
 
 

ระเบียบราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  
วาดวยหลักเกณฑการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

พ.ศ.2554 
 

 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย กาํหนดหลักเกณฑการประเมินการฝกอบรม

เพื่อวุฒิบัตร โดยมีข้ันตอนการประเมินดังนี้ 
 
1. การประเมินโดยสถาบันฝกอบรม 
  สถาบันหลักจะต อง ทําการประ เม ินผลการฝ กอบรม  และสงรายงานแก          
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  

1.1  แบบรายงานสถานภาพและผลสัมฤทธิ์ผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
(ร.ว.ท.ท.01) สงภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของทุกป 
  1.2  แบบรายงานประจําปของสถาบันฝกอบรม (ร.ว.ท.ท.02) สงภายในวันท่ี    
31 พฤษภาคม ของทุกป โดยขั้นตอนของการรายงาน  ใหสถาบันรวม/สมทบ สงรายงานให
สถาบันหลักรวบรวมเสนอราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  

 

2. การประเมินโดยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
  2.1  การประเมินผูรับการฝกอบรม โดยเลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยรวบรวมแบบรายงานสถานภาพและผลสัมฤทธ์ิผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 

(ร.ว.ท.ท.01) สรุปสงตอเลขาธิการทันตแพทยสภา เพื่อดําเนินการอนุมัติรายชื่อผูสําเร็จการ
ฝกอบรมในแตละปของการฝกอบรม ภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 
  2.2  การประเมินสถาบันฝกอบรม โดยเลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทยรวบรวมแบบรายงานประจําปของสถาบันฝกอบรม  (ร .ว .ท .ท .02)  ภายใน          
วันท่ี  30 มิถุนายน ของทุกป เก็บสําเนาไวเพื่อเปนขอมูลในการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรม 
และสงแบบรายงานใหแกคณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยเพื่อพิจารณา 
และนําเสนอทันตแพทยสภาตอไป 
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  2.3 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยมีหนาที่ในการประเมินคุณภาพ 
สถาบันฝกอบรม เพื่อเสนอใหทันตแพทยสภาพิจารณาใหการรับรองโดย 
   2 .3 .1   ดํา เนินการประเมินครั ้งแรกเมื ่อมีการเสนอขอเปนสถาบัน
ฝกอบรม ซึ่งผลการประเมินมีผลใช 3 ป นับจากวันที่ทันตแพทยสภารับรอง หากยังไมไดเปด
การฝกอบรม จะตองประเมินใหม จึงจะเปดการฝกอบรมได 
   2.3.2  หลังจากเปดการฝกอบรมแลว จะมีการประเมินคุณภาพอยางนอย
ทุก 5 ป 
   2.3.3  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยแตงต้ังคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมฯ  ประกอบดวย  

(1)  ผูแทนท่ีเสนอจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขานั้น    
       2 คน เปนประธาน และเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ 

            (2)  ผูแทนทันตแพทยสภา 1 คน เสนอโดยทันตแพทยสภา 
            (3)  ผูแทนจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาอ่ืน 1 คน 
            (4)  ผูทรงคุณวุฒิ 1 คน 
            โดยราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยจะเปนผูเสนอชื่อ
ผูแทนจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขาอ่ืน และผูทรงคุณวุฒิ 
   2.3.4  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมฯ ประเมิน
และกรอกผลการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร (ร.ว.ท.ท.03)

 
 สงเลขาธิการ       

ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ภายใน 30 วัน หลังจากการประเมิน  เพื ่อเสนอ            
คณะผูบริหารราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยพิจารณาดําเนินการตอไป  
 
                ระเบียบนี้ใหเร่ิมใชต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 
     ประกาศ   ณ   วันท่ี    8  กันยายน  พ.ศ.2554   
                  
 

 (ผูชวยศาสตราจารย (พเิศษ) ทันตแพทยไพศาล  กังวลกจิ)  
       ประธานราชวทิยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 

 



 

รายงานสถานภาพและผลสัมฤทธ์ิผูเขารับการฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจําปการศึกษา..........  
หลักสูตรการฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒบัิตร สาขา........................................... 

สถาบันฝกอบรม.................................................................... 
 

สวนท่ี 1 
1.  รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมฯ ปการศึกษา 2554   
 ป 1 จํานวน........... คน    

ช่ือ-นามสกุล    รหัสประจําตัวผูเขาฝกอบรมฯ  
1.....................................................        

  2.....................................................        
 ป 2 จํานวน........... คน   

ช่ือ-นามสกุล    รหัสประจําตัวผูเขาฝกอบรมฯ
1.....................................................        

                          2.....................................................         
 ป 3 จํานวน........... คน   
  ช่ือ-นามสกุล    รหัสประจําตัวผูเขาฝกอบรมฯ   
                         1.....................................................         
                         2.....................................................         

 

2. รายชื่อผูเขารับการฝกอบรมฯครบ 3 ปของหลักสูตรแตยังไมสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2554 
  ช่ือ-นามสกุล    รหัสประจําตัวผูเขาฝกอบรมฯ 
  1.....................................................        
  2.....................................................        
3. รายชื่อผูท่ีสําเร็จการฝกอบรมฯ ปการศึกษา 2553 
  ช่ือ-นามสกุล    รหัสประจําตัวผูเขาฝกอบรมฯ  
  1.....................................................        
  2.....................................................        
 

                                                                           ………………………………………………… 
                    (                                                                 ) 
         ผูอํานวยการฝกอบรม 
                                                                                             .............../.............../............. 
 

สวนท่ี 2 
4. รายชื่อผูสอบไดวุฒบัิตร ป พ.ศ. 2554    

ช่ือ-นามสกุล    รหัสประจําตัวผูเขาฝกอบรมฯ 
  1.....................................................        
  2.....................................................        
 
                                                                           ………………………………………………… 
                    (                                                                 ) 
           เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย 
                                                                                             .............../.............../............. 

ร.ว.ท.ท.01  



 
      

 
แบบฟอรมรายงานประจําปของสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตรประจําป พ.ศ………… 

 
 สถาบันหลัก......................................................................... 
 สถาบันรวม………………………………………………. 
 สถาบันสมทบ..................................................................... 

 
หลักสูตร............................................................สาขา..................................................... 

 
1. ผูอํานวยการฝกอบรม(ในกรณีสถาบันหลัก)………………………………………….. 

….…………………………………………………………………………………….. 
 ผูรับผิดชอบการฝกอบรม(ในกรณีสถาบันรวมหรือหรือสถาบัน).................................. 
 ....................................................................................................................................... 
2. คณาจารยการฝกอบรม( ช่ือ, คุณวุฒิ, สาขา, สังกัด) 
3. ผูเขารับการอบรม (ปท่ี 1 ,2 ,3 )................................................................................. 

....................................................................................................................................... 
4. ตารางการฝกอบรมและสถานท่ีฝกอบรม 
5. วิธีการประเมินผล 
6. การฝกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไมและปญหาอุปสรรคท่ีมีในการฝกอบรม 
7. ขอพิจารณาและขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
 

...................................................... 
(....................................................) 

ผูอํานวยการการฝกอบรม(สถาบันหลัก) 
หรือ ผูรับผิดชอบการฝกอบรม(สถาบันรวม, สถาบันสมทบ) 

วันท่ี................................................ 
 

หมายเหตุ: ข้ันตอนการรายงาน ใหสถาบันรวม/สมทบสงรายงานใหสถาบันหลักเพื่อพิจารณา
รวบรวมเสนอคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบฯ แตละสาขา (ภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม ของ
ทุกป) แลวสงใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณานําเสนอทันตแพทยสภา 

(ร.ว.ท.ท.02) 



  
 
 
 
 
 
 

เกณฑการประเมินคุณภาพสถาบัน
ฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร  

สาขา............. 
ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง

ประเทศไทย  
พ.ศ.............” 
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สารบัญ 
 

สวนท่ีหน่ึง  หนา 
   

 การประเมินคุณภาพ     3 

 แบบประเมนิคุณภาพ 4 

                        ขอมูลท่ัวไป 4 

                        เอกสารสรปุหัวขอท่ีใชประเมินคุณภาพพรอมคะแนน 5 

สวนท่ีสอง   

 มาตรฐานและขอกําหนดท่ีใชในการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรม  

 มาตรฐาน 1  เง่ือนไขของสถาบันในการเปดการฝกอบรม                          9 

 มาตรฐาน 2  ผูอํานวยการและคณาจารยฝกอบรม                                      11 

 มาตรฐาน 3  สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากร                                    13 

 มาตรฐาน  4  การบริหารหลักสูตรและการฝกอบรม                                   17 

 มาตรฐาน  5  ผูรับการฝกอบรม                                                                  18 

 มาตรฐาน 6  งานวิชาการ หรือ งานวิจัย                                             20 
 มาตรฐาน 7  การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง                                            20 
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การประเมินคุณภาพ 
 
กรอบแนวคิดในการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรม 
 ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยมุงหวังใหหลักสูตรฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตรทุกหลักสูตร      
มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล รวมถึงมีระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง จึงได
กําหนดใหสถาบันฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรตองขอรับการประเมินจากราชวิทยาลัยเพื่อขอเปดสถาบัน และ
เม่ือเปดการฝกอบรมครบทุก 5 ป 
 
วัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรม 
เม่ือมีการเสนอขอเปนสถาบันฝกอบรม 

• เพื่อประเมินสภาพจริงของสถาบันฝกอบรม ตามกรอบแนวทางการประเมินท่ีกําหนดไววา สถาบัน
มีความพรอมในการใหการศกึษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

• เพื่อใหขอมูลรวมถึงชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแกสถาบันฝกอบรม 
 
หลังจากมีการฝกอบรมทุก 5 ป 

• เพื่อประเมินการดําเนินงานของสถาบันฝกอบรม และประเมินคุณภาพการศึกษา 

• เพื่อใหขอมูลรวมถึงชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแกสถาบันฝกอบรม 

• เพื่อสงเสริมใหสถาบันฝกอบรมมีการพัฒนาคุณภาพและประกนัคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

วิธีประเมินคุณภาพ               
สถาบันท่ีขอรับการประเมินคุณภาพสามารถขอรับแบบประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรม

เพื่อวุฒิบัตร ร.ว.ท.ท.03 ไปประเมินตนเองกอน แลวจึงนัดวันและเวลาประเมินเม่ือพรอม   โดยในการ
ประเมินคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ จะตรวจจากแบบประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
ร.ว.ท.ท.03 ท่ีสถาบันท่ีขอรับการประเมินไดกรอกขอมูลครบถวนแลว เอกสารตางๆ  เชน เอกสารรายงาน
การประชุม การตรวจสถานท่ี  เคร่ืองมือ การสัมภาษณบุคคล เปนตน   การใหคะแนนจะถือตามเกณฑดังนี้  
 

2     =  ผานเกณฑมาตรฐาน 
1       =  ผานโดยมีการแกไขท่ีสามารถทําไดในระยะเวลา  90 วัน นับจากวันตรวจ  
0 = ไมผาน  

 

“การประเมินวาผานหมายถึงตองผานเกณฑมาตรฐานทุกขอ” 

สวนท่ีหนึ่ง 
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แบบประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพ่ือวุฒิบัตร 

สาขา................................. 
การประเมิน....................(เพื่อขอเปดสถาบัน/เมื่อเปดฝกอบรมทุก 5 ป) 

....................................................................... 
ขอมูลทั่วไป 
 
  1. สถาบันฝกอบรม 

   สถาบันหลัก/ 
  รวม / สมทบ 

ช่ือ ท่ีอยู-โทรศัพท – โทรสาร Email address 
 

    
    
    

 
 เร่ิมเปดการฝกอบรม พ.ศ. ................ ประเมินคร้ังสุดทายเม่ือ............................................ 
 
  2. ผูอํานวยการฝกอบรมและคณาจารยผูฝกอบรม 

ตําแหนง ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา  
ผูอํานวยการการฝกอบรม/
ผูรับผิดชอบการฝกอบรม 

  

คณาจารยประจํา   
คณาจารยพเิศษ   

 
  3. ผูรับการฝกอบรม 
 3.1 จํานวนผูรับการฝกอบรมท่ีคาดวาจะรับในแตละป (กรณีขอรับการประเมินเพื่อขอเปดสถาบัน) 
 3.2 จํานวนผู รับการฝกอบรม   จํานวนผู สําเ ร็จการฝกอบรม   จํานวนผูสอบผานวุฒิบัตร            
ยอนหลัง 5 ป (กรณีขอรับการประเมินเม่ือเปดฝกอบรมทุก 5 ป) 

ร.ว.ท.ท.03 
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เอกสารสรุปมาตรฐานและขอกาํหนดที่ใชในการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมฯ 
   

มาตรฐานท่ี ขอกําหนด ผลการประเมิน 
0-2 

1 เงื่อนไขของสถาบันในการเปดการฝกอบรม  

1.1 มีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนในการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   
1.2 มีแผนงานในการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา [0]  [1]  [2]   
1.3 กระบวนการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   
1.4 แหลงทุนทรัพย [0]  [1]  [2]   
1.5   สถาบันฝกอบรม [0]  [1]  [2]   

   
2 ผูอํานวยการและคณาจารยผูฝกอบรม     

2.1 มาตรฐานของผูอํานวยการฝกอบรม  
2.2 เกณฑการประเมิน อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝกอบรม  

 2.2.1 การสรางระบบการคัดเลือก [0]  [1]  [2]   
 2.2.2 ระบบการบริหาร การดําเนินการ และการพัฒนาหลักสูตร [0]  [1]  [2]   

 2.2.3 การประเมินเปาหมาย วตัถุประสงค เนื้อหา ผลผลิตของหลักสูตร [0]  [1]  [2]   
 2.2.4 การประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารย [0]  [1]  [2]   
 2.2.5 การประเมินผูรับการอบรม [0]  [1]  [2]   
 2.2.6 การรวมวางแผนและวิธีปฏิบัติตาง ๆ [0]  [1]  [2]   
 2.2.7 การประเมินผูรับการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแกสถาบันสมทบ [0]  [1]  [2]   
 2.2.8 การสรางระบบเก็บบันทึกเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร [0]  [1]  [2]   
 2.2.9 ความรับผิดชอบคุณภาพและความตอเนื่องของการดูแลผูปวย [0]  [1]  [2]   
 2.2.10 การดูแลการผลิตผลงานวิชาการ/การทําวิจัยของผูรับการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   

2.3 มาตรฐานคณาจารยผูฝกอบรม  
 2.3.1 คณาจารยประจํา (จํานวนและคุณสมบัติ) [0]  [1]  [2]   
 2.3.2 คณาจารยพิเศษ (คุณสมบัติ) [0]  [1]  [2]   
 2.3.3 อัตราสวนของอาจารยประจําตอผูรับการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   

2.4 เกณฑการประเมินคุณสมบัติของคณาจารยผูฝกอบรม  
 2.4.1 คุณวุฒิคณาจารยรายวิชาหลัก [0]  [1]  [2]   
 2.4.2 คุณวุฒิคณาจารยสอนวชิาอ่ืน ๆ [0]  [1]  [2]   
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 2.4.3 ตารางปฏิบัติงาน หนาท่ีความรับผิดชอบของคณาจารยทางคลินกิ [0]  [1]  [2]   
   

3 ส่ิงอํานวยความสะดวกและทรัพยากร  
3.1 มาตรฐานส่ิงอํานวยความสะดวกและทรัพยากร  

 3.1.1 ความเพียงพอและความพรอมใชงาน [0]  [1]  [2]   
 3.1.2 การฝกอบรม CPR ของบุคลากร [0]  [1]  [2]   

3.2 เกณฑการประเมินส่ิงอํานวยความสะดวกและคลินิก  
        3.2.1 การใชพืน้ท่ีท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   

 3.2.2 การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ [0]  [1]  [2]   
 3.2.3 ส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ [0]  [1]  [2]   

3.3 เกณฑการประเมินบุคลากร  
 3.3.1 บุคลากรบริหารและจดัการเพียงพอ [0]  [1]  [2]   
 3.3.2 บุคลากรสนับสนุนเพียงพอ [0]  [1]  [2]   

3.4 เกณฑการประเมินอ่ืนๆ  
 3.4.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกดานวจิัย [0]  [1]  [2]   
 3.4.2 แหลงขอมูล [0]  [1]  [2]   
 3.4.3 ประเภทและจํานวนผูปวย [0]  [1]  [2]   
   

4 การบริหารหลักสูตรการฝกอบรม  
4.1 เกณฑการประเมินหลักสูตร  

 4.1.1 ระบบการคัดเลือก [0]  [1]  [2]   
 4.1.2 คูมือหลักสูตร [0]  [1]  [2]   

4.2 กระบวนการเรียนการสอน  
 4.2.1 คูมือบริหารหลักสูตร และมีการติดตามผลการดําเนนิการ [0]  [1]  [2]   
 4.2.2 กรรมการหลักสูตร ผูรับผิดชอบรายวชิา และการกําหนดหนาท่ีฯ [0]  [1]  [2]   
 4.2.3 การพัฒนาบุคลากร [0]  [1]  [2]   
 4.2.4 แผนงานและการประเมินแผน [0]  [1]  [2]  
 4.2.5 หนวยธุรการ [0]  [1]  [2]   
 4.2.6 ตารางการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   
 4.2.7 คูมือสําหรับผูรับการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   
 4.2.8 ระบบการเรียนการสอนเปนสหสาขา ระบบการปรึกษา ระบบการสงตอ [0]  [1]  [2]   
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 4.2.9 ระบบอาจารยท่ีปรึกษา [0]  [1]  [2]   
 4.2.10 ความพรอมสําหรับงานวิจยั และงานวิชาการ [0]  [1]  [2]   
 4.2.11 หนวยคอมพิวเตอร [0]  [1]  [2]   

4.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
 4.3.1 กิจกรรมเสริมดานสังคม และกฬีา [0]  [1]  [2]   

 4.3.2 กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ [0]  [1]  [2]   
4.4 การประเมินและพัฒนาหลักสูตร  

  4.4.1 กลไกควบคุมมาตรฐาน และการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรฯ [0]  [1]  [2]   
 4.4.2 การประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตร [0]  [1]  [2]   
 4.4.3 การประเมินผูรับการฝกอบรม ระบบการฝกอบรม กระบวนการฝกอบรม

และนําผลสรุปมาปรับปรุง 
[0]  [1]  [2]   

 4.4.4 การประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน ผูสําเร็จการฝกอบรม/
ผูบังคับบัญชา 

[0]  [1]  [2]   

 4.4.5 การสรางเครือขายทางวิชาการ [0]  [1]  [2]   
   

5 ผูรับการฝกอบรม  
5.1 คุณสมบัติผูสมัครและกระบวนการคัดเลือก  [0]  [1]  [2]   
5.2 การประเมินผล [0]  [1]  [2]   
5.3 การไดรับขอมูลขาวสารตางๆ [0]  [1]  [2]   

   

6 งานวิจัย/งานวิชาการ  
6.1 มีผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ อยางนอย 1 เร่ือง หรือ [0]  [1]  [2]   
6.2 มีการนําเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการอยางนอย 1 เร่ือง [0]  [1]  [2]   

   

7 การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  

7.1 มีการวางระบบเพื่อประกนัคุณภาพการฝกอบรม [0]  [1]  [2]   
7.2 มีการดําเนนิการตามระบบคุณภาพ  [0]  [1]  [2]   

 

ปญหาและอุปสรรคในการฝกอบรม 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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สรุปผลการประเมิน  

  
o  ผานเกณฑมาตรฐาน 
o   ผานแบบมีเง่ือนไขโดยใหแกไขภายในระยะเวลา  90 วันนับจากวันท่ีตรวจ  
o ไมผานเกณฑมาตรฐาน   

 
  ประเมินคุณภาพโดย คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพสถาบันฝกอบรมเพื่อวุฒิบัตร 
สาขา............................  ราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย ตามคําส่ังราชวิทยาลัยทันตแพทยแหง
ประเทศไทย ท่ี ............      ลงวันท่ี .......................    ประกอบดวย 
 

1.     ………………………………………………ประธานอนุกรรมการ   
             ลายเซ็น ................................................ 
2.     ……………………………………………… อนุกรรมการ   
             ลายเซ็น ................................................ 
3.     ……………………………………………… อนุกรรมการ   

           ลายเซ็น ............................................... 
4.     ………………………………………………อนุกรรมการ  
              ลายเซ็น ............................................... 
5.     ………………………………………………อนุกรรมการและเลขานุการ  
              ลายเซ็น ............................................... 
 

                                                          ลงวันท่ี .......เดือน .......................... พ.ศ. ............. 
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มาตรฐาน 1 
เงื่อนไขของในการเปดสถาบันฝกอบรม 

 
1.1 สถาบันฝกอบรมตองมีวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนในการฝกอบรม ในเร่ือง 

1.1.1  การใหศึกษา 
1.1.2  การดูแลรักษาผูปวย 
1.1.3  การวิจัย หรือ การเสนอรายงานผูปวย 
1.1.4  การใหบริการ 

1.2  สถาบันฝกอบรมตองมีแผนงานในการประเมินเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซ่ึง 
1.2.1  มีฐานกวาง broad-based มีทุกหนวยท่ีเกี่ยวของ ไดแก อาจารย  ผูรับการฝกอบรม

เจาหนาท่ี 
1.2.2  เปนระบบ 
1.2.3  มีความตอเนื่อง 
1.2.4  มีแผนเพื่อเอ้ืออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงคเกี่ยวกับการใหศึกษา การดูแลรักษาผูปวย 
         วิจัยและการใหบริการ 

1.3  กระบวนการฝกอบรมตอง 
1.3.1 มีเปาหมาย และวัตถุประสงคท่ีสอดคลองกับเปาหมาย หรือ  พันธกิจของการฝกอบรมท่ี  
        ชัดเจน วัดได         
1.3.2 มีการพัฒนากระบวนการประเมินเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงค 
1.3.3 มีการรวบรวมและเก็บรักษาขอมูลอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
1.3.4 มีกิจกรรมปรับปรุงแกไขปญหาตางๆเพ่ือทําใหการฝกอบรมมีประสิทธิภาพ 
1.3.5 มีการทบทวนแผนการประเมิน แกไขเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมและมีความตอเนื่อง 
        เปนวงจร   

1.4 สถาบันฝกอบรมตองมีแหลงทุนทรัพยท่ี 
1.4.1 เพียงพอท่ีจะสนับสนุนเพื่อการดําเนินการ การพัฒนาและ ใหการฝกอบรมดําเนินไปได 

    อยางตอเนื่อง 
1.4.2 สามารถจางอาจารยเต็มเวลาไดจํานวนเพียงพอ 
1.4.3 สามารถจัดซ้ือและทํานุบํารุงรักษาครุภัณฑ 
1.4.4 สามารถจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง 

  1.4.5 จัดซ้ือเอกสารอางอิง ตํารา และอุปกรณชวยสอนอยางพอเพียง 
ท้ังหมดนี้ใหแสดงในงบประมาณประจําป  หรือรายงานประจําป 

สวนท่ีสอง 
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แหลงทุนจะทําใหม่ันใจไดวาสถาบันการฝกอบรมจะสามารถแขงขันกับสถาบันอ่ืนๆได  
การสรรหาคณาจารยท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและรักษาใหคงอยูได  คณะกรรมการตรวจประเมิน จะประเมิน
แหลงทุนวาเพียงพอ และมีความม่ันคงสําหรับการฝกอบรม  

ถามีแหลงทุนจากภายนอกมาสนับสนุน สถาบันฝกอบรมตองแนใจวาการสนับสนุนจาก
แหลงทุนนอกสถาบันจะตองไมมีผลกระทบในทางลบตอการเรียน   การสอน การปฏิบัติงานทางคลินิกและ
งานวิจัยในการฝกอบรม 

หลักฐานท่ีตองจัดทํากับแหลงทุนภายนอก  
สัญญา  ขอตกลง ตองทําเปนลายลักษณอักษร ระหวางสถาบันและผูสนับสนุนทุนทรัพย ซ่ึง

เกี่ยวของกับการบริจาค อุทิศ ชวยเหลือ ส่ิงอํานวยความสะดวก ส่ิงกอสราง ครุภัณฑ หรือ  ทุนท่ีมอบใหแก 
อาจารย 

1.5  สถาบันฝกอบรม 
1.5.1 สถาบันหลัก/สถาบันรวม 

- สถาบันท่ีจะเปดการฝกอบรมเฉพาะทาง ตองไดรับการสนับสนุนจากสถาบันท่ีสังกัด 
(หนวยท่ีเหนือข้ึนไป)ใหเปด   

กฎระเบียบของสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลท่ีเปนสถาบันหลัก และมีสวนรวมในการ
ฝกอบรมเฉพาะทางตองเ อ้ือให ทันตแพทย ท่ี รับการฝกอบรมสามารถเขารวมในกิจกรรมตางๆ                    
ท่ีสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ท่ีเปนสถาบันหลักจัดข้ึน  

- สถาบันหลักจะตองรับผิดชอบและมีอํานาจในการพัฒนาและรับรองหลักสูตร               
การคัดเลือก   ผูรับการฝกอบรม  คณาจารย และการบริหารจัดการ หลักสูตรการฝกอบรมในโครงสรางการ
บริหารจะตองสอดคลองกับหลักสูตรอ่ืนๆ ของสถาบันนั้นๆ และผูอํานวยการฝกอบรมจะตองมีสิทธิ อํานาจ 
ความรับผิดชอบและสิทธิพิเศษตางๆ ท่ีจะจัดการกับการฝกอบรม 

1.5.2 สถาบันสมทบ 
สถาบันหลักจะตองรับผิดชอบคุณภาพของการศึกษาของสถาบันสมทบโดยตองมีขอตกลง

เปนลายลักษณอักษรของสถาบันหลักและสถาบันสมทบหรือสถาบันรวม ขอตกลงตองมีรายละเอียดดังนี้
  

- การแตงต้ังผูอํานวยการ  
- คณาจารย 
- วัตถุประสงคทางการศึกษา 
- ระยะเวลาที่ใหผูรับการฝกอบรมไปฝกปฏิบัติงาน 
- ขอผูกมัดทางการเงินของแตละสถาบันท่ีจะมีรวมกัน 
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             สถาบันฝกอบรมตองแจงการเปล่ียนแปลงสําคัญใด ๆ ใหราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย  
ทราบภายใน 30 วันนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง เชน การเปล่ียนผูอํานวยการฝกอบรม หรือ ระยะเวลา
ของหลักสูตร  เปนตน 

การรับรองสถานท่ีฝกอบรมท่ีไมใชมหาวิทยาลัย 
เม่ือสถาบันฝกอบรมซ่ึงไดรับการรับรองจากราชวิทยาลัยทันตแพทยํแหงประเทศไทย มีแผนที่จะ

เปดการฝกอบรมแบบเดียวกันในสถานท่ีอ่ืน  ตองแจงราชวิทยาลัยทันตแพทยํแหงประเทศไทยทราบภายใน 
30 วันนับจากวันท่ีมีการเปล่ียนแปลง  

ในบางกรณี การฝกอบรมอาจตองใชหองปฏิบัติการ หรือคลินิก นอกสถานท่ีฝกอบรมเพื่อใหผูรับ
การฝกอบรมมีประสบการณเพิ่มข้ึนโดยพิจารณาถึงความจําเปนและมีการฝกอบรมอยางถูกตองแก  ผูรับการ
ฝกอบรม   เม่ือราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย เห็นควรใหเปดการฝกอบรมในสถานท่ีนั้นๆ  
คณะอนุกรรมการประเมินฯอาจจะไปตรวจเยี่ยมโดยใหสถาบันหลักเปนผู อํานวยความสะดวก                   
การฝกอบรมตองใชความสําเร็จในการสอบวุฒิบัตรของผูรับการฝกอบรม เปนตัวช้ีวัดหนึ่งท่ีสําคัญ 
 

มาตรฐาน 2 
ผูอํานวยการฝกอบรมและคณาจารยผูฝกอบรม 

 

     2.1  มาตรฐานผูอํานวยการฝกอบรม 
ผูอํานวยการการฝกอบรม ตองไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญใน

การประกอบวิชาชีพทันตกรรมในสาขา.......................ท่ีเปดการฝกอบรมจากทันตแพทยสภา และ          
ตองสามารถปฏิบัติงานไดเต็มเวลา 
           ผูอํานวยการตองไดรับการแตงต้ังจากสถาบัน มีอํานาจและเวลาเพียงพอท่ีจะทําใหบรรลุถึง
วัตถุประสงคของหลักสูตร และสามารถบริหารหลักสูตรใหไปสูเปาหมายได 
 

     2.2  เกณฑการประเมิน อํานาจ หนาท่ี ความรับผิดชอบของผูอํานวยการฝกอบรม 
 2.2.1 สรางระบบการคัดเลือกผูรับการฝกอบรมท่ียุติธรรม โปรงใส และตรวจสอบได 

2.2.2 บริหาร ดําเนินการและพัฒนาหลักสูตร  
2.2.3 ประเมินเปาหมายวัตถุประสงค เนื้อหา และผลผลิตของหลักสูตรอยางตอเนื่อง 

 2.2.4 ประเมินการปฏิบัติงานของคณาจารยผูฝกอบรม รวมถึงการหารือผลการประเมินกับ       
           คณาจารยผูฝกอบรม                   

2.2.5 ประเมินผูรับการฝกอบรม 
2.2.6 รวมวางแผนและวิธีปฏิบัติตาง ๆ สําหรับใชในหลักสูตร 
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2.2.7 ประเมินผูรับการฝกอบรมและใหคําปรึกษาแกสถาบันสมทบ 
2.2.8 สรางระบบเก็บบันทึกท่ีเกี่ยวของกับการจัดหลักสูตร อยางตอเนื่อง ตรวจสอบงาย 

 2.2.9 รับผิดชอบคุณภาพและความตอเนื่องโดยรวมของการดูแลผูปวย 
2.2.10 ดูแลการผลิตผลงานวิชาการของผูรับการฝกอบรม 

 

     2.3  มาตรฐานคณาจารยผูฝกอบรม 
  2.3.1 คณาจารยประจํา ตองมีคณาจารยประจําอยางนอย 3 คน และเปนผูมีคุณสมบัติอยางใดอยาง

หนึ่ง ดังตอไปนี้                     
  1. เปนผูท่ีไดรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความรูความชํานาญในการประกอบ
วิชาชีพทันตกรรมในสาขา…………………….  จากทันตแพทยสภา 
  2. เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือปริญญาโทหรือเทียบเทาจาก
สถาบัน     ท่ี กพ. หรือกระทรวงศึกษาธิการรับรอง และปฏิบัติงานในสาขา………………… ไมนอยกวา 3 ป                    
  3. เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับวุฒิบัตรจากสถาบันท่ีทันตแพทยสภาหรือ กพ.
รับรองและปฏิบัติงานในสาขา………………….. มาไมนอยกวา 3 ป                                      
  4. เปนผูจบหลักสูตรการฝกอบรมในระดับ ประกาศนียบัตรช้ันสูง ทางวิทยาศาสตร
การแพทยคลินิกหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต  จากสถาบันท่ีทันตแพทยสภารับรองหรือ กพ.รับรองและ
ปฏิบัติงาน 
ในสาขา………………………ไมนอยกวา 5 ป                                      
  5. เปนผูจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในสาขา………………… ไมนอย
กวา 10 ป และไดรับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฝกอบรมและสอบสาขา………………………                            

2.3.2  คณาจารยพิเศษ มีคุณสมบัติเชนเดียวกับคณาจารยประจํา 
2.3.3  อัตราสวนของคณาจารยประจําในการฝกอบรมตอทันตแพทยผูรับการฝกอบรมไมนอยกวา 1 : 5 

 

     2.4   เกณฑการประเมินคุณสมบัติของคณาจารยผูฝกอบรม 
2 . 4 . 1 .  รายวิ ช าห ลักทางค ลินิ กสาขา…………………  สอนโดยทันตแพทย ท่ี มี คุณวุ ฒิ 

สาขาวิชา………………………… ตามท่ีราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทยกําหนด  สวนรายวิชา
คลินิกอ่ืน ๆ สอนโดยทันตแพทยเฉพาะสาขาท่ีมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน                                          

2.4.2. อาจารยท่ีสอนวิชาทางชีวเวชศาสตรและวิชาทางสุขภาพอ่ืน ๆ ตองมีคุณวุฒิท่ีสามารถสอนใน
หลักสูตรเฉพาะทางข้ันสูงได                      

2.4.3. ตองมีอาจารยในคลินิกตลอดเวลาที่มีการใหบริการผูปวย มีตารางปฏิบัติงานและหนาท่ี
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
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มาตรฐาน 3 
สิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากร 

     3.1  มาตรฐานสิ่งอํานวยความสะดวกและทรัพยากร 
3.1.1 ส่ิงอํานวยความสะดวกและทรัพยากรในสถาบันตองเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน

และ การบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร เคร่ืองมือและวัสดุตาง ๆ สําหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางการ
แพทยตองมีความพรอมและใชงานได 

3.1.2 ผู รับการฝกอบรม คณาจารย เจาหนาท่ีสายสนับสนุนท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของโดยตรง                   
กับการดูแลผูปวยตองได รับการอบรมอย างตอ เนื่องในเ ร่ืองการชวยฟนคืนชีพพื้นฐานรวมถึง 
CardiopulmonaryResuscitation (CPR) 
 

     3.2  เกณฑการประเมินสิ่งอํานวยความสะดวกและคลินิก 
 3.2.1. มีการใชพื้นท่ีท่ีออกแบบเฉพาะสําหรับการฝกอบรม   
  3.2.1.1 หองบรรยายและโสตทัศนูปกรณ 

1. หองเรียนมีขนาดประมาณ 1.5 ตร.ม./คน  สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
2. โตะเกาอ้ี พอเหมาะกับจํานวนผูรับการฝกอบรม และอยูในสภาพดี 
3. โสตทัศนูปกรณ  มีความทันสมัย อยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานและเหมาะสม เชน 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร และเคร่ืองถายทอดสัญญาณภาพคอมพิวเตอร 
- เคร่ืองขยายเสียง 
- เคร่ืองฉายสไลด 
- จอรับภาพ 

   - เคร่ืองเลนวดีิทัศน 
- เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
- อุปกรณอ่ืนๆ 

4. มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ไดแกมีความเงียบ มีแสงสวางเพียงพอ มีอุณหภูมิพอเหมาะ 
5. จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลรักษาสถานท่ีและอุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณพรอม

ใชงานตลอดเวลา 
 
                  3.2.1.2 หองปฏิบัติงานและวัสดุอุปกรณ 
  
 1. หองปฏิบัติงาน  มีหองปฏิบัติงานสําหรับงานสาขา............................ท่ีอยูใน  สภาพดี 

สะอาด สะดวก ปลอดภัย 



14 
 

2. วัสดุอุปกรณ  มีวัสดุอุปกรณท่ีเหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน เชน 
                             2.1 เคร่ืองถายภาพรังสี 

                2.2 หุนจําลองพรอมไฟสองปาก 
                 2.3 เคร่ืองกรอความเร็วสูงและตํ่า 
                 2.4 วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตามมาตรฐานในงานสาขา........................................ 
                 2.5 เคร่ืองโสตทัศนูปกรณ 

                                  เคร่ืองมือและวัสดุอุปกรณ ตองอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน มีจํานวนพอเหมาะกับ
ผูรับการฝกอบรม และจัดใหผูรับการฝกอบรมยืมวัสดุอุปกรณบางชนิดได 
 

3. จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลรักษาสถานที่และอุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณพรอม
ใชงานตลอดเวลา 
                  3.2.1.3 คลินิก 

1. คลินิกทันตกรรม 
                  มีการจัดระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีระบบควบคุมการติดเช้ือ คํานึงถึงความปลอดภัยแก
บุคลากรและผูปวย  มีเกาอ้ีทําฟน พรอมหัวกรอเร็ว และชา ไดแก handpiece, aerotor, air motor, straight, 
contra-angle, contra- prophy อยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานจํานวนเพียงพอกับผูรับการฝกอบรม จัดใหมี
หองพักรอสําหรับผูปวยท่ีสะอาด   
               2. วัสดุอุปกรณ   

    มีวัสดุอุปกรณสําหรับการปฏิบัติงานทันตกรรมท่ีเหมาะสม วัสดุอุปกรณ อยูในสภาพสมบูรณ
พรอมใชงาน จํานวนเพียงพอกับผูรับการฝกอบรม มีวัสดุอุปกรณหลากหลายชนิด สําหรับงานสาขา
..........................................ไดแก 

         2.1 เคร่ืองวัดสัญญาณชีวิต เชน stethoscope, เคร่ืองวัดความดันโลหิต เปนตน 
        2.2  เคร่ืองมือและยาชวยชีวิตฉุกเฉิน เชน ถังบรรจุออกซิเจน ยาท่ีจําเปน เปนตน 
         2.3 เกาอ้ีทําฟนพรอมหัวกรอความเร็วสูงและตํ่าจํานวนเพียงพอกับผูรับการฝกอบรม 
         2.4 วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือตามมาตรฐานในงานสาขา................................ 

   3. มาตรฐานระบบควบคุมการติดเช้ือ 
    3.1 มีระบบควบคุมการติดเช้ือตามมาตรฐาน (Standard precaution) และ  
                                          มีคณะกรรมการออกนโยบายและควบคุมใหมีการดําเนินการตามนโยบาย 
   3.2 มีหนวยทําความสะอาดเคร่ืองมือใหปลอดเช้ือ มีหนังสือคูมือ และ Protocol 
                                         สําหรับการปฏิบัติงานเพ่ือควบคุมการติดเช้ือ 
   3.3 มีการอบรมเร่ืองการควบคุมการติดเช้ือเปนระยะ ๆ 
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 3.2.1.4  หองพักผูรับการฝกอบรม 
   1. มีหองพักสําหรับผูรับการฝกอบรม ขนาดหองเหมาะสมกับจํานวนผูรับการฝกอบรม โตะ
เกาอ้ีพอเหมาะกับจํานวนผูรับการฝกอบรม อยูในสภาพดี มีตูเก็บของใชสวนตัวตามจํานวนผูรับการฝกอบรม 

2. มีหองเรียนท่ีสะอาด สะดวก ปลอดภัย มีอุปกรณท่ีเอ้ือตอการเรียนรูดวยตนเอง ไดแกการ
เขาถึงอินเทอรเนต (internet access)  

3. จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบดูแลรักษาสถานท่ีและอุปกรณใหอยูในสภาพสมบูรณพรอม
ใชงานตลอดเวลา 
 
 3.2.2  มีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  

สามารถดํา เนินการเปล่ียนแปลงตําแหนงอุปกรณ  การเพิ่มหรือลดเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการรักษาและ การใชเคร่ืองมือทางทันตกรรมและจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 
 3.2.3 มีส่ิงอํานวยความสะดวก 
   มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการถายภาพรังสีและหองปฏิบัติการที่อยูใกลกับบริเวณท่ี
รักษาผูปวย เชน  
  หองปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัย 

1. มีหนวยพยาธิวิทยา ท่ีมีทันตแพทยผูทรงคุณวุฒิเปนผูควบคุม สามารถทําการ 
ตรวจช้ินเนื้อจากการผาตัด ใหการวินิจฉัยข้ันสุดทายและตองมีรายงานการตรวจ   
เก็บไวเปนหลักฐาน 

2. มีหนวยจุลชีววิทยา ใหการตรวจวินิจฉัยเช้ือในชองปาก 
 

หนวยรังสีวิทยา 
1. มีทันตแพทยผูทรงคุณวุฒิเปนผูควบคุม สามารถทํางานการตรวจและวินิจฉัย   
    จากภาพรังสี 
2. มีอุปกรณปองกันรังสีสําหรับผูปวย และผูถายภาพรังสี 
3. มีระบบการตรวจสอบรังสีร่ัว และการไดรับรังสีเกินขนาดของบุคลากร 
 4. มีหองลางฟลมท่ีไดมาตรฐาน หรือกลองลางฟลม หรือเคร่ืองลางฟลมอัตโนมัติ  

               ใหไดฟลมท่ีมีคุณภาพ 
5. มีระบบการเก็บฟลมท่ีดี 
6. มีระบบการปองกันการติดเช้ือในข้ันตอนการถายภาพรังสีตามมาตรฐาน 

    7. มีระบบเลือกวัสดุ อุปกรณ การถายภาพรังสีท่ีเอ้ือใหผูปวยไดรับรังสีนอยท่ีสุด 
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หองสมุด 

1. มีสถานท่ีดี เหมาะสม มีระบบการคนหาขอมูลท่ีทันสมัย 
2.  มีตําราทางทันตแพทยและตําราทางสาขา.......................ท่ีพิมพในระยะในเวลา

ไมเกิน5  ปอยางนอยประเภทละ  5  เลม  และมีวารสารทางทันตแพทยและ
วารสารทางสาขา.................................อยางนอย  4  เลม และควรมีวารสาร      
ท่ีเกื่ยวของทางทันตแพทยและวารสารที่เกื่ยวของกับสาขา..............ดวย 

 3. ระบบสารสนเทศทันสมัย เหมาะสม และอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน และ 
                สามารถสืบคนขอมูลไดสะดวกรวดเร็ว ไดแกการเขาถึงอินเทอรเนต       
                เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองพิมพ เคร่ืองสแกนเนอร เพื่อใหผูรับการฝกอบรม 
                สามารถเรียนรูไดดวยตัวเอง 

4. มีส่ืออุปกรณการศึกษาสําหรับการสืบคนดวยตัวเอง ท่ีเพียงพอสําหรับการ 
    จัดการเรียนการสอน 

  ระบบสถานพยาบาล 
1. มีเวชระเบียนผูปวยทุกคน มีระบบการจัดเก็บเวชระเบียนท่ีเรียบรอย ทันสมัย  

      มีประสิทธิภาพ 
2. มีสถิติเกี่ยวกับผูปวย 
3. มีเจาหนาท่ีท่ีไดรับการฝกอบรมดานนี้เปนผูควบคุม 
4. ผูปวยท่ีตองการการดูแลสุขภาพเปนพิเศษสามารถใชบริการได 
5. มีบริเวณตอนรับและใหความรูสําหรับผูปวย 
6. มีหองผาตัดสําหรับงานสาขา........................................ 
7. มีหรือสามารถไปใชหองผาตัดในโรงพยาบาลท่ีมีเคร่ืองมือพรอมสําหรับการ 
    รักษาผูปวย  

     3.3  เกณฑการประเมินบุคลากร 
ควรมีการประเมินบุคลากรแตละประเภทอยางสมํ่าเสมอ 

             3.3.1 บุคลากรฝายบริหารจัดการจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานของคลินิก   
             3.3.2  บุคลากรสายสนับสนุนจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานของคลินิก 
                        -  ควรมีสัดสวนผูชวยทันตแพทย : ทันตแพทย ท่ีเหมาะสมตอการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ 
                        - สามารถบันทึกและเก็บขอมูลผูปวยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                        - สามารถดูแลรักษาสถานท่ี อุปกรณใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดตลอดเวลา 
                 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก ไดแก คณาจารย ทันตแพทย ผูรับการฝกอบรม ผูชวยทันตแพทย
ตองมีความรูเร่ืองการปฏิบัติการกูชีพพื้นฐาน และไดรับการอบรมอยางสมํ่าเสมออยางนอย 2 ป ตอ 1 คร้ัง  
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     3.4 เกณฑการประเมินอื่น ๆ 
 3.4.1.ส่ิงอํานวยความสะดวกดานวิจัย : มีส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับผูรับการฝกอบรมในการ
ทําวิจัยพื้นฐานและ/หรือวิจัยประยุกต                      
 3.4.2. แหลงขอมูล : มีแหลงขอมูลท่ีเหมาะสม รวมถึงการเขาถึงตําราทางชีวเวชศาสตร วารสาร
ทางทันตแพทยศาสตร และแหลงขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยและการรักษาสาขา………………. 
 3.4.3. ผูปวย ควรมีผูปวยท้ังท่ีมีสุขภาพแข็งแรงและท่ีตองการดูแลสุขภาพเปนพิเศษ ซ่ึงตองการ      
การรักษาสุขภาพชองปากท่ีหลากหลายและมีจํานวนเพียงพอสําหรับการฝกอบรม                      
  - มีจํานวนผูปวยท่ีเหมาะสมกับผูรับการฝกอบรม และมีความหลากหลาย เชน ผูปวยท่ีมีโรค
ทางระบบ ผูปวยท่ีไดรับภยันตราย  
  - มีจํานวนผูปวยเพียงพอสําหรับการฝกอบรมใหครบตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตร
การฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทางระดับวุฒิบัตร สาขา....................ของทันตแพทยสภา  กรณีท่ีขาดผูปวย
จะตองมีหนวยงานอ่ืนท่ียินดีใหการสนับสนุน 
 

มาตรฐาน 4 

การบริหารหลักสูตรการฝกอบรม 
 

     4.1 เกณฑการประเมนิหลักสูตร 
        4.1.1 มีระบบการคัดเลือกผูรับการฝกอบรมท่ียุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เปดรับผูรับการฝกอบรม
ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑของทันตแพทยสภา 
       4.1.2 มีคูมือหลักสูตร ประกอบดวย รายช่ือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดปรัชญา เปาหมาย
วัตถุประสงค  มีประมวลรายวิชา มีรายวิชาสอดคลองกับหลักสูตรฝกอบรมทันตแพทยเฉพาะทาง สาขา
..................... ของราชวิทยาลัยทันตแพทยแหงประเทศไทย   

     4.2 กระบวนการเรียนการสอน 
          4.2.1 มีคูมือบริหารหลักสูตร มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการหลักสูตร 
          4.2.2  มีกรรมการหลักสูตร ผูรับผิดชอบรายวิชาในทุกรายวิชา มีการกําหนดหนาท่ีของกรรมการ 
ภารกิจของอาจารย และภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
          4.2.3  มีการพัฒนาผูบริหาร อาจารย ผูรับการฝกอบรม และบุคลากรสายสนับสนุน 
          4.2.4  มีแผนงานบริหารและควบคุมใหดําเนินตามแผนใหสําเร็จ และมีการประเมินแผน 
          4.2.5  มีหนวยธุรการจัดการดานเอกสาร มีฐานขอมูลหลักสูตร และผูรับการฝกอบรมอยางครบถวน       
          4.2.6  มีตารางการฝกอบรม สถานท่ีฝกอบรม และวิธีการประเมินผลอยางชัดเจน 
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          4.2.7  มีคูมือสําหรับผูรับการฝกอบรม  ซ่ึงระบุหนาท่ีของผูรับการฝกอบรม  
          4.2.8  มีระบบการเรียนการสอนท่ีมีลักษณะเปนสหสาขา (multidisciplinary) ระบบการปรึกษา
ผูเช่ียวชาญในสาขาอ่ืน และระบบการสงตอผูปวยท่ีมีประสิทธิภาพ 
          4.2.9   มีระบบอาจารยท่ีปรึกษา  
          4.2.10  มีความพรอมสําหรับการวิจัยพรอมอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงาน ดานการวิจัย
โดยมีบุคลากรผูชํานาญการในการควบคุมดูแลและ ใหบริการ 
          4.2.11 มีหนวยคอมพิวเตอร และผลิตส่ือคอมพิวเตอร สนับสนุนในดานการเรียนการสอนแกผูรับการ
ฝกอบรม                              

     4.3 กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
         4.3.1 กิจกรรมที่เสริมใหผูรับการฝกอบรมมีทักษะในการเรียนรูไดตลอดชีวิต กิจกรรมท่ีกอใหเกิดการ
พัฒนาและเสริมสรางความรูอยางรอบดาน  และมีจิตสํานึกในความเอ้ืออาทรตอผูท่ีดอยกวา พรอมท่ีจะ
บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชนและสังคม มีกิจกรรมกีฬา เพื่อการออกกําลังกายคลายเครียดและสราง
ความสามัคคี 
          4.3.2  กิจกรรมสงเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

     4.4 การประเมินและพัฒนาหลักสูตร 
         4.4.1 มีกลไกควบคุมมาตรฐานของสถาบันฝกอบรม มีการประชุมเพื่อการพัฒนาหลักสูตรมีการ
ประเมินและปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอยทุก 5 ป        
         4.4.2 มีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร (อาจารย สถานท่ี บุคลากร การเรียนการสอน)โดยผูรับการ
ฝกอบรมระหวาง และหลังการฝกอบรม 
         4.4.3 มีการประเมินผูรับการฝกอบรม ระบบการฝกอบรม และกระบวนการฝกอบรม และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 
         4.4.4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการฝกอบรม (ดูมาตรฐาน 5 ) 
         4.4.5 มีการสรางเครือขายวิชาการทั้งใน และนอกประเทศ 
 

มาตรฐาน  5 
ผูรับการฝกอบรม 

     5.1 คุณสมบัติผูสมัครและกระบวนการคัดเลือก   
          ทันตแพทยท่ีมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ มีสิทธ์ิในการสมัครเขาศึกษาตอในหลักสูตรวุฒิบัตรสาขา
........................... ซ่ึงรับรองโดยทันตแพทยสภา  
          5.1.1 สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซ่ึงรับรองโดย          
ทันตแพทยสภา และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 
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          5.1.2 สําเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยตางประเทศ ซ่ึงรับรองโดย          
ทันตแพทยสภา และไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมจากทันตแพทยสภา 
          ในการรับสมัครผูสมัครรับการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร ตองมีการระบุเปนลายลักษณอักษรในสวน 
นโบาย ขอกําหนด และวิธีการปฏิบัติ และตองดําเนินการตามท่ีระบุไว และไมเลือกปฏิบัติ โดยนโยบายควร
ระบุใหชัดเจนถึงวิธีการและขอกําหนดท่ีใชเพื่อพิจารณาคัดเลือกและรับผูสมัครรับการฝกอบรมเขาใน
หลักสูตร และระบุวิธีท่ีจะส่ือสารเพ่ือใหแนใจวาผูสมัครรับทราบในกระบวนการทั้งหมดนี้   

     5.2  การประเมินผล   
ระบบการประเมินผลท่ีทันสมัยและมีความตอเนื่องนั้น ผูบริหารหลักสูตรและคณาจารยตองทําให

เกิดความม่ันใจวามีการดําเนินการตอไปนี้   
มีการประเมินผลการเรียนของผูรับการฝกอบรม อยางนอยปละ 2 คร้ัง โดยการประเมินผล

ครอบคลุมองคประกอบของความรู ทักษะ และพัฒนาการของผูประกอบวิชาชีพ โดยระบุขอกําหนดและ
วิธีการประเมินเปนเอกสารอยางเหมาะสม ขอมูลผลการประเมินของผูรับการฝกอบรมควรมีการบันทึกเปน
เอกสาร มีการใหขอมูลผลการประเมินแกผูรับการฝกอบรมอยางนอยปละ 2 คร้ัง ควรมีการระบุขอจํากัดหรือ
ขอควรปรับปรุงของผูรับการฝกอบรม เพื่อท่ีจะสามารถปรับปรุงแกไขได 

การพิจารณามอบหมายตําแหนงหนาท่ีหรือความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนแกผูรับการฝกอบรมตองอยูบน
พื้นฐานของขอมูลการประเมินผลเปนหลัก  ซ่ึงแสดงถึงความพรอมตอหนาท่ีและความรับผิดชอบ                 
ท่ีเพิ่มข้ึนนั้น 
 มีการบันทึก จัดเก็บรักษาขอมูลการประเมินผลของผูรับการฝกอบรมเปนรายบุคคล   ซ่ึงผูรับการ
ฝกอบรมสามารถเขาถึงขอมูลได และพรอมท่ีจะแสดงตอคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ 

     5.3  การไดรับขอมูลขาวสารตางๆ 
  5.3.1  สิทธิอันชอบธรรม 

ตองมีการระบุนโยบายและวิธีปฏิบัติของกระบวนการรักษาสิทธิอันชอบธรรมของผูรับการฝกอบรม
ไวเปนลายลักษณอักษร  การพิจารณาตัดสินความผิดท่ีเกี่ยวของกับการเรียนการสอน ระเบียบขอบังคับซ่ึง
อาจจะมีการรองเรียนจากผูรับการฝกอบรม ควรระบุใหครอบคลุมและเหมาะสม  วิธีการพิจารณาตัดสิน
ความผิด ควรเปนไปตามนโยบายของสถาบันฝกอบรมซ่ึงตองมีกระบวนการรักษา สิทธิอันชอบธรรมของ
ผูรับการฝกอบรมแตละคน  การตัดสินลงโทษ รวมถึงการใหหมดสภาพของผูรับการฝกอบรม  ควรระบุให
ครอบคลุมและชัดเจน 
  5.3.2  หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

เม่ือผานการรับเขาฝกอบรมในหลักสูตร ผูรับการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรตองไดรับขอมูลวาการ
ฝกอบรมตลอดหลักสูตรนี้ จะไดรับประสบการณความรูในเร่ืองใด และลักษณะการปฏิบัติงาน ท่ีเกี่ยวของ
กับสถาบันอ่ืนๆ รวมถึงประสบการณการฝกสอน นอกจากนั้นผูรับการฝกอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรทุกคนตอง
ไดรับขอมูลเปนเอกสารยืนยันถึงระเบียบขอบังคับ  ความรับผิดชอบท่ีตองมีตอสถาบันฝกอบรม ตอหลักสูตร
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และตอคณาจารย   เอกสารขอมูลของหลักสูตรท่ีมอบใหผู รับการฝกอบรมควรครอบคลุมในเร่ือง
คาธรรมเนียมการศึกษา เงินเดือนหรือคาตอบแทนอ่ืนๆ กําหนดวันลา การทํางานระหวางเรียนและกิจกรรม
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรการฝกอบรม  นโยบายท่ีเกี่ยวกับกระบวนการรักษาสิทธิของผูรับการฝกอบรม 
รวมถึงสถานะของการประเมินหลักสูตรของสถาบันฝกอบรม 

 

มาตรฐาน 6 

งานวิชาการหรืองานวิจัย 
 
ผูรับการฝกอบรมตองมีผลงานอยางหนึ่ง อยางใด ดังตอไปนี้ 
6.1  มีผลงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการ  อยางนอย 1 เร่ือง หรือ 
6.2  มีการนําเสนอผลงานวิจัย หรือ ผลงานวิชาการอยางนอย 1 คร้ัง 
 

มาตรฐาน 7 

การพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง 
 

7.1  มีการวางระบบเพื่อประกันคุณภาพการฝกอบรม 
7.2  มีการดําเนินการตามระบบคุณภาพ ไดแกการวางแผนงาน(Plan) การดําเนนิการตามแผน (Do)  
      การประเมินกิจกรรม (Check) การปรับปรุงแกไข/พัฒนา (Act) 
 

************************************** 


