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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 ประจ าปีการศึกษา 2562 (กลุ่ม Basic Level)  
 

  

 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 7501/2563 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 (กลุ่ม Basic 

Level) เพ่ือท าหน้าที่เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันที่ 27 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

1. นายกิตติพงศ์  เตมียะประดิษฐ์   ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.สมภพ แสงผึ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

4. นางสาวพนารี  สายพัฒนะ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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วิธีการประเมิน 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศึกษาเอกสาร One Page Report ของคณะ 

2. คณะกรรมการฯ ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือประเมินและพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ One  

Page Report ของคณะ 

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ และตอบข้อ

ซักถามของคณะกรรมการฯ  

4. คณะกรรมการฯ น าเสนอข้อเสนอแนะด้วยวาจาให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของคณะ พร้อม

ทั้งให้โอกาสคณะชี้แจงรายละเอียด และข้อมูลเพิ่มเติม กรณีท่ีมีความเห็นแตกต่างกัน 

5. คณะกรรมการฯ จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเสนอต่อคณะ  

และมหาวิทยาลัย  

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยคณะทันตแพทยศาสตร์น าเสนอผลการพัฒนาคุณภาพในประเด็นที่

ส าคัญ จ านวน  1  ประเด็น ดังนี้ 

  1) การเพ่ิมจ านวนนิสิตที่สอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 

 

 มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะแยกรายประเด็น  

ข้อเสนอแนะแยกรายประเด็น ส าหรับผลการพัฒนาคุณภาพในเรื่อง การเพิ่มจ านวนนิสิตที่

สอบผ่านขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ดังนี้ 

 

ล าดับที่ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
-- No and Name ชื่อโครงการสะท้อนถึงวัตถุประสงค์อะไร ให้ระบุวัตถุประสงค์โดยย่อ 

(Theme) เช่น ลดค่าใช้จ่าย ลดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ 
เพ่ิมจ านวนนักศึกษาเพ่ิมความผูกพันของบุคลากร ปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ปรับปรุงยุทธศาสตร์
ให้มีความท้าทายมากขึ้น เป็นต้น 

-- Stakeholders 
 

ให้ระบุผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการนี้  ซึ่งผู้ เสนอโครงการต้องไปขอรับความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของปัญหา เช่น กรรมการ
คณะประจ าศูนย์ (ศปท.) เพ่ือสะท้อนถึง feedback เรื่องข้อสอบ 

-- Department ให้ระบุชื ่อผู ้ทบทวนโครงการ (Reviewed by) (ท าหน้าที ่เป็น 
Coach พิจารณาความเป็นไปได้ ความสมเหตุสมผลของข้อเสนอ
โครงการ  และให ้ข ้อ เสนอแนะที ่เป ็นประโยชน ์แก ่ผู ้จ ัดท า
โครงการ) และชื ่อผู ้อนุมัติโครงการ (Approved by) (เป็นผู ้มี
อ านาจในการอนุมัติและจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นแก่โครงการ) 

1 Clarify the 
problem 

ให้แสดงภูมิหลัง (Background) ของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
โดยย่อ และน าข้อมูลใน  Breakdown the problem มาใส่ลง
ใน  clarify the problem เ พิ ่ม เต ิมร ูปกราฟแท่งข ้อมูลลงไป                 
ในเรื ่องของการลดลงของนิสิต ที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จากการ
บรรยายเป็นกราฟเพ่ือสามารถมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้น และน า
ปัญหานิสิตที่สอบผ่าน preclinic และ Clinic ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ไปใส่ที ่ห ัวปลา ใน Fishbone Diagram ของหัวข้อ Analyse 
the Root Cause 

2 Breakdown the 
problem 

ให้ระบุสาเหตุหลักที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ท าให้เกิดปัญหา โดยการ
ระดมสมอง (Brainstorming) กับทีมงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง การน าข้อมูลใน Analyse the root cause เรื่องระบบ
การเรียนการสอนและนิสิต มาใส่เป็นปัญหาหลัก  
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ล าดับที่ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
3 Set the Target ระบุตัววัดที่แสดงถึงเป้าหมายบั้นปลายที่ท้าทาย (Stretch goals) 

ของโครงการที่ต้องการบรรลุในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงานในอดีต ของคู่แข่งหรือคู่เปรียบเทียบ เป้าหมายของ
องค์กร พร้อมระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน ไม่เนิ่นนานจนเกินไป 
เช่น นิสิตที่สอบผ่านในระดับวิชาพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 มี
เป้าหมายจ านวนเท่าใด และปีการศึกษา 2565 มีเป้าหมายจ านวน
เท่าใด และนิสิตที่สอบผ่านการขึ้นทะเบียน ในปีการศึกษา 2564 
และ 2565 มีเกณฑ์เท่าใด  

4 Analyze the Root 
Cause 

การลงแผนภูมิก้างปลา เพ่ือให้ชัดเจน โดยเขียนหัวข้อ นิสิตที่สอบ
ผ่าน Preclinic และ Clinic ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่บนหัวปลา
และน าก้างแยกออกไป มาจาก Breakdown the problem มา
จาก 1) ระบบการเรียนการสอนรายวิชาบรรยายยังไม่เป็น case-
base  2) การเรียนการสอนขาดการบูรณาการรายวิชาฯ 3) นิสิต
ชั้นปีที่ 4 ไม่มีประสบการณ์ในการดู case 4) นิสิตไม่คุ้นเคยการท า
ข้อสอบแบบ case-base 5) นิสิตที่เป็นกลุ่มอ่อนไม่สามารถตามใน
ห้องได้ทัน และ 6) นิสิตเรียนหนักไม่มีเวลาทบทวนความรู้ก่อนสอบ 
ออกเป็น 6 ข้อ และน า 6 ข้อที่ได้มาแตกเป็นก้างย่อยในแต่ละเรื่อง 
โดยใช้ 5 Whys ในการหาสาเหตุย่อยอ่ืน ๆ พิจารณาความสัมพันธ์
ของสาเหตุย่อยเหล่านั้น ตัดสาเหตุย่อยที่ไม่ส าคัญหรือไม่เกี่ยวข้อง
ออก ซึ่งข้อมูลจะได้จาก Stakeholders ที่เป็น case-base ท าให้
ทราบถึงสาเหตุของปัญหา เพ่ือแก้ไขในจุดนั้น 

5 Develop 
Countermeasures 

มีมาตรการในการแก้ไขปัญหา ท าการระดมสมองร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เพ่ือระบุวิธีการแก้ไขสาเหตุย่อยต่างๆที่เป็นต้นตอของ
ปัญหา ระบุผลกระทบจากการแก้ไขเพ่ือท าให้มั่นใจว่าจะไม่ท าให้
เกิดปัญหาซ้ าขึ้นอีก ในบางก้างย่อยเมื่อวิเคราะห์แล้วอาจจะเกิด
ปัญหามาจากสาเหตุเดียวกัน และน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติการด าเนินการ และ Impact to 
target ในแต่ละก้างย่อยจะท าให้ค้นพบการแก้ปัญหาในแต่ละเรื่องได้  

6 Implement 
Countermeasure 

เพ่ิมเติมรูปแบบก าหนดขั้นตอนด าเนินการที่ชัดเจนในการแก้ไข
สาเหตุย่อยต่าง ๆ โดยใช้ Gantt chart ซึ่งระบุถึงรายละเอียดของ
กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ Action คือ What ช่วงเวลา (When) 
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ล าดับที่ หัวข้อ ข้อเสนอแนะ 
ผู้รับผิดชอบ (Who) ผู้ ให้การสนับสนุน (Supporters) และผู้
ทบทวนผล (Reviewers) และสถานที่ด าเนินการ (Where) เป็น
อย่างน้อย  

7 Monitor Results & 
Process 

กิจกรรมที่ท าได้ตาม timeframe หรือไม่ มีปัญหาอะไรที่ยังไม่ได้
ตามเป้าหมาย  ติดตามผลลัพธ์ของตัววัดผลการด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอนของกระบวนการอย่างใกล้ชิดทุกเดือน โดยในระยะแรก 
อาจต้องติดตามค่อนข้างถี่ เพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
โดยไม่ได้คาดคิดมาก่อน หากผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ ควร
ย้อนกลับไปยังขั้นตอนที่ 4 อีกครั้ง เนื่องจากอาจไม่ได้วิเคราะห์
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาครบถ้วนทุกประเด็น กระบวนการนี้
สามารถน าไปประเมินผลการท างานของผู้รับผิดชอบงาน ในการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่  

8 Standardize & 
Share Success 

ภายหลังการแก้ไขปัญหาบรรลุผลตามเป้าหมายที่ระบุในขั้นตอนที่ 
3 ควรมีการจัดท าเป็นคู่มือปฏิบัติงาน และ/หรืออบรม เผยแพร่
ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายวิธีการขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคโดยละเอียด (KM) เพ่ือถ่ายทอดไปยังหน่วยงาน
อ่ืน และจัดเก็บเป็นองค์ความรู้ขององค์กรเพ่ือเผยแพร่ภายใน
องค์กรต่อไป 
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รูปกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  

คณะทันตแพทยศาสตร์ 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 – 12.00 น.  

 

 

 

 
 


