รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report; SAR)
ประจาปีการศึกษา 2558
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559

คานา
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความสาคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างระบบ
ประกันคุณภาพให้เป็นกลไกที่สาคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งปัจจุบัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องดาเนินการให้ได้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ
องค์ประกอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment
Report: SAR) ซึ่งได้รวบรวมผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจาปีการศึกษา 2558 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการดาเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซึ่งเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิ บั ติ ง านของคณะฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น ต่ อ ไป ในนามของคณะกรรมการประจ าคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 และ
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทารายงานฉบับนี้จนสาเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์
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บทสรุปผู้บริหาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558
ระดั บ คุ ณ ภาพอยู่ ในระดั บ ดี (4.18 คะแนน) ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ คณะ 5
องค์ประกอบ (15 ตัวบ่งชี้) สรุปผลการดาเนินการตามองค์ประกอบ ดังนี้
คะแนนการประเมินเฉลีย่
P

O

คะแนนเฉลีย่

องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการ
วิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
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3.56
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3.36

4.01

การดาเนินงานระดับดี

3

1.07

5.00

2.59

2.89

การดาเนินงานระดับพอใช้

1

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

1

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4

-

5.00

-

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก
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4
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-
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เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

ผลการประเมิน

การดาเนินงานระดับ
พอใช้

I

การดาเนินงานระดับดี
มาก

จานวน
ตัวบ่งชี้

การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุง

องค์ประกอบ
คุณภาพ

ผลการประเมิน

หมายเหตุ

การดาเนินงานระดับดี
0.00<=1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพืน้ ฐานของหน่วยงาน
ส่วนนา
1. ชื่อหน่วยงาน ทีต่ งั้ และประวัตคิ วามเป็นมาโดยย่อ
ชื่อหน่วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University
ที่ตงั้
เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2537
และเริ่มสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2538 โดยรับนิสิต รุ่นแรก 20 คน ได้ดาเนินการ
เรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจาและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นิสิตรุ่นแรกของคณะ
สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และรับพระราชทานปริญญาในวันที่ 17 ธันวาคม 2544 โดยทุกคนเข้า
รับ ราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ นอกจากหลั กสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะยังได้เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเริ่มทาการสอนในปี พ.ศ. 2540 มีนิสิต
ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว 10 รุ่น รุ่นละประมาณ 10- 20 คน ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ ในหน่วยงาน
ของราชการและเอกชน
คณะฯ ได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา คือ
ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา
ปริทันตวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา ซึ่งเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา
2546
ปีการศึกษา 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเอ็น
โดดอนต์
ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขา
ทันกรรมหัตถกรรมประดิษฐ์ พร้อมทั้งได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรกเพื่อ
สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญา โดยทาการปิดหลักสูตรหลังปริญญาเดิม
ทั้งหมดและได้เปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (เปิดปีการศึกษา 2553)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (เปิดปีการศึกษา 2553)
2

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (เปิดปีการศึกษา 2554)
ปี การศึกษา 2555 คณะได้ดาเนิ นการปรับปรุงหลั กสู ตรให้ สอดคล้ องกั บกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้
1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
สาหรับในด้านการดาเนินการเรียนการสอนที่เน้นในเนื้อหาวิชาแล้ว ยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการทางานเป็นที ม ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตจบเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้บริการวิชาการโดยให้
การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่ารักษาในงานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรม
ผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา การบริการ
ทั น ตกรรมทุ ก ครั้ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก คณาจารย์ นิ สิ ต และบุ ค ลากรทุ ก ฝ่ า ยของคณะ ในวั น ที่ 29
พฤษภาคม 2543 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง "หน่วยทันตกรรม
พระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"ขึ้น หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นี้ได้ออกให้ การบริการทัน ตสุ ขศึกษาแก่ป ระชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่างๆ ทุกปี เป็นต้นมา และในปี
พ.ศ.2544 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฏี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้นาทางด้าน
ทันตสาธารณสุข และเป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย ตลอดระยะเวลาที่พระองค์
ทรงเถลิงราชสมบัติ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบไป
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่ านมา คณะฯ ได้ ร่ว มมื อ กั บ องค์ก รวิช าชี พ ต่ าง ๆ เช่ น ทั น ตแพทยสมาคม
องค์กรผู้บริห ารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒ นาคณะให้เป็น สถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ในด้านการพัฒ นาบุคลากร คณะฯ ได้
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพสูงสุดและเหมาะสมกับงานในตาแหน่ง คณะฯ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
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2. ปรัชญาหรือปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ)
ปณิธาน
มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
วิสยั ทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันชั้นนาแห่งการเรียนรู้ วิจัย
และบริการสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
พันธกิจคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
4. สืบสานและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy)
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมเพื่อการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ ในการ
ยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม และตรวจสอบได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1: สร้างองค์ความรูด้ า้ นการศึกษาเพื่อพัฒนาขบวนการเรียนรู้ดา้ นทันตแพทยศาสตร์ให้มี
คุณภาพ
1.
ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม
2.
จัดการเรียนการสอนให้ได้นิสิตมีคุณลักษณะที่ เก่ง ดี และมีความสุขเพื่อให้ได้ทันตบุคคลากรที่มี
คุณภาพและมีคุณธรรมออกสู่สังคม
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3.
4.
5.

จัดการเรียนการสอนตามหลักทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรและ
วิธีการประเมินผล
อาจารย์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารสาหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2: พัฒนาระบบการสร้างงานวิจยั และนวัตกรรมทาง
ทันตแพทยศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล
2.1 ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
2.2 มีระบบและกลไกในการผลักดันการวิจัยเชิงรุก
2.3 พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์ในคณะ
2.4 พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างองค์ความรูแ้ ละพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีมีคณ
ุ ภาพเพื่อยกระดับทันต
สุขภาพของประชาชน
3.1 ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
3.2 ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกการเรียนการสอนมีความพึงพอใจ
3.3 สร้างระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม
3.4 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทักษะวิชาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4: ส่งเสริมเผยแพร่และคงไว้ซงึ่ ศิลปวัฒนธรรม
4.1 มีระบบและกลไกในการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4.2 สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตในคณะเข้าร่วมกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาระบบบริหารทีม่ ีคณ
ุ ภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสาระ
สนเทศทีเ่ หมาะสม และตรวจสอบได้
5.1 บุคลากรในคณะทุกคนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
5.2 การปฏิบัติงานบริการในคณะใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติน้อยลง
5.3 คณะผู้บริหารมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการดาเนินการให้สอดคล้องกับการประเมินจาก
องค์กรภายนอกเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ครบทุกแผนที่วางไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ภายใต้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร
5.4 ผู้บริหารมีภาวะผู้นา
5.5 นาระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้
5.6 มีกลไกในการจัดระบบค่าใช้จ่าย ระบบการตรวจสอบด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
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โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ มี
รอง
คณบดี 5 ฝ่ าย ดังแผนภูมิที่ 1 บริ ห ารงานผ่านคณะกรรมการประจาคณะฯ ซึ่งประกอบด้ว ย คณบดีเป็ น
ประธานกรรมการ รองคณบดี 5 ตาแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี 2 ตาแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 5 ภาควิชา ผู้อานวยการ
โรงพยาบาล และผู้อานวยการสานักงานคณบดี

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์
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โครงสร้างการบริหารองค์กร
1. สานักงานคณบดี
มีภารกิจในการประสานนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุก ๆ ด้าน โดยการประสานงานกับส่วน
งานบริหารในภาควิชา และโครงการบริการคลินิกทันตกรรม
2. ภาควิชา
มี 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ภาควิชา
ทันตกรรมอนุรักษ์และประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป
และภาควิชาโอษฐ์วิทยา
3. โรงพยาบาลทันตกรรม
เป็นส่วนงานใหม่ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาจากโครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
และโครงการบริการทันตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์

สานักงานคณบดี

โรงพยาบาลทันตกรรม

ภาควิชาทันตกรรมทัว่ ไป
ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็ก
ภาควิชาศัลยกรรมช่องปากฯ
ภาควิชาโอษฐ์วทิ ยา

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร์
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รายชือ่ ผูบ้ ริหาร ประจาปีการศึกษา 2558
ลาดับ

ตาแหน่งทางวิชาการ

ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่งบริหาร

1

รศ.ทพ.ดร.

ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

2

อ.ทพ.ดร.

ณัฐวุธ แก้วสุทธา

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

3.

รศ.ทพญ.ดร.

นิรดา ธเนศวร

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

4

ผศ.ทพ.

สุวิทย์ วิมลจิตต์

รองคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาล

5

ผศ.ทพญ.ดร.

ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

6

ผศ.ทพญ.ดร.

ณปภา เอี่ยมจิรกุล

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

7

อ.ทพ.

พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

8

อ.ทพญ.

เสรีนา สิรรัตน์ สกุลณะมรรคา

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน

9

อ.ทพญ.ดร.

จารุมา ศักดิด์ ี

หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

10

รศ.ทพ.ดร.

สรสัณห์ รังสิยานนท์

หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก

11

อ.ทพญ.

ภคพร พิสุทธิ์วงศ์ไพศาล

หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา

12

ผศ.ทพญ.

ขวัญชนก อยู่เจริญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

13

อ.ทพญ.

ชื่นชีวิต ทองศิริ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

14

อ.ทพญ.

พันทิพย์ สังวรินทะ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม

15

-

นางวรรณี สุขละมูล

ผู้อานวยการสานักงานคณบดี

8

จานวนหลักสูตร และรายชือ่ หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ลาดับที่
ชื่อหลักสูตร
1
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รวม
........1.......หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับที่
ชื่อหลักสูตร
1
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
2
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
3
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
รวม
..........3......หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดสอน
....................สาขาวิชา

สาขาวิชาที่เปิดสอน
สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
.........3..........สาขาวิชา

จานวนนิสติ
ลาดับ
ที่
1
2

หลักสูตร/สาขาวิชา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
- สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
- สาขาวิชาวิทยาการช่องปาก
และแม็กซิลโลเฟเชียล
รวม

จานวนนิสติ แยกตามระดับการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา
เอก
63

63

รวม
63

5
0
1

5
0
1

6

69

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559

9

จานวนบุคลากรทัง้ หมด(นับตามเกณฑ์ สกอ)
จานวนอาจารย์ประจา
ตาแหน่งทางวิชาการ/
วุฒกิ ารศึกษา

2555

ปีการศึกษา
2556

2557

รวม

17
20
23
60

17
16
21
54

13
15
14
42

47
51
58
156

รวม

1
11
12

1
14
15

1
18
19

3
43
46

รวม

5
5

5
5

4
4

14
14

รวม

77

74

65

216

2556

ปีการศึกษา
2557

2558

ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

31
18
7

66
45
9

18
29
9

115
92
25

ปริญญาเอก

56

120

156

232

อาจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รองศาสตราจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ศาสตราจารย์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม

หน่วยนับ : คน (หลักเกณฑ์การนับตามที่ สกอ. กาหนด)
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับคุณวุฒิ

รวม

รวม

(หน่วย : คน)
หมายเหตุ :จานวนบุคลากรที่ในตาราง เป็นจานวนบุคลากรทั้งหมด (คน)
10

ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ
งบประมาณ
หมวดรายจ่าย/
แหล่งงบประมาณ
งบบุคลากร
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง
รวม

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้

รวม

20,823,000
3,799,000
5,850,000
30,079,900

3,607,900
4,189,200
2,500,000
3,073,200
794,300
100,000
14,264,600

24,430,900
7,988,200
8,350,000
33,153,100
794,300
100,000
74,816,500

60,551,900
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ส่วนที่ 2

ตัวตัง้

ตัวหาร

ผลลัพธ์

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ เป้าหมาย

คะแนน
ประเมิน

การผลิตบัณฑิต

สกอ.1.1. ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม

O

คะแนน

3.36

13.45

4.00

3.36

/

3.36

สกอ.1.2. อาจารย์
ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก

I

ร้อยละ

56.00

36.00

65.00

55.38

/

3.46

สกอ.1.3. อาจารย์
ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

I

ร้อยละ

35.38

23.00

65.00

35.38

/

2.21

สกอ.1.4. จานวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา

I

คะแนน

0.00

5.00

/

5.00

สกอ.1.5. การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

P

ข้อ

6.00

1,2,3,4,6

6.00

/

5.00

สกอ.1.6. กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี

P

ข้อ

6.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

5.00

คะแนนเฉลีย่ (24.03/6)
การวิจยั
สกอ.2.1. ระบบและ
กลไกการบริหารและ

P

ข้อ

6.00

1,2,3,4,5,6

6.00

4.01

/

5.00
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หมายเหตุ

ตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพ

ชนิด
ตัว
บ่งชี้

บรรลุเป้าหมาย

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
สกอ.2.2. เงินสนับสนุน
งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
สกอ.2.3. ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย

I

บาท/คน 38,462

O

ร้อยละ

60.00

2,115,400

55.00

38,461.82

x

1.07

20.20

65.00

31.08

x

2.59

คะแนนเฉลีย่ (8.66/3)

2.89

การบริการวิชาการ
สกอ.3.1. การบริการ
วิชาการแก่สังคม

P

ข้อ

6.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

คะแนนเฉลีย่ (5/1)
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ.4.1. ระบบและ
กลไกการทานุบารุง
P
ศิลปะและวัฒนธรรม

ข้อ

6.00

1,2,3,4,5,6

6.00

5.00

/

คะแนนเฉลีย่ (5/1)
การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1. การบริหาร
ของคณะเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. 5.2. ระบบกากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร
มศว. 5.1. การบริหาร
จัดการแบบลีน (lean
Management)
มศว. 5.2. การ
ดาเนินการตาม

5.00

5.00
5.00

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6,7

7.00

/

5.00

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

5.00

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6

6.00

/

5.00

P

ข้อ

5.00

1,2,3,4,5

5.00

/

5.00
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มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน
คะแนนเฉลีย่ (20/4)
คะแนนเฉลีย่ ทุกตัวบ่งชี้
(62.69/15)

5.00
4.18
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สรุปผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ จานวน 4 หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.41
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก คะแนนเฉลี่ย 3.51
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป คะแนนเฉลี่ย 3.35
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คะแนนเฉลี่ย 3.18
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่

รายการข้อมูล

จานวน หน่วยนับ

1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

13.45

หน่วย

2. จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

4.00

หลักสูตร

3. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.36

คะแนน

รายการเอกสาร
รายงานผลหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
3.00 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

13.45

4.00

3.36

✓

คะแนน
3.36

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นาเข้า (I)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก มีจานวน 36 คน
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่

รายการข้อมูล

จานวน หน่วยนับ

1. จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

36.00

คน

2. จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

65.00

คน

3. ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 56.00

ร้อยละ

รายการเอกสาร
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
50.00 ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

36.00

65.00

56



คะแนน
3.46

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นาเข้า (I)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
จานวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน
จานวนรองศาสตราจารย์ 4 คน
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่

รายการข้อมูล

จานวน

หน่วยนับ

1.

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งอาจารย์

42.00

คน

2.

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

19.00

คน

3.

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง รองศาสตราจารย์

4.00

คน

4.

จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง ศาสตราจารย์

0.00

คน

5.

จานวนรวมอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.
,รศ.,ศ.)

23.00

คน

6.

จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

65.00

คน

7.

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

35.38

ร้อยละ

รายการเอกสาร
รายชื่ออาจารย์ในคณะ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6.00 ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

23.00 65.00

35.38



คะแนน
2.21

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นาเข้า (I)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
356.94 = 330.36 + 26.58
ข้อมูลพื้นฐาน
ที่

รายการข้อมูล

จานวน

หน่วยนับ

1.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

65.00

คน

2.

จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี

330.36

หน่วย

3.

จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาโท และ ปริญาเอก ปรับเทียบเท่า
ปริญญาตรี

26.58

หน่วย

4.

จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) รวมทุกระดับ

356.94

หน่วย

5.

สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา

5.49

หน่วย

6.

สัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา

8.00

หน่วย

7.

ร้อยละค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์
-31.36
มาตรฐาน

ร้อยละ

รายการเอกสาร
รายงานจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
8:1

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

0.00

8.00

0.00



คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ ชีวติ แก่นกั ศึกษาในคณะ
ผลการดาเนินการ
ด้ า นข้ อ มู ล พื้ น ฐานของนิ สิ ต คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ใช้ ร ะบบฐานข้ อ มู ล supreme 2004 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา
(Dent_58_1.5_1.1) คณะทั น ตแพทย์ มี ก ารเก็ บ ประวั ติ นิ สิ ต ที่ เ ข้ า ใหม่ เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการติ ด ต่ อ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (Dent_58_1.5_1.2)
ด้านบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ซึ่งจะดูแลนิสิตตั้งแต่แรกรับเข้าจนกระทั่งสาเร็จการศึกษา ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดูแลนิสิต
จานวน 10 คน (Dent_58_1.5_1.3) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ในแต่ละชั้นปี ติดตามผลการเรียนของนิสิตในทุกปีการศึกษา รวมถึงให้คาแนะนาทั้งทางด้านการเรียนการสอน
และการดาเนินชีวิตหากนิสิตมีปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดทาขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (Dent_58_1.5_1.4) อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลา
เข้าพบนิสิตและผู้ปกครองเพื่อแนะนาตัว และแจ้งช่องทางการติดต่อในวันปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ นอกจากนั้น
คณะทันตแพทย์มีการจัดโครงการ “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ในทุกภาคการศึกษา (Dent_58_1.5_1.5)
ด้านการทากิจกรรมของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ เพื่อ
ทาหน้าที่ให้คาแนะนาในการจัดการโครงการ ดูแลความเรียบร้อย และการดาเนินการของโครงการที่นิสิตจัดทา
ขึ้น (Dent_58_1.5_1.6) นอกจากนั้ น คณะทั น ตแพทย์ จัด ให้ มี บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ท าหน้ าที่ ดู แลและ
ให้ บ ริ ก ารนิ สิ ต เกี่ ย วกั บ การลงทะเบี ย น การเพิ่ ม -ถอน รายวิช า การจั ด กิ จ กรรมของนิ สิ ต และการขอรั บ
ทุนการศึกษา (Dent_58_1.5_1.7)
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.5_1.1 supreme 2004
Dent_58_1.5_1.2 แบบฟอร์มประวัตินิสิต
Dent_58_1.5_1.3 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
Dent_58_1.5_1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Dent_58_1.5_1.5 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา
Dent_58_1.5_1.6 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ
Dent_58_1.5_1.7 ใบกาหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าีทีฝ่่ ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นิสติ
ผลการดาเนินการ
เนื่องจากนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมดจะมีอัตรารองรับเพื่อบรรจุเข้าทางาน โดยการสารวจนิสิต
ทันตแพทย์ที่จบทั้งประเทศในปีการศึกษานั้นๆล่วงหน้าจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
(Dent_58_1.5_2.1)
นิสิตที่จะต้องจับฉลากเลือกสังกัดของกระทรวงสาธารณะสุข จะมีการจับฉลากพร้อมกันกับนิสิตผู้ชดใช้
ทุนอื่นๆทั้งประเทศ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการทันตแพทย์ทั่วประเทศจะส่งตัวแทนมา
ออกบูทให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการทางาน เพื่อเชิญชวนให้นิสิตร่วมทางานด้วย
สาหรับแหล่งงานนอกเวลา เช่นงานคลินิกทันตกรรมของเอกชนต่างๆ นิสิตสามารถสืบค้นได้จากเวป
ไซต์ของทันตแพทย์สมาคม (www.thaidental.net) ซึ่งจะมีการประกาศตาแหน่งว่างทั้งงานเต็มเวลาและนอก
เวลา นอกจากนั้นนิสิตสามารถติดตามแหล่งงานดังกล่าวในวารสาร “ข่าวสารทันตแพทย์” ซึ่งนิสิตทันตแพทย์ที่
จบและเป็นสมาชิกทันตแพทย์สมาคม จะส่งวารสารถึงบ้าน (Dent_58_1.5_2.2)
ส่วนนิสิตที่กาลังศึกษาอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารวิ ชาการ กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและองค์กรณ์ภายนอก ทุนการศึกษา และทุนวิจัย การประกวด แข่งขัน
การรับสมัครนิสิตทางานพิเศษทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ฯลฯ โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลซีดีในลิฟท์และหน้าลิฟท์ โดยสาร (Dent_58_1.5_2.3) การแจ้งข่าวผ่าน
ทางสโมสรนิสิตฯ โดยตรง และผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ (Dent_58_1.5_2.4)
นอกจากนี้แล้วคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น (Dent_58_1.5_2.5) และแบบประเมินคุณภาพของ
การให้บริการนิสิต (Dent_58_1.5_2.6) เพื่อให้ได้นาความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ
ต่อไป
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.5_2.1 เอกสารการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาสัญญา
Dent_58_1.5_2.2 ตัวอย่างวารสารข่าวสารทันตแพทย์
Dent_58_1.5_2.3 การประชาสัมพันธ์ในลิฟท์โดยสาร
Dent_58_1.5_2.4 ตัวอย่างการส่งข่าวสารทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ
Dent_58_1.5_2.5 กล่องแสดงความคิดเห็น
Dent_58_1.5_2.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นสิ ิต
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดโครงการพัฒ นาประสบการณ์ทางวิ ชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศสาหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ใน
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วิชาชีพ มาแนะแนวการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพแก่นิสิต ซึ่งจะกล่าวถึงประสปการณ์ในการทางาน การ
ตระหนั ก ถึ ง จรรยาบรรณในวิ ช าชี พ รวมถึ ง แนวคิ ด ในการพั ฒ นาตนเองในวิ ช าชี พ (Dent_58_1.5_3.1)
นอกจากนั้นคณะทันตแพทย์ฯยังมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงาน
กับแหล่งฝึกประสบการณ์ (Dent_58_1.5__3.2) เช่น การส่งนิสิตทันตแพทย์ไปศึกษาดูงานตามโรงพยาบาล
ในจังหวัดอื่นๆ การส่งนิสิตเข้าไปตรวจสุขภาพช่องปากตามชุมชนต่างๆ ซึ่งจะค้นหาปัญหาสุขภาพช่วงปากที่มี
และจัดทาโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพื่ อให้นิสิตมีประสบการณ์ในการทางาน และมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องทาเมื่อสาเร็จการศึกษา รวมถึงการรู้จักทางานร่วมกันกับผู้คนต่างสาขาวิชาชีพด้วย
นอกจากนี้ในทุกปีคณะทันตแพทย์มีโครงการแนะแนวการทางานสาหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 โดยมีการเชิญ
ทันตแพทย์ศิษย์เก่าที่ มีประสบการณ์ทางานที่หลากหลาย เช่น ทันตแพทย์ที่ได้ทางานใช้ทุนต่างจังหวัดตาม
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์ที่ทางานในคลินิกเอกชน และโรงพยาบาลเอกชน ทันตแพทย์
ที่ชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มาเล่าถึงรูปแบบการทางานที่แตกต่างกัน ข้อดี ข้อเสีย ของการทางาน
แต่ ล ะอย่ าง เพื่ อ นิ สิ ต ทั น ตแพทย์ รั บ ทราบและเป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะจบหลั ก สู ต ร
(Dent_58_1.5_3.3)
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.5_3.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ
Dent_58_1.5_3.2 รายงานผลการฝึกรายวิชาภาคสนาม
Dent_58_1.5_3.3 โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตากว่
่ า 3.51จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินการ
จากแบบสอบความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
และการบริการ ในสามประเด็นหลัก ซึ่งได้คะแนนประเมินดังนี้
เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 การจัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะฯ
1.1 การให้คาปรึกษาด้านการเรียน เท่ากับ 4.57 คะแนน
1.2 การบริการให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต เท่ากับ 4.44 คะแนน
1.3 การให้คาปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ เท่ากับ 4.47 คะแนน
1.4 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์แก่นิสิตสามารถนาไปปรับใช้ได้ เท่ากับ 4.48
คะแนน
1.5 ช่องทางในการติดต่อขอรับคาปรึกษา เท่ากับ 4.46 คะแนน
1.6 ความพึงพอใจในภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 เท่ากับ 4.48 คะแนน
เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นิสิต
2.1 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เท่ากับ 4.44 คะแนน
2.2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เท่ากับ 4.45 คะแนน
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2.3 ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เท่ากับ 4.44 คะแนน
2.4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 เท่ากับ 4.44 คะแนน
เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 การจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นิสิต
3.1 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิทศแก่นิสิตที่สาเร็จการศึกษา เท่ากับ 4.42 คะแนน
3.2 การจัดอบรม / ให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสมัครงาน/ ทางานให้แก่นิสิต
เท่ากับ 4.40 คะแนน
3.3 การจัดหรือประสานให้มีบริการจัดหางานให้แก่นิสิต เท่ากับ 4.36 คะแนน
3.4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 เท่ากับ 4.39 คะแนน
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.5_4.1ผลการสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2558
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึน้ หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสติ
ผลการดาเนินการ
การนาผลการประเมินปี 2557 มาปรับปรุงในปี 2558
ในการประเมินของปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตนั้นได้คะแนนประเมินเท่ากับ 4.05
แต่เดิมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตจะมีการประชาสัมพันธ์โดยส่งบันทึก
ข้อความให้สโมสรนิสิตช่วยกระจายข่าวสาร แต่เนื่องจากนิสิตอาจจะไม่มีเวลาประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จึงมี
การปรับปรุงวิธีการโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนกิจการนิสิตเป็น ผู้ลงประชาสัมพันธ์แหล่งงานผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเข้าถึงนิสิตได้มากขึ้น
จากการประเมินผลหัวข้อ ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในปีการศึกษา 2558 พบว่าคณะได้
คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 4.44 คะแนน และหัวข้อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา 4.45 คะแนน
แผนการนาการประเมินปี 2558 ไปปรับปรุงในปี 2559
จากการตรวจประเมินคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมและการบริการ พบว่ามีความเห็นของนิสิตบางส่วน
ยังไม่รู้ช่องทางการให้คาปรึกษาปัญหาต่างๆ และไม่กล้าที่จะขอคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง นามาซึ่ง
การวางแผนเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีการศึกษา 2559 โดยมีการส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯที่เห็นว่า
สามารถที่จะเข้าถึงนิสิตได้ดี เข้าอบรมการเพื่อมีความรู้เรื่องการให้คาปรึกษาแก่นิสิตในเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันเริ่ม
มีการส่งบุคคลากรเข้าอบรมไปบ้างแล้ว และวางแผนให้มีการแต่งีงกรรมการเพื
ตั้
่อให้คาปรึกษาแก่นิสิตในระดับ
คณะ และจัดประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางในการขอรับคาปรึกษาให้นิสิตทราบเป็นระยะๆ ทุก 4 เดือน โดยขึ้น
ข้อความประชาสัมพันธ์ในจอ LCD หน้าลิฟท์ชั้น 1 และในลิฟท์โดยสาร
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดสัมมนาวิชาการในวันครบรอบการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ใน
ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการจัดสัมมนาความรู้ในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัย โดยมีการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ประจาคณะมานาเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการ
ทางทั น ตแพทย์ ที่ทั น สมั ย (Dent_58_1.5_6.1)และมีการเชิญ ชวนศิ ษย์เก่าและทัน ตแพทย์ทั่ว ไปมาร่ว มฟั ง
บรรยายทางวิชาการและเป็นการเพิ่มทักษะทางปัญญาทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ ห น่ วยงานภายในคณะหรือภาควิช าฯ ก็มีการจัดโครงการอบรมทางวิชาชีพเพื่ อเพิ่มพู น
ความรู้และทักษะทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์จัดอบรมฝึกทักษะในการทาศัลย์ปริ
ทันต์ในขากรรไกรหมู ให้นิสิตในหลักสูตรหลังปริญญาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่าง การจัดประชุมวิชาการ
ดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี นิสิตหลักสูตรหลังปริญญา ทันตแพทย์ภายนอก
การติดต่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการที่คณะทันตแพทย์จัดขึ้นนั้น
นอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว การสื่อสารทาง facebook SWUDAS ก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึง
ได้ อย่ างดี กลุ่ ม สมาชิ ก facebook SWUDAS ได้แ ก่นิ สิ ตปั จ จุบั น กลุ่ มทั น ตแพทย์ศิ ษ ย์ เก่า และคณาจารย์
ภายในคณะ ซึ่งมักจะใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆภายในคณะ เช่น การชักชวนศิษย์เก่าออกหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิช าการต่างๆที่ คณะจัดขึ้น หรือหน่วยงาน
ภายนอกจัด การขอร่วมบริจาคเพื่อการกุศลอื่นๆ เป็นต้น
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.5_6.1 โครงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
Dent_58_1.5_6.2 ตัวอย่างหน้าเพจ SWUDAS
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ โดยให้นสิ ติ มีสว่ นร่วมในการจัดทาแผนและ
การจัดกิจกรรม
การดาเนินการ
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ได้ จั ด ท าแผนการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นานิ สิ ต ส าหรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2558
(Dent_58_1.6_1.1) ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละปีนั้นประกอบด้วยกิจกรรมหลักของคณะฯและกิจกรรมที่
สโมสรนิ สิ ตฯร่ว มจั ด ขึ้น โดยนิ สิ ต จะมีส่ วนร่วมในการคิดและดาเนิ นการในทั้ งกิ จกรรมหลั กของคณะและ
กิจกรรมเสริมของสโมสรนิสิตฯ (Dent_58_1.6_1.2), (Dent_58_1.6_1.3)
นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกิจกรรม ตั้งแต่การเสนอการจัดกิจกรรมประจาปี โดยตัวแทนจาก
สโมสรนิสิตจะปรึกษาหารือกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในแต่ละปี
ให้พิจารณาและวางแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษานั้นๆ และมีการจัดสรรค์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
กิจกรรม อย่างไรก็ดีการดาเนินกิจกรรมแต่ละอย่างจะเป็นการทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคคลากรในคณะ
และนิสิตทันตแพทย์ในทุกระดับชั้นปี
นอกจากนั้นทั้งกิจกรรมของคณะและของนิสิตต่างจัดขึ้นเพื่อให้ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ต่างมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยในการประชุมเพื่อจัดกิจกรรมแต่ละงาน จะนัดประชุมทั้งกรรมการฝ่าย
พัฒ นาศักยภาพนิ สิ ตที่ป ระกอบด้ว ยอาจารย์จากภาควิ ช าต่างๆประชุมร่ว มกับตัวแทนนิสิตในแต่ละชั้นปี ที่
เกี่ยวข้องและตัวแทนสโมสรนิสิต ประชุมหารือร่วมกัน
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.6_1.1 แผนการจัดกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
Dent_58_1.6_1.2 คาสั่งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิต
Dent_58_1.6_1.3 แผนและงบประมาณการจัดกิจกรรมนิสิต
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ในการดาเนินกิจกรรมทีส่ ่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน
การดาเนินการ
คณะทันตแพทย์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม (Dent_58_1.6_2.1)
- โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) (Dent_58_1.6_2.2)
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2.2 ความรู้
- สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ครบรอบ 21 ปี
(Dent_58_1.6_2.3)
2.3 ทักษะทางปัญญา
- โครงการการศึกษาต่อเนื่อง “ฝึกปฏิบัติศัลย์ปริทันต์ในขากรรไกรหมู”(Dent_58_1.6_2.4)
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- โครงการกีฬา SWU GAMES (Dent_58_1.6_2.5)
- โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว (Dent_58_1.6_2.6)
- โครงการ FRESHY DENT (Dent_58_1.6_2.7)
- โครงการกีฬา 5 หมอ สัมพันธ์ (Dent_58_1.6_2.8)
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_58_1.6_2.9)
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.6_2.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
Dent_58_1.6_2.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้ครู)
Dent_58_1.6_2.3 สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
Dent_58_1.6_2.4 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง “ฝึกปฏิบัติศัลย์ปริทันต์ในขากรรไกรหมู”
Dent_58_1.6_2.5 โครงการกีฬา SWU GAMES
Dent_58_1.6_2.6 โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว
Dent_58_1.6_2.7 โครงการ FRESHY DENT
Dent_58_1.6_2.8 โครงการกีฬา 5 หมอ สัมพันธ์
Dent_58_1.6_2.9 โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
คณะ ทันตแพทยศาสตร์
3. จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพแก่นสิ ติ
การดาเนินการ
คณะทันตแพทย์มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพสาหรับนิสิต
โดยในวัน
ปฐมนิเทศน์นิสิตปีที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดย
ชี้ให้เห็นความสาคัญของระบบประกันคุณภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เช่น การ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ หรือการดาเนินโครงการทางกิจกรรมของนิสิตจะต้องทาแบบประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ เพื่อสามารถนามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ เป็นต้น
(Dent_58_1.6_3.1)
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.6_3.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558
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4.

ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
การดาเนินการ
ทุกกิจกรรมเมื่อมีการดาเนินงานแล้วจะมีการประเมินผลความสาเร็จเพื่อจะนาข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.6_4.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
Dent_58_1.6_4.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู)
Dent_58_1.6_4.3 สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์
Dent_58_1.6_4.4 โครงการการศึกษาต่อเนื่อง “ฝึกปฏิบัติศัลย์ปริทันต์ในขากรรไกรหมู”
Dent_58_1.6_4.5 โครงการกีฬา SWU GAMES
Dent_58_1.6_4.6 โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว
Dent_58_1.6_4.7 โครงการ FRESHY DENT
Dent_58_1.6_4.8 โครงการกีฬา 5 หมอสัมพันธ์
Dent_58_1.6_4.9 โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน
Dent_58_1.6_4.10 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2558
5.
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ
การดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทาการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2558 ในรูปแบบ KPI ดัง
รายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรม

KPI

1. ส่งเสริมให้นสิ ติ เกิด จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
การเรียนรูท้ งั้ ภายใน กิจกรรมที่คณะและ
และภายนอกห้องเรียน มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ประจาปีการศึกษา 2558
2. ส่งเสริมให้นสิ ติ
สร้างกระบวนความคิด
ในการทางานกับผูอ้ นื่
อย่างสร้างสรรค์

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของ
จานวนนิสิต

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ
100 ของจานวนนิสิต

การประเมินความสามารถ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ของนิสิตเกี่ยวกับการ
ประเมินอยู่ในระดับ
ส่งเสริมให้เกิดการทางาน มาก (คะแนนระดับ 4)
ร่วมกับผู้อื่น

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ
4.22 คะแนน

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
บรรลุผลสาเร็จ

บรรลุผลสาเร็จ

26

วัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรม
3. เพือ่ พัฒนานิสติ ให้
บรรลุอตั รลักษณ์ 9
ประการ

KPI

ค่าเป้าหมาย

การประเมินความสามารถ ค่าเฉลี่ยของคะแนน
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้
ประเมินอยู่ในระดับ
เกิดอัตลักษณ์ 9 ประการ มาก (คะแนนระดับ 4)
ของนิสิต มศว

4. ส่งเสริมคุณลักษณะ จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
บัณฑิตตามมาตรฐาน กิจกรรมที่คณะจัดขึ้น
ของคณะ ไม่น้อยกว่า
การเรียนรู้ 5 ประการ ประจาปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 80 ของจานวน
นิสิต

ผลการดาเนินงาน
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ
4.14 คะแนน
มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ
100 ของจานวนนิสิต

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
บรรลุผลสาเร็จ

บรรลุผลสาเร็จ

ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้มีกิจกรรมที่ทาร่วมกับบุคคลนอกคณะมากกว่านี้
นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีท้ายๆ เริ่มมีเวลาในการทากิจกรรมน้อยลง
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.6_5.1 แผนการจัดกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2558 และแบบสรุปการประเมินแผนกิจกรรม
6.
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานิสติ
การดาเนินการ
จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2558 พบว่าการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา
2558 สามารถบรรลุผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะอื่นๆที่อยากให้มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับบุคคลภายนอกมากขึ้น และการจัดสรรเวลาเพื่อทากิจกรรมสาหรับนิสิตทันตแพทย์ปีท้ายๆให้มากขึ้น
จากข้อเสนอแนะดังกล่าวเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคคลภายนอกให้
มากขึ้นได้ โดยกิจกรรมวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 นี้จะจัดกิจกรรม “Dent SWU
run 2016” ขึ้น โดยจะมีทั้งนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลภายนอกร่วมกิจกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
ทางคณะฯจะจัดงานวัน open house ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมีกิจกรรมวิชาการและงานสอยดาว
ออกซุ้มแสดงผลงานของนิสิตทันตแพทย์แก่บุคคลภายในและนอกคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ
ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปและให้นิสิตและบุคคลากรได้มีโอกาสรู้จักและพบปะกับบุคคลนอกคณะเพิ่มมากขึ้น
ด้วย
รายการหลักฐาน
Dent_58_1.6_6.1 แผนการจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะ ปีการศึกษา 2559
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
6.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั หรือ งาน
สร้างสรรค์
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิจัยโดยหน่วยวิจัยของคณะฯ ภายใต้การ
บริ ห ารงานของรองวิ จั ย และวิ เทศสั ม พั น ธ์ โดยมี ค ณะกรรมการพั ฒ นางานวิ จั ย คณะทั น ตแพทยศาสตร์
(Dent58_2.1_1_1.1) เป็นคณะทางานหลัก ทาหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนกาหนด
นโยบายและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคณะฯ (Dent58_2.1_1_1.2) โดยมีผู้ประสานงานวิจัยทา
หน้าที่รับนโยบายต่างๆมาดาเนินการตามกระบวนการ และนาไปประกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางเผยแพร่
ของคณะฯ หน้ า เวปไซต์ ง านวิ จั ย และบั น ทึ ก ข้ อ ความประชาสั ม พั น ธ์ ใ นหน่ ว ยงานอย่ า งสม่ าเสมอ
(Dent58_2.1_1_1.3) ตลอดจนติ ดตามผลเพื่ อให้ ก ารทาวิจัยของคณะเป็ นไปด้ว ยความเรีย บร้อย มี ความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย(Dent58_2.1_1_1.4)
การบริ ห ารงานวิจั ย ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้อ ย จะต้ อ งมี ร ะบบและกลไกสนั บ สนุ น การวิจั ย ที่
เหมาะสมและตรงความต้องการของบุคลากรในองค์กร มีการจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยและกิจกรรม
สนับสนุนการวิจัย มีการกาหนดหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอย่างเหมาะสม(Dent58_2.1_1_1.5) ประกาศ
เปิดรับทุนอุดหนุนวิจัยทักปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านหน้าเวปไซด์งานวิจัย
(Dent58_2.1_1_1.6) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอทุนผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ อย่ างเป็ น ระบบ(Dent58_2.1_1_1.7) และถูก พิ จารณากลั่ น กรองและปรับ แก้ ไข
ข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของผลวิจัย และสามารถดาเนินการจนสาเร็จลุล่วง
ตามระยะเวลา และมี ก ารจั ด เก็ บ ห ลั ก ฐาน เพื่ อเป็ น ฐานข้ อ มู ล กา รด าเนิ น การวิ จั ย ของคณ ะฯ
(Dent58_2.1_1_1.8) สามารถติดตามระยะเวลาดาเนินการวิจัยและเตือนนักวิจัยได้ทันก่อนหมดระยะเวลา
ดาเนินการ โดยจะมีการแจ้งเตือน-ติดตามผลนักวิจัยเป็นระยะ(Dent58_2.1_1_1.9) ทาให้นักวิจัยสามารถ
ดาเนินการต่อทุนวิจัยได้ทันในระยะเวลาทุกโครงการ โดยทางฝ่ายวิจัยได้ดาเนินการปรับปรุงข้อมูลทางหน้าเวป
ไซค์คณะฯ เพื่อเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัย (Dent58_2.1_1_1.10)
งานวิจั ย ทางทั น ตกรรมจ าต้ องมี การท าวิจัยที่ เกี่ย วพั นกั บ มนุ ษ ย์อย่ างมาก การสนั บ สนุ น งานวิจั ย
ทางด้านนี้เพื่อผลิตผลงานที่มีคุณภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และให้การดาเนินการ
วิจัยต่ออาสาสมัครหรือผู่ป่วยไม่ผิดหลักจริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์จึงมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในการทาวิจัยประจาคณะทันตแพทยศาสตร์(Dent58_2.1_1_1.11) เพื่อพิจารณาจริยธรรมในการทาวิจัยทาง
ทั น ตกรรมโดยเฉพาะ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ กระบวนการพิ จารณาถู ก ต้ อ งเป็ น ปั จ จุ บั น และตรงตามหลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ได้มีการปรุงปรุงข้อมูลใหม่ มีการรวบรวม
ผลของข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมก่อนหน้านี้ นามาสังเคราะห์แยกประเภท
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ลักษณะการดาเนินการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขและแนวทางพิจารณาที่ผ่านมา จัดทาเป็นแนวทางแนวทาง
ปฏิ บั ติ ในการด าเนิ น การจริ ย ธรรมในการท าวิ จั ย ประจ าคณะทั น ตแพทยศาสตร์ มศว (DENTSWU SOP)
(Dent58_2.1_1_1.12) และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2559 โดยได้เผยแพร่ข้อมูล และ
เอกสารความรู้ ขั้นตอน รวมถึงแบบฟอร์มในการขอจริยธรรมได้ทางหน้าเวปไซต์ งานวิจัย เพื่ออานวยความ
สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัย(Dent58_2.1_1_1.13)
ในปีการศึกษา 2558 มีคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ ยังคงให้ความสนใจในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องมี
การนาบทความวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้น โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มีวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เป็นช่องทาง
ในการเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพ ได้อยู่ในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 1 มีระยะเวลา
การรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
(Dent58_2.1_1_1.14) และมี เ วปไซด์ วิ ท ยาสารทั น ตแพทยศาสตร์ มศว เผยแพร่ ร ะบบออนไลน์
(http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj) เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ได้อย่างกว้างขวางและง่ายต่อการเข้าถึงยิ่งขึ้น (Dent58_2.1_1_1.15)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
(Dent58_2.1_1_1.1)
(Dent58_2.1_1_1.2)
(Dent58_2.1_1_1.3)
(Dent58_2.1_1_1.4)
(Dent58_2.1_1_1.5)
(Dent58_2.1_1_1.6)
(Dent58_2.1_1_1.7)
(Dent58_2.1_1_1.8)
(Dent58_2.1_1_1.9)
(Dent58_2.1_1_1.10)
(Dent58_2.1_1_1.11)
(Dent58_2.1_1_1.12)
(Dent58_2.1_1_1.13)
(Dent58_2.1_1_1.14)
(Dent58_2.1_1_1.15)

รายการเอกสารหลักฐาน
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1
หน้าเวปไซต์งานวิจัย
แผนการกาเนินงานของฝ่ายวิจัย
หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนวิจัย
ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านหน้าเวปไซด์งานวิจัย
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ครังที่
1
ฐานข้อมูลการดาเนินการวิจัย
บันทึกข้อความติดตามงานวิจัย
หน้าเวปไซค์คณะฯ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการทาวิจัยประจาคณะทันตแพทยศาสตร์
แนวทางแนวทางปฏิบัติในการดาเนินการจริยธรรมในการทาวิจัยประจาคณะทันต
แพทยศาสตร์ มศว
จริยธรรมในการทาวิจัยทางหน้าเวปไซต์ งานวิจัย
สรุปบทความในปี2558ที่ตีพิมพ์ในวิทยาสารฯ และหลักฐานการผ่านประเมินTCI
มีเวปไซด์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เผยแพร่ระบบออนไลน์
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์
30

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้
ห้องปฏิบัตกิ ารหรือห้องปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรือศูนย์เครือ่ งมือหรือศูนย์ให้คาปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้
• มี ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร วิ จั ย ต า ม ค ว า ม เห ม า ะ ส ม ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ง า น วิ จั ย ได่ แ ก่
ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ที่ชั้น2 (ส่วนกลาง) (Dent58_2.1_2_2.1)
ห้ องปฏิ บั ติก ารพยาธิวิท ยา ที่ ชั้น 2 (สั งกัด ภาควิช าศั ล ยศาสตร์แ ละเวชศาสตร์ช่อ งปาก)
(Dent58_2.1_2_2.2)
ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9 (ส่วนกลาง) (Dent58_2.1_2_2.3)
ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10 (สังกัดภาควิชาโอษฐวิทยา) (Dent58_2.1_2_2.4)
ในแต่ละห้องปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการ คอยให้คาแนะนาและความช่วยเหลือการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด (Dent58_2.1_2_2.5)
มีคู่มือปฏิบัติการใช้งานประจาเครื่องมือเพื่ออานวยความสะดวกเบื้องต้น(Dent58_2.1_2_2.6)
มีการให้ บ ริการทางงานวิจั ย โดยให้ บริการวิเคราะห์ ตัวอย่างชิ้นงานด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เพื่ อ
สนับสนุนงานวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (Dent58_2.1_2_2.7)
มีระบบการจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย(Dent58_2.1_2_2.8)
โดยผู้ ที่ ต้ อ งการใช้ ง านห้ อ งวิ จั ย และเครื่ อ งมื อ วิจั ย สามารถจองเครื่ อ งมื อ ในแบบขอใช้ บ ริก ารของแต่ ล ะ
ห้ องปฏิบั ติการ และตารางจองเวลาใช้งานประจาเครื่องมือ เพื่ อจัดระเบียบการใช้งานตามวันและเวลาที่
ต้องการโดยไม่เกิดการซ้าซ้อน
-

ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินการ
มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย และข้อมูลความรู้ทางทันตกรรมที่ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14
(Dent58_2.1_2_2.9)
มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ ไปยังหน้าเวปวารสารทางวิชาการ
และมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางงานวิจัย หรือลิงค์ ของเวปไซด์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิจัย เพื่อ
ความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงในการค้นคว้าข้อมูล(Dent58_2.1_2_2.10)
จากข้อร้องเรียนของนิสิตและผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้สอนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา ได้ข้อสรุปที่เหมือนกันในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ การขาดแคลนวารสาร
ทางวิชาการที่เพียงพอต่อการค้นคว้าเพื่อการทารายงานหรือการทาวิจัย ซึ่งรวมถึงวารสารทางวิชาการที่
สามารถค้นคว้าได้ในห้องสมุดคณะฯ หอสมุดกลาง และที่สามารถดาวน์โหลดได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้
คณาจารย์และนิสิตต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลที่ห้องสมุดอื่นๆ หรือต้องซื้อวารสารออนไลน์ในกรณีที่จาเป็น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ได้มีการหารือร่วมกันในการแก้ปัญหานี้ และได้ประสานงาน
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กับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เพื่อดาเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุน และประสานงานกับทาง
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอให้มีการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้
ครอบคลุมวารสารทางวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ต้องการ
ผลการดาเนินการในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลังจากที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้
เสนอเรื่องเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง หอสมุดกลางได้ดาเนินการ
จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ ทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ ฐานข้อมูล Accessmedicine, Bookovid, CINAHL
Complete (Ebscohost), The Cochrane library, Ebrary, MD Consult, Oxford Scholarship online,
Proquest Health and Medical Complete, Clinicalkey, แ ล ะ Uptodate โด ย เฉ พ า ะ ฐ า น ข้ อ มู ล
Ebscohost นั้นครอบคลุมวารสารในสาขาวิชาการพยาบาล การแพทย์ สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ ผู้ใช้
สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากถึง 1300 รายการ และสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค .ศ.1937 ถือ
เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นช่องทางการสืบค้นสาหรับงานวิจัย ซึ่งใน
เบื้ อ งต้ น สามารถเข้ า ใช้ ง านได้ ตั้ ง แต่ พฤศจิ ก ายน 2558 – ตุ ล าคม 2559 ท าให้ นิ สิ ต และบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดวารสารวิชาการทางการแพทย์ฉบับเต็มได้เพิ่มขึ้นจานวนมาก สาหรับวารสาร
ทางวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้เพิ่มขึ้น เช่น
Australian Dental Journal
Advances in Dental Research
Australasian Dental Practice
Canadian Journal of Dental Hygiene
Dental Abstract
Dental Update
Dental Clinics of North America
Dental Health
Dental Implantology Update
Dental Research Journal
Dental Traumatology
Dentistry Today
Dental Asepsis Review
British Dental Journal
Indian Journal of Dental Resaerch
International Dental Journal
International Journal of Dental Hygiene
Journal of Dental Education
Journal of Dental Hygiene
Journal of Dental Research
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Journal of Dental Medicine
Journal of Dentistry
Etc.
(หลักฐานร :ายการวารสารที่สามารถสืบค้นจาก Ebscohost)
จากผลการดาเนินการดังกล่าวจึงทาให้นิสิตของคณะฯสามารถสืบค้นวารสารทางวิชาการที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมในปีการศึกษาที่ผ่านมา
สิง่ อานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรือการผลิตงาน สร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัตกิ าร
ผลการดาเนินการ
มีการจัดระบบในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1. มีการกาหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ มีระบบการจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและ
การจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย(Dent58_2.1_2_2.11)
2. มีนักวิทยาศาสตร์ประจาห้องปฏิบัติการให้คาแนะนาการใช้เครื่องมือและดูแลอย่างใกล้ชิด
(Dent58_2.1_2_2.12)
3. มีการจัดทาคู่มือการใช้งานเพื่ออานวยความสะดวกในการศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติการ
(Dent58_2.1_2_2.13)
4. มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ แนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ ทางหน้า
เวปไซด์ งานวิจัย(Dent58_2.1_2_2.14)
กิจกรรมวิชาการทีส่ ง่ เสริมงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)
ผลการดาเนินการ
มีการจัดโครงการร่วมกับฝ่ายวิชาการใน โครงการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิตเรื่อง “การ
เขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์”วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่
ชั้น 14 โดย Dr. Alfredo Villarroel เป็นวิทยากร เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ได้รับความรู้ และสามารถเขียน
บทความวิชาการภาษาอังกฤษ และนาไปความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้(Dent58_2.1_2_2.15)
มีการจัดโครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และนิสิต ยกระดับ
ในการนาเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจัย เพิ่มทักษะการสื่อสารในการนาเสนอผลงาน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดประกวดผลงานวิจัยของนิสิต มีการจัดทาโปสเตอร์และนาเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยงาน มาตัดสินผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น
สาหรับส่งประกวดและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการในระดับที่ใหญ่ขึ้น(Dent58_2.1_2_2.16)
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รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
(Dent58_2.1_2_2.1)
(Dent58_2.1_2_2.2)
(Dent58_2.1_2_2.3)
(Dent58_2.1_2_2.4)
(Dent58_2.1_2_2.5)
(Dent58_2.1_2_2.6)
(Dent58_2.1_2_2.7)
(Dent58_2.1_2_2.8)
(Dent58_2.1_2_2.9)
(Dent58_2.1_2_2.10)
(Dent58_2.1_2_2.11)
(Dent58_2.1_2_2.12)
(Dent58_2.1_2_2.13)
(Dent58_2.1_2_2.14)
(Dent58_2.1_2_2.15)
(Dent58_2.1_2_2.16)

รายการเอกสารหลักฐาน
ภาพห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ที่ชั้น2
ภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ทีช่ ั้น 2
ภาพห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9
ภาพห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10
ภาพบรรยากาศในการทาวิจัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนา
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการใช้งานประจาเครื่องมือ
ภาพและเอกสารการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานทางงานวิจัย
การจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย
ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14
การเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ การจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการ
จองตารางใช้งาน
ภาพบรรยากาศในการทาวิจัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนา
ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการใช้งานประจาเครื่องมือ
การเผยแพร่ข้อมูลความรู้
สรุปโครงการการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์
สรุปโครงการวันวิจัย

3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา
ขอรั บ ทุ น อุดหนุ น วิจั ย (Dent58_2.1_3_3.1) ประเภททุน รายได้ค ณะฯ (5% เงิน รายได้ คณะฯ) แผนงาน:
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน จานวน 641,970
บาท และเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สุทธิ จานวน 1,700,000 บาท รวม
เป็นเงิน 2,341,970 บาท โดยข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอทุน ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา
ทุ น วิจั ย คณะทั น ตแพทยศาสตร์ (Dent58_2.1_3_3.2) และถูก พิ จ ารณากลั่ น กรองและปรับ แก้ ไขข้ อเสนอ
โครงการวิจัย อย่างเหมาะสม มีโครงการวิจัยได้รับพิจารณาให้ทุนในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559)
จานวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด 1,239,400 บาท (Dent58_2.1_3_3.3)
คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย และได้กาหนด
ประเภททุนสนับสนุนวิจัย เพื่อสร้างและขยายโอกาสในการทาวิจัย สาหรับนิสิตระดับหลังปริญญาและระดับ
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ปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยดาเนินการทาวิจัยร่วมกับนิสิต และจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน
สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการทาวิจัยเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้าขึ้น
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
(Dent58_2.1_3_3.1)
(Dent58_2.1_3_3.2)
(Dent58_2.1_3_3.3)

รายการเอกสารหลักฐาน
ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
แผนงบประมาณฝ่ายวิจัย รายงานการประชุมพิจารณาทุนวิจัยคณะ ครั้งที่ 1,2
สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุน

4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทย์ศาสตร์มีทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ สาหรับสนับสนุนสาหรับไปเสนอ
ผลงาน ต่ า งป ระเท ศ (Dent58_2.1_4_4.1)โดยค ณ ะอนุ กรรม ก ารพิ จารณ าทุ น ไป เสน อ ผลงาน
(Dent58_2.1_4_4.2)จะพิจารณาจานวนเงินให้ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ไม่เกินวงเงินที่คณะฯกาหนด แต่
ในเบื้องต้นจะให้คณาจารย์ผู้ต้องการไปนาเสนอผลงานต่างประเทศ ส่งเรื่องขอทุนจากทุนนาเสนอผลงานวิจัยใน
ต่ า งประเทศ ของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นเนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ว งเงิ น ให้ ม ากกว่ า ทางคณ ะฯ
(Dent58_2.1_4_4.3) แต่ถ้าได้รับพิจารณาไม่เต็มวงเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย หรืองบของมหาวิทยาลัย
หมดลง ทางคณะฯจะสมทบให้ เพิ่ ม เติ ม ตามกรณี ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มี ค ณาจารย์ ได้ รั บ ทุ น น าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย จานวน 8 ราย และได้รับทุนนาเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
ของคณะฯ จานวน 1 ราย (Dent58_2.1_4_4.4)
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ ทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ทุนมหาวิทยาลัย)
เป็ น ประจ าทุ ก ปี ง บประมาณ โดยในปี ก ารศึ ก ษา 2558 มี อ าจารย์ ไ ด้ รั บ ทุ น ตี พิ ม พ์ จ านวน 3 ราย
(Dent58_2.1_4_4.5)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
รายการเอกสารหลักฐาน
(Dent58_2.1_4_4.1)
เกณฑ์พิจารณาทุนไปเสนอผลงานของคณะฯ
(Dent58_2.1_4_4.2)
คณะอนุกรรมการพิจารณาทุนไปเสนอผลงาน
(Dent58_2.1_4_4.3)
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนไปเสนอผลงาน
(Dent58_2.1_4_4.4)
สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนไปเสนอผลงานต่างประเทศ
(Dent58_2.1_4_4.5)
สรุปรายชื่อผู้ได้รับทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
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5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจยั
ที่มผี ลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ดเี ด่น
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2558 เพื่อให้การดาเนินการทางงานวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
คณะทั น ตแพทยศาสตร์ ได้ป ระชาสั มพัน ธ์ และส่ งคณาจารย์ในคณะฯไปเข้าร่ วมอบบรมพัฒ นาความรู้ทาง
งานวิจัยดังนี้ มีอาจารย์เข้าร่วม โครงการพัฒ นาศักยภาพนักวิจัย รุ่น 3 หั วข้อ “การเขียนบทความวิจัย
ระดับนานาชาติและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน ” ในวันที่ 11-12 กุมพาพันธ์ 2559 ณ บาลิออส รี
สอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3 ราย ได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอี่ยมจิรกุล , ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะ
นารถ เอกวรพจน์, อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา
มีอาจารย์เข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒ นาศักยภาพนักวิจัย ” ประจาปี
2559 รุ่นที่ 4 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ
กอลฟ์ แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี 2 ราย ได้แก่ อ.ทพญ.ดร.มะลิ พลานุเวช, ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ เอกวรพจน์
มีอาจารย์เข้าร่ว ม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิ บั ติการ เรื่อง การพัฒ นาศักยภาพนักวิจัย หั วข้อ เเน
วทางการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ ประจาปี 2559 รุ่น 5 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์
สปา พัทยา จังหวัดชลบุ รี ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 2 ราย ได้แก่ อ.ทพญ.อุษณี ย์ ปึงไพบูลย์ ,
อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา
มี ก ารคั ด เลื อ กผลงานวิ จั ย ดี เด่ น เข้ าร่ว มประกวดในงานประชุ ม วิช าการ และได้ รับ รางวั ล มี การ
ประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้ า งสรรค์ ดี เ ด่ น ในการวิ จั ย เพื่ อ ให้ เกิ ด แรงกระตุ้ น ในการสร้ า งส รรค์ ผ ลงานวิ จั ย ในคณะต่ อ ไป
(Dent58_2.1_5_5.1)
มีการเชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น ของคณาจารย์ในคณะฯ ในหน้าเวปไซด์ งานวิจัย เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
นักวิจัยรุ่น น้อง ให้เกิดแรงผลักดันที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ มีคุณ ภาพยิ่งขึ้นเพื่อสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและ
หน่วยงาน(Dent58_2.1_5_5.2)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
(Dent58_2.1_5_5.1)
(Dent58_2.1_5_5.2)

รายการเอกสารหลักฐาน
ผลงานวิจัยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
การเชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น ทางหน้าเวปไซต์งานวิจัย

6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
กลไกส่ งเสริม การจดสิ ทธิบั ต รหรื ออนุสิ ท ธิบัต รนั้น มหาวิท ยาลั ยเป็ นผู้ ว างกลไกในการดาเนิ น การ
คุ้มครองสิทธิ์ประเภทต่างๆ การดาเนิ นการในระดับคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้
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ประสานงานวิจัย ทาหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ ดูแลรับผิดชอบการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สิ ท ธิ์ต ามแนวทางของมหาวิท ยาลั ย ให้ เป็ น ไปด้ ว ยความเรียบร้อ ยตามรู)แบบของมหาวิท ยาลั ย และในปี
การศึกษา 2558 มีผู้ที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร จานวน 1 รายได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ จากผลงาน
การประดิ ษ ฐ์ “อุ ป กรณ์ ค วบคุ ม ก ากั บ ท่ า ทางการท างานและเก็ บ ข้ อ มู ล ท่ า ทางการท างานไร้ ส าย ”
(Dent58_2.1_6_6.1)
ทั้งนี้ยังได้ทาการสร้างส่วนเชื่อมโยง ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัยไปยังหน้าเวปไซด์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(Dent58_2.1_6_6.2)เพื่อเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเพิ่มพูนความรู้แก่คณาจารย์ที่สนใจ และยัง
เผยแพร่องค์ความรู้จากการสั มมนาความรู้ทางงานวิจัยในปีที่ผ่ านมา จากหั วข้อ “การสื บค้นและวิเคราะห์
ฐานข้ อ มู ล สิ ท ธิบั ต ร เพื่ อ การวิจั ย ” โดยได้ รั บ อนุ ญ าติ แ ล้ ว จาก วิท ยากร ผศ.ดร.อั ค รวิท ย์ ก าญจนโอภาษ
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ สามารถเผยแพร่เพื่อเกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาได้ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นเพื่อได้ทางหน้าเวปไซด์งานวิจัย (Dent58_2.1_6_6.3)
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
(Dent58_2.1_6_6.1)
(Dent58_2.1_6_6.2)
(Dent58_2.1_6_6.3)

รายการเอกสารหลักฐาน
อนุสิทธิบัตร ผลงานการประดิษฐ์
ส่วนเชื่อมโยง ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัย
เอกสารเผยแพร่การสืบค้นและวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย
5.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ชนิดของตัวบ่งชี้ : นาเข้า (I)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก เป็นเงิน
จานวน 2,115,400 บาท ในปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็นเงินสนับสนุนภายใน จานวน 1,455,400 บาท แบ่งเป็น
เงินสนับสนุนภายนอก จานวน 660,000 บาท โดยมีจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประจาปีการศึกษา 2558
รวมทั้งสิ้น 55 คน (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 38,462 บาท/คน เมื่อเทียบ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
= 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน จึงคิดเป็น...1.07...คะแนน จากคะแนนเต็ม 5
ลาดับที่
รายการข้อมูลพืน้ ฐาน
1
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน(ปีการศึกษา 2557)

ปีการศึกษา 2555

1,455,400
660,000

2

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก (ปีการศึกษา 2557)

3
4

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองสร้างสรรค์ ต่อ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา

55

38,462

รายการหลักฐาน
ตาราง 1 สรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภาคในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์ ปี
การศึกษา พ.ศ. 2558
ลาดับ
ที่
ชื่อผู้รับทุน
1 ผศ.ทพญ.ดร.อรพินธ์
อัจฉรานุกูล 50
ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณ
หชีวาโฉลก 50

2

ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิ
ดรอน 45
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์
สมบุญธรรม 25

จานวนเงินสนับสนุน
(บาท)
ภายใน
ภายนอก

ชื่องานวิจัยที่ได้รับทุน
ผลของฟลูออไรด์และการ
รักษาเฉพาะที่ด้วยเลเซอร์ 70,000
ต่อความสามารถในการซึม
ผ่านผิวเคลือบฟันของสาร
ภายใต้แรงดันจาลองของ
เนื้อเยื่อในโพรงฟัน
683/2558
การพัฒนาอลูมินัม
ออกไซด์เซรามิกแบร็กเกต 105,000
สาหรับงานทันตกรรมจัด
ฟัน โดยใช้กระบวนการอัด
ขึ้นรูปด้วยความร้อน

รหัสเอกสาร
ระยะเวลาการ
รับทุน (วันที่รับวันที่สิ้นสุด)
กันยายน 2558 Dent58_2_2.2_1
- สิงหาคม
2559

กันยายน 2558
- สิงหาคม
2559

Dent58_2_2.2_2
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อ.ทพญ.ดร.ปิยพรรณา (จานวนเงิน 150000
พิทยชวาล 30(
บาท) 684/2558
บุคคลภายนอก)
3

4

5

6

7

8

9

รศ.ดร.นันทนา อรุณ
ฤกษ์ 100

การศึกษาทธิ์การสมาน
แผลของเซลล์ไฟโบรบลาส
เหงือกของสารบริสุทธิ์จาก
สารสกัดมังคุดใน
ห้องปฏิบัติการ 685/2558
ผศ.ทพญ.ดร.ปิยนารถ การพัฒนาเครื่องมือจัดฟัน
เอกวรพจน์ 100
แบบติดแน่นให้มี
คุณสมบัติในการต้านเชื้อ
แบคทีเรีย
อ.ทพญ.กุลนันทน์
การศึกษาเปรียบเทียบ
ดารงวุฒิ 100
ลักษณะพื้นผิวและความ
ทนแรงอัดของไบโอเดน
ทีนที่มีอัตราส่วนน้าต่อผง
แตกต่างกัน
อ.ทพญ.ดร.จารุมา
ปริมาณของโปรตีนชนิดที
ศักดิ์ดี 100
จีเอฟเบต้าในผนังคลอง
รากฟันของฟันแท้ที่มีการ
เจริญไม่สมบูรณ์
เปรียบเทียบกับฟันแท้ที่มี
การเจริญสมบูรณ์
รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์
การศึกษาเปรียบเทียบถึง
รังสิยานนท์ 60
ประสิทธิภาพของเวลส
รศ.ทพญ.ดร.สิริบังอร โคปและสีย้อมโทลูอิดีนบลู
พิบูลนิยม 40
เพื่อช่วยในการตรวจและ
วินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็ง
และรอยโรคมะเร็งในช่อง
ปาก (งบ100,000 บาท)
ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมล
ความแนบสนิทขอบของ
จิตต์ 100
วัสดุกลุม่ แคลเซียมซิลเิ กต
เมื่อใช้ในรูปแบบฟันปลาย
รากเปิดและอุดย้อนปลาย
รากฟัน
ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะ การกระจายความเค้นใน
ชน 100
คลองรากฟันรูปอักษรซี
เมื่อมีการบูรณะแบบต่างๆ

135,000

660,000

กันยายน 2558
- สิงหาคม
2559

Dent58_2_2.2_3

พฤศจิกายน
2558 - ตุลาคม
2559

Dent58_2_2.2_4

60,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_5
-มิถุนายน2560

50,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_6
-มิถุนายน2560

60,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_7
-มิถุนายน2560

165,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_8
-มิถุนายน2560

50,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_9
-มิถุนายน2560
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ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต์ 3 มิติ
10

11

12

13

14

ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา
เอี่ยมจิรกุล 100

การเปลีย่ นแปลง
เสถียรภาพเชิงมิติของวัสดุ
พิมพ์ปากชนิดโพลิไวนิล
ไซลอคเซน และชนิดโพลิ
ไวนิลไซลอคเซนอีเทอร์
เมื่อนาไปแช่น้ายาฆ่าเชื้อ
สามชนิด
ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์ การแสดงออกของพรอส
เยาว์ฟ้า 50
ตาแกลนดินอีทู รีเซปเตอร์
รศ.ทพญ.ดร.นิรดา
แอคติเวเตอร์ออฟนิวเคลีย
ธเนศวร 50
แฟคเตอร์แคปปาบีไลแกน
และออสที่โอโปรทีจีริน ใน
เซลล์กระดูกจากกระดูก
เบ้าฟันมนุษย์ เมื่อถูก
กระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซค
คาไรด์
ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์ การเปรียบเทียบ
เยาว์ฟ้า 100
ประสิทธิภาพของ
Waveone® gold file
และ ProTaper®
Universal Retreatment
file ในการรื้อวัสดุอุด
คลองรากฟันชนิดกัตตา
เปอร์ชา
ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะ การรั่วซึมของโบไวน์ ซีรั่ม
ชน 100
อัลบูมินของเรซินคอมโพ
สิต 3 ชนิด เมื่อใช้เป็นวัสดุ
บูรณะกึ่งถาวรในฟันรักษา
คลองรากฟัน
อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรี
ผลของเอชเอ็มจีบีวัน
สุวรรณฑา 50
และไลโพโปลีแซคคาไรค์
รศ.ทพญ.ดร.นิรดา
ของแอคกริเกติแบคเตอร์
ธเนศวร 20
แอคติโรมัยซิเทมโคมิ
อ.ทพญ.ชื่นชีวิต
แทนส์ต่อการแสดงออก
ทองศิริ 10
ของรีเซปเตอร์แอคติเว
อ.ทพญ.จามรี เสมา
เตอร์ออฟเอ็นเอฟแคบปา

65,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_10
-มิถุนายน2560

200,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_11
-มิถุนายน2560

42,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_12
-มิถุนายน2560

57,400

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_13
-มิถุนายน2560

200,000

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_14
-มิถุนายน2560
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10
รศ.ทพญ.ดร.ณรงค์
ศักดิ์ เหล่าศรีสิน 10
15

16

บีไลแกนและออสทีโอโปร
ทีเจรินในเซลล์สร้างเส้นใย
ของเหงือกและเซลล์เอ็น
ยึดปริทันต์มนุษย์
ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ การศึกษาความต้านทาน 126,000
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิ
ต่อการแตกหักของไทวิงส์
ดรอน 50
และความต้านทานต่อแรง
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์
เสียดทานบริเวณผิวร่อง
สมบุญธรรม 25
สาหรับยึดลวดดัดฟันของ
อ.ทพญ.ดร.ปิยพรรณา แบร็กเก็ตสาหรับงานทัน
พิทยชวาล 25
ตกรรมจัดฟัน ชนิด
(บุคคลภายนอก)
อลูมินัมออกไซด์(จานวน
เงิน 180000 บาท)
ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา การศึกษาความเป็นพิษต่อ 70,000
เอี่ยมจิรกุล 50
เซลล์ของฐานฟันเทียม
ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนา อะคริลิกที่เติมอนุภาคนา
รถ เอกวรพจน์ 50
โนเงิน

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_15
-มิถุนายน2560

กรกฎาคม 2559 Dent58_2_2.2_16
-มิถุนายน2560

1,455,400

660,000

หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน
โดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
180,000.00 บาท/คน

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

2,115,400

55

38,461.80

✘

คะแนน
1.07

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O)
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีจานวนอาจารย์ประจานับรวมที่ลาศึกษาต่อ จานวน
65 คน โดยมีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 25 ชิ้น คิดเป็นร้อยละของ 31.07 ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 2.58 คะแนน
ข้อมูลประกอบการคานวณผลงานวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ผลงานวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ลาดับที่
1

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
 - จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
- จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
- จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
2
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ
3
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนา
เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก ประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบัตร
4
5

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่ อก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน วารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1

ค่าน้าหนัก

จานวน
ชิ้นงานในปี
การศึกษา
2557

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
(ชิ้นงาน)
0.2
0.2

65
65
55
10
0

(ชิ้นงาน)
0.4

0

0

0.4
(ชิ้นงาน)
0.6

1
3

0.4
1.8

(ชิ้นงาน)
0.8

15

12

0

0

42

ผลงานวิจยั ของอาจารย์และนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ลาดับที่
6

- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ.
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธสัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผานเกณฑการขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

ค่าน้าหนัก

จานวน
ชิ้นงานในปี
การศึกษา
2557

ผลรวม
ถ่วง
น้าหนัก

6

6

25

20.20

(ชิ้นงาน)
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

รายการหลักฐาน :
2.3.1 รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ปีการศึกษา 2558
- รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 (Dent58_2.3_0)
5.2 รายชือ่ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ในปี 2558
ลาดับ
ที่

ชื่อบทความวิจยั ฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) ที่
ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่
(ไทย/อังกฤษ)

ชื่อเจ้าของผลงาน
และผูร้ ว่ ม

1

รายงานผู้ป่วย : Oral Non
Hodgkin’s Lymphoma

2

อุปกรณ์ควบคุมกากับท่าทาง
การทางานและเก็บข้อมูล
ท่าทางการทางานไร้สาย
การเปรียบเทียบความต้านทาน อุษณีย์ ปึงไพบูลย์, ภาวิณีย์
ต่อการแตกหักของฟันรักษา
ปฏิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน,
รากที่มีขนาดคลองรากฟัน
นิศากร เวศย์วิริยะกูล
กว้างมาก (ผนังคลองรากฟัน
บาง) เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์
จานวนต่างๆ กัน

3

กรองทิพย์ เสกธีระ, ไกรสร
ทรัพยะโตษก,
สรสัณห์ รังสิยานนท์,
ไพศาล บุญสะกันต์,
พรสวรรค์ ธนธรวงศ์

ชื่อการประชุมวิชาการวันเดือน-ปี
สถานที/่ จังหวัด/ประเทศทีจ่ ดั
หรือชื่อวารสาร วันเดือนปีที่
เผยแพร่
วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 หน้า
188-195
อนุสิทธิบัตร ออกให้ 20 สิงหาคม
2558 หมดอายุ 16 ธนวาคม 2562

หลักฐาน

รหัสเอกสาร

ณ ปี 2558 ยัง
ไม่เข้าฐาน TCI
และเข้าฐานTCI
ในปี 2559
อนุสิทธิบัตร

Dent58_2_2.3_1

วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
TCI กลุ่ม 2
โรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ปีที่ 7 ฉบับที่ 13
มกราคม-มิถุนายน 2558 หน้า 76-87

Dent58_2_2.3_2
Dent58_2_2.3_3
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5

6
7

8

9

10

11
12
13

14

Royal jelly promotes the
viability and proliferation
of periodontal ligament
fibroblasts in an In Vitro
tooth avulsion simulation
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบภายหลัง
การผ่าตัดฟันกรามล่างซี่ที่สาม
คุด
ผลของสารหน่วงการแข็งตัวต่อ
ลักษณะการไหลของวัสดุพิมพ์
พอลิอีเทอร์
การยอมรับของทันตแพทย์
สาขาปริทันตวิทยาต่อแปรงสี
ฟัน ปลายเรียวแหลมในการใช้
สาหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์
อักเสบ
การศึกษาเปรียบเทียบถึง
ประสิทธิภาพของวิธีการเสริม
ทางคลินิกเพื่อช่วยในการตรวจ
และวินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็ง
และรอยโรคมะเร็งในช่องปาก
ความรู้และความคิดเห็นต่อการ
นอนกัดฟันของผู้ปว่ ยทันตก
รรม คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษานาร่องเรื่องความ
ต้านทานการแตกหักของฟันซึ่ง
ผ่าน การรักษารากฟันที่สร้าง
เฟอร์รูลด้วยเรซินคอมโพสิต
เทคนิคการพิมพ์แบบเฉพาะ
ส่วน(Review articles)
การยึดติดระหว่างเรซินและ
เซรามิก(Review articles)
การเปรียบเทียบลักษณะทาง
จุลพยาธิวิทยาของเส้นใย
คอลลาเจนในเนื้อเยื่อรอบตัว
ฟันกรามล่างซี่ที่สามคุดกับ
โอกาสในการเกิดเนื้องอกหรือ
ถุงน้าโดยใช้สีย้อมพิโครซิเรีย
สเรดร่วมกับกล้องจุลทรรศน์
ชนิดโพลาไรซ์
การยึดเกาะของเซลล์เอ็นยึด
ปริทันต์มนุษย์บนผิวรากฟันที่

Marnisa Sricholpech1 ,
Duangporn Srisupabh2

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล ปี
ที่ 35 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม เมษายน 2558 หน้า 47-56

TCI กลุ่ม 2

Dent58_2_2.3_4

กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร ศิ
ริวรรณ ส่งวัฒนา

วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล ปีที่29 หน้า 20-33
พ.ศ.2558

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_5

ณปภา เอี่ยมจิรกุล

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 11-18

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_6

สวลี แสงเขียว, ณรงค์ศักดิ์
เหล่าศรีสิน

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 30-48

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_7

สรสัณห์ รังสิยานนท์, สิริ
บังอร พิบูลนิยม โขวิฑูลกิจ,
สินีภัทร ตลึงจิต, เปี่ยมกมล
วัชโรทยางกูร

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 49-67

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_8

ฟ้าใส ภู่เกียรติ

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 68-80

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_9

อุษณีย์ ปึงไพบูลย์, วรินทร์
ทองเนรมิตรชัย

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 81-93

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_10

ธยาตรี สกุลไทย, ธีรชัย ลิมป์ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
ลาวัณย์
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 94-106 TCI กลุ่ม 1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
ศศกร รพีธนธร, ณปภา
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หน้า 107เอี่ยมจิรกุล
115
TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_11
Dent58_2_2.3_12
Dent58_2_2.3_13

ศิริวรรณ ส่งวัฒนา, สรสัณห์
รังสิยานนท์, มานิสา ศรีชล
เพ็ชร์
กุญชร เกิดมณี, ณรงค์ศักดิ์
เหล่าศรีสิน

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 หน้า 12-26
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 หน้า 38-48

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_14
TCI กลุ่ม 1
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15

16

17
18

19

ได้รับ การขูดด้วยเครื่องขูดอัล
ตราโซนิกส์และฉายเลเซอร์
14Er,Cr:YSGG
รอยรั่วระดับจุลภาคของเดือย
ฟันเส้นใยสาเร็จรูปเมื่อยึดด้วย
วัสดุทาแกนฟันแบบบ่มด้วย
แสงร่วมกับบ่มเองและเรซิน
ซีเมนต์ที่มีการปรับสภาพ
พื้นผิวแบบกรดกัดรวม
ทฤษฎีและแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่น
ตอนต้น
การปลูกฟันโดยตั้งใจ

A comparison of the
push-out bond strength
between dual
polymerized composite
core build- up and totaletched resin luting
cement for prefabricated
fiber posts
Hepatitis B Virus
Serological Profiles among
Dental Healthcare
Workers and Students in
Thai Dental School

Dent58_2_2.3_15

ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย์

21

22

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_16
ณัฐวุธ แก้วสุทธา, อังศินันท์
อินทรกาแหง, พัชรี ดวง
จันทร์
อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า, ชุ
ตินันท์ ย้อยนวล
Maytinee
Vivathanasittiphong,
Teerahai Limlawan,
Napapa Aimjirakul

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 หน้า 87-100 TCI กลุ่ม 1
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 หน้า 101111
TCI กลุ่ม 1

Patrayu Taebunpakul
Piamkamon
Vacharotayangul
Surapoom
Klawsirirojana
Bhornsawan
Thanathornwong,
Siriwan Suebnukarn
Orapin Ajcharanukul
Bruce Matthews

Dent58_2_2.3_17
Dent58_2_2.3_18

CU Dent J. Vol 38, No 3 (2015):
September-December 2015
229-242

20
The Improvement of
Dental Posture Using
Personalized Biofeedback
Effects of bleaching on
laser Doppler blood-flow
signals recorded from
human teeth in vitro.
Nutri-jelly may improve
quality of life and
decrease tube feeding
demand in head and neck
cancer patients

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558 หน้า 63-86

TCI กลุ่ม 1

Dent58_2_2.3_19
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ปีที่ 65
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ.
2558 หน้า 181-188

TCI กลุ่ม 1
SJR Q3 ,
Dent58_2_2.3_20
Studies in Health Technology
http://www.nc
and Informatics 2015;216:756bi.nlm.nih.gov
60.
/pubmed/
Archives of Oral Biology Volume ScienceDirect Dent58_2_2.3_21
60, Issue 10, October 2015,
Pages 1471–1473

Dunyaporn
Support Care Cancer (2015)
Trachootham &
23:1421–1430
Wasinee Songkaew &
Buakhao Hongsachum &
Chodchoi Wattana &
Nanchaporn
Changkluengdee &
Jandanee Karapoch &

http://www.nc Dent58_2_2.3_22
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/
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23

24

25

Sureerat
Thirdsuttironnapumi &
Ekapop Meennuch &
Chonsanee Klaitong &
Tanadej Sinthusek &
Aroonwan Lam-ubol
Higher prevalence of oral Piamkamon
human papillomavirus
Vacharotayangula,1, *,
infection in HIV-positive
Sorasun Rungsiyanonta,
than HIV-negative Thai
Aroonwan Lammen and women
ubola,Tippawan
Pankamb, Piyanee
Rodbamrungb,
Supawadee
Naorungrojc,Nittaya
Phanuphakb
Influence of oral
Supranee Dalodom,
moisturizing jelly as a
Aroonwan Lam-ubol,
saliva substitute for the
Sutha
relief of xerostomia in
Jeanmaneechotechai,
elderly patients with
Lalana Takamfoo,
hypertension and
Watanyoo Intachai,
diabetes mellitus
Kochaporn Duangchada,
Buakhao
Hongsachum,Panitnart
Kanjanatiwat,Piamkamo
n Vacharotayangul,
Dunyaporn
Trachootham,
Autophagy Inhibition by
Rujiraporn Pitaksalee •
Caffeine Increases Toxicity Yupin Sanvarinda •
of Methamphetamine in
Theerin Sinchai • Pantip
SH-SY5Y Neuroblastoma
Sanvarinda •
Cell Line
Anusorn Thampithak •
Nattinee Jantaratnotai •
Surawat Jariyawat •
Patoomratana Tuchinda
• Piyarat Govitrapong •
Pimtip Sanvarinda

ScienceDirect

Dent58_2_2.3_23

Geriatric Nursing Volume 37,
ScienceDirect
Issue 2, March–April 2016, Pages
101–109

Dent58_2_2.3_24

Cancer Epidemiology
Volume 39, Issue 6, December
2015, Pages 917–922

Neurotox Res (2015) 27:421–429 http://www.nc Dent58_2_2.3_25
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/255
88864
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

60.00 ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

20.20

65.00

31.07

✘

คะแนน

2.59

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1 จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีทสี่ อดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชีว้ ดั
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมและเสนอกรรมการประจาคณะเพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
ผลการดาเนินการ
1.1 ความสอดคล้องกับความต้องการสังคม
หน่วยงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดทาแผนบริการวิชาการฯ ประจาปี ที่
สอดคล้องกับความต้องการสังคม โดย
1.1.1 การให้บริการในพื้นที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร : ได้ศกึ ษาข้อมูลปัญหาเบื้องต้นจาก
แบบสอบถามเรื่องความต้องการในการรับการรักษาทางทันตกรรม เพื่อนามาประกอบการ
จัดทาแผนงานประจาปีของโครงการบริการวิชาการฯ สรุปผลการสารวจ ปัญหาสุขภาพช่อง
ปากของประชาชนในการมารับการรักษาทางทันตกรรม
ในช่วงวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 จากแบบสอบถามที่มีผู้ตอบ จานวน 490 คน เป็นเพศชาย 193
คนและเพศหญิง 297 คน อายุระหว่าง 18 - 74 ปี พบว่า พบว่า ประชาชนผู้มารับการรักษาที่คณะทันต
แพทยศาสตร์ ส่วนใหญ่ ทราบว่าตนเองมีฟันผุในช่องปาก (ร้อยละ 78.3) และเหตุผลที่เลือกมารับการรักษา
เนื่องจาก ใกล้ภูมิลาเนาและสถานที่ทางาน ร้อยละ 69.4
จากการสัมภาษณ์ตัวแทนประชากรในชุมชน เขตวัฒนา และ ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จากแบบสอบถามที่มีผู้สัมภาษณ์ ในส่วนของความต้องการบุคลากรทางทันต
กรรม พบว่า คนที่เคยรับบริการที่คณะฯ เคยมารับการรักษากับคลินิกการเรียนการสอน และอยากให้คณะฯจัด
ให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า และยังไม่เห็นความสาคัญของการรักษาสุขภาพช่องปาก มักปล่อยให้มี
อาการก่อน ถึงค่อยมารับการรักษา (dent_58_3_1.1.1_1 แบบสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน
ในการมารับการรักษาทางทันตกรรม จากการสารวจเบื้องต้น ประจาปีการศึกษา 2558)
ทางโรงพยาบาลทันตกรรม ภายใต้การดาเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ จึงได้จัดบริการฟัน
เทียมพระราชทาน ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุ
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยไม่คิดมูลค่า และจัดบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ณ คณะทันตแพทยศาสตร์
มศว จานวน 2 ครั้งในปีการศึกษา 2558 คือในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และในวันที่ 1 เมษายน 2559 เพื่อ
ให้บริการทางทันตกรรมตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และชุมชน
โดยรอบ (dent_5858_3_1.1.1_2 บันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดบริการฟันเทียมพระราชทาน ระบบประกัน
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สุขภาพถ้วนหน้า dent_5858_3_1.1.1_3 ตารางการจัดกิจกรรมการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปี
การศึกษา 2558 แสดงการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ เนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2558
และการจัดบริการทันตกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ใน
วันที่ 1 เมษายน 2559)
1.1.2 การให้บริการในพื้นที่ในจังหวัดนครนายก
จากเอกสาร “ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของชุมชน ในพื้นที่เป้าหมาย ปี 2556 อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก และ อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” โดย อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวักกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ) พบว่าปัญหาพื้นฐานและความต้องการของชุมชนทางด้านสุขภาพ อาเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก นั้น มีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 95.28 และยังคงมีประชาชนมีอาการปวดฟันถึง ร้อย
ละ 32.57 (dent_58_3_1.1.2_1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ)
โรงพยาบาลทันตกรรม จึงได้จัดบริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก
จานวน 2 ครั้ง ณ วัดวังปลาจีด อ. เมือง จ. นครนายก โดยมีผู้รับบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 465 ราย และที่
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ผู้รับบริการทันตกรรมทั้งสิ้น 556 ราย และจัดโครงการ คืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย เพื่อ
ให้บริการฟันเทียมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก จานวน 10 ราย ซึ่งเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง (dent_58_3_1.1.2_2(1) สรุปโครงการทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 2559 dent_57_3_1.1.2_2(2) สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะทันต
แพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558)
นอกจากนี้ ทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ได้ให้บริการวิชาการฯ ตามการร้องขอจากชุมชน ดังปรากฏในหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัด
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากชุมชนที่มีความต้องการการบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ (dent_58__3_1.1.3_1
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่จากชุมชนที่มีความต้องการการบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่จากชุมชนในพื้นที่ต่างๆ )
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1.2 มีกาหนดตัวบ่งชีว้ ดั ความสาเร็จในระดับแผนงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการ
ประจาคณะอนุมัติ
มีกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนงานบริการวิชาการฯในการจัดทาแผนงานบริการวิชาการ
ฯ ประจาปีการศึกษา 2558
หน่วยงานบริการวิชาการมีแผนการดาเนินงาน และได้นาเสนอแผนต่อที่ประชุมกรรมการคณะทันต
แพทยศาสตร์ พิจารณา ครั้งที่ 5/2558 ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ (dent_58_3_1.2_1
แผนปฏิบัติการและแผนดาเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เพื่อให้
คณะกรรมการประจาคณะอนุมัติ )
1.โครงการบริการทันตกรรมเพื่อการเรียนการสอน
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน โดย
ให้บริการทางวิชาการควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร ได้
ดาเนินการต่อเนื่องตลอดทุกปีการศึกษาตั้งแต่ ปี 2541-ปัจจุบัน
2.โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เป็นการจัดบริการวิชาการโดยใช้งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ
งบประมาณจากภายนอก
ให้บริการโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ การ
ออกชุมชนเพื่อสารวจปัญหาและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่
- ทันตกรรมบริการ 1,2,3 เป็นการให้บริการวิชาการและบริการทันตกรรมควบคู่ไปกับการผลิต
บัณฑิตทันตแพทย์ในคลินิกการเรียนการสอน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร โดยคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
- ทันตกรรมบริการพิเศษ เป็นการให้บริการวิชาการและบริการทันตกรรมในคลินิก 2 โดยคิด
ค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม แห่ง ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร
- ทันตกรรมเคลื่อนที่ เป็นให้บริการวิชาการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยการประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ การออกชุมชนเพื่อสารวจปัญหาและจัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่ โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา โดยใช้
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณจากภายนอก ภายใต้
“โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
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รายการหลักฐาน
แบบสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนในการมา
รับการรักษาทางทันตกรรม
บันทึกความร่วมมือ เพื่อจัดบริการฟันเทียมพระราชทาน
dent_58_3_1.1.1_2
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ตารางการจัดกิจกรรมการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปี
การศึกษา 2558 แสดงการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่
เนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2558 และการ
dent_58_3_1.1.1_3
จัดบริการทันตกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1
เมษายน 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การ
dent_58_3_1.1.2_1 พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริ
เวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี
สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทันตกรรม
dent_58_3_1.1.2_2(1) พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ
2558
สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะฯ ปีการศึกษา
dent_58_3_1.1.2_2(2)
2557
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหน่วยทันตกรรม
dent_58_3_1.1.3_1 เคลื่อนที่จากชุมชนที่มีความต้องการการบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างๆ
dent_58_3_1.2_1
แผนปฎิบัติการและแผนดาเนินงานบริการวิชาการฯ คณะ
dent_58_3_1.1.1_1

1.1 ความสอดคล้องกับ
ความต้องการสังคม

1.2 มีกาหนดตัวบ่งชีว้ ดั
ความสาเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการ
แก่สงั คม และเสนอ
dent_58_3_1.2_2
กรรมการประจาคณะอนุมตั ิ

ทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
วาระการประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 5/ 2558 ในวันที่
วาระที่ 5.1 เรื่องพิจารณาแผนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมประจาปีการศึกษา 2558
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2 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
ผลการดาเนินการ
2.1 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ โดย ได้กาหนดประเด็นการบูรณาการ
การเรียนการสอนและงานวิจัย ดังนี้
1 ด้านความรู้และประสบการณ์ทีนิสิตได้รับ
1.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน
1.2 การร่วมกิจกรรม ทาให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น
1.3 ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง/การปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์
1.4 ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากตาราและการเรียนในชั้นเรียน
2.ด้านประโยชน์ที่นิสิตได้รับ
2.1สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
2.2 การร่วมโครงการทาให้เรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
2.3 การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การทางานเป็นขั้นตอน
3 ด้านความรู้และประสบการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการทีได้รับ
3.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
3.2 สามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการร่วมโรงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมทาให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคม
3.4 ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
ชุมชน/สังคม
3.5 สามารถนาความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
(dent_58_3_2.1_1 ประเด็นการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย ในแผนปฎิบัติการและแผน
ดาเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558)
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2.2 โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมประจาปีการศึกษา 2557 ได้เกิดผลต่อการพัฒนานิสติ ชุมชน หรือสังคม
ดังนี้
2.2.1 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการนาความรู้และ
ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการมาใช้บูรณาการกับ การเรียนการสอน ในรายวิชาทันตกรรมภาคสนาม
(ททท 612) โดยเน้นการเรียนรู้จากพื้นที่จริง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและตั้งโจทย์กับประชาชนและแกนนาใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงและความยั่งยืน ดังนี้
2.2.1.1 ร่วมกับโรงพยาบาลองครักษ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลองครักษ์ จ.
นครนายก จัดโครงการ “Puzzle Soap” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้
โดยเน้นให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความสาคัญของการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง
การใช้สบู่ร่วมด้วย เพื่อสุขอนามัยที่ดีและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากมือที่เป็นพาหะการนาเชื้อโรคเข้า
สู่ร่างกาย เช่น โรค มือ เท้าปาก และโรคไข้หวัด เป็นต้น
2.2.1.2 ร่วมกับโรงพยาบาลปากพลี จัดโครงการ “ช้อนชา ลาเค็ม” เพื่อให้ประชาชนบ้าน
หนองหัวปลิง มีความรู้และความเข้าใจในการบริโภคอาหารรสเค็มที่มีเกลือ (โซเดียม) ที่ถูกต้อง
สามารถนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิต
สูง
2.2.1.3 ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนา จัดทาโครงการ “ขวดเทพ” เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้
ในการบริหารร่างกายอย่างง่าย สามารถทาได้ที่บ้าน และเป็นสัญลักษณ์มาตรตวงแทนช้อนชา เพื่อตวง
ปริมาณ เกลือและน้าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน ร่วมกับการจัดทาคู่มือการดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องต้น และตารางบันทึกข้อมูลสุขภาพ ให้แก่ อสม.ในพื้นที่
นิสิตทันตแพทย์มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม และประชาชนมีความรู้ทันตสุขศึกษาและ
การดูแลช่องปากด้วยตัวเองความเพิ่มขึ้น (dent_58__3_2.1.1_1 แบบประเมินความสาเร็จของ
การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทันกรรมภาคสนามและการบริการวิชาการฯ)
ประเมินการบูรณาการกับด้านการเรียนการสอน รายวิชา ททค 739 ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง จานวน
4 หน่วยกิต สาหรับนิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาโท ลักษณะของการบูรณาการ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตก
รรมประดิษฐ์ ได้นานิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาโท ร่วมบริการวิชาการ ในโครงการ “คืนรอยยิ้ม” โดย ได้ร่วมบริการ
วิชาการโดยเป็นผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูลในการตรวจช่องปาก และเป็นผู้ช่วยการเตรียมช่องปากเพื่อใส่ฟันปลอม
และการแก้ไขฟันปลอมเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถนาไปใช้งานทดแทนฟันที่เสียไป นิสิตหลังปริญญา ได้เรียนรู้วิธีการ
ทางานทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน และ ได้เรียนรู้ระบบการทางาน ของหน่วยทันตกรรม
53

เคลื่อนที่ งานบริการวิชาการ และ นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ (dent_58__3_2.1.1_2 แบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ การเรียนการสอนวิชา
ทคก 739 และการบริการวิชาการฯ)
2.2.2 งานบริการวิชาการเพื่อสังคมประจาปีการศึกษา 2558 ได้มีการนาความรู้และประสบการณ์ จาก
การบริการวิชาการมาใช้ใน งานวิจัย ดังนี้ "Prevalence of Dysglycemia and Its Associated Risk
Factors in Thai Dental Patients" by Tantipoj, Chanita; Sakoolnamarka, Serena ; Supaamornkul, Sirirak; Lohsoonthorn, Vitool; Deerochanawong, Chaicharn ; Khovidhunkit,
Siribangon ; Hiransuthikul, Narin, ในวารสาร Journal of Public Health Dentistry. ส่วนของงาน
ทันตกรรมบริการ 1,2,3 ซึ่งเป็นการให้บริการวิชาการและบริการทันตกรรมควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิต
ทันตแพทย์ในคลินิกการเรียนการสอน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (งานวิจัยอ.ศิริวรรณ)
2.2.3 นอกจากนี้ งานบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีการศึกษา 2558 ได้เกิดผลต่อการ ชุมชน หรือ
สังคม ดังได้แสดงตามหนังสือขอบคุณจากชุมชนที่ส่งถึงคณะฯ พร้อมทั้งเกิดกิจกรรมพัฒนากระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยตนเองของชุมชนต่างๆ (dent_58_3_2.1.3_1 หนังสือขอบคุณจากชุมชน และรายงาน
กิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพของชุมชน ภายหลังการรับบริการวิชาการจากคณะฯ)
รายการหลักฐาน
2. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คม มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม
2.1 โครงการบริการ
ประเด็นการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย ในแผน
วิชาการแก่สงั คม มีการ
dent_58_3_2.1_1
ปฎิบัติการและแผนดาเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันต
จัดทาแผนการใช้
แพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ประโยชน์
แบบฟอร์ม/แบบประเมิน/ผลสรุปแบบประเมินการบูรณาการ
dent_58_3_2.1.1_1
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชา ททค 739
2.2 โครงการบริการ
ประมวลการสอนวิชา ทคก 739 วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง ปี
วิชาการแก่สงั คม
dent_58_3_2.1.1_2
การศึกษา 2557
ประจาปีการศึกษา
2557 ได้เกิดผล ต่อ
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระ
dent_58_3_2.1.1_3
การพัฒนานิสติ ชุมชน
เจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม คืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย
หรือสังคม
แบบประเมินความสาเร็จของการบูรณาการ การเรียนการสอน
dent_58_3_2.2.1_4
วิชา ทคก 739 และการบริการวิชาการฯ
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dent_58_3_2.2_1
dent_58_3_2.2_2
dent_58_3_2.2.3_1

เอกสารตีพิมพ์งานวิจัย Journal of Public Health Dentistry.
เอกสารตีพิมพ์งานวิจัย วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล
หนังสือขอบคุณ จากชุมชน และรายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ทันตสุขภาพของชุมชน ภายหลังการรับบริการวิชาการจาก
คณะฯ

3. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการทีบ่ ริการแบบให้เปล่า
ผลการดาเนินการ
จากข้อ 1 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็น โครงการบริการแบบ
ให้เปล่า มีรูปแบบของประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่
การออกชุมชนเพื่อสารวจปัญหาและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่ โดยกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้งบประมาณจาก งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณจากภายนอก ดังปรากฏในหนังสือขอบคุณจากชุมชน
(dent_58_3_3_1หนังสือขอบคุณ การบริการวิชาการฯ แบบให้เปล่าจากชุมชน)
รายการหลักฐาน
dent_58_3_3_1

หนังสือขอบคุณ การบริการวิชาการเพื่อสังคมแบบให้เปล่าจากชุมชน

4 ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการ ดังนี้
เมื่อสิ้ น สุ ด ปี ก ารศึกษา ได้แจ้ งสรุป ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ ของหน่ วยบริการวิช าการเพื่ อสั งคม
ประจาปีการศึกษา 2557 ในการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ วาระที่ 5.1.3 สรุปผลการดาเนินงานหน่วย
บริการวิชาการเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประจาคณะเสนอให้ “การบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2558 เน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว รวมทั้ง
ขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวม”
(dent_58_3_4_1รายงานการประชุ ม คณะกรรมการคณะครั้ ง ที่ 5.1.3 dent_57_3_4_2 สรุ ป ผลการ
ดาเนินงานหน่วยบริการวิชาการเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2557)
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และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 ได้แจ้งสรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของหน่วยบริการวิชาการเพื่อสังคม
ประจาปีการศึกษา 2558 ในการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ ที่ 4.6.1 สรุปผลการดาเนินงานหน่วย
บริการวิชาการฯ ปีการศึกษา2558 โดยคณะกรรมการประจาคณะเสนอให้ “ในปีการศึกษา 2559 ยังคงควร
เน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกโดยเพิ่มจานวนให้ผ้สูงอายุในชุมชนเข้าถึง
บริการมากขึ้น รวมถึงทันตกรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน และงานทันตกรรม
ให้แก่ประชาชนในชุมชนในเขตรอบๆ มศว รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวม” (dent_58_3_4_3 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 4/2558 ใน
วันที่ วาระที่ dent_57_3_4_4 สรุปผลการดาเนินงานหน่วยบริการวิชาการเพื่อสังคมปีการศึกษา 2558)
รายการหลักฐาน
4.ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชีข้ องแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ1 และนาเสนอกรรมการ
ประจาคณะพิจารณา
dent_58_3_4_1 วาระการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 4/2557 ในวันที่ 9
เมษายน 2557 วาระที่ 5.1.1 สรุปผลการดาเนินงานหน่วยบริการ
วิชาการเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2556 และรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อรับข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
dent_58_3_4_2 สรุปโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา
2557
dent_58_3_4_3 วาระการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ สรุปผลการดาเนินงาน
หน่วยบริการวิชาการปีการศึกษา2558 และรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อรับข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง
dent_58_3_ _4

สรุปโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ
2558

ปีการศึกษา

5 .นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้ บริการวิชาการสังคม
ผลการดาเนินการ
ได้นาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2557 ที่คณะกรรมการประจาคณะเสนอให้ “การบริการวิชาการในปีการศึกษา 2558 เน้น
เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว รวมทั้งขยายงานทันตกรรม
ป้องกันในรูปแบบต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวมในการจัดทาแผน
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โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา 2558 โดยโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรม ตามข้อเสนอแนะดังนี้
1) เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก
- กิจกรรมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย ให้บริการฟื้นฟูสภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุใน อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน – 11 มิถุนายน 2558
2) ขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์
รวม
- กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ เพื่อ พัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม ร่วมกันชุมชนในจังหวัดนครนายก โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากชุมชนเอง ให้
ชุมชนร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน และ ร่วมกันคิดโครงการต่างๆ ที่ชุมชน
เป็นผู้คิดและลงมือร่วมกันทากิจกรรม ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
- ห น่ วยทั น ต กรรม เคลื่ อน ที่ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารต รวจฟั น ทั น ต กรรม ป้ องกั น แล ะ
ทันตกรรมอื่นๆแก่นักเรียนในโรงเรียน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ด้อยโอกาสนอกเหนือจากที่
กล่าวมา
ได้นาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ในปี
การศึกษา 2558 ที่คณะกรรมการประจาคณะเสนอให้ “ในปีการศึกษา 2559 ยังคงควรเน้นเป้าหมายการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกโดยเพิ่มจานวนให้ผ้สูงอายุในชุมชนเข้าถึงบริการมากขึ้น และ
เน้นทันตกรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน และงานทันตกรรมให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนในเขตรอบๆ มศว รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
องค์รวม”
ในการจัดทาแผนโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา 2558 โดยโครงการหน่วยทัน
ตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรม ตามข้อเสนอแนะดังนี้
1) เน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกโดยเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายให้
เข้าถึงบริการมากขึ้น
2) เน้นทันตกรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน
และงานทันตกรรมให้แก่
ประชาชนในชุมชนในเขตรอบๆ มศว รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวม
กิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการวิชาการ ให้ความรู้ บริการตรวจฟัน ในชุมชน ส่งต่อมารับ
บริการทันตกรรมแก่นักเรียน และประชาชนทั่วไป มารับการรักษา ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
(dent_58_3_5_1 แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา 2557
dent_58_3_5_2 แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา 2557 ฉบับ
ปรับปรุง) dent_58_3_5_3 ร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ
ปีการศึกษา 2559)
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รายการหลักฐาน
5. นาผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
dent_58_3_5_1
dent_58_3_5_2
dent_58_3_5_3

แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ
ปีการศึกษา 2558
แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ
ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง)
ร่างโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม โครงการหน่วยทันตก
รรมพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2559

6. คณะมีสว่ นร่วมในการบริการวิชาการแก่สงั คมในระดับสถาบัน
ผลการดาเนินการ
คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ใน “โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บก. 8)” โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการฯ ในระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 93 ของอาจารย์ประจาคณะ ดังนี้
กิจกรรมที่1 กิจกรรมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย เป็นการให้บริการฟื้นฟูสภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุในจังหวัด
นครนายก ดาเนินการระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559 มีอาจารย์ประจาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 3 ราย
กิจกรรมที่2 กิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนในพื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรม 2.1 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจฟัน
อุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟันให้กับประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด นครนายก ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน 2559 มีอาจารย์ประจาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 28 ราย
กิจกรรมที่ 2 .2 หน่วยทันตกรรมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะทันแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีอาจารย์ประจาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 54 ราย
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
ร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอน มีอาจารย์ประจาเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 2 ราย
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กิจกรรมที่ 4 จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม ณ.อาเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์ประจาเข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 13 ราย
(dent_58_3_6_1 รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (บก. 8) ประจาปีการศึกษา 2558)
รายการหลักฐาน
dent_58_3_6_1

รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บก. 8) ประจาปี
การศึกษา 2558

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี
ปีการศึกษา
ผูร้ บั ผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เบอร์โทรศัพท์ 0814554602
ผูร้ ายงานผล
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต
เบอร์โทรศัพท์ 0814554602
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มีหน้าที่วาง
แผนการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2558 ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีอนุกรรมการในการจัดกิจกรรมแต่
ละโครงการแยกย่อยอีกที
รายการหลักฐาน
Dent_58_4.1_1.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
Dent_58_4.1_1.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้ครู)
Dent_58_4.1_1.3 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
Dent_58_4.1_1.4 แผนการจัดกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2558
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชีว้ ดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทัง้ จัดสรรงบประมาณเพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่
1.
ส่งเสริม เผยแพร่และคงไว้ซึ่งศิลปะอันดีงาม
2.
นิสิตมีจิตสานึกและความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม
3.
บุคลกรมีจิตสานึกและความเข้าในในศิลปะวัฒนธรรม
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วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
1. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซงึ่
ศิลปะอันดีงาม

KPI
คณะให้ความสาคัญโดยการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะวัฒนธรรมขึ้นภายในองค์กร

ค่าเป้าหมาย
จานวนกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรกั ษณ์
และส่งสริมทางศิลปะวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 3 โครงการ

2. นิสติ มีจติ สานึกและความเข้าใจใน จานวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจัด
เรือ่ งศิลปะวัฒนธรรม
ขึน้

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู และ
เสื้อกาวน์คณ
ุ ธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของจานวนนิสิต

การประเมินความมีจิตสานึกและความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรมของนิสิต

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตสานึก และเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม
อยู่ในระดับ มาก (คะแนนระดับ 4)

3. บุคลากรมีจติ สานึกและความ
เข้าใจในเรือ่ งศิลปะวัฒนธรรม

จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
จัดขึ้น
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนบุคลากร
การประเมินความมีจิตสานึกและความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรมของนิสิต

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตสานึก และเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม
อยู่ในระดับ มาก (คะแนนระดับ 4)

รายการหลักฐาน
Dent_58_4.1_2.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
Dent_58_4.1_2.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้ครู)
Dent_58_4.1_2.3 โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
Dent_58_4.1_2.4 แผนการจัดกิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2558
3. กากับติดตามให้ มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรม เพื่อความ
สะดวกในการดาเนินการและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนกลยุทธที่กาหนดไว้
(Dent_58_4.1_3.1)
ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการดาเนินกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว จานวน 3 โครงการ
1) โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2558
2) โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู) จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2558
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3) โครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดขึ้นในวันที่ กรกฎาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559
โดยโครงการทั้งหมดจะมีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่ายบริหาร
เป็นผู้รับผิดชอบติดตามการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยก่อนจัดกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการนาเรื่อง
โครงการที่จะจัดเสนอต่อประชุมกรรมการคณะฯล่วงหน้า เพื่อให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตและภาควิชา
ต่างๆ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม และทาการประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงภายในลิฟท์
โดยสารในคณะฯ เพื่อแจ้งให้ทราบทั่วกัน
รายการหลักฐาน
Dent_58_4.1_3.1 ปฏิทินการจัดโครงการทางศิลปะวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ทวี่ ดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
การดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดทาการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจาปีการศึกษา 2558
รูปแบบ KPI ดังรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรม

KPI

ค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

1. ส่งเสริม เผยแพร่ คณะให้ความสาคัญ
และคงไว้ซงึ่ ศิลปะอันดี โดยการจัดกิจกรรม
งาม
ทางศิลปะวัฒนธรรม
ขึ้นภายในองค์กร

จานวนกิจกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษณ์ และ
ส่งสริมทาง
ศิลปะวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 3 โครงการ

คณะจัดกิจกรรมที่
แสดงถึงการอนุรักษณ์
และส่งสริมทาง
ศิลปะวัฒนธรรม
จานวน 3 โครงการ

2. นิสติ มีจติ สานึกและ จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
ความเข้าใจในเรือ่ ง
กิจกรรมที่คณะจัดขึ้น
ศิลปะวัฒนธรรม

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม จานวนนิสิตที่เข้าร่วม
วันไหว้ครู และเสื้อกาวน์ กิจกรรมเท่ากับร้อยละ
คุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อย 100
ละ 80 ของจานวนนิสิต

การประเมินความมี
จิตสานึกและความ
เข้าใจในศิลปะและ
วัฒนะธรรมของนิสติ

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินความมีจิตสานึก
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
และเข้าใจใน
ประเมินอยู่ในระดับ
ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ใน
100
ระดับ มาก (คะแนน
ระดับ 4)

ใน

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
บรรลุผลสาเร็จ

บรรลุผลสาเร็จ

บรรลุผลสาเร็จ

62

วัตถุประสงค์ในการจัด
กิจกรรม

KPI

ค่าเป้าหมาย

3. บุคลากรมีจติ สานึก จานวนบุคลากรที่เข้า มีบุคลากรเข้าร่วม
และความเข้าใจใน
ร่วมกิจกรรมที่คณะจัด โครงการ
เรือ่ งศิลปะวัฒนธรรม ขึ้น
ศิลปะวัฒนธรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของจานวนบุคลากร
การประเมินความมี
จิตสานึกและความ
เข้าใจในศิลปะและ
วัฒนะธรรมของนิสติ

ผลการดาเนินงาน
จานวนของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการเท่ากับ
ร้อยละ 80

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินความมีจิตสานึก
ประเมินอยู่ในระดับ 4
และเข้าใจใน
ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับ มาก (คะแนน
ระดับ 4)

ผลสาเร็จตาม
เป้าหมาย
บรรลุผลสาเร็จ

บรรลุผลสาเร็จ

รายการหลักฐาน
Dent_58_4.1_4.1 ผลการประเมินโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
Dent_58_4.1_4.2 ผลการประเมินโครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู)
Dent_58_4.1_4.3 ผลการประเมินโครงการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5 .นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินการ
จากผลการประเมิน แผนการจัดกิจ กรรมทางศิลปะวัฒ นะธรรม พบว่ากลุ่มอาจารย์ยังมีการเข้าร่วม
โครงการทานุบารุงศิลปะวัฒนธรรมในบางกิจกรรมไม่มากนัก เช่น กิจกรรมแต่งกายชุดไทยในวันจันทร์และศุกร์
เป็นต้น
รายการหลักฐาน
Dent_58_4.1_5.1 แผนการจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ประจาปีการศึกษา 2559
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์และบุคลากร
มีการเผยแพร่ภาพการดาเนินงานโครงการทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลายช่องทาง
a. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_58_4.1_6.1)
b. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางแอฟพริเคชั่นเฟสบุค SWUDAS (Dent_58_4.1_6.2)
c. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร (Dent_58_4.1_6.3)
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รายการหลักฐาน
Dent_58_4.1_6.1 หน้าเพจการแผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเวปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์
Dent_58_4.1_6.2 หน้าเพจการแผยแพร่กิจกรรมผ่านทางแอฟพริเคชั่นเฟสบุค SWUDAS
Dent_58_4.1_6.3 ภาพการ เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ
ผลการดาเนินการ
- ไม่มผี ลการดาเนินการ ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย
6.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
ผลการดาเนินงาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะทั น ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ
โรฒ ได้ กาหนดใช้ แ ผนกลยุ ท ธ์ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์ ประจาปี – 25572560 (1.1) ซึ่งสอดคล้อง
กั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒต่ อ มาฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา
มหาวิทยาลั ยศรีนคริ นทรวิ โรฒ ได้นาผลการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ฯ เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานตามแผนฯ พร้อมทั้งเสนอให้ทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและ
พั ฒ นาจึ งได้ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งแผนและสรุป เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารตามแผนยุ ท ธศาสตร์ 15 ปี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553-2567 (1.2) ดังนั้นเพื่อให้ แผนกลยุทธ์ของคณะทันต
แพทยศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทันสมัย
และทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนให้หน่วยงานมีการ
ดาเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม คณะทันตแพทยศาสตร์ หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร
ประจาคณะฯ จึงได้กาหนดจัดประชุมทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนดาเนินการในปีงบประมาณ 2560-2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (1.3)
และได้มีการวิเคราะห์ข้อมู ล SWOT คือ Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats
ของคณะฯ (1.4) เพื่อน าข้อมูล มาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (1.5) และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ.
2553-2567 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1.6) ซึ่งในการปรับปรุงแผนนี้ได้มีผู้บริหาร ตัวแทนจาก
ภาควิชาฯ และตัวแทนจากแต่ละกลุ่มงานในคณะฯ เข้าร่วมประชุมด้วย (1.7)
นอกจากนี้ คณะฯได้ ท าการทบทวนแผนกลยุท ธ์ท างการเงิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
2554-2557 (1.8) โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ ทางการเงินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2561 (1.9) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และได้ทาการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558 (1.10) ครบทั้ง 4
พันธกิจของคณะฯ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะ
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และวัฒนธรรม โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และได้นาเสนอเพื่อรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่
5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 (1.11) และได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปี
สู่หน่วยงานย่อยและบุคลากรผ่านทางหัวหน้าภาควิชาฯ และผู้อานวยการสานักงานคณบดี
สาหรับการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ได้นาเสนอรายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ (1.13) และมีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ในรอบปี การศึกษา 2558 (1.17) โดยนาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อ
พิ จ ารณาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2559 (1.18) และได้ น าข้ อ คิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจาคณะฯ ซึ่งเสนอให้มีการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และหรือเพิ่มการจัดโครงการที่สนับสนุนทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของ
คณะฯ ต่อไป
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
Dent_1.1_1.1
Dent_1.1_1.2
Dent_1.1_1.3
Dent_1.1_1.4
Dent_1.1_1.5
Dent_1.1_1.6
Dent_1.1_1.7
Dent_1.1_1.8
Dent_1.1_1.9
Dent_1.1_1.10
Dent_1.1_1.11
Dent_1.1_1.12

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนกลยุทธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ประจาปี 2557-2560
แผนปฎิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(พ.ศ.2553-2567)
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินการในปีงบประมาณ 2558-2560
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ปี 2558
วิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ.2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ใบลงนามผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2558-2560
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี พ.ศ.2554-2557
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจาปี พ.ศ.2558-2561
แผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ.2558
โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนดาเนินการในปีงบประมาณ 2558-2560
ในวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2558
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Dent_1.1_1.13
Dent_1.1_1.14
Dent_1.1_1.15
Dent_1.1_1.16
Dent_1.1_1.17
Dent_1.1_1.18
Dent_1.1_1.19

รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ ประจาปี
2558 ครั้งที่ 1
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม พ.ศ. 2558.
รายงานการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ ประจาปี
2558 ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2558.
รายงานการประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี
พ.ศ.2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่
19 เมษายน พ.ศ.2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่
19 เมษายน 2559

2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน
ปัจจุบันการคานวณต้นทุนต่อผลผลิต เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการดาเนินการวางแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐ
โดยให้มีการกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (2.1) ที่ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา (2.2) และ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร(2.3) การแสดงผลสัดส่วนค่าใช้จ่าย (2.4) เพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรมีการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต (2.5) วิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (2.6) ตลอดจน
โอกาสในการแข่งขัน(2.7) สาหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ได้ดาเนินการคานวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (2.8) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด
2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้
สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสู ตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน)
2.1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 288,000/4,171,577.75 = 0.06
2.1.2 ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า ทั น ต ก ร ร ม ค ลิ นิ ก เท่ า กั บ
60,000/779,349.16 = 0.07
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2.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ
120,000/1,137,428.46 = 0.10
2.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ
120,000/351,141.11 = 0.34
ซึ่ งทั้ ง 4 หลั ก สู ต รของคณะทั นตแพทยศาสตร์ มี ค่ า สั ด ส่ ว นของค่ า ธรรมเนี ย ม
การศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย(คน) น้อยกว่า 1 จึงยังไม่คุ้มค่า
ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุนต่อหน่วย (คน)
2.1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ -3,883.577.75
2.1.2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ -719,349.16
2.1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ -1,017,428.46
2.1.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ -231,141.11
ซึ่ งทั้ ง 4 หลั ก สู ต รของคณะทั นตแพทยศาสตร์ มี ผ ลต่ างระหว่างค่ าธรรมเนี ย ม
การศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย(คน) น้อยกว่า 0 จึงยังไม่คุ้มค่า
2.2 มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต ดังนี้
ตารางที่ 1 การแสดงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต จาแนกเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
หลักสูตร
ต้นทุนต่อหน่วย(คน) ต้นทุนต่อหน่วย(คน) ของ
ผลเปรียบเทียบ
ของ ทันตฯ มศว
ทันตฯ มน. (คูเ่ ทียบ)
สูง/ต่ากว่า คูเ่ ทียบ
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
4,171,577.75
699,776.30
สูงกว่าคู่เทียบ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
779,349.16
0
สาขาทันตกรรมคลินกิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1,137,428.46
0
สาขาทันตกรรมคลินกิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
351,141.11
273,197.95
สูงกว่าคู่เทียบ
สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
(แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง)
ผลการวิเคราะห์
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น 4,171,577.75 ล้านบาท สาหรับคู่
เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) เป็น 699,776.30 บาท ผลเปรียบเทียบเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย
(คน) สูงกว่าคู่เทียบ อย่างไรก็ตาม ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ชดั เจนว่า มศว ไม่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแต่ละ
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สถาบัน มีความแตกต่างกันหลายด้าน อาทิ ด้านงบประมาณ ด้านจานวนนิสติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิธกี าร
คานวณในการคิดต้นทุนต่อหน่วย
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก โดย มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น 779,349.16
บาท สาหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตร จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ
3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก โดย มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน)
เป็น 1,137,428.46 บาท คู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตร จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น
351,141.11 บาท สาหรับคูเ่ ทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) 273,197.95 บาท ผลเปรียบเทียบ
เห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) สูงกว่าคู่เทียบ บ่งชี้วา่ มศว มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป น้อยกว่า มน.
2.3 มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนด เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 685,671.18 ล้านบาท
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ 138,153.53 บาท
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ 0 บาท
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ 0 บาท
ตารางที่ 2 แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ
หลักสูตร
จานวน
ต้นทุนรวม
ผลการ
จานวนบัณฑิต
ต้นทุนรวม
ผลการ
บัณฑิตที่
(มศว)
วิเคราะห์
ทีส่ าเร็จ
(มน.)
วิเคราะห์(มน.)
สาเร็จ
(มศว)
การศึกษา
การศึกษาปี
ปี 2558 (มน.)
2558 (มศว)
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
59
37,157,620 629,078
52
209,485,034.10 4,028,558.34
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
13
1,649,626 126,894 ไม่เปิดหลักสูตร
ไม่มี
0
สาขาทันตกรรมคลินกิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ยังไม่สาเร็จ 1,171,718
ไม่มี
ไม่เปิดหลักสูตร
ไม่มี
0
สาขาทันตกรรมคลินกิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ยังไม่สาเร็จ
84,337
ไม่มี
1
3,529,717.57 3,529,717.57
สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
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ผลการวิเคราะห์
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศว มีต้นทุนรวมเป็น 37,157,620 ล้านบาท หารด้วย จานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปี 2558 จานวน 59 คน ผลคานวณเป็น 629,790 ล้านบาท ซึ่ง คู่เทียบคือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีตน้ ทุนรวม 209,485,034.10 ล้านบาท หารด้วยจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปี 2558 เป็น 52 คน ผลคานวณเป็น 4,028,558.34 ล้านบาท ซึ่ง มศว มีค่าคานวณน้อย
กว่า คูเ่ ทียบ จึงมีต้นทุนประสิทธิผลดีกว่าคู่เทียบ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก มศว มีต้นทุนรวมเป็น 1,649,626 บาท หารด้วย
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปี 2558 จานวน 13 คน ผลคานวณเป็น 126,894 บาท ซึ่ง คู่เทียบคือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว จึงไม่มีผลคานวณ
3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก มศว มีต้นทุนรวมเป็น 1,171,718
ล้านบาท หารด้วย จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปี 2558 ไม่มี จึงไม่มีผลคานวณ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป มีต้นทุนรวมเป็น 84,337 บาท หารด้วย จานวน
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปี 2558 จานวน 0 คน ผลคานวณเป็น 0 บาท ซึ่งคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
(มน.) มีต้นทุนรวมเป็น 3,529,717.57 ล้านบาท บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปี 2558 จานวน 1 คน ผล
คานวณเป็น 3,529,717.57 ล้านบาท ดังนัน้ ผลการวิเคราะห์หาต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา
จึงยังบ่งชี้ไม่ชัดเจนถึงความไม่มีประสิทธิผลของบัณฑิต
5. ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตจานวนนิสิตที่มีงานทา เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จานวนบัณฑิตที่มี
งานทาในปีการศึกษานั้นๆ โดยค่าที่คานวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทาเท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จานวนบัณฑิตที่มี
งานทาในปีการศึกษานั้นๆ โดยค่าที่คานวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ.
1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 629,790 ล้านบาท
2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ 126,894 บาท
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ 0 บาท
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ 0 บาท
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ตารางที่ 3 แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา เปรียบเทียบกับคู่เทียบ
หลักสูตร
จานวนบัณฑิต ต้นทุนรวม ผลวิเคราะห์ จานวนบัณฑิต ต้นทุนรวม(มน.)
ที่มงี านทาปี
(มศว)
ที่มงี านทาปี
2557 มศว
2557 มน.
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทันตกรรมคลินกิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทันตกรรมคลินกิ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ทันตกรรมทัว่ ไป

ผลวิเคราะห์

59
13

37,157,620
1,649,626

685,671.18
138,153.53

52
ไม่เปิดหลักสูตร

209,485,034.10
ไม่มี

4,028,558.34
-

ยังไม่สาเร็จ

1,171,718

ไม่มี

ไม่เปิดหลักสูตร

ไม่มี

-

ยังไม่สาเร็จ

84,337

ไม่มี

1

3,529,717.57

3,529,717.57

ผลการวิเคราะห์
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มศว คานวณโดยต้นทุนรวมเป็น 37,157,620 ล้านบาท หารด้วย
จานวนบัณฑิตที่มีงานทา จานวน 59 คน ผลคานวณเป็น 629,790 ล้านบาท ซึ่ง คู่เทียบคือ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม 209,485,034.10 ล้านบาท หารด้วยจานวนบัณฑิตที่มีงานทา เป็น 59 คน ผล
คานวณเป็น 4,028,558.34 ล้านบาท ซึ่ง มศว มีค่าคานวณน้อยกว่า คู่เทียบ จึงมีต้นทุนประสิทธิผลดีกว่า
คู่เทียบ
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก มศว มีต้นทุนรวมเป็น 1,649,626 ล้านบาท
หารด้วย จานวนบัณฑิตที่มีงานทา จานวน 13 คน ผลคานวณเป็น 126,894 บาท ซึ่ง คู่เทียบคือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว จึงไม่มีผลคานวณ
3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก มศว มีต้นทุนรวมเป็น 1,171,718
ล้านบาท หารด้วย จานวนบัณฑิตมีงานทา ซึ่งยังไม่มี จึงไม่มีผลคานวณ ส่วนคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว จึงไม่มีผลคานวณเช่นกัน
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป มีต้นทุนรวมเป็น 84,337 บาท หารด้วย
จานวนบัณฑิตที่มีงานทา โดยในปีการศึกษา 2558 ยังไม่มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา จึงไม่มีผลคานวณ
สาหรับคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวมเป็น 3,529,717.57 ล้านบาท บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาในปี 2558 จานวน 1 คน ผลคานวณเป็น 3,529,717.57 ล้านบาท ดังนั้นผลการวิเคราะห์หา
ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา จึงยังบ่งชี้ไม่ชัดเจนถึงความไม่มีประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานทา
2.4 มีการนาผลการวิเคราะห์ข้อ 2.1-2.3 เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อพิจารณา
(วาระที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559)
รองคณบดีฝ่ ายวางแผนพัฒ นาและประกันคุณ ภาพได้นาเสนอการวิเคราะห์ ต้นทุนต่อ
หน่วยคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อใช้ในการวางแผนผลิตบัณฑิตทันต
แพทย์ในจานวนที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้เป็นพื้นฐานในการ
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คานวณต้นทุน ซึ่งได้ดาเนินการคานวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีที่มหาวิทยาลัยกาหนด สามารถ
คานวณต้นทุน การผลิตบั ณฑิตแต่ละหลักสูตรได้ตามรายละเอียดข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามเสนอ
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
Dent_2.1_2.1
Dent_2.1_2.2
Dent_2.1_2.3
Dent_2.1_2.4
Dent_2.1_2.5
Dent_2.1_2.6
Dent_2.1_2.7
Dent_2.1_2.8

รายการเอกสารหลักฐาน
รายงานต้นทุนรวมในลักษณะ Full Cost
ตารางค่าใช้จ่ายรายวิชา
ตารางค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร
ตารางแสดงผลสัดส่วนค่าใช้จ่าย
ตารางแสดงผลประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต
ตารางแสดงผลประสิทธิผลการผลิตบัณฑิต
แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระดับหลักสูตร
เอกสารรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย

3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ทสี่ ง่ ผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับ
ความเสีย่ งลดลงจากเดิม
ผลการดาเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารโรงพยาบาล
ทันตกรรม ผู้และอานวยการสานักงานคณบดี เป็นคณะกรรมการอานวยการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในระดับคณะ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3 ท่านของแต่ละหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร
ของคณะฯ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร
คณะกรรมการอานวยการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ มีบทบาทหน้าที่
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะทันตแพทยศาสตร์
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุประเด็นความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย หรือล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา
3. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2
4. จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและควบคุมให้มีการดาเนินการตามแผน
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5. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจา
คณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. นาผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจาคณะฯ ไปใช้ในการปรับ
แผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุประเด็นความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย หรือล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานระดับหลักสูตร
2. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 1
3. จัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและควบคุมให้มีการดาเนินการตามแผน
4. ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะทันต
แพทยศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. นาผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะฯ ไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงระดับหลักสูตร
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะทางาน ดังนี้
1. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

เป็นที่ปรึกษา

2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ

เป็นประธานกรรมการ

3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เป็นกรรมการ

4. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

เป็นกรรมการ

5. รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม

เป็นกรรมการ

6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์

เป็นกรรมการ

7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต

เป็นกรรมการ

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

เป็นกรรมการ

9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม

เป็นกรรมการ

10. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายการรักษา

เป็นกรรมการ
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11. รองผู้อานวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายสนับสนุนการรักษา

เป็นกรรมการ

12. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์

เป็นกรรมการ

13. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป

เป็นกรรมการ

14. หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา

เป็นกรรมการ

15. หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก

เป็นกรรมการ

16. หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน
17. ผู้อานวยการสานักงานคณบดี

เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ

(Dent_5.1_3.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ 2559)
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ทาการวิเคราะห์ และระบุ
ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามบริบทของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้พิจารณานาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ ครั้งที่ 6/2558 ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ และระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยการใช้ Mind Map และหรือ แผนผังก้างปลา
และเสนอว่าควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเป็นผลมาจากกระบวนการประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตรด้วย (Dent_5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่
6/2558) ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงสาหรับรอบปีงบประมาณ 2559 (Dent_5.1_3.3 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2558) โดยในปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการฯ ได้สรุปประเด็นความเสี่ยงได้ทั้งหมด 6 ประเด็น ซึ่งสามารถแจกแจงเป็นความเสี่ยงด้านต่างๆ
ได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ 3 ประเด็น
1.1 นิสิตไม่ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์การได้รับใบประกอบวิชาชีพ
จากทันตแพทยสภา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยมีการกาหนดเกณฑ์จานวน
งานขั้นต่า ที่นิสิตต้องทาก่อนจบการศึกษา
1.2 อาจารย์ในคณะฯ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย
1.3 สืบเนื่องจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ทาให้คณะฯ มีอุปสรรคในการเปิดหลักสูตรใหม่ เนื่องจาก
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จานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่เหมาะสมในการเป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีจากัด
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 1 ประเด็น
2.1 การสูญหายของแบบบันทึกการรักษาผู้ป่วยของนิสิตทันตแพทย์ ซึ่งใช้ในการรับใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน 2 ประเด็น
3.1 อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ มีแนวโน้มที่จะลาออกจากราชการ ทาให้แผนพัฒนากาลัง
อาจารย์ของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
3.2 ผู้ป่วยลื่นล้มในคลินิกทันตกรรมระหว่างการเข้าทาการรักษาในคลินิก
คณะกรรมการฯ ได้ทาการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงข้างต้น และจัดลาดับ
ความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็น ดังแสดงในเอกสารประกอบ (Dent_5.1_3.4 RM 1
การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในคณะฯ และปัจจัย
ภายนอกคณะฯ หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ ใน
ลักษณะแผนผังวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง (Mind Map) (Dent_5.1_3.5 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุ
ของความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559)
คณะกรรมการฯ ได้ทาการคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เพื่อจัดทาแผน
บริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 ดังแสดงในเอกสารประกอบ
(Dent_5.1_3.6 RM 2 แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559)
และมีการดาเนินการตามแผน โดยในแต่ละประเด็นความเสี่ยงนั้นได้มีการกาหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
สาคัญ หรือ Key Risk Indicator (KRI) ซึง่ แต่ละฝ่ายทีร่ บั ผิดชอบต้องมีการกาหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อเก็บ
ข้อมูลตาม KRI ของประเด็นความเสี่ยงนั้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง เป็นระยะตามช่วงเวลาที่กาหนด เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ทาการรวบรวมข้อมูลการ
ดาเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประจา
คณะฯ (Dent_5.1_3.7 แบบ ปย.2 การรายงานผลการดาเนินการควบคุมภายใน คณะทันต
แพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน) และนาส่งหน่วยควบคุม
ภายใน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป
ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามตัวชี้วัด (KRI) ที่กาหนดและรายงานผลต่อคณะ
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กรรมประจาคณะ เพื่อพิจารณา จานวน 2 ครั้ง (Dent_5.1_3.7 รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (ปย.2) รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน, Dent_5.1_3.8 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 4/2559, Dent_5.1_3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะครั้งที่ 7/2559)
โดยในการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะ
กรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. แผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 นั้น มีประเด็นความเสี่ยงที่มาจากคณะกรรมการระดับ
หลักสูตรน้อยมาก จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร เสนอประเด็นนี้
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และทาการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงที่
จาเป็นต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป
2. เนื่องจากโรงพยาบาลทันตกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านความเสี่ยงของโรงพยาบาล
อีกชุดหนึ่งแยกต่างหากจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ จึงเสนอให้ รอง
ผู้อานวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการรักษา ทาหน้าที่เป็นผู้แทนของโรงพยาบาล เพื่อนาประเด็นความ
เสี่ยงที่ประเมินแล้วว่า มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ ด้วย
ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้นาข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมและได้ข้อสรุปว่าสาหรับการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณต่อไป ขอให้
อ.ทพ.วรชน นาประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก ของโรงพยาบาลทันตก
รรมเข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อระบุเป็นประเด็น
ความเสี่ยงของคณะฯ และขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร
เสนอประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทาการวิเคราะห์ร่วมกัน เพื่อระบุประเด็น
ความเสี่ยงที่จาเป็นต้องบริหารจัดการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ เพื่อระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ ด้วย (Dent_5.1_3.9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2559)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
Dent_5.1_3.1
Dent_5.1_3.2
Dent_5.1_3.3

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน คณะทันต
แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่
5/2558
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Dent_5.1_3.4
Dent_5.1_3.5
Dent_5.1_3.6

Dent_5.1_3.8

การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง
แผนผังวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2559
แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2559
แบบ ปย.2 การรายงานผลการดาเนินการควบคุมภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 4/2559

Dent_5.1_3.9

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะครั้งที่ 7/2559

Dent_5.1_3.7

รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่
3/2559

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
ผลการดาเนินการ
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการกาหนดนโยบายในการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ คารับรองการปฏิบัติงาน ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มีการนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ 2557 มาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ 2558 และได้มี
การติดตามแผนการปฏิบัติงาน และติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์เป็นประจาในการประชุมกรรมการคณะฯ ส่งผลให้การดาเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลสาเร็จเป็นอย่างดี โดยได้มีการติดตามการดาเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจา
คณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อ 13 ตุลาคม 2558 (Dent_5.1_4.1.1)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายใน
คณะให้มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในและประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี
(Dent_5.1_4.2.1 และ Dent_5.1_4.2.1) นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีมีการควบคุมและ
ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัด และคุ้มค่า โดยจะมีการแจ้ง
รายงานทางการเงินทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่องในที่ประชุมกรรมการคณะฯ ในทุกเดือน (Dent_5.1_4.2.2)
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3. หลักการตอบสนอง Responsiveness) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธ
กิจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มที่มีความ
หลากหลายได้เป็นอย่างดี อาทิ การพัฒนาหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการทางด้านการประกอบวิชาชีพและสังคมของผู้ใช้บัณฑิตและของนิสิตอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน โดยผลการประเมินความพึงพอใจนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ พ.ศ.
2558 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ซึ่งแสดงว่าคณะทันตแพทยศาสตร์สามารถผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพ
และตรงความต้องการของสังคม (Dent_5.1_4.3.1)
ทั้งนี้ นอกจากพันธะกิจด้านการเรียนการสอนแล้ว คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้มีการ
ให้บริการทางการรักษาทางทันตกรรมให้กับผู้ป่วย ทั้งในส่วนโครงการบริการทันตกรรม และส่วน
พันธะกิจด้านบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการให้บริการทางการรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ป่วยในถิ่น
ทุรกันดารต่างๆ เช่น จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครนายก รวมถึงการออกหน่วยยังประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกด้วย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวผู้เข้ารับบริการต่างมีความพึงพอใจใน
ระดับสูง (Dent_5.1_4.3.2)
4. หลักภาระความรับผิดชอบ (Accountability) คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ตระหนักถึงภาระความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่กาหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของ
ชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการดาเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผล
สาเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ซึ่งผลการ
รายงานผลการสารวจบัณฑิตที่ได้งานทา และผลการประเมินบัณฑิตทันตแพทย์ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี (Dent_5.1_4.4.1)สาหรับด้านพันธะกิจด้านการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการ
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่สังคมและชุมชน เช่น การนาไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย และการนาไปใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัย และการนาไปใช้ในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อย่างมากมาย อันเป็นการสะท้อนการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
เป็นลาดับของคณะฯ (Dent_5.1_4.4.2) รวมถึง การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นแบบอย่างที่ดี ดังที่ในปี พ.ศ. 2558 มีอาจารย์ในคณะฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในะดับ
ประเทศ โดยมีคณาจารย์ได้รับรางวัลทันตแพทย์รุ่นใหม่ที่โดดเด่น จากคณะกรรมการทันตแพทยสภา
วาระที่ 7 (Dent_5.1_4.4.3)
5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการรายงานสถานภาพทาง การเงิน
ผลการดาเนินการโครงการบริการทันตกรรม และผลการดาเนินงานต่างๆของคณะฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะเป็นประจาทุกเดือน (Dent_5.1_4.2.2) นอกจากนั้น ในการดาเนินการ
ต่างๆของคณะฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งจะมีตัวแทนจากภาควิชาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อความ
โปร่งใสในการบริหารงาน เช่น กรรมการประหยัดพลังงาน ก็ได้ตัวแทนจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาควิชา และ
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สานักงานเลขานุการคณะ มาเป็นคณะกรรมการ (Dent_5.1_4.5.1) ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูล
องค์กรอย่างเปิดเผย เช่น การติดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และบนเวบไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
อย่างสะดวก และมีความโปร่งใส และยุติธรรม
6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีการให้ผู้แทน
คณาจารย์ประจาหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในการประชุมกรรมการคณะทุกครั้ง โดยมีการแต่งตั้งใน
คณะกรรมการชุดต่างๆและประชุมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะกรรมการกรรมการบริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน เช่น e-mail หรือ facebook
ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารอย่างมีส่วนร่วมต่างๆ (Dent_5.1_4.6.1)
7. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการกระจาย
อานาจไปยังรองคณบดีฝ่ายต่างๆให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอานาจให้ผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ มีอานาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ
การบริหารงานบุคคล การบริหารพันธกิจต่างๆ (Dent_5.1_4.7.1) (Dent_5.1_4.7.2)
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการใช้อานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ยึดตามระเบียบและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในกรณีมีข้อ
ร้องเรียน คณะฯก็มีการดาเนินการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตาม พรบ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (Dent_5.1_4.8.1)
9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของคณะ โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะทุกคน
อย่างเท่าเทียม ไม่มีการแบ่งแยก เช่น การส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง
เช่น การลาศึกษาต่อ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ เช่น สิทธิการลดหย่อนค่า
รักษาพยาบาลของบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_5.1_4.9.1) การใช้ห้องวิจัย เป็นต้น
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการโดย
มุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลักการของการมีส่วนร่วมทางความคิดซึ่งกันและกัน โดยมีกระบวนการหา
ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานทั้งจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และบุคลากรของคณะ โดยเปิดโอกาสให้
บุคลากรของคณะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ทั้งการประชุม
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คณะกรรมการประจาคณะ การรับฟังข้อเสนอแนะจากที่ประชุม/สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพื่อ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากรภายในคณะ/
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปีนี้ คณะฯได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ วิชาการ ประจาปี 2559 เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25
- 27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และราวินทรา บีช
รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี ขึ้นเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร
ในคณะทันตแพทยศาสตร์ี (Dent_5.1_4.10.1)
รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
Dent_5.1_4.1.1

รายการเอกสารหลักฐาน
วาระการประชุมกรรมการคณะเพื่อติดตามแผนแผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ 2558
เดือน 10/2558

Dent_5.1_4.2.1 ปย1 ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน พ.ศ. 2558
Dent_5.1_4.2.2 ปย2 ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายใน พ.ศ. 2558
Dent_5.1_4.2.2 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ เดือน 10/2558 ถึง 4/2559 วาระรายงานทางการเงิน
Dent_5.1_4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจนายจ้างผู้ใช้บัณฑิตทันตแพทย์ พ.ศ. 2558
Dent_5.1_4.3.2 รายงานสรุปโครงการออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
Dent_5.1_4.4.1 ผลการสารวจบัณฑิตที่ได้งานทา และผลการประเมินบัณฑิตทันตแพทย์ในปี พ.ศ. 2558
Dent_5.1_4.4.2 สรุปรายงานการวิจัยของคณาจารย์ ปี พ.ศ 2558
Dent_5.1_4.4.3 คณาจารย์ได้รับรางวัลทันตแพทย์รุ่นใหม่ที่โดดเด่น จากคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระที่ 7
Dent_5.1_4.5.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะทันตแพทยศาสตร์
Dent_5.1_4.6.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน
Dent_5.1_4.7.1

คาสั่งแต่งตั้งรองคณบดี_การมอบอานาจหรือแต่งตั้งให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆมีอานาจในการ
บริหารคณะกรรมการชุดต่างๆ

Dent_5.1_4.7.2 การมอบอานาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา
Dent_5.1_4.8.1 พรบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

80

Dent_5.1_4.9.1 สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล
Dent_5.1_4.10.1 โครงการสัมมนาคณะ ประจาปี พ.ศ 2559
5. ค้นหาแนวปฏิบตั ทิ ี่ดจี ากความรูท้ งั้ ทีม่ ีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มปี ระสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรูอ้ นื่ ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ านจริง
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (Dent_5.1_5.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์)
ขึ้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้บริหารคณะฯ ร่วมเป็นคณะทางาน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณบดี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1. วิเคราะห์ความต้องการและจัดทาแผนการจัดการความรู้ของคณะทันตแพทยศาสตร์
2. ติดตาม รายงานผลการดาเนินการ และประเมินผลการจัดการความรู้ตามแผน
3. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานจริง
4. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและนาไปปฏิบัติ
คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เพื่อจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2558–2562 (Dent_5.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครัง้ ที่ 1/2558) โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของคณะฯ และครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย รวมทั้งมีการกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้องกัน ดังนี้
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วิสยั ทัศน์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรต้นแบบทางด้านการบริหารจัดการความรู้
พันธกิจ
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรคณะฯ
เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในคณะทั้งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
2. ส่งเสริมให้มีการนากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน และภารกิจอื่นๆ ของคณะ
3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ประจา
(รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบ Dent_5.1_5.3 แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558-2562)
ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการตามแผนการจัดการความรู้ โดยได้เชิญวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดคือ
คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ จานวน 4 โครงการ ดังนี้
1) โครงการจัดการความรูใ้ นด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับ
ทันตแพทย์”
จัดในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 14 เวลา 13.00-16.00 น.
โครงการนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ให้นิสิตทันตแพทย์ และคณาจารย์ในคณะฯ สามารถเขียนบทความวิชาการภาษา
อังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้มากขึ้น
โดยคณะกรรมการฯ ได้เชิญ Dr. Alfredo Villarroel ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
เขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความวิจัย มาบรรยายและนาการฝึกปฏิบัติการการเขียน
บทความวิชาการภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ โดยมี
จานวนคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการถึง 80 คน
(Dent_5.1_5.4 โครงการจัดการความรูเ้ รื่อง การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์)
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2) โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศกึ ษาเรื่อง “การสอบรูปแบบ Objective Structured Clinical
Examination (OSCE)”
จัดในวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 14 เวลา 9.00-16.00 น.
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกข้อสอบรูปแบบ Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เนื่องจากทางศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศปท.) จะจัดการสอบในรูปแบบ
Objective
Structured Clinical Examination (OSCE) เพื่อใช้ในการประเมินนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 สาหรับการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึ งมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถออกข้อสอบรูปแบบ OSCE ได้อย่างเหมาะสม
โครงการนี้ ได้ รับ การตอบรั บ ดี มากจากทั้ งคณาจารย์ในคณะฯ และคณาจารย์จากคณะทั นตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการรวม 70 คน
(Dent_5.1_5.5 โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศกึ ษาเรือ่ ง การสอบรูปแบบ Objective Structured
Clinical Examination)
3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเรือ่ ง "การจัดทาตัวชีว้ ดั ผลสาเร็จของงานสนับสนุน วิชาการ"
จัดขึน้ ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา 13.00-16.00 น.
โครงการนีว้ ตั ถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง และเพื่อสามารถพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการแต่ละตาแหน่งที่ถูกต้องและครบถ้วน
(Dent_5.1_5.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการเรือ่ ง "การจัดทาตัวชีว้ ดั ผลสาเร็จของงานสนับสนุนวิชาการ")
4) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดย
การใช้ระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือ” จัดขึน้ ในวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ ราวินท
รา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการบริการ และ ให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการปรับปรุงงาน การ
ทดลอง การวัดผล และเพื่อให้บุคลากรสามารถนาไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้
(Dent_5.1_5.7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ ารบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เรือ่ ง “การปรับปรุงคุณภาพ
งานบริการโดยการใช้ระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือ”)
ในปีการศึกษา 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง “Update
Cariology in Dental School’s Curriculum” ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย
คือ คณาจารย์ในคณะฯ ซึ่งคณาจารย์ได้มีการนาความรู้ไปใช้ในปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนจริงในรายวิชา
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ททด 321 ทันตกรรมสาหรับเด็ก 1 และรายวิชาทันตกรรมหัตถการ (Dent_5.1_5.8 เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ททด 321, รายวิชาทันตกรรมหัตถการ )
คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ทาการรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดโครงการในปีนี้เป็นเอกสาร และไฟล์เอกสาร และได้ทาการเผยแพร่สู่บุคลากรในคณะฯ ผ่านทางเวปไซท์
ฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และนาไปใช้ได้โดยสะดวก
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ติดตามผลจากการที่คณาจารย์นาองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีไป
ใช้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการนาไปปฏิบัติ โดยผลจากการติดตามพบว่า
1) คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับ
ทันตแพทย์” นั้นได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ ทาให้เขียนได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ และมีรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
2) คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาเรื่อง “การสอบรูปแบบ Objective
Structured Clinical Examination (OSCE)” นั้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ
และการออกข้อสอบแบบ OSCE มากขึ้น แต่ยังไม่ได้นาความรู้ไปใช้ในการออกข้อสอบจริง
3) บุคลากรสายสนันสนุนที่เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทาตัวชี้วัดผลสาเร็จของ
งานสนับสนุน วิชาการ" สามารถนาความรู้ไปใช้ในการจัดทาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนเอง แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในลักษณะแผนปฏิบัติการ หรือแผนการทางานประจาปี
(Dent_5.1_5.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครัง้ ที่ 4/2559)
คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประเมินความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ที่
ผ่านมา พบว่า จากตัวบ่งชี้ (KPI) ของแผน 5 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุผลสาเร็จได้ 4 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงในตารางผล
การดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 (Dent_5.1_5.10 ผลการดาเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558, Dent_5.1_5.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่
4/2559) และได้รายงานผลการประเมินความสาเร็จของแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่
7/2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการจัดการความรู้ในระดับภาควิชาด้วย เนื่องจากในแต่
ละภาควิชามีการจัดการอบรม หรืออบรมเชิงปฏิบัติการอยู่อย่างสม่าเสมออยู่แล้ว จึงควรทาให้เป็นการจัดการ
ความรู้ไปด้วยโดยมีการสรุปองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีและทาการเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้นาไปใช้ ซึ่ง
จะทาให้เกิดประโยชน์มากขึ้น คณะกรรมการจัดการความรู้จะนาข้อเสนอแนะนี้ไปปรับใช้ในการดาเนินงานในปี
การศึกษา 2559 โดยจะประสานงานกับภาควิชาต่างๆ เพื่อจัดโครงการจัดการความรู้ร่วมกัน
(Dent_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2559, Dent_5.1_5.11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2559)
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
Dent_5.1_5.1
Dent_5.1_5.2
Dent_5.1_5.3
Dent_5.1_5.4
Dent_5.1_5.5
Dent_5.1_5.6
Dent_5.1_5.7
Dent_5.1_5.8
Dent_5.1_5.9
Dent_5.1_5.10
Dent_5.1_5.11
Dent_5.1_5.12

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558
แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562
โครงการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษสาหรับทันต
แพทย์
โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาเรื่อง การสอบรูปแบบ Objective
Structured Clinical Examination
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทาตัวชี้วัดผลสาเร็จของงานสนับสนุน
วิชาการ"
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดยใช้ระบบ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือ”
เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ททด 321
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2559
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 7/2559

6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการนา
ข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่แล้ว ที่ชี้ให้เห็นว่าคณะไม่มีแผนงานพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน มาแก้ไขปรับปรุงในปีนี้ โดยคณะได้ทาการประชุมเพื่อวางแผนจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพื่อใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2559-2563 โดยจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือ
วัฒนธรรมองค์กรของคณะ (Dent_5.1_6.1) ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีการระบุตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและนาเสนอต่อคณะกรรมการคณะในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 ก่อนนาไปดาเนินการ
(Dent_5.1_6.2)และมีการติดตามการดาเนินงานพร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นและติดตามแผนการดาเนินงานอีกครั้งในเดือน กรกฏาคม 2559 (Dent_5.1_6.3)

85

รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
Dent_5.1_6.1
Dent_5.1_6.2
Dent_5.1_6.3

รายการเอกสารหลักฐาน
แผนการพัฒนาบุคลากร
วาระกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร
วาระกรรมการประจาคณะเพื่อติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร

7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับพันธ
กิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ ด้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึง่ ของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยคณะกรรมการประจาคณะซึ่งนาโดยคณบดีได้
มีการกาหนดนโยบายซึ่งให้ความสาคัญมนการดาเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเสมอมา
(Dent_5.1_7.1 นโยบายการดาเนินงานของคณบดี) คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง (Dent_5.1_7.2 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงานด้านประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ ที่ครบถ้วน โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ประจาปี มีการติดตาม
และการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะและ
มหาวิทยาลัยตามกาหนดเวลามาโดยตลอด (Dent_5.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 5/2559, 7/2559) รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่กาหนดในระบบ CHE QA online
ทุกปีการศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2558 จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557 (Dent_5.1_7.4 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2558) โดยได้นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
มาพิจารณา จัดทาแผน และเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปีของคณะฯ
ดังแสดงในแผนกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี 2558-2560 และแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2558
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รายการหลักฐาน
รหัสเอกสาร
Dent_สกอ_5.1_7.1

รายการเอกสารหลักฐาน
นโยบายของคณบดี
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพและการบริหารความ
เสี่ยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 5/2559, 7/2559
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจาปีการศึกษา 2558
แผนกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี 2558-2560
แผนปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี 2558

Dent_สกอ_5.1_7.2
Dent_สกอ_5.1_7.3
Dent_สกอ_5.1_7.4
Dent_สกอ_5.1_7.5
Dent_สกอ_5.1_7.6
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6,7

7.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ

87

ตัวบ่งชี้ : สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการดาเนินงานทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีการจัด
โครงสร้างฝ่ายวิชาการเพื่อรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทัง้ มีการจัดระบบประกันคุณภาพเพื่อให้หลักสูตรสามารถดาเนินการได้และมีดาเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคู่มือการบริหารหลักสูตร Dent_58_5.2_1.1 โดยคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มีโครงสร้างของฝ่ายวิชาการ Dent_58_5.2_1.2 ดังนี้

รายการหลักฐาน
Dent_58_5.2_1.1 คู่มือการบริหารหลักสูตร
Dent_58_5.3_1.2 โครงสร้างการบริหารหลักสูตร
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2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
ผลการดาเนินการ
ทั้ง 4 หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรทาหน้าที่ในการกากับดูแลการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และเสนอต่อกรรมการคณะฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
โดยทุกหลักสูตร มีการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF 1-5 ครบทุกตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
โดย มคอ. 2 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555) ได้รับการรับรองจาก สกอ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา ส่วนรายวิชาที่เปิดสอนตาม หลักสูตร พ.ศ. 2553 ได้ทาการประเมินรายวิชา
โดยการจัดทาของผู้รับผิดชอบรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสุดปีการศึกษา
ซึง่ ขณะนี้ มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 ได้เสร็จสิ้นครบทุกหลักสูตร และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559
รายการหลักฐาน
Dent_58_5.2_2.1
Dent_58_5.2_2.2
Dent_58_5.2_2.3
Dent_58_5.2_2.4
Dent_58_5.2_2.5
Dent_58_5.2_2.6

คาสั่งคณะกรรมการบริหารวิชาการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น
การส่งอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าอมรมเพื่อนาความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน คนละ 4000 บาท ต่อปี
นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลั
กสูตร จากงบประมาณเงินรายได้ ดังนี้
 โครงการปฐมนิเทศนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา
4,000 บาท
 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
6,000 บาท
 โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
4,000 บาท
 โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษา
10,000 บาท
 โครงการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
32,000 บาท
 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม
36,600 บาท
 โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
15,000 บาท
 โครงการปัจฉิมนิเทศ
10,000 บาท
 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย(ไหว้ครู)
5,000 บาท
 โครงการแนะแนวนิสิตชดใช้ทุน
15,000 บาท
แผนปฏิบตั ิการประจาปีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2558
แผนดาเนินการ

งบประมาณ

โครงการอบรมทาง
ทันตแพทยศาสตร์
ศึกษา

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559
10,000 บาท

ปีการศึกษา
2558

รองคณบดีฝ่าย สาเร็จตามแผนงาน
โดยความร่วมมือกับ ศปท ในการจัด
วิชาการ

โครงการอบรมการใช้
Google document
เพื่อการทวนสอบ

ไม่ได้ขอ
งบประมาณ

ปีการศึกษา
2558

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบ
รูปแบบ OSCE เมื่อวันที่ 28 – 29
เมษายน 2559
รองคณบดีฝ่าย สาเร็จตามแผนงาน
ได้มีการจัด ‘โครงการแลกเปลี่ยนความรู้
วิชาการ
สู่แนวทางปฏิบัติที่มีในการจัดทาgoogle
document’ เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2559เพื่อฝึกการใช้google document

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ
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แผนดาเนินการ

งบประมาณ

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษา

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559
32,000 บาท

ปีการศึกษา
2558

โครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558
5,000 บาท
งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558
5,000 บาท
งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559
4,500 บาท

ภายใน
สิงหาคม
2558
10 สิงหาคม
2558

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ระดับ
บัณฑิตศึกษา
โครงการจัดการความรู้
ในด้านการผลิตบัณฑิต
เรื่อง “การเขียน
บทความภาษาอังกฤษ
สาหรับทันต
แพทยศาสตร์”

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ใหม่

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558
6,000 บาท
โครงการแนะแนวนิสิต งบประมาณเงิน
ชดใช้ทนุ
รายได้ ปี 2558
7,800 บาท
โครงการสืบสานศิลปะ งบประมาณเงิน
และวัฒนธรรมไทย
รายได้ ปี 2558
(ไหว้ครู)
5,000 บาท
โครงการเสื้อกาวน์
งบประมาณเงิน
คุณธรรม
รายได้ ปี 2559
46,300 บาท

10 มีนาคม
2559

ผูร้ บั ผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ แต่การทวนสอบ
ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการยังคง
เป็นดาเนินการเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่า
ทางภาควิชาฯ จะสามารถดาเนินการได้
เองในปีการศึกษา 2559
รองคณบดีฝ่าย สาเร็จตามแผนงาน
โดยมีการจัดโครงการพบอาจารย์ที่
วิชาการ
ปรึกษา 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 6,8,13
มกราคม 2559 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่
27-29 เมษายน 2559
รองคณบดีฝ่าย ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
วิชาการ

รองคณบดีฝ่าย สาเร็จตามแผนงาน
วิชาการ
รองคณบดีฝ่าย สาเร็จตามแผนงาน
โดยมีการจัดโครงการในวันที่ 10
วิชาการ
มีนาคม 2559 โดยการเชิญวิทยากร
เจ้าของภาษา Dr.Alfredo Villaroel มา
บรรยายเรื่อง “การเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ” ให้อาจารย์และนิสิตทันต
แพทย์ชั้นปีที่ 5 และ 6 ได้เข้าฟัง

7 สิงหาคม
2558

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
26 สิงหาคม ผู้ช่วยคณบดี
2558
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
3 กันยายน ผู้ช่วยคณบดี
2558
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
23 ธันวาคม ผู้ช่วยคณบดี
2558
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

สาเร็จตามแผนงาน

สาเร็จตามแผน

สาเร็จตามแผน

สาเร็จตามแผน
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แผนดาเนินการ

งบประมาณ

โครงการปัจฉิมนิเทศ

โครงการแสดงความ
ยินดีกับบัณฑิตใหม่

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ผูร้ บั ผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถดาเนินการได้สาเร็จ

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559
10,000 บาท

27 เมษายน
2559

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

สาเร็จตามแผน

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559
15,000 บาท

3 มิถุนายน
2559

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนิสิต

สาเร็จตามแผน

ในการจัดโครงการได้มีการบรรยาย
เรื่อง “Dental Safety Goals 2015” โดย
ทพญ.กุลยา รัตนปรีดากุล

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดย การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559
และมีรายงานผลการประเมินของทั้ง 4 หลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะทันต
แพทยศาสตร์ ครั้งที่7/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (Dent_58_5.2_4.1) โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรดังต่อไปนี้
 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.41
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.35
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.51
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.18
รายการหลักฐาน
Dent_58_5.2_4.1 รายงานการประชุมกรรมการประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559

92

5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขนึ้ อย่าง
ต่อเนื่อง
ผลการดาเนินการ มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาหลักสูตร
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2557 ไปดาเนินการ เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนสาหรับปีการศึกษา 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
หลักสูตร
ป.ตรี ท.บ.

ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557
เพิ่มการวิเคราะห์ถึงกลไกการรับเข้าและนามา
ปรับปรุง

การปรับปรุงแก้ไข
ทาการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ
รับนิสิตทันตแพทย์ จากระบบต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ของ การรายงานตัวเข้าศึกษาผลการเรียน การ
ลาออก การสาเร็จการศึกษา และการชดใช้ทุน
Dent_58_5.2_5.1 การวิเคราะห์ผลที่เกิดจาก
การรับนิสิตทันตแพทย์จากระบบที่แตกต่างกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทวิโรฒ
ปีการศึกษา 2548 - 2558

ต้องมีการวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมให้สอดคล้องให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเงื่อนไขเวลา ทาให้การ
ปรับปรุงการรับเข้านิสิต สามารถเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงแนวทางการรับได้ในปีการศึกษา
2560 โดยการเพิ่มจานวนรับผ่านทาง กสพท
จากเดิม 25 คนเป็น 50 คน และลดจานวนรับ
ผ่านทาง admission จากเดิม 20 คน เป็น 15
คน
เพื่อให้นิสิตได้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ “ทักษะ
สื่อสาร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา
ได้มีการนาเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ
และได้รับการตอบกลับจากนิสิตว่า ยังต้องการ
พัฒนาตนเองในด้านการเขียนภาษาอังกฤษให้ดี
ขึ้น
ในปีการศึกษา 2558 ทางฝ่ายวิชาการ ได้จัดการ
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หลักสูตร

ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557

การปรับปรุงแก้ไข
อบรม “การเขียนบทความภาษาอังกฤษ” เดย
เชิญวิทยากรเจ้าของภาษา Dr.Alfredo Villaroel
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

Dent_58_5.2_5.2 โครงการจัดการความรู้ใน
ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเขียนบทความ
วิชาการภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์
ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้ตรวจสอบและดูแล ทางฝ่ายวิชาการได้สร้างระบบในการช่วยให้นิสิต
นิสิตจบการศึกษาตามเวลามากขึ้น
สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตรงเวลามากขึ้นดังนี้
- การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคลินิก
- การสารวจรายชื่อนิสิตเมื่อใกล้ครบ
กาหนดการถอนรายวิชา เพื่อให้คาปรึกษา
รายบุคคล โดยมีการให้ความช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ เช่น การให้สิทธิในการจองยูนิต
ทาฟันเพิ่มในคาบพิเศษ เป็นต้น

ป.โท.วท.ม.
1. จานวนนิสิตที่รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ทันตกรรมคลินิก

Dent_58_5.2_5.3 บันทึกข้อความ แจ้งชื่อนิสิตที่
คาดว่าจะไม่ผ่านในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา
2558
1. เนื่องจากจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ใหม่ จะปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ และตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

2. อัตราการจบการศึกษาของนิสิตตามระยะเวลาที่ 2. ทางหลักสูตร จะสร้างกาหนดการ (timeline)
กาหนดยังมีอยู่น้อย เนื่องจากความล่าช้าในการ ที่ชดั เจนในการทาวิทยานิพนธ์ เพิ่อให้นิสิต และ
อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถดาเนินการตาม
ทางานวิจัย
ระยะเวลาได้ง่ายขึ้น และตรงเวลามากขึ้น
ป.โท.วท.ม.
1. การดูแลและติดตามความสาเร็จของนิสิต
1. หลักสูตรฯ ได้ติดตามดูแลความสาเร็จของทั้ง
ทันตกรรมทั่วไป 2. เน้นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร
นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยสาหรับนิสิตปัจจุบัน
มีระบบกลไกในการติดตามดูแลด้วยอาจารย์ที่
3. การสอนในบางรายวิชาที่ซ้าซ้อนกันควร
ปรึกษา ทั้งในส่วนของการเรียนและการทา
พิจารณามารวมกัน
วิทยานิพนธ์ สาหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปนั้น
4. อาจเปิดหลักสูตรที่ควบคู่กัน เช่น วุฒิบัตร เพื่อ
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หลักสูตร

ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557
เพิ่มจานวนนิสิตที่มาเรียนมากขึ้น

การปรับปรุงแก้ไข
คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาในขณะที่ศึกษาอยู่ได้มี
การติดต่อกับศิษย์เก่าอยู่เป็นระยะ โดยบัณฑิตที่
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 2 คนนั้น
ได้จดลิขสิทธิ์ผลงานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการทา
วิทยานิพนธ์ในขณะที่ศึกษาอยู่ด้วย (เอกสารการ
จดลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
พยากรณ์ความจาเป็นในการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน, เอกสารการจดลิขสิทธิ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับการพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟัน
หลังฟอกสีฟันทางคลินิก)
2. หลักสูตรได้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร จากเดิมที่ทาการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เวปไซท์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเวปไซท์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น เป็นการทา
ประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายของ
หลักสูตรคือ ทันตแพทย์สังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และทันตแพทย์ในสังกัด
โรงพยาบาลของรัฐ และยังประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเครือข่ายศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์
มศว ด้วย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทาให้ในปี
การศึกษา 2559
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มขึ้น และมีผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 3 คน
3. หลักสูตรได้ประสานงานกับหลักสูตร วทม
สาขาทันตกรรมคลินิก เพื่อวิเคราะห์และหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ในรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน โดยในเบื้องต้นได้
ข้อสรุปตรงกันว่า วิชา ททท 702 การวิจัยทาง
ทันตชีววัสดุ และวิชา ททค 727 วิธีวิจัยทางทันต
วัสดุ นั้นมีความใกล้เคียงกันทั้งในวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ และเนื้อหาการสอน จึงจะจัดการเรียน
การสอนร่วมกันในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้
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การปรับปรุงแก้ไข
รายละเอียดการสอนของรายวิชาอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจากทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องทา
การปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560
ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของทั้ง 2
หลักสูตรจะประสานงานเพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน (รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 9/2558)
4. เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรจากหลักสูตรเดิมในปี 2551 ได้พัฒนามา
เป็นหลักสูตรใหม่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 และ
ครบรอบการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2559 โดยทาง
หลักสูตรได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและกาลังอยู่ในระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ใน
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปได้ประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และดาเนินงานจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง ซึง่
ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ในภาควิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ดังรายนามต่อไปนี้
1.1 รศ.ทพญ.ดร.นิรดา ธเนศวร
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ที่ปรึกษา
1.2 อ.ทพ.พลาวัสถ์ เลาหรุ่งพิสิฐ
(หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป) กรรมการ
1.3 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน
กรรมการ
1.4 ผศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ กรรมการ
1.5 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ เอกวรพจน์
กรรมการ
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การปรับปรุงแก้ไข
1.6 ศ.ทพญ.วนิดา นิมมานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
1.7 รศ.ทพ.ดร.สมชัย มโนพัฒนกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.8 อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา
กรรมการและเลขานุการ
1.9 นางสาวอรพินธ์ สุขโพลง ผู้ช่วยเลขานุการ
2. ประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยทา
การสารวจข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถาม รวมทั้งหาข้อมูลจากหลักสูตรที่
เทียบเคียงกัน
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อสรุป
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ และสรุปประเด็นสาคัญ
ในการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร

รายการหลักฐาน
Dent_58_5.2_5.1 การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการรับนิสิตทันตแพทย์จากระบบที่แตกต่างกัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปีการศึกษา 2548 – 2558
Dent_58_5.2_5.2 โครงการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษสาหรับทันตแพทย์
Dent_58_5.2_5.3 บันทึกข้อความ แจ้งชื่อนิสิตที่คาดว่าจะไม่ผ่านในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยทั้งสามหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินคุณภาพผ่านในองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐานดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของทั้ง 4 หลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้
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6.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

รายการหลักฐาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มี D.D.S.Dent_58_5.4_1
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนิน งานของหลักสูต ร โดยในปี
การศึ ก ษา 2558 ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม อาจารย์
ประจาหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้ง สิ้น 4
ครั้งดังต่อไปนี้
 ครั้งที่ 1 วันที่ วันที่ 3 สิงหาคม 2558
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100)
 ครั้งที่ 2 วันที่ วันที่ 10 กันยายน 2558
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100)
 ครั้งที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2559
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน (ร้อยละ 80)
 ครั้งที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2559
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100)
D.D.S.Dent_58_5.4_2
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2 ที่
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา โดย
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา วิโรฒ มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ
(ถ้ามี)
องค์ประกอบอื่น ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557
โดย มคอ. 2 ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้รับการรับรองจาก
สกอ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555
D.D.S.Dent_58_5.4_3
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย จานวนทั้งสิ้น 73 รายวิชา เนื่องจากปีการศึกษา
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค 2558 มีรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรปรับปรุง
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
พ.ศ. 2555 จานวนทัง้ สิน้ 73 รายวิชา (รายวิชาใน
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

รายการหลักฐาน

ปี 1-4) และมีรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร
พ.ศ. 2553 จานวนทัง้ สิน้ 50 รายวิชา (รายวิชาใน
ปี 5-6)
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการ จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ D.D.S.Dent_58_5.4_4
ของรายวิชา และรายงานผลการ รายงานผลการดาเนินการของ ประสบการณ์
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
ครบทุกรายวิชา (จานวน 73 รายวิชา)
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด ส่วนรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2553
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(จานวน 50 รายวิชา)ได้ทาการประเมินรายวิชา
โดยการจัดทาของผู้รับผิดชอบรายวิชา
D.D.S.Dent_58_5.4_5
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการ หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558
6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต และนาผล D.D.S.Dent_58_5.4_6
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน
การเรียนรายงานผ่านทีป่ ระชุมกรรมการคณะฯ
แต่ละปีการศึกษา
D.D.S.Dent_58_5.4_7
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
จากผลการประเมินการ
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่รายงานใน
ปรับปรุง ดังนี้
มคอ. 7 ปีที่แล้ว
-ได้มีการวิคราะห์ผลการเรียนของนิสิตที่สอบเข้า
จากระบบที่แตกต่างกัน
-ได้มีการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตของคณะฯ
ให้ได้คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
-มีการติดตามและวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อดูแลนิสิต
ให้จบการศึกษาตามเวลา
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ D.D.S.Dent_58_5.4_8
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

รายการหลักฐาน

และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ D.D.S.Dent_58_5.4_9
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ปีละหนึง่ ครั้ง
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ยกเว้น
หลักสูตรนี้ยังไม่มนี ิสิต
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
ชั้นปีสุดท้าย
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ยกเว้น
หลักสูตรนี้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
ยังไม่มีบัณฑิต
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
5.00
รวมตัวบ่งชีใ้ นปีนี้
จานวนตัวบ่งชีในปีนที้ ดี่ าเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ั้งหมดในปีนี้

12
12
100

หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการดาเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้
มีคา่ คะแนนเท่ากับ 5

ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ “ผ่าน”
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
6.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านมีส่วนร่วมใน
การประชุมซึ่งจัดขึ้นทุก 2 เดือน ในปี
การศึกษา 2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทัน
ตกรรมคลินิก ได้รับการรับทราบจาก สกอ.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยมี

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุมทุกครั้งในรอบปีที่
ประเมิน
M.Sc.ClinicDent57_5.4_1
มคอ 2
(เล่มหลักสูตร)
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา

ผลการดาเนินงาน
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตาม
แบบ มคอ.3/ มคอ.4 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 17 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 15 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 17 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 15 วิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการ หลักสูตร ได้จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 17 วิชา
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 15 วิชา ภายใน
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2558
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
ครบทุกรายวิชา
สอนให้ครบทุกรายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.5 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 17 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 15 วิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการ หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558
มีการทวนสอบผลการเรียนทุก
ได้มดี าเนินการทบทวนผลการเรียน25%ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
รายวิชาที่เปิดสอนผ่านที่ประชุมกรรมการ
การศึกษา
หลักสูตร
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

รายการหลักฐาน

แผ่น CD มคอ 3

แผ่น CD มคอ 5

แผ่นCD มคอ7

รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร
เดือนธันวาคม 2558, พฤษภาคม 2559

ได้มีการนาข้อมูลจากผลการประเมินการ
รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี 2557 มา 2559
ทาการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล M.Sc.ClinicDent58_5.4_7
ยุทธ์การสอน และมีการรายงานผลการ
ดาเนินงานทั้งหมดในปลายปีการศึกษา 2558
อาจารย์ผู้สอน จานวน 18 ท่าน ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ

แบบสรุปการเข้าประชุมอบรม และ
หลักฐานประกอบ เช่นใบลงทะเบียนเข้า
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
วิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน

รายการหลักฐาน
ประชุม บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ
M.Sc.ClinicDent58_5.4_8
รายงานการอบรม/สัมมนา/ประชุม
วิชาการเดือนกุมภาพันธ์ 2558, มิถุนายน
2559 M.Sc.ClinicDent58_5.4_12
แบบประเมินนิสติ ปีสดุ ท้าย

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ บุคลากร จานวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรม/
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
สัมมนา/ประชุมวิชาการ
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา รวมคะแนนจากแบบสอบถามนิสติ ปีสุดท้าย
M.Sc.ClinicDent58_5.4_10
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อ
จานวน 4 คน ได้ค่าเฉลี่ย คะแนนจากการ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
ประเมิน 3.99
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
รวมคะแนนจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
แบบประเมินระดับความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่ จานวน 2 คน ได้ค่าเฉลี่ย คะแนนจากการ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่
M.Sc.ClinicDent58_5.4_11
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
ประเมิน 4.03
5.00
รวมตัวบ่งชีใ้ นปีนี้
11
จานวนตัวบ่งชีในปีนที้ ดี่ าเนินการผ่าน 11
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ั้งหมดในปีนี้
100
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินกิ มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงานที่
ระบุไว้ มีคา่ คะแนนเท่ากับ 5

ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก “ผ่าน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
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6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการ
ประชุมจานวน 13 ครั้ง ในปีการศึกษา
2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงาน

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
ทันตกรรมทั่วไป ได้รับการรับทราบจาก
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
สกอ. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยมี
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
สาขาวิชา (ถ้ามี)
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตใน
รายละเอียดของประสบการณ์
หลักสูตรฯ เพียง 1 คน ซึ่งศึกษาอยู่ในชั้นปี
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ที่ 2 จึงมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 2
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
วิชา ซึ่งมีการติดตามให้ส่งก่อนเปิดการสอน
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา
ในภาคเรียนที่ 2/2558 นั้น นิสิตลงทะเบียน
เพียงรายวิชาวิทยานิพนธ์ จึงไม่มี
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3
4 จัดทารายงานผลการดาเนินการ หลักสูตร ได้จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียน
ดาเนินการของประสบการณ์
ที่ 1/2558 จานวน 2 วิชา ภายใน 30 วัน
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 1/2558
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทารายงานผลการดาเนินการ หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558

รายการหลักฐาน
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ปี
การศึกษา 2558

(4/2558–
8/2559)
มคอ. 2

มคอ. 3 รายวิชา
ททท 832 และ
ททท 812

มคอ. 3 รายวิชา
ททท 832 และ
ททท 812

ผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร
ตามแบบมคอ. 7
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผล
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
ละปีการศึกษา
การเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ.
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2558 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และผลการเรียนรู้ 2 รายวิชา คือ รายวิชา
ททท 832 และ ททท 812

รายการหลักฐาน
เอกสารการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์
รายวิชา ททท 832
และ ททท 812
และรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรครั้ง
ที่ 3/2559 และ

4/2559
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7
ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว

อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา
2558 คือ อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ ได้รับการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรโดยประธานหลักสูตร
9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน ในปีการศึกษา 2558 (ส.ค. 2558 – ก.ค.
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
2559)อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
หนึ่งครั้ง
มากกว่า 1 ครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน ในปีการศึกษา 2558 (ส.ค 2558 – ก.ค 2559)
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่ ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ มากกว่า 1 ครั้ง
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

รายงานผลการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียน
การสอน

ตารางสรุปการ
พัฒนาทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ตารางสรุปการ
พัฒนาวิชาการ
ของบุคลากร
สายสนับสนุน
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

ผลการดาเนินงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนินงาน)

รายการหลักฐาน

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ แบบสรุปคะแนน
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ความพึงพอใจของ
4.45
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2558 มีระดับความพึงพอใจ แบบสรุปคะแนน
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.0 ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่
12
12
100

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป “ผ่าน”
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
(Key Performance Indicators)
1 อาจารย์ประจาหลักสูตร มีสว่ นร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/

ผลการดาเนิ นงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)
หลักสูตรมีการวางแผนและติดตามการดาเนินงาน
ในขัน้ ตอนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตร มีสว่ นร่วมในการประชุมจานวน 4 ครัง้
ในปี การศึกษา 2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชามีกลไก
และการวางแผนตามขัน้ ตอนของสกอ. ก่อนทีจ่ ะมี
การเปิ ดรับนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา โดยทัง้ นี้เมื่อ
เสร็จสิน้ ขัน้ ตอน หลักสูตรวิทยาศาสตร

รายการหลักฐาน
Grad. Omsci58-

5.4.1

Grad. Omsci58-

5.4.2
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ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
(Key Performance Indicators)
สาขาวิชา (ถ้ามี)

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชา

4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน
60 วัน หลังปี การศึกษา
6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุก
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

ผลการดาเนิ นงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)
มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็ก
ซิลโลเฟเชียล ได้รบั การรับทราบจาก สกอ. เมื่อ
วันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่ อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ
หลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.3/ มคอ.4 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 9 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา ก่อนการเปิ ด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 3 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 6 วิชา
หลักสูตร ได้จดั ทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 9 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา ภายใน 30
วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุก
รายวิชา
จานวนการจัดทา มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ
ภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 9 วิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 9 วิชา

หลักสูตร มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิน้ สุดปี การศึกษา 2558
หลักสูตรมีการจัดทาการทวนเกรดผลการเรียนทุก
รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2558 และสรุป
รวบรวมผลเพื่อนามาใช้สาหรับการปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนสาหรับนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 1
ของหลักสูตร
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน ยังไม่มผี ลดาเนินงานเนื่องจากนิสติ เพิง่ สาเร็จ
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
การศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1 ของหลักสูตร
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานทีร่ ายงานใน
มคอ. 7 ปีทแ่ี ล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ หลักสูตรยังไม่มอี าจารย์ใหม่

รายการหลักฐาน

Grad. Omsci58-

5.4.3

Grad. Omsci58-

5.4.4

Grad. Omsci58-

5.4.5
Grad. Omsci58-

5.4.6

ไม่มเี อกสาร
ประกอบ

Grad. Omsci58106

ผลการดาเนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ดัชนี บ่งชี้ผลการดาเนิ นงาน
(Key Performance Indicators)
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(ถ้ามี) ได้รบั การพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ

ผลการดาเนิ นงาน
(เขียนบรรยายผลการดาเนิ นงาน)

รายการหลักฐาน

5.4.8
อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้ สอดคล้องกับ
กลยุทธ์และแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาและ
คณะ
หลักสูตรมีการส่งบุคลากรสายสนับสนุนการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาทางวิชาการในวิชาชีพ ดัง
จะเห็นได้จากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
ของภาควิชาด้วย
ยังไม่มผี ลดาเนินงานเนื่องจากนิสติ เพิง่ สาเร็จ
การศึกษาในชัน้ ปี ท่ี 1 ของหลักสูตร

Grad. Omsci58-

5.4.9
Grad. Omsci58-

5.4.10

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
ไม่มเี อกสาร
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทม่ี ตี ่อคุณภาพ
ประกอบ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
12 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่ ยังไม่มกี ารประเมินระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ไม่มเี อกสาร
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
บัณฑิต เนื่องจากยังไม่มผี สู้ าเร็จการศึกษาจาก
ประกอบ
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
หลักสูตรนี้
รวมตัวบ่งชี้ในปี นี้
8
จานวนตัวบ่งชีในปี นี้ ที่ดาเนิ นการผ่าน 8
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทงั ้ หมดในปี นี้
100
หลักสูตรวิ ทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชาวิ ทยาการช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล มีการดาเนิ นงานร้อยละ
100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนิ นงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5

ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิ ทยาการช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
รายการหลักฐาน
Dent_58_5.2_6.1 รายงานผลหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
Dent_58_5.2_6.2 รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
Dent_58_5.2_6.3 รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป
Dent_58_5.2_6.4 รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : มศว. 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ
1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work Process) ทีม่ ีความสูญเสีย
(Waste) เพื่อทาการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
ผลการดาเนินการ
สืบเนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ให้จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม พ.ศ. 2557 ข้อ 7 และข้อ 10 กาหนดให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ จานวน 2 คณะกรรมการ ได้แก่ 1) คณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาล
ทันตกรรม และ 2) คณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งในระเบียบฯกาหนดไว้ว่าให้จัด
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโรงพยาบาล อย่างน้อยเดือนละครั้ง ซึ่งในแต่ละเดือนที่มีการประชุมจะต้องมีขั้นตอนการ
จัดประชุมหลายขั้นตอน อาทิเช่น การประสานงานกาหนดวันประชุม การจองห้องประชุม การจัดทา
หนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติจัดประชุม การจัดทาสัญญายืมเงินค่าเบี้ยประชุมและจัดเลี้ยง การจัดทาใบ
เซ็นชื่อ จัดเตรียมห้องประชุม จัดเตรียมการจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และการจัดเล่มวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมจานวนเท่ากับจานวนของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่เข้า
ร่วม ซึ่งต้องใช้กระดาษจานวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ในปีการศึกษา 2558 จึงได้คัดเลือกหัวข้อ
กระบวนการจัดประชุมโดยเริ่มที่การประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นอันดับ
แรก ด้วยการดาเนินการจัดเก็บสถิติปริมาณกระดาษที่ใช้ในการดาเนินการจัดประชุม ตั้งแต่เดือน มกราคม
2558 ถึง สิงหาคม 2558
รายการหลักฐาน
Dent_58_5.1_1.1 ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม
พ.ศ. 2557 ระบุ การจัดให้มีคณะกรรมการอานวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาล
Dent_58_5.1_1.2 สถิติการใช้กระดาษ
2. มีการวิเคราะห์กระบวนการทางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย
ผลการดาเนินการ
จากผลการดาเนินการจัดเก็บสถิติจัดเก็บสถิติปริมาณกระดาษที่ใช้ในการดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ตั้งแต่เดือน มกราคม 258 ถึง สิงหาคม 2558 พบว่า
กระบวนการจัดประชุม จานวน 10 ครั้ง ใช้ทรัพยากรกระดาษไปทั้งสิ้น 9,780 แผ่น (จานวน 19 รีม) วิเคราะห์
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สาเหตุเบื้องต้น พบว่า ขั้นตอนการดาเนินการมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ประกอบกับการจัดทารูปเล่มวาระต้องใช้
ทรัพยากรกระดาษเป็นจานวนมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจึงได้จัดทาขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม และแผนภูมิกระบวนการ เพื่อให้ทราบว่าจะสามารถลดขั้นตอนการทางาน
ช่วงใดได้บ้างและได้ข้อสรุปว่าจะนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการดาเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งเมื่อนาระบบดังกล่าวมาใช้จะสามารถลดขั้นตอนการ
จัดทาหนังสือเชิญประชุมและการจัดทาเล่มวาระการประชุมลง และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ จึง
นาเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบและนาแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้ง
ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 แจ้งกาหนดการใช้ระบบ E-meeting ในการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโรงพยาบาล โดยจะเริ่มใช้ระบบ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 เป็นต้นไป
รายการหลักฐาน
Dent_58_5.1_1.3
Dent_58_5.1_1.4
Dent_58_5.1_1.5
Dent_58_5.1_1.6

บันทึกขอความเห็นชอบใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)
ในการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม
รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 วาระ 1.3.3
วิธีการปฏิบัติงาน และFlow chart แสดงขั้นตอนการจัดประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม
แผนภูมิกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม (ก่อนลด)

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานทีม่ ีความสูญเสีย โดยกาหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายทีจ่ ะใช้ตดิ ตาม
และประเมินความสาเร็จของการปรับปรุง
ผลการดาเนินการ
จากการวิ เ คราะห์ ก ระบวนการท างานในการสั่ ง ซื้ อ วั ส ดุ ท างทั น ตกรรมโดยละเอี ย ด พบว่ า
หากลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนทาให้ลดความสูญเสียในเรื่องเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ทรัพยากร เช่น กระดาษและหมึกพิมพ์ โดยโรงพยาบาลทันตกรรมมีนโยบายในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมที่
ชัดเจนร่วมกับนาโปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างในคอมพิวเตอร์มาใช้ในการดาเนินงานเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้ในการติดตาม
รายการหลักฐาน
Dent_58_5.1_1.7
Dent_58_5.1_1.8

ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
แผนภูมิกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม (ฉบับวางแผน)
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4. มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนทีร่ ะบุในเกณฑ์ข้อ 3
ผลการดาเนินการ
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินการโรงพยาบาลทันตกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการเชิญประชุมและขั้นตอนการจัดทาเล่มวาระ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง
ได้ ร้อยละ 33.84 และนาระบบการประชุม e-meeting มาใช้ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 – มิถุนายน 2559
เป็นระยะเวลา 10 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 8,341 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 73.17
ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ว่าต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาลงได้อย่างน้อยร้อยละ 20 และต้องลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50
รายการหลักฐาน
Dent_57_5.1_1.9 แผนภูมิกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม (ฉบับปรับลด
แล้ว)
Dent_57_5.1_1.10 สถิติการใช้กระดาษ ตั้งแต่ กันยายน 2558 – มิถุนายน 2559 (หลังนาระบบการประชุม
e-meeting มาใช้)
5. มีการติดตามผลการดาเนินการตามตัวชีว้ ดั ที่กาหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจาคณะหรือ
คณะกรรมการที่เกีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา
ผลการดาเนินการ
นาผลการดาเนินการแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ทราบ
รายการหลักฐาน
Dent_57_5.1_1.11

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559

6. มีการนาผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการทางานต่อไป เพือ่ ให้บรรลุเป้า หมาย
หรือปรับให้เป็นกระบวนการทางานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทาการเผยแพร่สผู่ ู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ผลการดาเนินการ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม
2559 ทราบผลการดาเนินการ พร้อมทั้งเสนอให้ขยายการดาเนินการไปยังคณะกรรมการอานวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรมและหรือคณะกรรมการอื่น ๆ และถ่ายทอดวิธีการทางานดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบ
จัดประชุมคณะทางานบริหารกิจการโรงพยาบาลทันตกรรมทราบและปฏิบัติ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้
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ทรัพยากรกระดาษต่อไป ในการประชุมงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
รายการหลักฐาน
Dent_57_5.1_1.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรมครั้งที่ 6/2559
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
Dent_57_5.1_1.13 รายงานการประชุมงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย
5.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5,6

6.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ตัวบ่งชี้ : มศว. 5.2 การดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 5 ข้อ
1. มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มผี รู้ ับผิดชอบดาเนินการ
ผลการดาเนินการ
คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน(คาสั่งคณะทันตแพทย์ที่
42/2557 และ 39/2559 ) ซึ่งมีตัวแทนของทุกภาควิชาและสานักงานคณบดี เพื่อดาเนินการสร้างจิตสานึก
สาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในคณะฯในด้านการประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน
(Dent_SWU5.2_1.1, Dent_SWU5.2_1.2)
2. มีแผนการดาเนินการตามมาตรการรักษ์สงิ่ แวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยกาหนดตัวชีว้ ดั ความสาเร็ จ
และค่าเป้าหมายทีต่ ้องการบรรลุ
ผลการดาเนินการ
มีการทาแผนดาเนินการและมีการกาหนดมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_SWU5.2_2.1)
ซึง่ ดาเนินการต่อเนื่องตัง้ แต่ปี พ.ศ 2558 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้
มาตราการลดการใช้กระดาษ เป้าหมาย : ลดการใช้กระดาษ 10%
- ส่งเสริมการใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว ในการทาสาเนา บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก
- เอกสารที่หมุนเวียนภายในคณะ เช่น ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ให้ใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวใน
การถ่ายเอกสาร
- ลดการใช้กระดาษหน้าเดียวในการทาหนังสือแบบเสนอวาระประชุมในแต่ละเดือน โดยให้ส่งไลน์
กลุ่มให้ธุรการภาควิชา
- ให้ลดการสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสนับสนุนการทาบทเรียนทางอิเล็คทรอนิกส์
และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับการเรียนแบบ E-learning กับอุปกรณ์ที่คณะฯจัดหาให้ เช่น
iPad เป็นต้น
มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงานในภาพรวมคณะฯ 10%
- เดินขึ้น - ลง 2 ชั้น รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์
- ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 8.30 น. ช่วงเย็นปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 15.30 น.
- มอบหมายให้หัวหน้าชั้นปี รับผิดชอบเรื่อง เปิด - ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องเรียน
- การทาข้อตกลงการตรวจการปิด - เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ

113

โดยได้แจ้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนรับทราบนโยบาย โดยแจ้งผ่านการประชุม
กรรมการคณะฯ 3/2558 วาระ 1.3.1 แจ้งมาตรการประหยัดพลังงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์
(Dent_SWU5.2_2.2)
โดยที่ประชุมกรรมการคณะ ในปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะ ให้ใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วน
บริเวณของภาควิชาก่อน โดยขอให้ยังไม่ใช้มาตรการการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในส่วนคลินิก เนื่องจาก
มีคนไข้และบุคลากรทางานในช่วงเวลาพักเที่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อคนไข้
และควรมีการส่งบุคลกร เช่น ช่างในคณะไปอบรม หรือ ดูงานประหยัดพลังงานในหน่วยงานอื่น เพื่อ
นาบทเรียนการประหยัดพลังงานมาใช้ในคณะฯ
3. มีระบบและกลไกทีส่ ง่ เสริมให้บคุ ลากรและผูเ้ กีย่ วข้องมีสว่ นร่วมในการดาเนินการตามแผน
ผลการดาเนินการ
มีระบบกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนและการ
ติดตามการดาเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานในคณะฯ โดยมีการเสนอนโยบายในที่ประชุมกรรมการ
เพื่อให้ตัวแทนจากภาควิชาและสานักงานคณบดีมีส่วนร่วม รวมทั้งประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานเป็น
ระยะอย่างสม่าเสมอ โดยการประชุมเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานล่าสุดของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (Dent_SWU5.2_3.1) ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ใน
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จะดาเนินงานต่อไป ดังนี้
1) มาตรการการลดพลังงานไฟฟ้า
คณะกรรมการฯ พบว่า สติกเกอร์บางส่วนมีการชารุด ร่วมกับมีการย้ายที่ทาการภาควิชา ในบาง
ภาควิชา ที่ประชุมจึงมอบหมายให้เลขานุการภาควิชาประสานงานกับ นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์ เพื่อ
ดาเนินการนาสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการนาไปติดตามสวิตซ์ เปิด - ปิดไฟ และ
สติ๊กเกอร์กาหนดระยะเวลาการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ในบริเวณคณะและอาคารที่มีการปรับปรุงใหม่ ใน
ปี พ.ศ. 2559
2) มาตรการลดการใช้กระดาษ (เพิม่ เติม)
คณะกรรมการฯ เสนอมาตรการเพิ่มเติม ในการประหยัดกระดาษและลดการสาเนาเอกสารที่ไม่จาเป็น
เนื่องจาก พบว่า ในคณะฯมีการแจก iPAd ให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนแล้ว จึงเห็นควรเสนอกรรมการ
คณะฯ ให้ประกาศนโยบาย งดการสาเนาเอกสารประกอบการสอน และคู่มือปฏิบัติการ(Lab) และ คู่มือ
ปฏิบัติงานคลินิกของนิสิตปี 4-5 โดยให้ธุรการภาคที่ได้รับแจก IPAD นาไฟล์คู่มือปฏิบัติงานคลินิกจากอาจารย์
มาทาเป็นไฟล์ดิจิตอล ใส่ลงใน IPAD โดยให้ประสานงานกับงานการศึกษาในการจัดทาไฟล์ดิจิตอล
นอกจากนี้ได้มอบให้ฝ่ายการศึกษาทาหนังสือแจ้งมาตราการความปลอดภัยในการนาไฟล์ดิจิตอลเผยแพร่ใน
IPAD ให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ
นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะทันตแพทย์ มศว ยังได้สร้างชสร้างช่องทางการ
สื่อสารผ่าน Line group ของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมเพื่อให้การดาเนินการบรรลุเป้าหมาย (Dent_SWU5.2_3.2)
114

4. มีการดาเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีข้ องแผน พร้อมทั้งรายงาน ต่อ
คณะกรรมการประจาคณะเพือ่ พิจารณา
ผลการดาเนินการ
มีการดาเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน และมีการจัดให้มีการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์
ในลิฟท์โดยสารทั้ง 2 ตัวของคณะทันตแพทยศาสตร์ และทารายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปีต่อคณะ
กรรมการคณะ (Dent_SWU5.2_4.1) ทั้งนี้ ในการดาเนินงานปีล่าสุดได้นาเสนอผลการดาเนินงานต่อที่ประชุม
กรรมการคณะประจาเดือน กรกฎาคม 2559 (Dent_SWU5.2_4.2) ผลความสาเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถเห็นได้จากข้อมูลประกอบในรายงาน ซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้
1) ข้อมูลการความสาเร็จด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

จากข้อมูลการใช้พลังงาน เมื่อทาการเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559) จะพบว่า
คณะทันตแพทยศาสตร์สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ดีพอสมควร แต่เนื่องจากการมีการขยายการ
บริการและมีการเปิดพื้นที่คลินิกทันตกรรมบริการหลังปริญญามากขึ้น (เปิดคลินิกใหม่ ชั้น 12) ทาให้มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี 2558 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลในไตรมาสแรก ในมีจานวนยูนิตไฟฟ้าใช้งานสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 10%
(Dent_SWU5.2_4.2, Dent_SWU5.2_4.3)
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2) ข้อมูลการความสาเร็จด้านการลดการใช้กระดาษ

จากข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) จะพบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์มีการ
ใช้งานกระดาษเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม (ร้อยละ 9.1) ข้อมูลแสดงได้ดังตารางการใช้กระดาษเปรียบเทียบ
ย้อนหลังด้านล่าง โดยมีการลดการใช้กระดาษลงในภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ (ลดลง
ได้ ร้อยละ 68) และ สานักงานเลขานุการคณะ(ลดลงได้ ร้อยละ 23.7) แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีบางภาควิชา
ที่มีปริมาณการใช้กระดาษเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่น ภาควิชาทันตกรรมสาหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ทันตก
รรมทั่วไป โอษฐวิทยา ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ทั้งนี้ มีการใช้งานกระดาษเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจาก
มีการขยายการบริการในส่วนคลินิกการเรียนการสอนและโรงพยาบาลทันตกรรมและมาตรการการลดการ
สาเนาเอกสารประกอบการสอนยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร (Dent_SWU5.2_4.4)
5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง หรือ
กาหนดแนวทางในการดาเนินงานปีต่อไป
ผลการดาเนินการ
การดาเนินงานประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีนี้ได้มีการนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจาคณะในปีที่ผ่านมา เมื่อปี 2558 มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง หรือกาหนด
แนวทางในการดาเนินงานปีต่อไปโดยที่ประชุมกรรมการคณะมีข้อเสนอแนะ ให้ใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าใน
ส่วนบริเวณของภาควิชาก่อน โดยขอให้ยังไม่ใช้มาตรการการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในส่วนคลินิก
เนื่องจากมีคนไข้และบุคลากรทางานในช่วงเวลาพักเที่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อคนไข้ และควรมีการส่งบุคลกร
เช่น ช่างในคณะไปอบรม หรือ ดูงานประหยัดพลังงานในหน่วยงานอื่น เพื่อนาบทเรียนการประหยัดพลังงานมา
ใช้ในคณะฯ
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ซึ่งการดาเนินงานในปีนี้ ได้มีการส่งช่างของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คุณประเสริฐ
สหายลับ และ คุณทนงศักดิ์ คล่องคานวนการ เข้าศึกษาดูงานประหยัดพลังงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
ส่วนในปีนี้ ที่ผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ประชุมกรรมการคณะฯ เห็นควรให้มีการ
กระตุ้นเตือนในมาตรการเดิมให้มากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นการลดการถ่ายสาเนาเอกสารประกอบการสอน
และใช้ E-document และ e-form ในคณะฯให้มากขึ้น
รายการหลักฐานอ้างอิง
รหัสเอกสาร
Dent_SWU5.2_1.1
Dent_SWU5.2_1.2
Dent_SWU5.2_2.1
Dent_SWU5.2_2.2
Dent_SWU5.2_3.1
Dent_SWU5.2_3.2
Dent_SWU5.2_4.1
Dent_SWU5.2_4.2
Dent_SWU5.2_4.3
Dent_SWU5.2_4.4
Dent_SWU5.2_4.5

รายการเอกสารหลักฐาน
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 2558
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 2558
แผนการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 3/2558 วาระ 1.3.1 แจ้งมาตรการประหยัด
พลังงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์
รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน
การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ
รายงานการดาเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน
แจ้งผลการดาเนินงานต่อกรรมการคณะฯ 7/2559 วาระ 7.1.2
สถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า 2558
สถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า 2559
สถิติข้อมูลการใช้กระดาษ 2556-2558

ผลการประเมินตนเอง

เป้าหมาย
5.00 ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้งตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้าหมาย

1,2,3,4,5

5.00

✓

คะแนน
5.00

หมายเหตุ
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อนทีค่ วรพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกใน
การบริหารหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตอาจารย์มีคุณวุฒิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความตั้งใจสอน/ใส่ใจนิสิต
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีความตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสามารถเน้นให้
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีผลงานตีพิมพ์ที่สูง
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตมีระบบและกลไกใน
การบริหาร จัดการหลักสูตร พัฒนาอาจารย์และนิสิต
6. อาจารย์มีคุณวุฒิตามเกณฑ์มาตรฐานและผลงานวิจัย
ที่มีคุณภาพ
7.นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางคลินิก

จุดทีค่ วรพัฒนา
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
1.ระบบในการคัดเลือกนิสิตยังไม่สามารถประเมินถึง
คุณสมบัติและศักยภาพของนิสติ ที่จะเข้ามาเรียนได้
2.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหลักสูตรและการพัฒนานิสิตของคณะให้ได้
คุณสมบัติที่พงึ ประสงค์
3.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตการสาเร็จการศึกษา
ของนิสิตหลักสูตรยังไม่แน่นอน
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมทั่วไป
5.เน้นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต
6.การสอนในบางรายวิชาที่ซาซ้
้ อนกันควรพิจารณามา
รวมกัน
7.อาจเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่ควบคู่กัน
เช่น วุฒบิ ัตร เพื่อเพิ่มจานวนนิสิตที่มาเรียนมากขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สร้างระบบธารงรักษาและพัฒนาอาจารย์ ด้านวิจยั
วิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึน้
2. ควรสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการระดับ
นานาชาติ เพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะทางคลินิก

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.เพิ่มการวิเคราะห์ถึงกลไกการรับเข้าและนามาปรับปรุง
2.ต้องมีการวางแผนนโยบายเพือ่ พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ให้สอดคล้องให้มากขึ้น
3.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้ตรวจสอบและดูแลนิสิต
จบการศึกษาตามเวลามากขึ้น

5.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น
จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร กาหนดจุดเด่นของหลักสูตร
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หลักสุตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมคลินิก
8. จานวนนิสิตที่รบั ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
9. อัตราการจบการศึกษาของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตตามระยะเวลาที่กาหนดยังมีอยู่น้อย
เนื่องจากความล่าช้าในการทางานวิจัย

8.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น
จัดประชาสัมพันธ์หลักสูตร กาหนดจุดเด่นของหลักสูตร
9.พัฒนาระบบสนับสนุนการทาวิจัย เพื่อให้มีการเริ่ม
ดาเนินการวิจยั เร็วขึ้น และกาหนดแผนการทางานวิจัยที่
ชัดเจน

วิธปี ฏิบตั ิทดี่ ี (ถ้ามี)

นวัตกรรม (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
จุดแข็ง
1. วารสารของคณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
2. งานวิจัยมีระบบ กลไก การดาเนินงานทุกขั้นทา
สาเร็จตามเป้าหมาย
3. มีทุนวิจัยเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลทันตกรรม เพิ่ม
โอกาสให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยอย่างทั่วถึง
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. ส่งเสริมให้มีการเพิ่มเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
วิจัย
2. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรดาเนินการรับทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
3. อาจารย์และบุคลากรสามารถขอตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึ้น
วิธปี ฏิบตั ิทดี่ ี (ถ้ามี)

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

นวัตกรรม (ถ้ามี)
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
คณะฯ มีรูปแบบการบริหารวิชาการที่ชัดเจน และ
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถผลิตงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ได้ ถือเป็นต้นแบบการบูรณาการที่
หน่วยงานอื่นสามารถเรียนรู้ได้
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
คณะฯมี การบู รณาการการบริ การวิช าการ กับ การ จัดทาเอกสารการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ
เรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ นิสิตในทุก การเรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ
หลักสูตร ได้มีประสบการณ์ และเรียนรู้การทางานใน
ชุมชน/สังคม แต่ยังขาดเอกสารที่ชัดเจน
วิธปี ฏิบตั ิทดี่ ี (ถ้ามี)
นวัตกรรม (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 4 การบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. บุคคลากรของคณะฯมีจานวนไม่มาก ทาให้สามารถ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯที่จัดขึ้นได้ อย่างทั่วถึง
2. คณะทันตแพทศาสตร์มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึง
คุณธรรมในวิชาชีพเป็นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ
การรักษา
3. ขนบธรรมเนียมไทยบางประการ เช่น การให้ความ
เคารพนับถือต่อผู้มีพระคุณ สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นต้น
4. นิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศน์ เป็นอย่างดี ทาให้มีโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและเข้ากับบริบทใน ปัจจุบัน
มากขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
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2. ปัจจุบันมีการใช้ระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลที่
ทันสมัยและกว้างขวางมากขึ้นทาให้มีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมไป
ยังบุคคลอื่นๆได้ทั่วถึงและในสังคมวงกว้างขึ้น
3. ปัจจุบันคณะฯมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทางาน
เป็นระบบโรงพยาบาลซึ่งอาจจะมีโอกาสคิดกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ผู้ใช้บริการทันตกรรมมี
ส่วนร่วมได้มากขึ้น
วิธปี ฏิบตั ิทดี่ ี (ถ้ามี)

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
1.คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะฯที่มีขนาดองค์กร
กะทัดรัด ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และยังมี
โรงพยาบาลทันตกรรมที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจของ
คณะ ทาให้มีการบริหารจัดการที่สามารถทางานและ
ประสานสหสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน ทา
ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้ง่ายคล่องตัว
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน และทางานบนพื้นฐาน
ของการมีบุคลากรที่จากัด จึงเกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และสนับสนุนการทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ มี
ศักยภาพที่หลากหลาย มีผลงานและความสามารถ
เป็นที่ยอมรับ บุคลากรของคณะทุกท่านมีความมุ่งมั่น
ร่วมกันที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็น
เลิศทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
3. คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนและการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความ
พร้อมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
4. คณะฯ มีการปรับโครงสร้างกรอบอัตรากาลังและ

นวัตกรรม (ถ้ามี)

แนวทางเสริมจุดแข็ง
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career path ของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความ
ชัดเจนและมั่นคงมากขึ้น
5. คณะทันตแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่ง
ถือเป็นแหล่งในการช่วยเพิ่มรายได้ เพื่อช่วยสนับสนุน
การดาเนินการของคณะฯและ มหาวิทยาลัย
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในอนาคต เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ มีผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบาย
ระดับประเทศ ในการให้ความสาคัญ ต่อการรักษา
ทันตกรรม บริการรักษาผู้สูงอายุ และมีผลต่อการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ
2. การเปลี่ยนแปลงความต้องการการรักษาบริการ
ทันตกรรมพื้นฐานให้ครอบคลุมประชากร ทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระดับประเทศในการ
สร้างหลักสูตรทันตาภิบาล ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์
สามารถมีส่วนในการผลิตบุคลากรดังกล่าว
3. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนอาจทาให้เกิดโอกาส
ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่มีคุณภาพ
4.การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในอนาคต
อันใกล้ ทาให้คณะฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้
งบประมาณและการบริหารจัดการมากขึ้น
วิธปี ฏิบตั ิทดี่ ี (ถ้ามี)

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
1.วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พิจารณารับโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ
ศึกษาต่อยอด ในแผนทันตสุขภาพแห่งชาติสาหรับ
ผู้สูงอายุ มาดาเนินการเพื่อให้มีแหล่งงบประมาณ
มากขึ้น
2. เตรียมเปิดหลักสูตรทันตาภิบาลต่อยอด ในชื่อ
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
3. ทา MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
เช่น TMDU และ KDU เพื่อวางความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพื่อการ
เตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ
4. วางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย

นวัตกรรม (ถ้ามี)
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ส่วนที่ 4
ข้อมูลพืน้ ฐาน
ข้อมูลพืน้ ฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS)
ข้อมูลพืน้ ฐาน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

2557

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1

จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน

4

2

จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

1

3

ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาตรี

4

จานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท

5

ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาโท

6

จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก

7

ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดับปริญญาเอก

0.00

8

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร

13.45

3.41
3
10.04
0

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
9

จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

65.0

10

จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก

36.0

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
11

จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

65.0

12

อาจารย์ประจาคณะทีไ่ ม่มตี าแหน่งทางวิชาการ

42.0

13

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี

14

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี

15

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี

16

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท

1.0
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17

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท

18

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท

19

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก

18.0

20

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก

4.0

21

จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่ง ศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก

22

ผลรวมจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

23.0

สกอ.1.4 จานวนนิสติ เต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกองแผนงาน)
23

จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

65.0

24

จานวนอาจารย์ประจาคณะในแต่ละกลุม่ สาขาวิชา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)

65.0

- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

25

26

- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่ สาขาวิชา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปรับเป็นปริญญาตรี
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)

12.30

330.44

- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

27

- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
จานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

124

28

29

30

31

- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สัดส่วนจานวนนิสติ เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
ร้อยละของการคานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาคณะ
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร์,การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร์,
วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศลิ ป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)

342.74

5.27

8

-34.09
-34.09

5.00
5.00
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- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
สกอ.1.5 การบริการนิสติ ระดับปริญญาตรี
32

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ
33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นสิ ิต
34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อ
สาเร็จการศึกษาแก่นสิ ิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั

4.48
4.44
4.39

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ (ปีการศึกษา) แยกตามกลุม่ สาขาวิชา
35

จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาต่อ

55.0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

55.0

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
36

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

1,455,400

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,455,400

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
37

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายใน

1,455,400

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,455,400

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38

จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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39

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

660,000

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

660,000

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
40

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอก

660,000

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

660,000

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41

จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

42

ผลรวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก

2,115,400.00

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2,115,400.00

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
43

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

38,461.82

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

38,461.82

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44

คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา

1.92

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.92

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
45

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

65.0

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

65.0

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
46

ค่าน้าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

47

48

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

49

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

50

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทไี่ ม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัย
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
51

จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)

1

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
52

จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

53

3

3

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

54

55

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

15

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

15

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

56

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
57

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

58

59

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

6

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ
ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

60

จานวนผลงานได้รบั การจดสิทธิบตั ร (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

61

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

62

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ดาเนินการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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63

จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

64

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนตาราทีไ่ ด้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

65

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

66

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

67

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
(1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

68

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

69

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ (1.00)
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70

ค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

71

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทมี่ ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

72

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลัย
(0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

73

จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

74

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

75

จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

76

จานวนงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
77

78

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20.20

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

20.20

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

31.08

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
79

คะแนนเฉลีย่ รวมทุกกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.59

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

2.59

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม
80

จานวนอาจารย์ที่มสี ่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
100
มหาวิทยาลัย
81 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
55
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ
82
83
84
85

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (บาท/คน)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (บาท/คน)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรียนการสอน(บาท/คน)
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
86

มีจานวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1
การกากับมาตรฐาน

1,299.52
34,918
26,368
86,635.10

0
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ข้อมูลพืน้ ฐานเชิงคุณภาพ (Quality)
ตัวบ่งชี้

ชื่อตัวบ่งชี้

2557

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.5 การบริการนิสติ ระดับปริญญาตรี
เกณฑ์ขอ้ 1

จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ

มี

เกณฑ์ขอ้ 2

มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต

มี

เกณฑ์ขอ้ 3
เกณฑ์ขอ้ 4
เกณฑ์ขอ้ 5
เกณฑ์ขอ้ 6

จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่
นิสิต
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุก
ข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต
ให้ข้อมูลและความรู้ทเี่ ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า

สกอ. 1.6 กิจกรรมนิสติ ระดับปริญญาตรี
จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นสิ ิตมี
เกณฑ์ขอ้ 1
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
เกณฑ์ขอ้ 2

เกณฑ์ขอ้ 3

มี
มี
มี
มี

มี

ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสติ ให้ดาเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

มี

1) คุณธรรม จริยธรรม

มี

2) ความรู้

มี

3) ทักษะทางปัญญา

มี

4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

มี

5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต

มี
มี

เกณฑ์ขอ้ 4

ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป

มี

เกณฑ์ขอ้ 5

ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต

มี
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นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
เกณฑ์ขอ้ 6

มี

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
เกณฑ์ขอ้ 1

มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

มี

เกณฑ์ขอ้ 2

สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้

มี

- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตั ิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั หรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

มี
มี
มี

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor)

มี

เกณฑ์ขอ้ 3

จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์

มี

เกณฑ์ขอ้ 4

จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

มี

เกณฑ์ขอ้ 5

มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผี ลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

มี

เกณฑ์ขอ้ 6

มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบที่กาหนด

มี

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สงั คม
จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จในระดับแผนและโครงการ
เกณฑ์ขอ้ 1
บริการวิชาการแก่สังคม และเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ

มี
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เกณฑ์ขอ้ 2
เกณฑ์ขอ้ 3
เกณฑ์ขอ้ 4

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน
หรือสังคม
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า
ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และนาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา

นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม
คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดย
เกณฑ์ขอ้ 6 มีจานวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจาใน
คณะ
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ขอ้ 5

มี
มี
มี
มี
มี

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เกณฑ์ขอ้ 1

กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จ
เกณฑ์ขอ้ 2
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ดาเนินการได้ตามแผน
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
เกณฑ์ขอ้ 3
วัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
เกณฑ์ขอ้ 4 ของแผน
ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและ
เกณฑ์ขอ้ 5
วัฒนธรรม
เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
เกณฑ์ขอ้ 6
สาธารณชน
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
เกณฑ์ขอ้ 7
ระดับชาติ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ

มี
มี

มี
มี
มี
มี
ไม่มี
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เกณฑ์ขอ้ 1

เกณฑ์ขอ้ 2

เกณฑ์ขอ้ 3

เกณฑ์ขอ้ 4

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตั ิการประจาปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจัยเสีย่ งที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน

มี

มี

มี

มี

เกณฑ์ขอ้ 5

ค้นหาแนวปฏิบัติทดี่ ีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง

มี

เกณฑ์ขอ้ 6

การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

มี

ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
เกณฑ์ขอ้ 7 การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์ขอ้ 1

มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร

มี

มี
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เกณฑ์ขอ้ 2

เกณฑ์ขอ้ 3

เกณฑ์ขอ้ 4

มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน คุณภาพหลักสูตร
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมิน
ให้คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา

นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ อย่างต่อเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
เกณฑ์ขอ้ 6
มาตรฐาน
มศว 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management)
มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการทางาน (Work
เกณฑ์ขอ้ 1 Process) ที่มีความสูญเสีย (Waste) เพื่อทาการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ
มีการวิเคราะห์กระบวนการทางานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อ
เกณฑ์ขอ้ 2
ระบุสาเหตุของความสูญเสีย
เกณฑ์ขอ้ 5

เกณฑ์ขอ้ 3
เกณฑ์ขอ้ 4
เกณฑ์ขอ้ 5

เกณฑ์ขอ้ 6

วางแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานที่มีความสูญเสีย โดยกาหนด
ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
ที่จะใช้ติดตามและประเมินความสาเร็จของการปรับปรุง
มีการดาเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการทางานตามแผนที่
ระบุในเกณฑ์ข้อ 3
มีการติดตามผลการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนด และรายงานผลใน
คณะกรรมการประจาคณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
มีการนาผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ทางานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการทางาน
ใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและทาการเผยแพร่สู่ผู้ที่เกีย่ วข้อง

มศว 5.2 การดาเนินการตามมาตรการรักษ์สงิ่ แวดล้อมและประหยัดพลังงาน
มีการจัดตั้งคณะกรรมการดาเนินการหรือมีการมอบหมายให้มี
เกณฑ์ขอ้ 1
ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
มีแผนการดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
เกณฑ์ขอ้ 2
พลังงาน โดยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

มี

มี

มี

มี
มี

มี
มี

มี
มี
มี

มี

มี
มี
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เกณฑ์ขอ้ 3
เกณฑ์ขอ้ 4

เกณฑ์ขอ้ 5

มีระบบและกลไกทีส่ ่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกีย่ วข้องมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการตามแผน
มีการดาเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของแผน พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการประจาคณะเพื่อ
พิจารณา
5. มีการนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจา
คณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรือกาหนดแนวทางในการดาเนินงานปี
ต่อไป

มี
มี

มี
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