั ง การสิ้ น สุ ด วั น เพิ่ ม หรื อ ถอนรายวิ ช าตามระเบี ย บของ
สถาบันการศึกษาฯ (ย้อนหลัง ๓ รุ่น)
หมำยเหตุ เกณฑ์นี้ไม่รวมผู้สาเร็จการศึกษาที่เข้าศึกษาหลังจากชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑
เกณฑ์กำรประเมิน
กาหนด ผู้สาเร็จการศึกษาร้อยละ ๑๐๐ ได้เท่ากับ ๑๐ คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. ชื่อ – สกุลและรหัสประจาตัวนักศึกษา ที่สาเร็จการศึกษา ๓ ปีล่าสุด
๒. ชื่อ – สกุลและรหัสประจาตัวนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ ๓ ของรุ่นที่สาเร็จการศึกษา (ใน
ข้อ ๑)
๓. เอกสารสรุปร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา เฉลี่ย ๓ ปีล่าสุด
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ตัวบ่งชี้ที ๙ ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรของคณะหรือสานักวิชาที่
รับผิดชอบหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ ที่ขอความเห็นชอบหลักสูตรและรับรองสถาบันได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของ
บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิช าการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลงานได้รับการ
จดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทาง
วิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์มำตรฐำน
กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก

ระดับคุณภำพ

๐.๒๐

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ

๐.๔๐

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อ ยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒แต่ละสถาบันนาเสนอสภาอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุมัติสิทธิบัตร

๐.๖๐

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฎ
ข้อมูล TCI กลุ่ม ที่ 2

๐.๘๐

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ละสถาบันนาเสนอสภาอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
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ระดับคุณภำพ
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

๑.๐๐

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- หนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว
ทั้งนี้ให้คานวณจากผลเฉลี่ยของผลงานวิชาการย้อนหลัง ๕ ปี
วิธีกำรคำนวณ
คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เฉลี่ย
ต่อปีของผลงานย้อนหลัง ๕ ปี
ผลรวมถ่วงน้าหนักของบทความวิชาการของอาจารย์ย้อนหลัง ๕ ปี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด x ๕

คะแนนที่ได้ =

x ๑๐๐

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เฉลี่ยต่อปีของผลงานย้อนหลัง ๕ ปี
๖๐

x ๑๐
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ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ต่อ จานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตรกาหนดไว้ที่ ๖๐ เท่ากับคะแนนเต็ม ๑๐

หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. เอกสารอ้างอิงผลงานวิขาการที่ตีพิมพ์ของอาจารย์แต่ละคน ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง
๒. วารสาร/ รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์งานวิชาการ ตามคาจากัดความของ
อว.
๓. รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด

ตัวบ่งชี้ที ๑๐ คลินิกทันตกรรมและกำรบริหำรจัดกำรผู้ป่วย
คำอธิบำยตัวบ่งชี้
คลินิกทันตกรรม หมายถึง สถานที่สาหรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติจริงในคลินิกทันตกรรม โดยจะต้องมี
ความพร้อมสถานที่ อุปกรณ์และเครื่องมือของสถาบัน และมีการให้บริการทางทันตกรรมจริงแก่ผู้ป่วยในระบบการ
เรียนการสอนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี ก่อนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในคลินิก
ผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่เข้ามารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอน
เกณฑ์มำตรฐำน
๑. ต้องมีจานวนยูนิตทันตกรรมและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่พร้อมใช้งานและมีจานวน
เพียงพออย่างน้อยเท่ากับจานวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๕ และ ๖ รวมกัน
๒. มีระบบการบริหารจัดการผู้ป่วยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น ระบบเวชระเบียน ระบบคัด
กรอง ผู้ป่วย ระบบคิว ระบบประสานสิทธิ์ ระบบป้องกันการติดเชื้อ (infection control), Universal Precaution,
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
๓. มีจานวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมในระบบการเรียนการสอนอย่างน้อย ๑๐ เท่า ของ
จานวนนักศึกษาที่ลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรม ในปีการศึกษาถัดไป
๔.มีตารางการลงปฏิบัติงานของอาจารย์และทันตแพทย์ในคลินิกทันตกรรมก่อนนักศึกษาขึ้นฝึ ก
ปฏิบัติงานในคลินิก ในสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๑:๕
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๕. มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมในจานวนที่เพียงพอพร้อมใช้ และทันสมัย สามารถรองรับ
ผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยพิเศษ
เกณฑ์มำตรฐำน
๑๐ คะแนน

๐ คะแนน

ครบทุกข้อ

ไม่ครบทุกข้อ

หลักฐำนอ้ำงอิง
๑. รายการครุภัณฑ์เก้าอี้ทาฟัน
๒. ฐานข้อมูลผู้ป่วยในระบบเวชระเบียน
๓. ฐานข้อมูลผู้ป่วยรอรับการรักษา (waiting list)
๔. แผนการดาเนินงานในส่วนของระบบป้องกันการติดเชื้อ (infection control), Universal
Precaution การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)
๕. เอกสารตารางการลงปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมในแต่ละรายวิชา และกลุ่มนักศึกษา
หมำยเหตุ
ในกรณี หลักสูตรใหม่
๑. ให้ยกเว้นการประเมินมาตรฐานด้านการประเมินและผลลัพธ์ของหลักสูตรตัวชี้วัด (ตัวชี้วัดที่ ๖, ๗
และ ๘) และมาตรฐานด้านการจัดการบุคลากร และการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษา (ตัวชี้วัดที่ ๑๐)
๒. ให้ ป ระเมิน ๖ ตัว ชี้วัดที่เหลือ โคยคิดเป็นสัดส่ว น ๑๐๐/๖๐ คูณด้ว ยคะแนนรวมที่ได้ของ ๖
ตัวชี้วัดเป็นผลร้อยละตามการเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

