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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดาเนิ นการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2558 ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒเรื่ อง ประกาศ
องค์ป ระกอบและตัวบ่งชี้ คุณภาพ ประจาปี การศึ กษา 2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ งเป็ นการประกาศ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ในระดับหลักสู ตร ระดับคณะหรื อหน่ วยงานการเรี ยนการสอน หน่ วยงานสนับสนุ น
วิชาการ และระดับ มหาวิท ยาลัย ในวันที่ 16 – 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ป ระกอบและตัวบ่งชี้ ของ
สกอ. และ มศว (จานวน 15 ตัวบ่งชี้) มีผลการประเมินดังนี้
ตารางที่ 1 สรุ ปผลการประเมินรวมทุกองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี้
องค์ ประกอบที่

คะแนนประเมินเฉลีย่

ผลการประเมิน

จานวนตัวบ่ งชี้
ทีป่ ระเมิน

ตนเอง
4.01
2.89

กรรมการ
3.63
2.89

3 การบริ การวิชาการ

5.00

5.00

ดีมาก

6
3
1

4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

5.00

ดีมาก

1

5 การบริ หารจัดการ

5.00

5.00

ดีมาก

4

4.18

4.03

ดี

15

1 การผลิตบัณฑิต
2 การวิจยั

คะแนนเฉลีย่ รวม

ดี
พอใช้

จากตารางที่ 1 พบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทุกตัวบ่งชี้
จานวน 15 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (การดาเนินงานในระดับดี) โดยมีผลการดาเนินงานระดับดีมาก
ได้แก่ การบริ การวิชาการ (5.00) การทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) และการบริ หารจัดการ (5.00) มีผล
การดาเนิ น งานระดับ ดี คื อ การผลิ ตบัณ ฑิ ต (3.63) และมี ผลการดาเนิ น งานระดับ พอใช้ คื อ การวิจยั (2.89)
ตามลาดับ
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บทนา
1. ชื่อหน่ วยงาน ทีต่ ้ัง และประวัติความเป็ นมาโดยย่ อ
ชื่อหน่ วยงาน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University
ทีต่ ้งั
เลขที่ 114 สุ ขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
ประวัติความเป็ นมาโดยย่อ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2537 และ
เริ่ มสอนหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในปี การศึกษา 2538 โดยรับนิสิต รุ่ นแรก 20 คน ได้ดาเนินการเรี ยน
การสอนโดยคณาจารย์ประจาและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นิ สิตรุ่ นแรกของคณะ สาเร็ จ
การศึกษาในปี การศึกษา 2543 และรับพระราชทานปริ ญญาในวันที่ 17 ธันวาคม 2544 โดยทุกคนเข้ารับราชการ
ชดใช้ทุ นในหน่ วยงานของรั ฐ นอกจากหลัก สู ตรทันตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต คณะยังได้เปิ ดสอนหลัก สู ตร
ประกาศนี ยบัตรผูช้ ่ วยทันตแพทย์ ซึ่ งเป็ นหลักสู ตร 1 ปี โดยเริ่ มทาการสอนในปี พ.ศ. 2540 มี นิสิตผูช้ ่ วยทันต
แพทย์ที่สาเร็ จการศึกษาแล้ว 10 รุ่ น รุ่ นละประมาณ 10- 20 คน ขณะนี้ ปฏิ บตั ิงานอยู่ ในหน่วยงานของราชการ
และเอกชน
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ ได้มี ก ารเปิ ดการสอนหลัก สู ต รระดับ หลังปริ ญ ญา คื อ ปี การศึ ก ษา 2546
หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาปริ ทนั ตวิทยา และหลักสู ตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริ ทนั ตวิทยา ซึ่ งเปิ ดรับนิสิตรุ่ นที่ 1 ปี การศึกษา 2546
ปี การศึกษา 2547 หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาเอ็นโดดอนต์
ปี การศึกษา 2548 หลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบัณฑิ ตทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์คลินิก สาขาทันกรรม
หัตถกรรมประดิษฐ์ พร้อมทั้งได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็ นครั้งแรกเพื่อสอดรับกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
ปี การศึ กษา 2552 ได้มี การปรับ ปรุ งหลักสู ตรหลังปริ ญญา โดยท าการปิ ดหลักสู ตรหลังปริ ญญาเดิ ม
ทั้งหมดและได้เปิ ดหลักสู ตรใหม่ 3 หลักสู ตร ดังนี้
1. หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก(เปิ ดปี การศึกษา 2553)
2. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (เปิ ดปี การศึกษา 2553)
3. หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทัว่ ไป (เปิ ดปี การศึกษา 2554)
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ปี การศึ ก ษา 2555 คณะได้ด าเนิ น การปรั บ ปรุ งหลัก สู ตรให้ ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้
1) หลักสู ตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2) หลักสู ตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
3) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก
4) หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทัว่ ไป
ปี การศึกษา 2558 ได้เปิ ดหลักสู ตรใหม่ คือ
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิ ลโลเฟเชียล
สาหรับในด้านการดาเนิ นการเรี ยนการสอนที่เน้นในเนื้ อหาวิชาแล้วยังได้เน้นเรื่ องคุ ณธรรมจริ ยธรรม
การบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการทางานเป็ นที ม ทั้งนี้
เพื่อให้นิสิตจบเป็ นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยความรู ้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้บริ การวิชาการโดยให้
การบริ การทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่ารักษาในงานวันทันตสาธารณสุ ขของทุกปี โครงการทันตกรรม
ผูด้ อ้ ยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกี ยรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา การบริ การ
ทันตกรรมทุกครั้ง ได้รับความร่ วมมือจาก คณาจารย์ นิ สิต และบุคลากรทุกฝ่ ายของคณะ ในวันที่ 29 พฤษภาคม
2543 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตจัดตั้ง "หน่ วยทันตกรรมพระราชทาน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ" ขึ้น หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒนี้ ได้ออกให้
การบริ ก ารทัน ตสุ ข ศึ ก ษาแก่ ป ระชาชนที่ ย ากไร้ ใ นเขตจังหวัด ต่ างๆ ทุ ก ปี เป็ นต้น มา และในปี พ.ศ.2544
สภามหาวิท ยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ได้ทู ลเกล้าทู ล กระหม่ อมถวายปริ ญ ญาทัน ตแพทยศาสตร์ ดุษ ฏี บ ัณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในฐานะที่ พ ระองค์ ท รงเป็ นผู ้น าทางด้า น
ทันตสาธารณสุ ข และเป็ นผูท้ ี่ทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย ตลอดระยะเวลาที่ พระองค์
ทรงเถลิงราชสมบัติ เพื่อเป็ นสิ ริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสื บไป
ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรวิชาชี พต่าง ๆ เช่น ทันตแพทยสมาคม องค์กร
ผูบ้ ริ หารคณะทันตแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชี พทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อพัฒนาคณะให้เป็ นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้ส่งเสริ มการพัฒนา
บุคลากรทุกสายงานให้มีศกั ยภาพสู งสุ ดและเหมาะสมกับงานในตาแหน่ งคณะฯ มีระบบการประกันคุ ณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุ ณภาพกับมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2540
จนถึงปัจจุบนั
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2. ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์
ผูม้ ีความรู้และประพฤติดี เป็ นผูป้ ระเสริ ฐ(วิชฺชา จรณสมฺ ปณฺ โณเสฏโฐ)
ปณิธาน
มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็ นสถาบันบริ การสังคมและวิจยั เพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ เป็ นสถาบันชั้นนาแห่งการเรี ยนรู ้ วิจยั และ
บริ การสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
พันธกิจคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม
2. ผลิตงานวิจยั และนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยัง่ ยืนต่อสังคมทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริ การวิชาการที่มีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม
4. สื บสานและทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
5. พัฒนาระบบบริ หารที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
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วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วัตถุประสงค์ ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมิ น การด าเนิ น งานของคณะทัน ตแพทยศาสตร์ ต ามระบบคุ ณ ภาพและกลไก
ที่ ม หาวิ ท ยาลัย ก าหนดขึ้ น ทั้ง นี้ โดยการวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บผลการด าเนิ น งานตามตัว บ่ ง ชี้ ใน
ทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็ นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
2. ให้คณะทันตแพทยศาสตร์ ทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่ การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู่ เป้ าหมาย (targets) และเป้ าประสงค์ (goals) ที่ต้ งั ไว้
3. ให้ ค ณะทัน ตแพทยศาสตร์ ทราบจุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพัฒ นา/ปรั บ ปรุ ง ตลอดจนได้รั บ ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาการดาเนิ นงานเพื่อเสริ มจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุ งของคณะทันตแพทยศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. การเตรี ยมการและวางแผนก่อนการตรวจเยีย่ ม
2. ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วิเคราะห์ ผลการดาเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุ ณภาพการศึ กษา ตามเกณฑ์การประเมิ น
คุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
4. รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิม่ เติมดังนี้
4.1 การสัมภาษณ์ผบู้ ริ หาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตหรื อศิษย์เก่าของคณะทันตแพทยศาสตร์
และจดบันทึก
4.2 การตรวจเยีย่ มคณะทันตแพทยศาสตร์
4.3 การศึกษาจากเอกสาร หลักฐานประกอบการดาเนินการตามตัวบ่งชี้
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เกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์การประเมินผลระดับตัวบ่งชี้ กาหนดให้ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้ ทุกตัวเท่ากัน โดยแต่ละตัวบ่งชี้
มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ 0 ถึ ง 5 คะแนน ในการคานวณตัวบ่งชี้ เชิ งปริ มาณ ค่าคะแนนเฉลี่ย
ใช้ทศนิยม 2 ตาแหน่ ง หากทศนิ ยมตาแหน่ งที่สามมีค่าตั้งแต่ .005 จะปั ดขึ้น นอกเหนื อจากนี้ จะปั ดเศษทิ้ง และ
ตัวหารจะลดลงไปเท่าจานวนตัวบ่งชี้ที่ไม่ประเมิน
ความหมายของระดับคุณภาพ
ค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้หรื อในภาพรวม แปลความหมายระดับคุณภาพ ดังนี้
คะแนน
0.00 – 1.50
1.51 - 2.50
2.51– 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับคุณภาพ
การดาเนิ นงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558

9

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะทันตแพทยศาสตร์ รับการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จานวน 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย
15 ตัวบ่ งชี้ เป็ นตัวบ่ งชี้ ข อง สกอ. จานวน 13 ตัวบ่ งชี้ และตัวบ่ งชี้ ของ มศว จานวน 2 ตัวบ่ งชี้ โดยใช้เกณฑ์
การประเมินมีคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ซึ่งในปี การศึกษา 2558 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเท่ากับ
4.03 คะแนน (การดาเนินงานในระดับดี) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 2 ป.1(1) ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้ (ตัวบ่ งชี้ของ สกอ. และ มศว)
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่ งชี้

องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. ผลการบริ หารจัดการ
1.1
หลักสู ตรโดยรวม
สกอ.
1.2
สกอ.
1.3
สกอ.
1.4
สกอ.
1.5

อาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
การบริ การนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี

สกอ.
1.6

กิจกรรมนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี

องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ. ระบบและกลไกการบริ หาร
2.1
และพัฒนางานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์
สกอ. เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
2.2
งานสร้างสรรค์
สกอ.
2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาและนักวิจยั

ชนิด
ตัว
บ่ งชี้

หน่ วย
นับ

O

คะแนน

I

ร้อยละ

I
I

เกณฑ์ การประเมินคะแนน
1

2

3

4

5

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตร

เทียบบัญญัติไตรยางค์
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5
ร้อยละ
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5
คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา

การบริ การวิชาการแก่สงั คม

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้า
หมาย

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 6 ตัวบ่ งชี้
3.36
13.45
4.00
3.36
/
ร้อยละ
56.00
ร้อยละ
35.38
0.00

คะแนน
ประเมิน

3.63
3.36

23.00

65.00

35.38

X

2.21

23.00

65.00

35.38

/

2.21

5.00

/

5.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,6

5 ข้อ

X

4.00

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 3 ตัวบ่ งชี้
6 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/

2.89
5.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

I

บาท/
คน

เทียบบัญญัติไตรยางค์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา

38,462.
00

2,115,40
0.00

55.00

38,461.
82

X

1.07

O

ร้อยละ

เทียบบัญญัติไตรยางค์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา

ร้อยละ
60.00

20.20

65.00

31.08

X

2.59

องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ.
3.1

เป้า
หมาย

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 1 ตัวบ่ งชี้
P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ
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1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00
5.00

10
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่ งชี้

ชนิด
ตัว
บ่ งชี้

หน่ วย
นับ

องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. ระบบและกลไกการทานุ
P
ข้อ
4.1
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. การบริ หารของคณะเพื่อการ
5.1
กากับ ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. ระบบกากับการประกัน
5.2
คุณภาพหลักสูตร
มศว การบริ หารจัดการแบบลีน
5.1
(Lean Management )
มศว
5.2

การดาเนินการตามมาตรการ
รักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน

เกณฑ์ การประเมินคะแนน
1

2

3

4

5

1 2 3,4 5 6,7
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ตัวหาร

ผลลัพธ์

บรรลุ
เป้า
หมาย

คะแนน
ประเมิน

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 1ตัวบ่ งชี้
6 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/

5.00
5.00

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 4 ตัวบ่ งชี้
7ข้อ
1,2,3,4,5,6,7
6 ข้อ
/

5.00
5.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5,6 7
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

P

ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ
1,2 3 4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

1 2 3 4 5
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,5

5 ข้อ

/

5.00

คะแนนเฉลีย่ รวมทุกตัวบ่ งชี้(ตัวบ่ งชี้ สกอ. และ มศว) = 15 ตัวบ่ งชี้

จากตารางที่ 2 ป.1(1) ผลการป ระเมิ นรายตั ว บ่ ง ชี้ (ตั ว บ่ งชี้ ของ ส กอ. และ มศว) พ บว่ า
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทุกตัวบ่งชี้ จานวน 15 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 (การดาเนิ นงานในระดับดี ) โดยมี ผลการดาเนิ นงานระดับดี มาก ได้แก่ การบริ การวิชาการ
(5.00) การทานุ บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม (5.00) และการบริ หารจัดการ (5.00) มีผลการดาเนิ นงานระดับ ดี
คือ การผลิตบัณฑิต (3.63) และมีผลการดาเนินงานระดับพอใช้ คือ การวิจยั (2.89) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ป.1(2) ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี้ (ตัวบ่ งชี้ของ สกอ.)
ตัวบ่ งชี้
คุณภาพ

ชื่อตัวบ่ งชี้

องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. ผลการบริ หารจัดการ
1.1
หลักสูตรโดยรวม
สกอ. อาจารย์ประจาคณะที่มี
1.2
คุณวุฒิปริ ญญาเอก
สกอ. อาจารย์ประจาคณะที่ดารง
1.3
ตาแหน่งทางวิชาการ
สกอ.
1.4
สกอ.
1.5

จานวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์
ประจา
การบริ การนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี

สกอ.
1.6

กิจกรรมนิสิตระดับปริ ญญา
ตรี

องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ. ระบบและกลไกการบริ หาร
2.1
และพัฒนางานวิจยั หรื องาน
สร้างสรรค์
สกอ. เงินสนับสนุนงานวิจยั และ
2.2
งานสร้างสรรค์
สกอ. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2.3
ประจาและนักวิจยั

ชนิด
ตัว
บ่ งชี้

หน่ วย
นับ

1

2

3

4

5

O

คะแนน

I

ร้อยละ

I

ร้อยละ

I

คะแนน เทียบเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวิชา

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ทุกหลักสูตร
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5
เทียบบัญญัติไตรยางค์
ร้อยละ 80 เท่ากับ 5

เป้า
หมาย

บรรลุ
เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน

ตัวตั้ง
ตัวหาร ผลลัพธ์
คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 6 ตัวบ่ งชี้
3.36
13.45
4.00
3.36
/

ร้อยละ
56.00
ร้อยละ
35.38

คะแนน
ประเมิน

3.63
3.36

23.00

65.00

35.38

X

2.21

23.00

65.00

35.38

/

2.21

5.00

/

5.00

0.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

6 ข้อ

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

/

5.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

5 ข้อ

1,2,3,4,6

5 ข้อ

X

4.00

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

I

บาท/
คน
ร้อยละ

เทียบบัญญัติไตรยางค์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา
เทียบบัญญัติไตรยางค์ตาม
กลุ่มสาขาวิชา

O

องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. การบริ การวิชาการแก่สงั คม
P
ข้อ
3.1
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
สกอ. ระบบและกลไกการทานุ
P
ข้อ
4.1
บารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. การบริ หารของคณะเพื่อการ
5.1
กากับ ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ
สกอ. ระบบกากับการประกัน
5.2
คุณภาพหลักสูตร

เกณฑ์ การประเมินคะแนน

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

P

ข้อ

1 2 3,4 5,6 7
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

P

ข้อ

1 2 3,4 5 6
ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ ข้อ

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 3 ตัวบ่ งชี้
6 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/

38,462.
00
ร้อยละ
60.00

2,115,40
0.00
20.20

55.00
65.00

38,461.
82
31.08

2.89
5.00

X

1.07

X

2.59

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 1ตัวบ่ งชี้
6 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/

5.00
5.00

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 1ตัวบ่ งชี้
6 ข้อ
1,2,3,4,5,6
6 ข้อ
/

5.00
5.00

คะแนนเฉลีย่ รวมจากจานวนตัวบ่ งชี้ = 4ตัวบ่ งชี้
7ข้อ
1,2,3,4,5,6,7
6ข้อ
/

5.00
5.00

6 ข้อ

5.00

1,2,3,4,5,6

6 ข้อ

คะแนนเฉลีย่ รวมทุกตัวบ่ งชี้(ตัวบ่ งชี้ สกอ. และ มศว) = 13ตัวบ่ งชี้
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
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จากตารางที่ 3 ป.1(1) ผลการประเมิ นรายตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ ของ สกอ.) พบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์
มีผลการประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายใน รวมทุกตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ
4.03 (การดาเนิ นงานในระดับดี) โดยมีผลการดาเนิ นงานระดับดีมาก ได้แก่ การบริ การวิชาการ (5.00) การทานุ
บ ารุ งศิ ล ป ะและวัฒ น ธรรม (5.00) แล ะการบ ริ ห ารจั ด การ (5.00) มี ผล การด าเนิ น งาน ระดั บ ดี
คือ การผลิตบัณฑิต (3.63) และมีผลการดาเนินงานระดับพอใช้ คือ การวิจยั (2.89) ตามลาดับ
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ผลการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ส รุ ปผลการประเมิ น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษ าภายใน ตามแต่ ล ะองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ของ
คณะทันตแพทยศาสตร์ ดงั รายละเอียดในตาราง ป.2 (1) และตาราง ป.2 (2) พร้ อมอภิปรายผลในแต่ละมุมมอง
พบว่า
ตารางที่ 4 ป.2(1) สรุ ปผลการประเมินรายองค์ ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่ งชี้ สกอ. และ มศว)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ ประกอบ
จานวน
คะแนน
I
P
O
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
เฉลีย่
องค์ประกอบที่ 1
6
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
3
การวิจยั
องค์ประกอบที่ 3
1
การบริ การวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
1
การทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
4
การบริ หารจัดการ
15
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่ งชี้
ของทุกองค์ ประกอบ
ผลการประเมิน

3.14

4.50

3.36

3.63

1.07

5.00

2.59

2.89

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

4

9

2

-

2.62

4.89

2.98

4.03

การ
ดาเนินงาน
ระดับพอใช้

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับพอใช้

ผลการ
ประเมิน
การดาเนินงาน
ระดับดี
การดาเนินงาน
ระดับพอใช้
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
การดาเนินงาน
ระดับดี

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

จากตารางที่ 4 ป.2(1) สรุ ป ผลการประเมิ น รายองค์ป ระกอบ (ตัวบ่ งชี้ ของ สกอ. และ มศว) พบว่า
คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรวมทุ กตัวบ่งชี้ ของ สกอ. และ มศว จานวน
15 ตัวบ่งชี้ มีค ะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 (การดาเนิ นงานในระดับดี ) โดยมี ผลการดาเนิ นงานด้านกระบวนการ
อยูใ่ นระดับดีมาก (4.89) ด้านผลผลิต อยูใ่ นระดับพอใช้ (2.98) และด้านปั จจัยนาเข้า อยูใ่ นระดับพอใช้ (2.62)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 ตาราง ป.2 (2) สรุ ปผลการประเมินรายองค์ ประกอบคุณภาพ (ตัวบ่ งชี้ สกอ.)
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ ประกอบ จานวน
คะแนน
I
P
O
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี้
เฉลีย่
องค์ประกอบที่ 1
6
การผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2
3
การวิจยั
องค์ประกอบที่ 3
1
การบริ การวิชาการ
องค์ประกอบที่ 4
1
การทานุบารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 5
2
การบริ หารจัดการ
13
จานวนตัวบ่ งชี้
เฉลีย่ รวมทุกตัวบ่ งชี้
ของทุกองค์ ประกอบ
ผลการประเมิน

3.14

4.50

3.36

3.63

1.07

5.00

2.59

2.89

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

-

5.00

4
2.62

7
4.86

2
2.98

3.88

การ
ดาเนินงาน
ระดับพอใช้

การ
ดาเนินงาน
ระดับดีมาก

การ
ดาเนินงาน
ระดับพอใช้

ผลการ
ประเมิน
การดาเนินงาน
ระดับดี
การดาเนินงาน
ระดับพอใช้
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
การดาเนินงาน
ระดับดีมาก
การดาเนินงาน
ระดับดี

0.00-1.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุ ง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

จากตารางที่ 4 ป.2 สรุ ปผลการประเมิ นรายองค์ประกอบตัวบ่ งชี้ ของ สกอ. พบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์
มีผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายในรวมทุ กตัวบ่งชี้ ของ สกอ. จานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ ยเท่ากับ
3.88 (การดาเนินงานในระดับดี) โดยมีผลการดาเนินงานด้านกระบวนการ อยูใ่ นระดับดีมาก (4.86) ด้านผลผลิต
อยูใ่ นระดับพอใช้ (2.98) และด้านปั จจัยนาเข้า อยูใ่ นระดับพอใช้ (2.62) ตามลาดับ

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประจาปี การศึกษา 2558 วันที่ 16 – 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2559
ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ ของ
สกอ. และ มศว (15 ตัวบ่งชี้ ) เท่ากับ 4.03 ซึ่ งผลการดาเนิ นการอยู่ในระดับดี และคะแนนเฉลี่ ยตามตัวบ่งชี้ ของ
สกอ. (13 ตัวบ่งชี้) เท่ากับ 3.88 ซึ่ งผลการดาเนินการอยูใ่ นระดับดี
ในการนี้ คณะกรรมการประเมิ น ฯ มี ข ้ อ เสนอแนะในภาพรวมและข้ อ สั ง เกต/ข้ อ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้

ข้ อเสนอแนะในภาพรวมเพือ่ การพัฒนา
1. ปรั บ ปรุ ง ระบบการป้ องกัน ความปลอดภัย ด้านทรั พ ย์สิ น ด้านอัค คี ภ ัย และด้านภัย พิ บ ัติ เช่ น
การฝึ กซ้อมอัคคีภยั ทุกปี เป็ นต้น
2. การเข้าสู่ ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ควรมีแผนรองรับสนับสนุน
3. ควรส่ งเสริ มและสร้างแรงจูงใจในการทาวิจยั เพื่อให้คณาจารย์ทาวิจยั มากขึ้น
4. ควรเพิ่มฐานข้อมูลและตาราให้มากขึ้น
5. การเปลี่ยนโครงสร้างเป็ นโรงพยาบาลควรเร่ งให้มีการปรับเข้าสู่ มาตรฐานตามระบบ HA
6. งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ยงั น้อย ควรปรับให้สูงขึ้น

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558
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ข้ อสั งเกต/ข้ อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาตามรายองค์ประกอบ
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดเด่ น/จุดแข็ง
1. จานวนอาจารย์เพียงพอกับนิสิต
2. กิจกรรมการส่ งเสริ มการใช้ชีวติ มีการจัดทาแผน
ครบถ้วน
จุดอ่ อน/จุดทีต่ ้ องปรับปรุ ง/โอกาสพัฒนา

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
-

แนวทางแก้ ไข/ปรับปรุ ง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
1. จ านวนอาจารย์คุ ณ วุ ฒิ ป.เอก และต าแหน่ ง ทาง 1. แผนพัฒ นาอาจารย์ใ ห้ ไ ด้รั บ คุ ณ วุ ฒิ ป.เอก และ
วิชาการน้อย
ตาแหน่งทางวิชาการมากขึ้น
2. ขาดการสรุ ปผลของแต่ละกิจกรรม
2. ต้อ งสรุ ป ผลการดาเนิ น งานทุ ก กิ จกรรมเพื่ อ น ามา
ปรับปรุ งพัฒนา
3. นิสิตยังไม่เข้าใจในเรื่ องระบบประกันคุณภาพ
3. ควรสร้างความเข้าใจและส่ งเสริ มให้กบั นิสิต
การศึกษา
นาไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรม
องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดเด่ น/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)

1. มี ค ณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมในการท าวิจยั ประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ ทาให้มีโอกาสทางาน
วิจยั ได้สะดวกและรวดเร็ ว
2. มีเงินทุนวิจยั จากคณะฯสนับสนุนเพียงพอ
ส่ งเสริ มให้คณาจารย์ได้ทางานวิจยั เพิ่มขึ้น
จุดอ่ อน/จุดทีต่ ้ องปรับปรุ ง/โอกาสพัฒนา
แนวทางแก้ ไข/ปรับปรุ ง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
สัดส่ วนงานตีพิมพ์ต่างประเทศน้อย เมื่อเทียบผลงาน ค้นหาอุปสรรค และส่ งเสริ มให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ทั้งหมด (ประมาณ 20%)และ 50%ลงตีพิ มพ์ในวิทยา ต่างประเทศเพิม่ ขึ้น
สารทันตแพทยศาสตร์ มศว
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องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
จุดเด่ น/จุดแข็ง

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)

คณะฯมี รู ปแบบการบริ การวิ ช าการที่ ชั ด เจน และ สามารถบูรณาการกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั ได้
อย่างเป็ นรู ปธรรม
จุดอ่ อน/จุดทีต่ ้ องปรับปรุ ง/โอกาสพัฒนา

แนวทางแก้ ไข/ปรับปรุ ง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
การเขี ย นโครงการยังไม่ ค่ อ ยสมบู รณ์ ตัวบ่ งชี้ ไ ม่ ค่ อ ย พัฒนาการเขียนโครงการและการตั้งตัวชี้ วดั ทั้งเชิ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
ปริ มาณและคุณภาพ
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่ น/จุดแข็ง
มีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมที่สามารถสนับสนุน
อัตลักษณ์ได้เป็ นอย่างดี เช่น โครงการเสื้ อกาวน์
คุณธรรม ซึ่ งส่ งเสริ มให้นิสิตมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
จุดอ่ อน/จุดทีต่ ้ องปรับปรุ ง/โอกาสพัฒนา

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
-

แนวทางแก้ ไข/ปรับปรุ ง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
การตั้งวัตถุ ประสงค์และตัวชี้ วดั ของแผนงานทานุ บารุ ง พัฒ นาการเขี ยนแผนงาน และการตั้งวัตถุ ป ระสงค์
ศิลปวัฒนธรรมยังไม่ค่อยสอดคล้อง
และตัวชี้วดั ของแผนให้สอดคล้อง
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องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดเด่ น/จุดแข็ง
1. ผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนมี
ทัศนคติที่ดีในการพัฒนาคณะ
2. มีระบบอาจารย์ที่ปรึ กษาที่เข้มแข็ง
จุดอ่ อน/จุดทีต่ ้ องปรับปรุ ง/โอกาสพัฒนา

แนวทางเสริม
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)

แนวทางแก้ ไข/ปรับปรุ ง
(เป้าหมายและแผนการพัฒนาในปี ต่ อไป)
1. สร้างแผนการเงินระยะยาว
2. ควรมีแผนปฏิบตั ิการอย่างสม่าเสมอ และทัว่ ถึง

1. การวิเคราะห์ทางการเงินในอนาคต ยังไม่ชดั เจน
2. ระบบการป้ องกันความปลอดภัย และภัยพิบตั ิ
ยังขาดการปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
3. ขาดการตั้งค่าเป้ าหมายในการพัฒนาคณาจารย์
3. กาหนดค่าเป้ าหมายและวิเคราะห์ผลสาเร็ จที่ได้
ทั้งคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการหาคู่เทียบ benchmarking ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่ งเสริ มการพัฒนา
2. สร้างมาตรฐานระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบตั ิการตามระบบสากล
3. ควรจัดทามาตรฐานตามระบบ HA ของโรงพยาบาล
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ภาคผนวก
ข้ อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set)
องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสู ตรโดยรวม
1 จานวนหลักสู ตรทั้งหมดที่ประเมิน
2 จานวนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
3 ผลรวมคะแนนหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี
4 จานวนหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
5 ผลรวมคะแนนหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
6 จานวนหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
7 ผลรวมคะแนนหลักสู ตรระดับปริ ญญาเอก
8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสู ตร
สกอ. 1.2 อาจารย์ ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
9 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
10 จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
สกอ. 1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่ งทางวิชาการ
11 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
12 อาจารย์ประจาคณะที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
13 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
14 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
15 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
16 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
17 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
18 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
19 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
20 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
21 จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
22 ผลรวมจานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
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องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
2558
สกอ.1.4 จานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ อจานวนอาจารย์ ประจา (ตามรายงานการวิเคราะห์ ของกองแผนงาน)
23 จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
65
24 จานวนอาจารย์ประจาคณะในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)/พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
65
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
25 จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
26.58
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
26.58
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
26 จานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ปรับเป็ นปริ ญญาตรี
330.36
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)/ - พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
330.36
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
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องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
27 จานวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากันแยกตามกลุ่มสาขาวิชา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
28 สัดส่ วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
29 สัดส่ วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
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-
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องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
30 ร้อยละของการคานวณค่าความแตกต่างจากสัดส่ วนจานวนนิสิตเต็มเวลาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาคณะ
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)
- นิติศาสตร์ (50 : 1)
- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)
- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)
31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา
- แพทยศาสตร์ (4 : 1)
- พยาบาลศาสตร์ (6 : 1)
- วิทยาศาสตร์สุขภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมืองศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตร
ศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ (8 : 1)
- วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่ าไม้ และประมง (20 : 1)

2558
-31.36
-31.36
5.00
5.00
-

- นิติศาสตร์ (50 : 1)

-

- ครุ ศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)

-

- สังคมศาสตร์ /มนุษยศาสตร์ บริ หารธุ รกิจพาณิ ชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การ
ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1)

-

สกอ.1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี
32 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ของการจัดบริ การให้คาปรึ กษาทางวิชาการและการใช้ชีวติ
แก่นิสิตในคณะ
33 ผลรวมคะแนนเฉลีย่ ของการให้บริ การกิจกรรมพิเศษนอกหลักสู ตรแหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต
34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็ จ
การศึกษาแก่นิสิต
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558

4.48
4.44
4.39
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2558

องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ (ปี การศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
35 จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ งไม่นบั ลาศึกษาต่อ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
36 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
37 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
38 จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
39 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
40 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
41 จานวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

55.00
55.00
1,455,400.00
1,455,400.00
1,455,400.00
660,000.00
660,000.00
660,000.00
660,000.00
-
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42 ผลรวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
43 ค่าเฉลี่ยของเงินสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
44 คะแนนที่ได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
สกอ. 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
45 จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจยั ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
47 จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
48 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี การศึกษา 2558

2558
2,115,400.00
2,115,400.00
3,8461.82
3,8461.82
1.07
1.07
65
65
-
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49 จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
50 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ.ทราบภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
51 จานวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร (0.40)

2558

-

-

1

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

1

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

-

52 จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)

3

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

-

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

3

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

-

53 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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-
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56
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จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไปและแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน
30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยูใ่ นBeall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่มหาวิทยาลัยนาเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไปและแจ้งให้
ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ ซึ่ งไม่อยูใ่ น Beall’s list) (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนบทความวิจยั ฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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15

15
-

6
6
-
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จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศก.พ.อ. (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานได้รับการจดสิ ทธิบตั ร (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่ และได้รับการจดทะเบียน (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนตาราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสื อที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
จานวนงานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนตาราที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนหนังสื อที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนงานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจยั ประจา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรื อ
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับมหาวิทยาลัย (0.40)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ (0.60)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน/นานาชาติ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ (1.00)
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

2558
20.20

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ

20.20

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
79 คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี้/ข้ อมูล
2558
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
80 จานวนอาจารย์ที่มีส่วนร่ วมในการบริ การวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย
100
81 จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ ง
55
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ ของคณะ
1300
82 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต (บาท/คน)
34918
83 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ (บาท/คน)
26368
84 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)
86635
85 สัดส่ วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน(บาท/คน)
สกอ. 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสู ตร
86 มีจานวนหลักสู ตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไม่ผา่ นองค์ประกอบที่ 1 การกากับ
4
มาตรฐาน
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ข้ อมูลจากการสั มภาษณ์ และการตรวจเยีย่ ม
กลุ่มผู้บริหาร
ข้ อคาถาม
1. การพัฒนาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการ
ประเมินปี ที่ผา่ นมา

-

2. จุ ดอ่อนที่ คณะและผูบ้ ริ หารให้ค วามส าคัญ ในการ พัฒนา
3. จุดอ่อนของฝ่ ายบริ หารที่ตอ้ งการพัฒนา
-

4. การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา

-

5. จานวนอาจารย์ข องคณะที่ แตกต่ างกัน ในปี 2557 และ ปี 2558
-

6. แนวทางการส่ งเสริ มการตีพิมพ์ในวารสารอื่น ๆ

-

บันทึกการสั มภาษณ์
มีการจัดระบบและกลไกในการจัดการความรู้ที่
ชัดเจน โดยมีการมอบหมายแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบทา
หน้าที่วเิ คราะห์และจัดทาแผนการจัดการความรู้ที่
ครอบคลุม รวมถึงมีการดาเนินการตามแผนมีการ
เก็บรวบรวมความรู ้และแนวปฏิบตั ิที่ดี
การสร้างขวัญและกาลังใจในการทาวิจยั และ
เผยแพร่ ผลงานให้กบั คณาจารย์
การดึงเงินทุนจากภายนอกให้เพิม่ สู งขึ้น
มีการบริ หารจัดการในส่ วนของงบประมาณที่ลดลง
ก ารวางแผ น แล ะ ก ารจั ด ก า รเงิ น ราย ได้ จ าก
โรงพยาบาล มีการวางแนวทางหาคนไข้เพื่อเข้ารับ
บริ การเพิ่มมากขึ้น
คณะให้ ค วามส าคั ญ กั บ ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา โดยมี ผู้บ ริ ห ารเป็ นแกนหลัก ในการ
ขับเคลื่อนระบบและกลไกในการดาเนินงาน
เกิดจากปั ญหาการลาออกของอาจารย์ส่วนหนึ่ งมีผล
จากค่ าตอบแทนในสาขาทันตกรรม และเงื่ อนไข
การรับแต่งตั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ
ไม่เพียงพอ ส่ งผลให้คณาจารย์ลาออก
คณะมีแผนการพัฒนาอาจารย์ โดยสนับสนุนทุน
เพื่อการศึกษาต่อของคณาจารย์ในระดับปริ ญญาเอก
ให้สูงขึ้น
มี ก ารเชิ ญ Professor จากต่ า งประเทศ ในการให้
คาแนะนาการตี พิมพ์เผยแพร่ และการทาวิจยั ให้กบั
คณาจารย์ในคณะ เพื่อส่ งเสริ มการตีพิมพ์ให้มากขึ้น
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กลุ่มอาจารย์
ข้ อคาถาม
1. ปัญหาด้านการเรี ยนการสอน

2. คณะมีการสนับสนุนด้านการวิจยั อย่างไร

-

-

3. ฐานข้อมูล/หนังสื อที่ตอ้ งการค้นคว้าเป็ นอย่างไร
4. ข้อเสนอแนะหรื อแนวทางแก้ไขสาเหตุที่คณาจารย์มี จานวนลดลง
5. ปัญหาด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจยั
6. ระบบความปลอดภัยในอาคารเป็ นอย่างไร

-

บันทึกการสั มภาษณ์
ปั ญหาส่ วนใหญ่ เกิดจากตัวนิสิตซึ่ งเปลี่ยนไปตาม
ยุคสมัย โดยคณาจารย์มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคการ
เรี ยนการสอน เพื่อให้นิสิตมีความสนใจและเข้าใจ
ในบทเรี ยน
ส่ งเสริ มให้เข้าร่ วมการประชุมวิชาการต่าง ๆ
สามารถใช้ศกั ยภาพของคระด้านห้องวิจยั อุปกรณ์
เครื่ องมือต่างๆ ในการทาวิจยั ได้
คณะสนับสนุนทุนในการทาวิจยั และการตีพิมพ์
ใช้บริ การหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
คณะควรสร้ างแรงจูงใจในการทางาน และการทา
หน้าที่เป็ นอาจารย์
สนับสนุนด้านทุนการศึกษาต่อเพิ่มมากขึ้น
คณาจารย์มี ภาระงานสอนจานวนมาก ท าให้ ไม่ มี
เวลาในการทาวิจยั
มีระบบสแกนนิ้วในการเข้าห้องพัก
อาคารเปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลา

กลุ่มบุคลากร
ข้ อคาถาม
ความสุ ข ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานเป็ นอย่างไร

บันทึกการสั มภาษณ์
- ผูบ้ ริ หารมีความสามารถ มีวสิ ัยทัศน์มีความเป็ น
กันเอง ใส่ ใจและรับฟังข้อเสนอแนะจาก
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ งเสริ มให้พฒั นาความรู ้ตามสาย
งานเพื่อความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน ทั้งนี้คณะมี
การจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรในทุกปี
- มีความสุ ข ความภาคภูมิใจ และความพึงพอใจใน
การปฏิบตั ิงานตามที่ได้รับผิดชอบ
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กลุ่มนิสิต
ข้ อคาถาม
1. สถานที่จดั การเรี ยนการสอนและอุปกรณ์เพียงพอ
หรื อไม่

บันทึกการสั มภาษณ์
- ระดับบัณฑิตศึกษา
อุปกรณ์บางประเภทไม่เพียงพอ คณะควรมีการ
จัดซื้ อเพิ่มขึ้น
- ระดับปริ ญญาตรี
อุปกรณ์เพียงพอต่อจานวนนิสิต
ห้องเรี ยนมีการปรับปรุ งใหม่ น่าเรี ยน มีความ
สะดวกในอุปกรณ์ และสื่ อการเรี ยนการสอน
2. นิ สิ ตคิ ดว่าคณะหรื อมหาวิท ยาลัยมี ค วามโดดเด่ น - ทักษะสื่ อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรื ออัตลักษณ์ในด้านใด
3. ฐานข้อมูล/หนังสื อที่ตอ้ งการค้นคว้าเป็ นอย่างไร
- ใช้บริ การหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย
- มีปัญหาด้านการค้นคว้าข้อมูล ฐานข้อมูล/text book
มีจานวนน้อย
4. อาจารย์ที่ปรึ กษาเป็ นอย่างไร
- สามารถติดต่อได้ง่ายและสะดวก ให้คาปรึ กษาด้าน
การเรี ยน และด้านอื่น ๆ
5. นิสิตมีความรู ้ความความเข้าใจเรื่ องการประกัน
- คณะจัดให้มี ก ารประเมิ น โครงการทุ ก ครั้ งเมื่ อเข้า
คุณภาพการศึกษาหรื อไม่/อย่างไร
ร่ วม แต่การเขียนโครงการหรื อการจัดการโครงการ
(PDCA) มีเฉพาะกลุ่มสโมสรนิสิตเท่านั้น
6. ระบบความปลอดภัยในอาคารเป็ นอย่างไร
- อาคารเปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลา
- คณะเปิ ดเป็ นโรงพยาบาลท าให้ มี ผูใ้ ช้บ ริ ก ารเข้า
ออกเป็ นจ านวนมาก ระบบความปลอดภัย ยัง
หละหลวม พบปั ญหาการขโมยของ สิ่ งของหาย
- ควรเพิ่มจานวนกล้องวงจรปิ ด
- ควรมี ก ารจัดอบรมการป้ องกันอัคคี ภยั ให้กบั นิ สิ ต
ทุกชั้นปี และทุกปี
7. คณะมีทุนการศึกษาหรื อไม่
- คณะมีประชาสัมพันธ์ทุ นการศึกษาให้นิสิ ตทราบ
และมีการช่วยเหลือด้านทุนการศึกษาเป็ นอย่างดี
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กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วันอังคารที่ 16 สิ งหาคม 2559
กาหนดการ
กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมิน
09.00 – 12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(Desktop Assessment)
การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น. ลงพื้นที่ตรวจเยีย่ มคณะทันตแพทยศาสตร์
14.00 – 16.00 น. การตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผรู ้ ับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้
16.00 – 16.30 น. ผูป้ ระเมินประชุมสรุ ปผลการประเมินประจาวัน
วันพุธที่ 17 สิ งหาคม 2559
กาหนดการ
กิจกรรม
08.30 – 09.30 น. การประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
09.30 – 11.30 น. สัมภาษณ์
- ผูบ้ ริ หาร (ทุกท่าน)
- คณาจารย์ประจาคณะ
- บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
- นิสิตปัจจุบนั
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. วิเคราะห์ จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะ
14.30 – 15.30 น. เตรี ยมการนาเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา
15.30 – 16.30 น. ตอบประเด็นข้อซักถาม
หมายเหตุ:- อาหารว่างและเครื่ องดื่มช่วงเช้า เวลา 10.30 – 10.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.45 – 15.00 น.
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ภาพถ่ ายกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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