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ค าน า 
 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างระบบ
ประกันคุณภาพให้เป็นกลไกท่ีส าคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกท้ังปัจจุบัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ 
องค์ประกอบคุณภาพเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. เป็นต้น  

ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) ซึ่งได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2558 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซึ่งเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติ งานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่ งขึ้นต่อไป  ในนามของคณะกรรมการประจ าคณะ                  
ทันตแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 และ
รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 
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บทสรปุผู้บรหิาร 
 

   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 
ระดับคุณภาพอยู่ ในระดับดี (4.18 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 5 
องค์ประกอบ (15 ตัวบ่งชี้)  สรุปผลการด าเนินการตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องคป์ระกอบ
คณุภาพ 

จ านวน
ตวับง่ชี ้

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ 
ผลการประเมนิ หมายเหต ุ

I P O คะแนนเฉลีย่ 

องคป์ระกอบที่ 1 
การผลิตบณัฑติ 

6  3.56 5.00 3.36 4.01 การด าเนินงานระดับด ี   

องคป์ระกอบที่ 2 
การวจิยั   

3  1.07 5.00 2.59 2.89 การด าเนินงานระดับพอใช้   

องคป์ระกอบที่ 3 
การบรกิาร
วิชาการ 

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

องคป์ระกอบที่ 4  
การท านบุ ารงุ
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

องคป์ระกอบที่ 5 
การบรหิารจัดการ 

4  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

รวม 15  4 9 2 -    
เฉลีย่รวมทกุตวับง่ชี ้
ของทกุองคป์ระกอบ 

2.94 5.00 2.98 4.18 การด าเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมนิ 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
ต้อ

ง
ปร

ับป
รุง

 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
ระ

ดับ
ดี

มา
ก 

กา
รด

 าเน
ินง

าน
ระ

ดับ
พอ

ใช้
 

  0.00<=1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51–2.50   การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51–3.50   การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50   การด าเนินงานระดับด ี
4.51-5.00   การด าเนินงานระดับดีมาก 
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สว่นที ่1 
ขอ้มลูพืน้ฐานของหนว่ยงาน 

 

สว่นน า 

1.  ชื่อหนว่ยงาน ทีต่ัง้ และประวตัคิวามเปน็มาโดยยอ่ 
 

ชื่อหนว่ยงาน 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University 
ที่ตัง้ 
 เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
ประวตัิความเปน็มาโดยยอ่ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่    24  สิงหาคม  2537  
และเริ่มสอนหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2538  โดยรับนิสิต รุ่นแรก 20 คน ได้ด าเนินการ
เรียนการสอนโดยคณาจารย์ประจ าและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน นิสิตรุ่นแรกของคณะ 
ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และรับพระราชทานปริญญาในวันที่ 17 ธันวาคม 2544   โดยทุกคนเข้า
รับราชการชดใช้ทุนในหน่วยงานของรัฐ  นอกจากหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  คณะยังได้เปิดสอน
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี โดยเริ่มท าการสอนในปี พ.ศ. 2540 มีนิสิต
ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 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  พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรกเพ่ือ
สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญา โดยท าการปิดหลักสูตรหลังปริญญาเดิม
ทั้งหมดและได้เปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (เปิดปีการศึกษา 2553)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก (เปิดปีการศึกษา 2553) 
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3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป (เปิดปีการศึกษา 2554) 
ปีการศึกษา 2555 คณะได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
2) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก    
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก   
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป   
ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ  

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ส าหรับในด้านการด าเนินการเรียนการสอนที่เน้นในเนื้อหาวิชาแล้ว  ยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการท างานเป็นที ม ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตจบเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้บริการวิชาการโดยให้
การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่ารักษาในงานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรม
ผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา  การบริการ
ทันตกรรมทุกครั้ง ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกฝ่ายของคณะ ในวันที่  29 
พฤษภาคม 2543  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้ง "หน่วยทันตกรรม
พระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"ขึ้น   หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
นี้ได้ออกให้การบริการทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่างๆ ทุกปี  เป็นต้นมา  และในปี    
พ.ศ.2544  สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันตแพทยศาสตร์ดุษฏี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้น าทางด้าน
ทันตสาธารณสุข และเป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย ตลอดระยะเวลาที่พระองค์
ทรงเถลิงราชสมบัติ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เช่น   ทันตแพทยสมาคม  
องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพสูงสุดและเหมาะสมกับงานในต าแหน่ง คณะฯ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน 
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2.  ปรชัญาหรือปณธิาน วสิยัทัศน ์พนัธกจิ 
ปรชัญาของคณะทนัตแพทยศาสตร ์

     ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ) 
 

ปณธิาน 
มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
วสิยัทัศน์คณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว  

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ วิจัย 
และบริการสังคม บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

     
 พนัธกจิคณะทนัตแพทยศาสตร ์มศว 

1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม   
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 
4. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategy) 

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล 
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมเพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ ในการ

ยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม และตรวจสอบได้ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์1:  สรา้งองคค์วามรูด้า้นการศึกษาเพื่อพัฒนาขบวนการเรยีนรู้ดา้นทนัตแพทยศาสตร์ใหม้ี
คุณภาพ 

1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม 
2. จัดการเรียนการสอนให้ได้นิสิตมีคุณลักษณะที่ เก่ง ดี และมีความสุขเพ่ือให้ได้ทันตบุคคลากรที่มี

คุณภาพและมีคุณธรรมออกสู่สังคม 
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3. จัดการเรียนการสอนตามหลักทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรและ
วิธีการประเมินผล 

4. อาจารย์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารส าหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์2:  พัฒนาระบบการสร้างงานวจิยัและนวตักรรมทาง 
ทันตแพทยศาสตรใ์นระดับมาตรฐานสากล 

2.1 ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2  มีระบบและกลไกในการผลักดันการวิจัยเชิงรุก 
2.3  พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์ในคณะ 
2.4  พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์3: สรา้งองคค์วามรูแ้ละพฒันาโครงการบริการวชิาการทมีีคณุภาพเพื่อยกระดบัทนัต
สขุภาพของประชาชน 

3.1  ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
3.2  ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกการเรียนการสอนมีความพึงพอใจ 
3.3  สร้างระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทักษะวิชาชีพในระดับชาติ

และนานาชาติ 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์4: สง่เสรมิเผยแพรแ่ละคงไวซ้ึง่ศลิปวฒันธรรม  
4.1  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  
4.2  สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตในคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นยทุธศาสตร ์5: พัฒนาระบบบรหิารทีม่ีคณุภาพโดยใชเ้ครื่องมอืทางการบรหิารและเทคโนโลยสีาระ
สนเทศทีเ่หมาะสม และตรวจสอบได้ 

5.1  บุคลากรในคณะทุกคนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.2  การปฏิบัติงานบริการในคณะใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติน้อยลง 
5.3  คณะผู้บริหารมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับการประเมินจาก

องค์กรภายนอกเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ครบทุกแผนที่วางไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ภายใต้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร 

5.4  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
5.5  น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ 
5.6  มีกลไกในการจัดระบบค่าใช้จ่าย ระบบการตรวจสอบด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 
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โครงสร้างองค์กร 
โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์   มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ มี       รอง

คณบดี 5 ฝ่าย ดังแผนภูมิที่ 1  บริหารงานผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งประกอบด้วย คณบดีเป็น
ประธานกรรมการ รองคณบดี 5 ต าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี 2 ต าแหน่ง หัวหน้าภาควิชา 5 ภาควิชา ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี  

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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โครงสรา้งการบรหิารองคก์ร 
1. ส านักงานคณบดี 

 มีภารกิจในการประสานนโยบายของคณะทันตแพทยศาสตร์ทุก ๆ ด้าน โดยการประสานงานกับส่วน
งานบริหารในภาควิชา และโครงการบริการคลินิกทันตกรรม 

 
2. ภาควิชา 

   มี 5 ภาควิชา ประกอบด้วย ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ภาควิชา         
ทันตกรรมอนุรักษ์และประดิษฐ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป        
และภาควิชาโอษฐ์วิทยา 
 

3. โรงพยาบาลทันตกรรม 
เป็นส่วนงานใหม่ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาจากโครงการบริการทันตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 

และโครงการบริการทันตกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างองค์กรคณะทันตแพทยศาสตร ์

 
 

 

 

 
 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ 

ภาควชิาทนัตกรรมอนุรักษ ์

ภาควชิาทนัตกรรมทัว่ไป 

ภาควชิาทนัตกรรมส าหรับเด็ก 

ภาควชิาศลัยกรรมช่องปากฯ 

ภาควชิาโอษฐว์ทิยา 

ส านกังานคณบดี โรงพยาบาลทนัตกรรม 
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รายชือ่ผูบ้รหิาร ประจ าปกีารศกึษา  2558 
 

ล าดับ ต าแหนง่ทางวชิาการ ชื่อ – นามสกลุ ต าแหนง่บรหิาร 

1 รศ.ทพ.ดร. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   

2 อ.ทพ.ดร. ณัฐวุธ    แก้วสุทธา รองคณบดฝี่ายบริหาร  

3. รศ.ทพญ.ดร. นิรดา  ธเนศวร รองคณบดฝี่ายวิชาการ  

4 ผศ.ทพ. สุวิทย์  วิมลจิตต ์ รองคณบดฝี่ายกิจการโรงพยาบาล 

5 ผศ.ทพญ.ดร. ภาวิณีย์  ปฎิพัทธ์วุฒิกุล  ดดิรอน รองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ 

6 ผศ.ทพญ.ดร. ณปภา  เอี่ยมจิรกลุ รองคณบดฝี่ายวิจัยและวเิทศสัมพนัธ์ 

7 อ.ทพ. พลาวัสถ์   เลาหรุ่งพิสิฐ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 

8 อ.ทพญ. เสรีนา  สิรรตัน์  สกุลณะมรรคา หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรบัเด็กและทันตกรรมป้องกัน 

9 อ.ทพญ.ดร. จารุมา  ศักดิด์ ี หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษแ์ละทันตกรรมประดิษฐ ์

10 รศ.ทพ.ดร. สรสัณห์  รังสิยานนท์ หัวหน้าภาควิชาศลัยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 

11 อ.ทพญ. ภคพร  พิสุทธ์ิวงศ์ไพศาล หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา 

12 ผศ.ทพญ. ขวัญชนก  อยู่เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา 

13 อ.ทพญ. ช่ืนชีวิต  ทองศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 

14 อ.ทพญ. พันทิพย์   สังวรินทะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเพื่อสังคม 

15 - นางวรรณี    สุขละมลู ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

จ านวนหลกัสตูร และรายชือ่หลกัสตูรที่เปดิสอน 
 
ระดบัปรญิญาตร ี
ล าดับที ่ ชื่อหลกัสตูร สาขาวชิาที่เปดิสอน 

1 หลกัสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ  
รวม ........1.......หลกัสตูร ....................สาขาวชิา 

 
ระดบับัณฑติศึกษา 
ล าดับที ่ ชื่อหลกัสตูร สาขาวชิาที่เปดิสอน 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

รวม ..........3......หลกัสตูร .........3..........สาขาวชิา 

  
จ านวนนสิติ 

ล าดับ
ที ่

หลักสตูร/สาขาวชิา 
จ านวนนสิติแยกตามระดบัการศกึษา 

รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญา
เอก 

1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 63   63 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
 - สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  5  5 
 - สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  0  0 

- สาขาวิชาวิทยาการช่องปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 1  1 

รวม 63 6  69 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

 
 
 
 
 



10 

 

จ านวนบคุลากรทัง้หมด(นับตามเกณฑ์ สกอ)   
 

จ านวนอาจารยป์ระจ า 
ต าแหนง่ทางวชิาการ/ 

วฒุกิารศึกษา 
ปีการศกึษา 

รวม 
2555 2556 2557 

อาจารย ์     
ปริญญาตร ี 17 17 13 47 
ปริญญาโท 20 16 15 51 
ปริญญาเอก 23 21 14 58 

รวม 60 54 42 156 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท 1 1 1 3 
ปริญญาเอก 11 14 18 43 

รวม 12 15 19 46 
รองศาสตราจารย ์     

ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก 5 5 4 14 

รวม 5 5 4 14 
ศาสตราจารย ์     

ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก - - - - 

รวม 77 74 65 216 

หน่วยนับ : คน (หลักเกณฑ์การนับตามที ่สกอ. ก าหนด) 
 

จ านวนบคุลากรสายสนับสนนุ 

ระดบัคณุวฒุิ 
ปีการศกึษา 

รวม 
2556 2557 2558 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 31 66 18 115 
ปริญญาตร ี 18 45 29 92 
ปริญญาโท 7 9 9 25 

ปริญญาเอก - - - - 
รวม 56 120 156 232 

 (หน่วย : คน) 
หมายเหต ุ:จ านวนบุคลากรที่ในตาราง เป็นจ านวนบุคลากรทั้งหมด (คน)  
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ขอ้มูลพืน้ฐานโดยย่อเกี่ยวกบังบประมาณ  
งบประมาณ 

    
หมวดรายจา่ย/ 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณแผน่ดนิ งบประมาณเงนิรายได ้ รวม 

งบบุคลากร 20,823,000 3,607,900 24,430,900 
งบด าเนินการ 3,799,000 4,189,200 7,988,200 
งบลงทุน 5,850,000 2,500,000 8,350,000 
งบเงินอุดหนุน 30,079,900 3,073,200 33,153,100 
งบรายจ่ายอื่น 

 
794,300 794,300 

งบกลาง 
 

100,000 100,000 

รวม 60,551,900 14,264,600 74,816,500 
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สว่นที ่2 
สรุปผลการประเมนิตนเองตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษา ปกีารศกึษา 2558 

ตวับ่งชีค้ณุภาพ 

ชนดิ    
ตวั
บง่ชี ้

หนว่ยนบั เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน 

บร
รล

เุป
า้ห

มา
ย 

คะแนน
ประเมนิ หม

าย
เห

ต ุ

ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์

การผลติบณัฑติ          

สกอ.1.1. ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

O คะแนน 3.36 13.45 4.00 3.36 / 3.36  

สกอ.1.2. อาจารย์
ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

I ร้อยละ 56.00 36.00 65.00 55.38 / 3.46  

สกอ.1.3. อาจารย์
ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

I ร้อยละ 35.38 23.00 65.00 35.38 / 2.21  

สกอ.1.4. จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

I คะแนน 0.00   5.00 / 5.00  

สกอ.1.5. การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,6  6.00 / 5.00 
 

สกอ.1.6. กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00 
 

     
            คะแนนเฉลีย่ (24.03/6) 

4.01  

การวจิยั          
สกอ.2.1. ระบบและ
กลไกการบริหารและ

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00  
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พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์ 
สกอ.2.2. เงินสนับสนนุ
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ 

I บาท/คน 38,462 2,115,400 55.00 38,461.82 x 1.07 
 

สกอ.2.3. ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

O ร้อยละ 60.00 20.20 65.00 31.08 x 2.59 
 

     
คะแนนเฉลีย่ (8.66/3) 

2.89  

การบริการวชิาการ          
สกอ.3.1. การบริการ
วิชาการแก่สังคม  

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00  

     คะแนนเฉลีย่ (5/1) 5.00  

การท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
สกอ.4.1. ระบบและ
กลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม  

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00 
 

     คะแนนเฉลีย่ (5/1) 5.00  

การบริหารจดัการ          
สกอ. 5.1. การบริหาร
ของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบนัและ
เอกลักษณ์ของคณะ  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6,7  7.00 / 5.00 

 

สกอ. 5.2. ระบบก ากับ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00 
 

มศว. 5.1. การบริหาร
จัดการแบบลนี (lean 
Management)  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00 
 

มศว. 5.2. การ
ด าเนินการตาม

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5  5.00 / 5.00  
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มาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน  

     คะแนนเฉลีย่ (20/4) 5.00  
คะแนนเฉลีย่ทกุตวับง่ชี ้
(62.69/15) 

     4.18  
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สรปุผลการด าเนนิงาน  
ตวับ่งชี ้: สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนดิของตวับง่ชี ้: ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

-   หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.41 

-   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก คะแนนเฉลี่ย 3.51 

-   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป คะแนนเฉลี่ย 3.35 

-   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คะแนนเฉลี่ย 3.18 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ที ่ รายการข้อมลู จ านวน หนว่ยนบั 

1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 13.45 หน่วย 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 4.00 หลักสูตร 

3. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.36 คะแนน 

 
รายการเอกสาร 

รายงานผลหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 

รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 

รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลัพธ ์

3.00 คะแนน 13.45 4.00 3.36 ✓ 3.36 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนดิของตวับง่ชี ้: น าเข้า (I) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก มีจ านวน 36 คน 

ข้อมลูพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมลู จ านวน หนว่ยนบั 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 36.00 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.00 คน 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 56.00 ร้อยละ 

 
รายการเอกสาร 
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลัพธ ์

50.00 ร้อยละ 36.00 65.00 56  3.46 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนดิของตวับง่ชี ้: น าเข้า (I) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน 

จ านวนรองศาสตราจารย์ 4 คน 

ข้อมลูพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมลู จ านวน หนว่ยนบั 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 42.00 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19.00 คน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 4.00 คน 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 0.00 คน 

5. 
จ านวนรวมอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ผศ.
,รศ.,ศ.) 

23.00 คน 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.00 คน 

7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 35.38 ร้อยละ 

 
รายการเอกสาร 
รายชื่ออาจารย์ในคณะ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลัพธ ์

6.00 ร้อยละ 23.00 65.00 35.38  2.21 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนดิของตวับง่ชี ้: น าเข้า (I) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
                          356.94  =  330.36 + 26.58 
ข้อมลูพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมลู จ านวน หนว่ยนบั 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 65.00 คน 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี 330.36 หน่วย 

3. 
จ านวนนสิิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาโท และ ปริญาเอก ปรับเทียบเทา่
ปริญญาตร ี

26.58 หน่วย 

4. จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) รวมทุกระดับ 356.94 หน่วย 

5. สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 5.49 หน่วย 

6. 
สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวชิา 

8.00 หน่วย 

7. 
ร้อยละค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนสิิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน 

-31.36 ร้อยละ 

 
รายการเอกสาร 
รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลัพธ ์

8:1  0.00 8.00 0.00  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. จดับรกิารให้ค าปรึกษาทางวชิาการ และการใช ้ชวีติแกน่กัศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนนิการ 
 ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 
(Dent_58_1.5_1.1)  คณะทันตแพทย์มีการเก็บประวัตินิสิตที่ เข้าใหม่ เพ่ือใช้ เป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (Dent_58_1.5_1.2) 
 ด้านบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึ่งจะดูแลนิสิตตั้งแต่แรกรับเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดูแลนิสิต
จ านวน 10 คน (Dent_58_1.5_1.3) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ในแต่ละชั้นปี ติดตามผลการเรียนของนิสิตในทุกปีการศึกษา รวมถึงให้ค าแนะน าทั้งทางด้านการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิตหากนิสิตมีปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (Dent_58_1.5_1.4) อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลา
เข้าพบนิสิตและผู้ปกครองเพ่ือแนะน าตัว และแจ้งช่องทางการติดต่อในวันปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ นอกจากนั้น
คณะทันตแพทย์มีการจัดโครงการ “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ในทุกภาคการศึกษา (Dent_58_1.5_1.5) 
 ด้านการท ากิจกรรมของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ เพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการจัดการโครงการ ดูแลความเรียบร้อย และการด าเนินการของโครงการที่นิสิตจัดท า
ขึ้น (Dent_58_1.5_1.6) นอกจากนั้น คณะทันตแพทย์จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน ท าหน้าที่ดูแลและ
ให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพ่ิม -ถอน รายวิชา การจัดกิจกรรมของนิสิต และการขอรับ
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 ค าสั่งแตง่ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_58_1.5_1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_58_1.5_1.5 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_58_1.5_1.6 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ 
Dent_58_1.5_1.7 ใบก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ีีฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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2. การให้ข้อมลูของหนว่ยงานที่ใหบ้ริการ กิจกรรมพเิศษนอกหลกัสตูร แหลง่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นสิติ 
ผลการด าเนินการ 
 เนื่องจากนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมดจะมีอัตรารองรับเพ่ือบรรจุเข้าท างาน โดยการส ารวจนิสิต
ทันตแพทย์ที่จบทั้งประเทศในปีการศึกษานั้นๆล่วงหน้าจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
(Dent_58_1.5_2.1) 
 นิสิตที่จะต้องจับฉลากเลือกสังกัดของกระทรวงสาธารณะสุข จะมีการจับฉลากพร้อมกันกับนิสิตผู้ชดใช้
ทุนอ่ืนๆทั้งประเทศ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการทันตแพทย์ทั่วประเทศจะส่งตัวแทนมา
ออกบูทให้ขอ้มูลเกี่ยวกับการท างาน เพ่ือเชิญชวนให้นิสิตร่วมท างานด้วย 
 ส าหรับแหล่งงานนอกเวลา เช่นงานคลินิกทันตกรรมของเอกชนต่างๆ นิสิตสามารถสืบค้นได้จากเวป
ไซต์ของทันตแพทย์สมาคม (www.thaidental.net) ซึ่งจะมีการประกาศต าแหน่งว่างทั้งงานเต็มเวลาและนอก
เวลา นอกจากนั้นนิสิตสามารถติดตามแหล่งงานดังกล่าวในวารสาร “ข่าวสารทันตแพทย์” ซึ่งนิสิตทันตแพทย์ที่
จบและเป็นสมาชิกทันตแพทย์สมาคม จะส่งวารสารถึงบ้าน (Dent_58_1.5_2.2) 
 ส่วนนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและองค์กรณ์ภายนอก ทุนการศึกษา และทุนวิจัย การประกวด แข่งขัน 
การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  ฯลฯ โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลซีดีในลิฟท์และหน้าลิฟท์โดยสาร (Dent_58_1.5_2.3) การแจ้งข่าวผ่าน
ทางสโมสรนิสิตฯ โดยตรง และผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ (Dent_58_1.5_2.4)  
 นอกจากนี้แล้วคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีช่องทางให้นิสิตได้มีโอกาสให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางกล่องแสดงความคิดเห็น (Dent_58_1.5_2.5) และแบบประเมินคุณภาพของ
การให้บริการนิสิต (Dent_58_1.5_2.6) เพ่ือให้ได้น าความคิดเห็นดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงบริการ
ต่อไป 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_1.5_2.1 เอกสารการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ท าสัญญา 
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. การจดักจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเรจ็การศกึษาแกน่สิิต 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศส าหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิใน

http://www.thaidental.net/
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วิชาชีพ มาแนะแนวการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพแก่นิสิต ซึ่งจะกล่าวถึงประสปการณ์ในการท างาน การ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ  (Dent_58_1.5_3.1)  
นอกจากนั้นคณะทันตแพทย์ฯยังมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงาน
กับแหล่งฝึกประสบการณ์  (Dent_58_1.5__3.2) เช่น การส่งนิสิตทันตแพทย์ไปศึกษาดูงานตามโรงพยาบาล
ในจังหวัดอ่ืนๆ การส่งนิสิตเข้าไปตรวจสุขภาพช่องปากตามชุมชนต่างๆ ซึ่งจะค้นหาปัญหาสุขภาพช่วงปากที่มี
และจัดท าโครงการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องท าเม่ือส าเร็จการศึกษา รวมถึงการรู้จักท างานร่วมกันกับผู้คนต่างสาขาวิชาชีพด้วย  
 นอกจากนี้ในทุกปีคณะทันตแพทย์มีโครงการแนะแนวการท างานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 5 โดยมีการเชิญ
ทันตแพทย์ศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์ท างานที่หลากหลาย เช่น ทันตแพทย์ที่ได้ท างานใช้ทุนต่างจังหวัดตาม
โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์ที่ท างานในคลินิกเอกชน และโรงพยาบาลเอกชน ทันตแพทย์
ที่ชดใช้ทุนเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย มาเล่าถึงรูปแบบการท างานที่แตกต่างกัน ข้อดี ข้อเสีย ของการท า งาน
แต่ละอย่าง เพ่ือนิสิตทันตแพทย์รับทราบและเป็นข้อมูลในการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนที่จะจบหลักสูตร  
(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. ประเมนิคุณภาพของการจดักจิกรรมและการจัดบรกิารในขอ้ 1-3 ทุกขอ้ไมต่่ ากวา่ 3.51จากคะแนนเตม็ 5 
ผลการด าเนินการ 
จากแบบสอบความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
และการบริการ ในสามประเด็นหลัก ซึ่งได้คะแนนประเมินดังนี้ 
เกณฑม์าตรฐานที ่1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะฯ 
    1.1 การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน เท่ากับ 4.57 คะแนน 
 1.2 การบริการให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต เท่ากับ 4.44 คะแนน 
 1.3 การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ เท่ากับ 4.47 คะแนน 
 1.4 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาท่ีเป็นประโยชน์แก่นิสิตสามารถน าไปปรับใช้ได้ เท่ากับ 4.48  
       คะแนน 
 1.5 ช่องทางในการติดต่อขอรับค าปรึกษา เท่ากับ 4.46 คะแนน 
 1.6 ความพึงพอใจในภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 เท่ากับ  4.48 คะแนน 
เกณฑม์าตรฐานที่ 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 
เกณฑม์าตรฐานที ่3 การจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
 3.1 การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิทศแก่นิสิตที่ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ 4.42 คะแนน 
 3.2 การจัดอบรม / ให้ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน/ ท างานให้แก่นิสิต  
       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_4.1ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2558 
 
5. น าผลการประเมนิจากข้อ 4 มาปรับปรงุพฒันาการใหบ้ริการและการให้ข้อมลู เพื่อสง่ใหผ้ลการประเมนิ
สงูขึน้หรือเปน็ไปตามความคาดหวงัของนสิติ 
ผลการด าเนินการ 
การน าผลการประเมินปี 2557 มาปรับปรุงในปี 2558 
 ในการประเมินของปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตนั้นได้คะแนนประเมินเท่ากับ 4.05 
แต่เดิมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตจะมีการประชาสัมพันธ์โดยส่งบันทึก
ข้อความให้สโมสรนิสิตช่วยกระจายข่าวสาร แต่เนื่องจากนิสิตอาจจะไม่มีเวลาประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง จึงมี
การปรับปรุงวิธีการโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนกิจการนิสิตเป็นผู้ลงประชาสัมพันธ์แหล่งงานผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเข้าถึงนิสิตได้มากขึ้น  
 จากการประเมินผลหัวข้อ ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในปีการศึกษา 2558 พบว่าคณะได้
คะแนนเพ่ิมขึ้นเป็น 4.44 คะแนน และหัวข้อการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา 4.45 คะแนน 
แผนการน าการประเมินปี 2558 ไปปรับปรุงในปี 2559 
 จากการตรวจประเมินคุณภาพด้านการจัดกิจกรรมและการบริการ พบว่ามีความเห็นของนิสิตบางส่วน 
ยังไม่รู้ช่องทางการให้ค าปรึกษาปัญหาต่างๆ และไม่กล้าที่จะขอค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา  ซึ่งน ามาซึ่ง
การวางแผนเพ่ือปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีการศึกษา 2559 โดยมีการส่ง อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯที่เห็นว่า
สามารถที่จะเข้าถึงนิสิตได้ดี เข้าอบรมการเพ่ือมีความรู้เรื่องการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในเบื้องต้น ซึ่งปัจจุบันเริ่ม
มีการส่งบุคคลากรเข้าอบรมไปบ้างแล้ว และวางแผนให้มีการแต่งตั้ีงกรรมการเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในระดับ
คณะ และจัดประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางในการขอรับค าปรึกษาให้นิสิตทราบเป็นระยะๆ ทุก 4 เดือน โดยขึ้น
ข้อความประชาสัมพันธ์ในจอ LCD หน้าลิฟท์ชั้น 1 และในลิฟท์โดยสาร 
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6. ใหข้้อมลูและความรู้ทีเ่ปน็ประโยชนใ์นการประกอบอาชพีแกศ่ิษยเ์กา่ 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดสัมมนาวิชาการในวันครบรอบการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ใน
ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการจัดสัมมนาความรู้ในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัย โดยมีการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ประจ าคณะมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการ
ทางทันตแพทย์ที่ทันสมัย (Dent_58_1.5_6.1)และมีการเชิญชวนศิษย์เก่าและทันตแพทย์ทั่วไปมาร่วมฟัง
บรรยายทางวิชาการและเป็นการเพ่ิมทักษะทางปัญญาทางวิชาชีพ 
  นอกจากนี้หน่วยงานภายในคณะหรือภาควิชาฯ ก็มีการจัดโครงการอบรมทางวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เช่น ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์จัดอบรมฝึกทักษะในการท าศัลย์ปริ
ทันต์ในขากรรไกรหมู ให้นิสิตในหลักสูตรหลังปริญญาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันอย่าง การจัดประชุมวิชาการ
ดังกล่าวจะมีการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี นิสิตหลักสูตรหลังปริญญา ทันตแพทย์ภายนอก  
  การติดต่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการที่คณะทันตแพทย์จัดขึ้นนั้น
นอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว การสื่อสารทาง facebook SWUDAS ก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึง
ได้อย่างดี กลุ่มสมาชิก facebook SWUDAS ได้แก่นิสิตปัจจุบัน กลุ่มทันตแพทย์ศิษย์เก่า และคณาจารย์
ภายในคณะ ซึ่งมักจะใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆภายในคณะ เช่น การชักชวนศิษย์เก่าออกหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่างๆที่ คณะจัดขึ้น หรือหน่วยงาน
ภายนอกจัด การขอร่วมบริจาคเพ่ือการกุศลอ่ืนๆ เป็นต้น 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_1.5_6.1 โครงการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  
Dent_58_1.5_6.2 ตัวอย่างหน้าเพจ SWUDAS 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. จดัท าแผนการจดักจิกรรมพัฒนานสิิตในภาพรวมของคณะ โดยใหน้สิติมสีว่นรว่มในการจัดท าแผนและ
การจดักจิกรรม 

การด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตส าหรับปีการศึกษา 2558 
(Dent_58_1.6_1.1) ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละปีนั้นประกอบด้วยกิจกรรมหลักของคณะฯและกิจกรรมที่
สโมสรนิสิตฯร่วมจัดขึ้น โดยนิสิตจะมีส่วนร่วมในการคิดและด าเนินการในทั้งกิจกรรมหลักของคณะและ
กิจกรรมเสริมของสโมสรนิสิตฯ (Dent_58_1.6_1.2), (Dent_58_1.6_1.3)  
 นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรม ตั้งแต่การเสนอการจัดกิจกรรมประจ าปี โดยตัวแทนจาก
สโมสรนิสิตจะปรึกษาหารือกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมในแต่ละปี
ให้พิจารณาและวางแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษานั้นๆ และมีการจัดสรรค์ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
กิจกรรม อย่างไรก็ดีการด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างจะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ บุคคลากรในคณะ 
และนิสิตทันตแพทย์ในทุกระดับชั้นปี 
 นอกจากนั้นทั้งกิจกรรมของคณะและของนิสิตต่างจัดขึ้นเพ่ือให้ทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ต่างมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยในการประชุมเพ่ือจัดกิจกรรมแต่ละงาน จะนัดประชุมทั้งกรรมการฝ่าย
พัฒนาศักยภาพนิสิตที่ประกอบด้วยอาจารย์จากภาควิชาต่างๆประชุมร่วมกับตัวแทนนิสิตในแต่ละชั้นปีที่
เกี่ยวข้องและตัวแทนสโมสรนิสิต ประชุมหารือร่วมกัน 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_1.6_1.1 แผนการจัดกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 
Dent_58_1.6_1.2 ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิต 
Dent_58_1.6_1.3 แผนและงบประมาณการจัดกิจกรรมนิสิต 
 

2. ในแผนการจดักจิกรรมพฒันานสิติ ในการด าเนนิกจิกรรมทีส่่งเสรมิคณุลักษณะบัณฑติตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิแหง่ชาติ 5 ประการ ใหค้รบถว้น  

การด าเนินการ 
คณะทันตแพทย์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม (Dent_58_1.6_2.1) 
 - โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู (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. จดักจิกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการประกนัคุณภาพแกน่สิติ 
การด าเนินการ 
 คณะทันตแพทย์มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพส าหรับนิสิต โดยในวัน
ปฐมนิเทศน์นิสิตปีที่ 1 วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ไดม้ีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ โดย
ชี้ให้เห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เช่น การ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  หรือการด าเนินโครงการทางกิจกรรมของนิสิตจะต้องท าแบบประเมิน
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ เพ่ือสามารถน ามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ เป็นต้น 
(Dent_58_1.6_3.1) 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_1.6_3.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2558 
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4. ทุกกจิกรรมที่ด าเนนิการ มีการประเมนิผลความส าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของกจิกรรมและน าผลการ
ประเมนิมาปรบัปรุงการด าเนนิงานครั้งต่อไป 

การด าเนินการ 
ทุกกิจกรรมเมื่อมีการด าเนินงานแล้วจะมีการประเมินผลความส าเร็จเพ่ือจะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการ
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. ประเมนิความส าเรจ็ตามวัตถปุระสงคข์องแผนการจดักจิกรรมพฒันานสิติ 
การด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2558 ในรูปแบบ KPI ดัง
รายละเอียดดังนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการจดั
กจิกรรม 

KPI คา่เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ผลส าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

1. สง่เสรมิใหน้สิติเกดิ
การเรยีนรูท้ัง้ภายใน
และภายนอกหอ้งเรยีน 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะและ
มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา  2558 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของ
จ านวนนิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 
100 ของจ านวนนิสิต 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

2. สง่เสรมิใหน้สิติ
สรา้งกระบวนความคดิ 
ในการท างานกบัผูอ้ืน่
อยา่งสรา้งสรรค ์

การประเมินความสามารถ
ของนิสิตเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ  
มาก (คะแนนระดับ 4) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ   
4.22 คะแนน 

 

บรรลผุลส าเร็จ 
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วตัถปุระสงคใ์นการจดั
กจิกรรม 

KPI คา่เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ผลส าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

3. เพือ่พฒันานสิติให้
บรรลอุตัรลกัษณ ์9 
ประการ 

การประเมินความสามารถ
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้
เกิดอัตลักษณ์ 9 ประการ
ของนิสิต มศว 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ  
มาก (คะแนนระดับ 4) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ  
4.14 คะแนน 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

4. สง่เสรมิคณุลกัษณะ
บณัฑติตามมาตรฐาน
การเรยีนรู ้5 ประการ 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะจดัขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา  2558 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 
100 ของจ านวนนิสิต 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

- อยากให้มีกิจกรรมที่ท าร่วมกับบุคคลนอกคณะมากกว่านี้ 
- นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีท้ายๆ เริ่มมีเวลาในการท ากิจกรรมน้อยลง  
รายการหลักฐาน 
Dent_58_1.6_5.1 แผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2558 และแบบสรุปการประเมินแผนกิจกรรม 
 
6. น าผลการประเมนิไปปรบัปรงุแผนหรอืปรบัปรงุการจัดกจิกรรมเพือ่พฒันานสิติ 
การด าเนินการ 
 จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2558 พบว่าการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2558  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่อยากให้มีการจัดกิจกรรม
ร่วมกับบุคคลภายนอกมากข้ึน และการจัดสรรเวลาเพื่อท ากิจกรรมส าหรับนิสิตทันตแพทย์ปีท้ายๆให้มากข้ึน 
 จากข้อเสนอแนะดังกล่าวเห็นว่าควรมีการปรับปรุงในด้านการจัดกิจกรรมร่วมกับบุคคลภายนอกให้
มากขึ้นได้ โดยกิจกรรมวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 นี้จะจัดกิจกรรม “Dent SWU 
run 2016” ขึ้น โดยจะมีท้ังนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า รวมถึงบุคคลภายนอกร่วมกิจกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ 
ทางคณะฯจะจัดงานวัน open house ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยมีกิจกรรมวิชาการและงานสอยดาว 
ออกซุ้มแสดงผลงานของนิสิตทันตแพทย์แก่บุคคลภายในและนอกคณะ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คณะฯ
ให้เป็นที่รู้จักกับบุคคลทั่วไปและให้นิสิตและบุคคลากรได้มีโอกาสรู้จักและพบปะกับบุคคลนอกคณะเพ่ิมมากขึ้น
ด้วย 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_1.6_6.1 แผนการจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะ ปีการศึกษา 2559 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวจิยัทีส่ามารถน าไปใช ้ประโยชน์ในการบรหิารงานวจิยัหรอื งาน
สรา้งสรรค ์
ผลการด าเนนิการ 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิจัยโดยหน่วยวิจัยของคณะฯ ภายใต้การ
บริหารงานของรองวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(Dent58_2.1_1_1.1) เป็นคณะท างานหลัก ท าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนก าหนด
นโยบายและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคณะฯ (Dent58_2.1_1_1.2) โดยมีผู้ประสานงานวิจัยท า
หน้าที่รับนโยบายต่างๆมาด าเนินการตามกระบวนการ และน าไปประกาศ ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางเผยแพร่
ของคณะฯ หน้าเวปไซต์งานวิจัย และบันทึกข้อความประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานอย่างสม่ าเสมอ 
(Dent58_2.1_1_1.3) ตลอดจนติดตามผลเพ่ือให้การท าวิจัยของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย(Dent58_2.1_1_1.4)   
 การบริหารงานวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จะต้องมี ระบบและกลไกสนับสนุนการวิจัยที่
เหมาะสมและตรงความต้องการของบุคลากรในองค์กร มีการจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยและกิจกรรม
สนับสนุนการวิจัย มีการก าหนดหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนอย่างเหมาะสม(Dent58_2.1_1_1.5)  ประกาศ
เปิดรับทุนอุดหนุนวิจัยทักปีงบประมาณ ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านหน้าเวปไซด์งานวิจัย 
(Dent58_2.1_1_1.6) ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอทุนผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์อย่างเป็นระบบ(Dent58_2.1_1_1.7)  และถูกพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไข

ข้อเสนอโครงการวิจัย อย่างเหมาะสม เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของผลวิจัย และสามารถด าเนินการจนส าเร็จลุล่วง
ตามระยะ เวลา และมี ก ารจั ด เก็ บหลั กฐาน เพ่ื อ เป็ น ฐานข้ อมู ลกา รด า เนิ น การวิ จั ยของคณ ะฯ 
(Dent58_2.1_1_1.8) สามารถติดตามระยะเวลาด าเนินการวิจัยและเตือนนักวิจัยได้ทันก่อนหมดระยะเวลา
ด าเนินการ โดยจะมีการแจ้งเตือน-ติดตามผลนักวิจัยเป็นระยะ(Dent58_2.1_1_1.9) ท าให้นักวิจัยสามารถ
ด าเนินการต่อทุนวิจัยได้ทันในระยะเวลาทุกโครงการ โดยทางฝ่ายวิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลทางหน้าเวป
ไซค์คณะฯ เพ่ือเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัย (Dent58_2.1_1_1.10) 
 งานวิจัยทางทันตกรรมจ าต้องมีการท าวิจัยที่เกี่ยวพันกับมนุษย์อย่างมาก การสนับสนุนงานวิจัย
ทางด้านนี้เพ่ือผลิตผลงานที่มีคุณภาพส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และให้การด าเนินการ
วิจัยต่ออาสาสมัครหรือผู่ป่วยไม่ผิดหลักจริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์จึงมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม
ในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์(Dent58_2.1_1_1.11)  เพ่ือพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยทาง
ทันตกรรมโดยเฉพาะ ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการพิจารณาถูกต้องเป็นปัจจุบันและตรงตามหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน ได้มีการปรุงปรุงข้อมูลใหม่ มีการรวบรวม
ผลของข้อเสนอโครงการวิจัยที่เคยส่งเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมก่อนหน้านี้ น ามาสังเคราะห์แยกประเภท 
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ลักษณะการด าเนินการ ปัญหาและแนวทางแก้ไขและแนวทางพิจารณาที่ผ่านมา จัดท าเป็นแนวทางแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว (DENTSWU SOP) 
(Dent58_2.1_1_1.12) และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปีงบประมาณ 2559 โดยได้เผยแพร่ข้อมูล และ
เอกสารความรู้ ขั้นตอน รวมถึงแบบฟอร์มในการขอจริยธรรมได้ทางหน้าเวปไซต์ งานวิจัย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของนักวิจัย(Dent58_2.1_1_1.13) 
 ในปีการศึกษา 2558 มีคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ ยังคงให้ความสนใจในการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องมี
การน าบทความวิจัยตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน 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 เวป ไซด์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  มศว เผยแพร่ระบบออนไลน์ 
(http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj) เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ได้อย่างกว้างขวางและง่ายต่อการเข้าถึงยิ่งขึ้น (Dent58_2.1_1_1.15)   
 
รายการหลักฐานอา้งอิง 

 รหสัเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

(Dent58_2.1_1_1.1) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์  
(Dent58_2.1_1_1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 
(Dent58_2.1_1_1.3) หน้าเวปไซต์งานวิจัย  
(Dent58_2.1_1_1.4) แผนการก าเนินงานของฝ่ายวิจัย 
(Dent58_2.1_1_1.5) หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนวิจัย 
(Dent58_2.1_1_1.6) ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านหน้าเวปไซด์งานวิจัย  
(Dent58_2.1_1_1.7) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ครังที่ 

1 
(Dent58_2.1_1_1.8) ฐานข้อมูลการด าเนินการวิจัย 
(Dent58_2.1_1_1.9) บันทึกข้อความติดตามงานวิจัย 
 หน้าเวปไซค์คณะฯ  
(Dent58_2.1_1_1.10) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(Dent58_2.1_1_1.11) แนวทางแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันต

แพทยศาสตร์ มศว 
(Dent58_2.1_1_1.12) จริยธรรมในการท าวิจัยทางหน้าเวปไซต์ งานวิจัย  
(Dent58_2.1_1_1.13) สรุปบทความในปี2558ที่ตีพิมพ์ในวิทยาสารฯ และหลักฐานการผ่านประเมินTCI 
(Dent58_2.1_1_1.14) มีเวปไซด์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เผยแพร่ระบบออนไลน์  
(Dent58_2.1_1_1.15) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์  
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2. สนบัสนุนพนัธกจิดา้นการวจิยัหรืองานสรา้งสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี ้
-  ห้องปฏบิัตกิารหรอืหอ้งปฏบิตัิงานสรา้งสรรค์ หรือหนว่ยวจิยั หรือศนูยเ์ครือ่งมือหรือศนูย์ใหค้ าปรกึษา
และสนบัสนุนการวจิัยหรอืงานสรา้งสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 
 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)
  ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ที่ชั้น 2 (สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก) 
(Dent58_2.1_2_2.2) 
  ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9 (ส่วนกลาง) (Dent58_2.1_2_2.3) 
 ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10 (สังกัดภาควิชาโอษฐวิทยา) (Dent58_2.1_2_2.4) 
 ในแต่ละห้องปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ คอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือการ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด (Dent58_2.1_2_2.5) 
 มีคู่มือปฏิบัติการใช้งานประจ าเครื่องมือเพ่ืออ านวยความสะดวกเบื้องต้น(Dent58_2.1_2_2.6) 
 มีการให้บริการทางงานวิจัย โดยให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เพ่ือ
สนับสนุนงานวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (Dent58_2.1_2_2.7) 
 มีระบบการจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้พ้ืนที่และห้องวิจัย(Dent58_2.1_2_2.8) 
โดยผู้ที่ต้องการใช้งานห้องวิจัยและเครื่องมือวิจัย สามารถจองเครื่องมือในแบบขอใช้บริการของแต่ละ
ห้องปฏิบัติการ และตารางจองเวลาใช้งานประจ าเครื่องมือ  เพ่ือจัดระเบียบการใช้งานตามวันและเวลาที่
ต้องการโดยไม่เกิดการซ้ าซ้อน  
 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 
 มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัย และข้อมูลความรู้ทางทันตกรรมที่ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14  
(Dent58_2.1_2_2.9) 
 มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ ไปยังหน้าเวปวารสารทางวิชาการ 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางงานวิจัย หรือลิงค์ ของเวปไซด์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิจัย  เพ่ือ
ความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึงในการค้นคว้าข้อมูล(Dent58_2.1_2_2.10)  

จากข้อร้องเรียนของนิสิตและผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ผู้สอนในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ได้ข้อสรุปที่เหมือนกันในประเด็นเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คือ การขาดแคลนวารสาร
ทางวิชาการท่ีเพียงพอต่อการค้นคว้าเพ่ือการท ารายงานหรือการท าวิจัย ซึ่งรวมถึงวารสารทางวิชาการท่ี
สามารถค้นคว้าได้ในห้องสมุดคณะฯ หอสมุดกลาง และที่สามารถดาวน์โหลดได้ในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้
คณาจารย์และนิสิตต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลที่ห้องสมุดอ่ืนๆ หรือต้องซื้อวารสารออนไลน์ในกรณีท่ีจ าเป็น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯ ได้มีการหารือร่วมกันในการแก้ปัญหานี้ และได้ประสานงาน
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กับรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการจัดหางบประมาณสนับสนุน และประสานงานกับทาง
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเสนอให้มีการจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้
ครอบคลุมวารสารทางวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่ต้องการ 
 ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา หลังจากที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้
เสนอเรื่องเข้าในที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง หอสมุดกลางได้ด าเนินการ
จัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพ่ิมเติม 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 าะ ฐ าน ข้ อ มู ล 
Ebscohost นั้นครอบคลุมวารสารในสาขาวิชาการพยาบาล การแพทย์ สาธารณสุข และสหเวชศาสตร์ ผู้ใช้
สามารถสืบค้นวารสารฉบับเต็มได้มากถึง 1300 รายการ และสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค .ศ . 1937 ถือ
เป็นฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากที่สุดและเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นช่องทางการสืบค้นส าหรับงานวิจัย ซึ่งใน
เบื้องต้นสามารถเข้าใช้งานได้ตั้ งแต่  พฤศจิกายน 2558 – ตุลาคม 2559 ท าให้นิสิตและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดวารสารวิชาการทางการแพทย์ฉบับเต็มได้เพ่ิมขึ้นจ านวนมาก ส าหรับวารสาร
ทางวิชาการสาขาทันตแพทยศาสตร์ที่สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้เพ่ิมขึ้น 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 



33 

 

Journal of Dental Medicine 
Journal of Dentistry 
Etc. 
(หลักฐาน  :ร ายการวารสารที่สามารถสืบค้นจาก Ebscohost) 
จากผลการด าเนินการดังกล่าวจึงท าให้นิสิตของคณะฯสามารถสืบค้นวารสารทางวิชาการที่ต้องการได้อย่าง
สะดวกสบายมากข้ึนกว่าเดิมในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 
-  สิง่อ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภยัในการวจิยัหรือการผลติงาน สรา้งสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภยั ในห้องปฏบิัตกิาร 

ผลการด าเนินการ 
มีการจัดระบบในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้ 
1. มีการก าหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ มีระบบการจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและ

การจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย(Dent58_2.1_2_2.11) 
  2. มีนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือและดูแลอย่างใกล้ชิด 
(Dent58_2.1_2_2.12) 
 3. มีการจัดท าคู่มือการใช้งานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาก่อนเริ่มปฏิบัติการ
(Dent58_2.1_2_2.13) 
 4. มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ แนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ ทางหน้า
เวปไซด์ งานวิจัย(Dent58_2.1_2_2.14) 
  
-  กิจกรรมวชิาการทีส่ง่เสรมิงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรค์ เชน่ การจดัประชมุวชิาการ การจดัแสดงงาน
สรา้งสรรค ์การจดัใหม้ีศาสตราจารย์อาคันตกุะหรือศาสตราจารยร์บัเชญิ (visiting professor) 

ผลการด าเนินการ 
 มีการจัดโครงการร่วมกับฝ่ายวิชาการใน โครงการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิตเรื่อง “การ
เขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์”วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ 
ชั้น 14 โดย Dr. Alfredo Villarroel เป็นวิทยากร เพ่ือให้นิสิต คณาจารย์ได้รับความรู้ และสามารถเขียน
บทความวิชาการภาษาอังกฤษ และน าไปความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้(Dent58_2.1_2_2.15) 
 มีการจัดโครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และนิสิต ยกระดับ
ในการน าเสนอและวิจารณ์ผลงานวิจัย เพ่ิมทักษะการสื่อสารในการน าเสนอผลงาน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยการจัดประกวดผลงานวิจัยของนิสิต มีการจัดท าโปสเตอร์และน าเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกหน่วยงาน มาตัดสินผลงานเพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่น
ส าหรับส่งประกวดและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการในระดับที่ใหญ่ขึ้น(Dent58_2.1_2_2.16)  
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รายการหลักฐานอา้งอิง 

 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

(Dent58_2.1_2_2.1) ภาพห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ที่ชั้น2  
(Dent58_2.1_2_2.2) ภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ทีช่ั้น 2  
(Dent58_2.1_2_2.3) ภาพห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9  
(Dent58_2.1_2_2.4) ภาพห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10  
(Dent58_2.1_2_2.5) ภาพบรรยากาศในการท าวิจัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า 
(Dent58_2.1_2_2.6) ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการใช้งานประจ าเครื่องมือ 
(Dent58_2.1_2_2.7) ภาพและเอกสารการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานทางงานวิจัย  
(Dent58_2.1_2_2.8) การจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย 
(Dent58_2.1_2_2.9) ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14   
(Dent58_2.1_2_2.10) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ 
(Dent58_2.1_2_2.11) ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ การจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการ

จองตารางใช้งาน 
(Dent58_2.1_2_2.12) ภาพบรรยากาศในการท าวิจัยโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน า 
(Dent58_2.1_2_2.13) ตัวอย่างคู่มือปฏิบัติการใช้งานประจ าเครื่องมือ 
(Dent58_2.1_2_2.14) การเผยแพร่ข้อมูลความรู้  
(Dent58_2.1_2_2.15) สรุปโครงการการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
(Dent58_2.1_2_2.16) สรุปโครงการวันวิจัย 

 

3. จดัสรรงบประมาณ เพื่อเปน็ทนุวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา
ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย(Dent58_2.1_3_3.1) ประเภททุนรายได้คณะฯ (5% เงินรายได้คณะฯ)  แผนงาน:
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี งบเงินอุดหนุน  จ านวน 641,970 
บาท และเงินรายได้โรงพยาบาลทันตกรรม งบประมาณสนับสนุนการวิจัย สุทธิ จ านวน 1,700,000 บาท รวม
เป็นเงิน 2,341,970 บาท โดยข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอทุน ได้ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณา
ทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์(Dent58_2.1_3_3.2) และถูกพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการวิจัย อย่างเหมาะสม มีโครงการวิจัยได้รับพิจารณาให้ทุนในปีการศึกษา 2558 (ปีงบประมาณ 2559) 
จ านวน 12 โครงการ เป็นเงินทั้งหมด  1,239,400 บาท (Dent58_2.1_3_3.3) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ประกาศใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย และได้ก าหนด
ประเภททุนสนับสนุนวิจัย เพ่ือสร้างและขยายโอกาสในการท าวิจัย ส าหรับนิสิตระดับหลังปริญญาและระดับ
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ปริญญาตรี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยด าเนินการท าวิจัยร่วมกับนิสิต และจัดสรรทุนวิจัยสถาบัน
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาตนเองและองค์กรให้ก้าวหน้าขึ้น 
 
รายการหลักฐานอา้งอิง 

 รหสัเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
(Dent58_2.1_3_3.1) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย 
(Dent58_2.1_3_3.2) แผนงบประมาณฝ่ายวิจัย รายงานการประชุมพิจารณาทุนวิจัยคณะ ครั้งที่ 1,2 
(Dent58_2.1_3_3.3) สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับทุน 
 
4. จดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนการเผยแพรผ่ลงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคใ์นการประชมุ 
วชิาการหรือการตีพมิพใ์นวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทย์ศาสตร์มีทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ส าหรับสนับสนุนส าหรับไปเสนอ
ผลงาน ต่ างป ระ เท ศ  (Dent58_2 .1_4_4.1)โดยคณ ะอนุ ก รรมการพิ จ ารณ าทุ น ไป เสนอผลงาน 
(Dent58_2.1_4_4.2)จะพิจารณาจ านวนเงินให้ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ไม่เกินวงเงินที่คณะฯก าหนด แต่
ในเบื้องต้นจะให้คณาจารย์ผู้ต้องการไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ ส่งเรื่องขอทุนจากทุนน าเสนอผลงานวิจัยใน
ต่ างประเทศ  ของมหาวิทยาลั ยก่อน เนื่ องจากมหาวิทยาลั ยอนุ มั ติ วงเงิน ให้ มากกว่ าทางคณ ะฯ 
(Dent58_2.1_4_4.3) แต่ถ้าได้รับพิจารณาไม่เต็มวงเงินตามประกาศมหาวิทยาลัย หรืองบของมหาวิทยาลัย
หมดลง  ทางคณะฯจะสมทบให้เพ่ิมเติมตามกรณี ในปีการศึกษา 2558 มีคณาจารย์ได้รับทุนน าเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 8 ราย และได้รับทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
ของคณะฯ จ านวน 1 ราย (Dent58_2.1_4_4.4) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ ทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ทุนมหาวิทยาลัย) 
เป็นประจ าทุกปี งบประมาณ โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ ได้รับทุนตี พิมพ์  จ านวน 3 ราย
(Dent58_2.1_4_4.5) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหสัเอกสาร  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. มกีารพฒันาสมรรถนะอาจารย์และนกัวจิยั มีการสรา้งขวญัและก าลงัใจตลอดจนยกยอ่งอาจารยแ์ละนกัวจิยั
ที่มผีลงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคด์เีด่น 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้การด าเนินการทางงานวิจัยเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ประชาสัมพันธ์ และส่งคณาจารย์ในคณะฯไปเข้าร่ วมอบบรมพัฒนาความรู้ทาง
งานวิจัยดังนี้ มีอาจารย์เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย รุ่น 3 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัย
ระดับนานาชาติและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน” ในวันที่ 11-12 กุมพาพันธ์ 2559 ณ บาลิออส รี
สอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 3 ราย ได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอ่ียมจิรกุล,  ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะ
นารถ เอกวรพจน์,  อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
 มีอาจารย์เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจ าปี 
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 
 มีอาจารย์เข้าร่วม  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย หัวข้อ เเน
วทางการเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ  ประจ าปี 2559 รุ่น 5 ณ โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 2 ราย ได้แก่ อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์, 
อ.ทพญ.พิมพ์สุภัค บุญมงคลรักษา 
 มีการคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการ และได้รับรางวัล มีการ
ประชาสัมพันธ์แสดงความยินดีเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดี เด่น ในการวิจัย เพ่ือให้ เกิดแรงกระตุ้นในการสร้างส รรค์ผลงานวิจัยในคณะต่อไป
(Dent58_2.1_5_5.1) 
 มีการเชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น ของคณาจารย์ในคณะฯ ในหน้าเวปไซด์ งานวิจัย เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
นักวิจัยรุ่นน้อง ให้เกิดแรงผลักดันที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองและ
หน่วยงาน(Dent58_2.1_5_5.2) 
รายการหลักฐานอา้งอิง 

 รหสัเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

(Dent58_2.1_5_5.1) ผลงานวิจัยรางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานวิจัยระดับนานาชาติ 
(Dent58_2.1_5_5.2) การเชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น ทางหน้าเวปไซต์งานวิจัย 
 
6. มรีะบบและกลไกเพือ่ชว่ยในการคุม้ครองสิทธิ์ของงานวจิยัหรืองานสรา้งสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชนแ์ละ

ด าเนนิการตามระบบทีก่ าหนด 
 กลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางกลไกในการด าเนินการ
คุ้มครองสิทธิ์ประเภทต่างๆ การด าเนินการในระดับคณะฯ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้
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ประสานงานวิจัย ท าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ ดูแลรับผิดชอบการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
สิทธิ์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามรู)แบบของมหาวิทยาลัย และในปี
การศึกษา 2558 มีผู้ที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร จ านวน 1 รายได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ จากผลงาน
การประดิษฐ์  “อุปกรณ์ ควบคุมก ากับท่าทางการท างานและเก็บข้อมูลท่าทางการท างานไร้สาย ” 
(Dent58_2.1_6_6.1) 
 ทั้งนี้ยังได้ท าการสร้างส่วนเชื่อมโยง ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัยไปยังหน้าเวปไซด์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(Dent58_2.1_6_6.2)เพ่ือเป็นช่องทางที่ง่ายต่อการเข้าถึงและการเพ่ิมพูนความรู้แก่คณาจารย์ที่สนใจ และยัง
เผยแพร่องค์ความรู้จากการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัยในปีที่ผ่านมา จากหัวข้อ “การสืบค้นและวิเคราะห์
ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพ่ือการวิจัย” โดยได้รับอนุญาติแล้วจาก วิทยากร ผศ.ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ 
ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ให้สามารถเผยแพร่เพ่ือเกิดประโยชน์ทาง
การศึกษาได้ โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นเพื่อได้ทางหน้าเวปไซด์งานวิจัย (Dent58_2.1_6_6.3) 
 
รายการหลักฐานอา้งอิง 

 รหสัเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

(Dent58_2.1_6_6.1) อนุสิทธิบัตร ผลงานการประดิษฐ์ 
(Dent58_2.1_6_6.2) ส่วนเชื่อมโยง ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัย 
(Dent58_2.1_6_6.3) เอกสารเผยแพร่การสืบค้นและวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย 

 ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนดิของตวับง่ชี ้: น าเข้า (I) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนนิการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภายในและภายนอก เป็นเงิน
จ านวน 2,115,400 บาท ในปีการศึกษา 2558 แบ่งเป็นเงินสนับสนุนภายใน จ านวน 1,455,400 บาท แบ่งเป็น
เงินสนับสนุนภายนอก จ านวน 660,000 บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
รวมทั้งสิ้น 55 คน (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 38,462 บาท/คน เมื่อเทียบ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
= 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน จึงคิดเป็น...1.07...คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 
ล าดบัที ่ รายการขอ้มลูพืน้ฐาน ปกีารศกึษา 2555 

1 จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน(ปีการศึกษา 2557) 1,455,400 

2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก (ปีการศึกษา 2557) 660,000 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 55 
4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองสร้างสรรค์ ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 38,462 

 
รายการหลักฐาน 
ตาราง 1 สรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภาคในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์  ปี

การศึกษา พ.ศ. 2558 

ล าดับ
ที ่ ช่ือผู้รับทุน ช่ืองานวิจัยท่ีได้รับทุน 

จ านวนเงินสนับสนุน 
(บาท) 

ระยะเวลาการ
รับทุน (วันท่ีรับ-

วันท่ีสิ้นสุด) 

รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

1 ผศ.ทพญ.ดร.อรพินธ ์
อัจฉรานุกูล 50 
ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณ
หชีวาโฉลก 50 

ผลของฟลูออไรด์และการ
รักษาเฉพาะที่ด้วยเลเซอร์
ต่อความสามารถในการซึม
ผ่านผิวเคลือบฟันของสาร
ภายใต้แรงดันจ าลองของ
เนื้อเยื่อในโพรงฟัน 
683/2558  

                  
70,000  

  กันยายน 2558 
- สิงหาคม 
2559 

Dent58_2_2.2_1 

2 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวณิีย ์
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิ
ดรอน 45 
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ 
สมบุญธรรม 25 

การพัฒนาอลูมินัม
ออกไซด์เซรามิกแบร็กเกต
ส าหรับงานทันตกรรมจัด
ฟัน โดยใช้กระบวนการอดั
ขึ้นรูปด้วยความร้อน

                
105,000  

  กันยายน 2558 
- สิงหาคม 
2559 

Dent58_2_2.2_2 
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อ.ทพญ.ดร.ปิยพรรณา 
พิทยชวาล 30(
บุคคลภายนอก) 

(จ านวนเงิน 150000 
บาท) 684/2558 

3 รศ.ดร.นันทนา อรุณ
ฤกษ์ 100 

การศึกษาทธิ์การสมาน
แผลของเซลลไ์ฟโบรบลาส
เหงือกของสารบรสิุทธ์ิจาก
สารสกัดมังคดุใน
ห้องปฏิบัติการ 685/2558 

                
135,000  

  กันยายน 2558 
- สิงหาคม 
2559 

Dent58_2_2.2_3 

4 ผศ.ทพญ.ดร.ปิยนารถ 
เอกวรพจน์ 100 

การพัฒนาเครื่องมือจดัฟัน
แบบติดแน่นให้มี
คุณสมบัติในการต้านเช้ือ
แบคทีเรีย  

  660,000 พฤศจิกายน 
2558 - ตุลาคม 
2559 

Dent58_2_2.2_4 

5 อ.ทพญ.กุลนันทน์ 
ด ารงวุฒิ 100 

การศึกษาเปรยีบเทียบ
ลักษณะพื้นผิวและความ
ทนแรงอัดของไบโอเดน
ทีนที่มีอัตราส่วนน้ าต่อผง
แตกต่างกัน 

60,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_5 

6 อ.ทพญ.ดร.จารุมา 
ศักดิ์ดี 100 

ปริมาณของโปรตีนชนิดที
จีเอฟเบต้าในผนังคลอง
รากฟันของฟันแท้ท่ีมีการ
เจริญไมส่มบรูณ์
เปรียบเทยีบกับฟันแท้ที่มี
การเจรญิสมบูรณ ์

50,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_6 

7 รศ.ทพ.ดร.สรสณัห์ 
รังสิยานนท์ 60 
รศ.ทพญ.ดร.สริิบังอร 
พิบูลนิยม 40 

การศึกษาเปรยีบเทียบถึง
ประสิทธิภาพของเวลส
โคปและสีย้อมโทลูอิดีนบลู
เพื่อช่วยในการตรวจและ
วินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็ง
และรอยโรคมะเร็งในช่อง
ปาก (งบ100,000 บาท) 

60,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_7 

8 ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมล
จิตต์ 100 

ความแนบสนิทขอบของ
วัสดุกลุม่แคลเซียมซิลเิกต
เมื่อใช้ในรูปแบบฟันปลาย
รากเปิดและอุดย้อนปลาย
รากฟัน 

165,000 

  

กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_8 

9 ผศ.ทพญ.ชินาลยั ปิยะ
ชน 100 

การกระจายความเค้นใน
คลองรากฟันรูปอักษรซี
เมื่อมีการบรูณะแบบต่างๆ

50,000 

  

กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_9 
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ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิ
เมนต ์3 มิต ิ

10 ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา 
เอี่ยมจิรกลุ 100 

การเปลีย่นแปลง
เสถียรภาพเชิงมิติของวัสดุ
พิมพ์ปากชนิดโพลไิวนิล
ไซลอคเซน และชนิดโพลิ
ไวนิลไซลอคเซนอีเทอร์ 
เมื่อน าไปแช่น้ ายาฆ่าเช้ือ
สามชนิด 

65,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_10 

11 ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์
เยาว์ฟ้า 50 
รศ.ทพญ.ดร.นิรดา 
ธเนศวร 50 

การแสดงออกของพรอส
ตาแกลนดินอีทู รีเซปเตอร์
แอคติเวเตอร์ออฟนิวเคลีย
แฟคเตอร์แคปปาบไีลแกน 
และออสที่โอโปรทีจีริน ใน
เซลล์กระดูกจากกระดูก
เบ้าฟันมนุษย์ เมื่อถูก
กระตุ้นด้วยไลโปโพลีแซค
คาไรด ์

200,000 

  

กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_11 

12 ผศ.ทพญ.อินทรา วงศ์
เยาว์ฟ้า 100 

การเปรยีบเทียบ
ประสิทธิภาพของ 
Waveone® gold file 
และ ProTaper® 
Universal Retreatment 
file ในการรื้อวัสดุอุด
คลองรากฟันชนิดกัตตา
เปอร์ชา 

42,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_12 

13 ผศ.ทพญ.ชินาลยั ปิยะ
ชน 100 

การรั่วซึมของโบไวน์ ซีรั่ม 
อัลบูมินของเรซินคอมโพ
สิต 3 ชนิด เมื่อใช้เป็นวัสดุ
บูรณะกึ่งถาวรในฟันรักษา
คลองรากฟัน  

57,400 

  

กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_13 

14 อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรี
สุวรรณฑา 50 
รศ.ทพญ.ดร.นิรดา 
ธเนศวร 20 
อ.ทพญ.ช่ืนชีวิต 
ทองศิริ 10 
อ.ทพญ.จามรี เสมา 

ผลของเอชเอ็มจีบีวัน
และไลโพโปลีแซคคาไรค์
ของแอคกริเกติแบคเตอร์
แอคติโรมัยซิเทมโคมิ
แทนส์ต่อการแสดงออก
ของรีเซปเตอร์แอคติเว
เตอร์ออฟเอ็นเอฟแคบปา

200,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_14 
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10 
รศ.ทพญ.ดร.ณรงค์
ศักดิ์ เหล่าศรสีิน 10 

บีไลแกนและออสทีโอโปร
ทีเจรินในเซลลส์ร้างเส้นใย
ของเหงือกและเซลล์เอ็น
ยึดปริทันตม์นุษย ์

15 ผศ.ทพญ.ดร.ภาวณิีย์ 
ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิ
ดรอน 50 
ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ 
สมบุญธรรม 25 
อ.ทพญ.ดร.ปิยพรรณา 
พิทยชวาล 25 
(บุคคลภายนอก) 

การศึกษาความต้านทาน
ต่อการแตกหักของไทวิงส ์
และความต้านทานต่อแรง
เสียดทานบริเวณผิวร่อง
ส าหรับยึดลวดดดัฟันของ
แบร็กเก็ตส าหรับงานทัน
ตกรรมจัดฟัน ชนิด
อลูมินัมออกไซด์(จ านวน
เงิน 180000 บาท) 

126,000 

  

กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_15 

16 ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา 
เอี่ยมจิรกลุ 50 
ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนา
รถ เอกวรพจน์ 50 

การศึกษาความเป็นพิษต่อ
เซลล์ของฐานฟันเทียม
อะคริลิกท่ีเติมอนุภาคนา
โนเงิน 

70,000   กรกฎาคม 2559 
-มิถุนายน2560 

Dent58_2_2.2_16 

      1,455,400 660,000    

 
หมายเหต ุ: 
1.  จ านวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2.  ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้น ๆ 
ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3.  กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ 
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ 
กรณีท่ีไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ 
4.  การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน 
โดยอาจารย์ประจ าหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน 
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลัพธ ์

180,000.00 บาท/คน 2,115,400 55 38,461.80 ✘ 1.07 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนดิของตวับง่ชี ้: ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบป ี: ปีปฏิทิน 
 
ผลการด าเนนิงาน 

ในปีการศึกษา  2558  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 
65 คน โดยมีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 25 ชิ้น คิดเป็นร้อยละของ 31.07 ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 2.58  คะแนน  
 
ข้อมลูประกอบการค านวณผลงานวจิยัของอาจารยแ์ละนักวจิยัทีไ่ดร้บัการตีพมิพ์ 

 
 

ล าดบัที ่
ผลงานวจิยัของอาจารยแ์ละนกัวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ 

 
คา่น้ าหนกั 

จ านวน
ชิ้นงานในปี
การศกึษา 

2557 

ผลรวม
ถว่ง

น้ าหนกั 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) 65  
  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (คน) 65  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจรงิ  (คน) 55  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  (คน) 10  
2 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับชาติ 
(ชิ้นงาน) 

0.2 
0 0 

  - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ 

0.2 0  

3 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานขอ้มูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนา
เสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทา เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันับแต่วันที่ออก ประกาศ  

(ชิ้นงาน) 
0.4 

0 0 

 - ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบัตร 0.4 1 0.4 
 
4 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏ ในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 2 

(ชิ้นงาน) 
0.6 

3 1.8 

5 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่ อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา่ด้วย หลักเกณฑ์ การพจิารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันทีอ่อก
ประกาศ (ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน วารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

(ชิ้นงาน) 
0.8 

15 12 
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ล าดบัที ่
ผลงานวจิยัของอาจารยแ์ละนกัวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์ 

 
คา่น้ าหนกั 

จ านวน
ชิ้นงานในปี
การศกึษา 

2557 

ผลรวม
ถว่ง

น้ าหนกั 

6 - บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ.  

(ชิ้นงาน) 
1.0 

6 6 

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.0   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑการขอตาแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
1.0   

 - ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ 1.0   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธสัตว ์ที่ค้นพบใหม ่และได้รับการจดทะเบียน 1.0   
 - ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผานเกณฑการขอตาแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
1.0   

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ 

1.0   

   25 20.20 

 
รายการหลักฐาน :  
2.3.1  รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  ปีการศึกษา 2558 
  -  รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  ปีการศึกษา 2558 (Dent58_2.3_0) 
 
5.2  รายชือ่ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวจิยัในป ี2558 

ล าดบั
ที ่

 

ชื่อบทความวจิยัฉบบั
สมบรูณ ์(Full Paper) ที่
ไดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร ่

(ไทย/องักฤษ) 

ชื่อเจา้ของผลงาน 
และผูร้ว่ม 

ชื่อการประชมุวชิาการวนั-
เดอืน-ป ี

สถานที/่จงัหวดั/ประเทศทีจ่ดั 
หรอืชื่อวารสาร วนัเดอืนปทีี่

เผยแพร ่

หลกัฐาน รหสัเอกสาร 

 1 รายงานผู้ป่วย : Oral Non 
Hodgkin’s Lymphoma 

กรองทิพย์ เสกธีระ,  ไกรสร 
ทรัพยะโตษก,  
สรสัณห์ รังสิยานนท์,  
ไพศาล บุญสะกันต,์  

วารสารสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่ง
ประเทศไทย ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558 หน้า 
188-195 

ณ ปี 2558 ยัง
ไม่เข้าฐาน TCI 
และเข้าฐานTCI 
ในปี 2559 

Dent58_2_2.3_1 

2 อุปกรณ์ควบคุมก ากับท่าทาง
การท างานและเก็บข้อมูล
ท่าทางการท างานไร้สาย 

พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ อนุสิทธิบัตร ออกให้ 20 สิงหาคม 
2558  หมดอาย ุ16 ธ นวาคม 2562 

อนุสิทธิบัตร Dent58_2_2.3_2 

3 การเปรียบเทียบความต้านทาน
ต่อการแตกหักของฟันรักษา
รากที่มีขนาดคลองรากฟัน
กว้างมาก (ผนังคลองรากฟัน
บาง) เมื่อใช้เดือยไฟเบอร์
จ านวนต่างๆ กัน 

อุษณีย์ ปึงไพบูลย,์ ภาวิณีย ์
ปฏิพัทธว์ุฒิกุล ดิดรอน, 
นิศากร เวศย์วิริยะกูล 

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

TCI กลุ่ม 2 Dent58_2_2.3_3 
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4 Royal jelly promotes the 
viability and proliferation 
of periodontal ligament 
fibroblasts in an In Vitro 
tooth avulsion simulation 

Marnisa Sricholpech1 , 
Duangporn Srisupabh2 

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

TCI กลุ่ม 2 Dent58_2_2.3_4 

5 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ภาวะแทรกซ้อนที่พบภายหลัง
การผ่าตัดฟันกรามล่างซ่ีที่สาม
คุด 

กิตติ์วัตร กิตติ์เรืองพัชร ศิ
ริวรรณ ส่งวัฒนา 

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

TCI กลุ่ม 1  Dent58_2_2.3_5 

6 ผลของสารหน่วงการแข็งตัวตอ่
ลักษณะการไหลของวัสดพุิมพ์ 
พอลิอีเทอร ์

ณปภา เอี่ยมจิรกุล วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  หน้า 11-18 

TCI กลุ่ม 1  Dent58_2_2.3_6 

7 การยอมรับของทันตแพทย์
สาขาปริทันตวิทยาต่อแปรงสี
ฟัน ปลายเรียวแหลมในการใช้
ส าหรับผู้ป่วยโรคปริทันต์
อักเสบ 

สวลี แสงเขียว, ณรงค์ศักดิ์ 
เหล่าศรีสิน 

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

TCI กลุ่ม 1  Dent58_2_2.3_7 

8 การศึกษาเปรียบเทียบถึง
ประสิทธิภาพของวธิีการเสริม
ทางคลินิกเพื่อช่วยในการตรวจ
และวินิจฉัยรอยโรคก่อนมะเร็ง
และรอยโรคมะเร็งในช่องปาก 

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

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

TCI กลุ่ม 1  Dent58_2_2.3_8 

9 ความรู้และความคิดเห็นต่อการ
นอนกัดฟันของผู้ปว่ยทันตก
รรม คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ฟ้าใส ภู่เกียรต ิ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  หน้า 68-80 

TCI กลุ่ม 1  Dent58_2_2.3_9 

10 การศึกษาน าร่องเร่ืองความ
ต้านทานการแตกหกัของฟันซ่ึง
ผ่าน การรักษารากฟันที่สร้าง
เฟอร์รูลด้วยเรซินคอมโพสิต 

อุษณีย ์ปึงไพบูลย์, วรินทร์ 
ทองเนรมิตรชัย 

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

TCI กลุ่ม 1  Dent58_2_2.3_10 

11 เทคนิคการพิมพ์แบบเฉพาะ
ส่วน(Review articles) 

ธยาตร ีสกุลไทย, ธีรชัย ลิมป์
ลาวัณย ์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  หน้า 94-106 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_11 

12 การยึดติดระหว่างเรซินและ
เซรามิก(Review articles) ศศกร รพีธนธร, ณปภา 

เอี่ยมจิรกุล 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558  หน้า 107-
115 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_12 

13 การเปรียบเทียบลกัษณะทาง
จุลพยาธิวิทยาของเส้นใย
คอลลาเจนในเนื้อเยื่อรอบตัว
ฟันกรามล่างซ่ีที่สามคุดกับ
โอกาสในการเกิดเนื้องอกหรือ
ถุงน้ าโดยใช้สีย้อมพิโครซิเรีย
สเรดร่วมกับกล้องจุลทรรศน์
ชนิดโพลาไรซ์ 

ศิริวรรณ ส่งวัฒนา, สรสัณห์ 
รังสิยานนท์, มานิสา ศรีชล
เพ็ชร์ 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558  หน้า 12-26 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_13 

14 การยึดเกาะของเซลล์เอ็นยึด
ปริทันต์มนุษย์บนผิวรากฟันที่

กุญชร เกิดมณี, ณรงค์ศักดิ์ 
เหล่าศรีสิน 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558  หน้า 38-48 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_14 
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ได้รับ การขูดด้วยเครื่องขูดอัล
ตราโซนิกส์และฉายเลเซอร์ 
14Er,Cr:YSGG 

15 รอยรั่วระดับจุลภาคของเดือย
ฟันเส้นใยส าเร็จรูปเมื่อยึดด้วย
วัสดุท าแกนฟันแบบบ่มด้วย
แสงร่วมกับบ่มเองและเรซิน
ซีเมนต์ที่มีการปรับสภาพ
พื้นผิวแบบกรดกัดรวม ธีรชัย ลิมป์ลาวัณย ์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558  หน้า 63-86 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_15 

16 ทฤษฎีและแนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่น
ตอนต้น 

ณัฐวุธ แก้วสุทธา, อังศินันท์ 
อินทรก าแหง, พัชรี ดวง
จันทร์ 

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

Dent58_2_2.3_16 

17 การปลูกฟันโดยตั้งใจ 
อินทรา วงศ์เยาว์ฟ้า, ชุ
ตินันท์ ย้อยนวล 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ปีที ่
8 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558  หน้า 101-
111 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_17 

18 A comparison of the 
push-out bond strength 
between dual 
polymerized composite 
core build- up and total-
etched resin luting 
cement for prefabricated 
fiber posts 

Maytinee 
Vivathanasittiphong, 
Teerahai Limlawan, 
Napapa Aimjirakul 

CU Dent J. Vol 38, No 3 (2015): 
September-December 2015 
229-242 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_18 

19 Hepatitis B Virus 
Serological Profiles among 
Dental Healthcare 
Workers and Students in 
Thai Dental School 

Patrayu Taebunpakul 
Piamkamon 
Vacharotayangul 
Surapoom 
Klawsirirojana 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ ปีที่ 65 
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 
2558 หน้า 181-188 TCI กลุ่ม 1  

Dent58_2_2.3_19 

20 
The Improvement of 
Dental Posture Using 
Personalized Biofeedback 

Bhornsawan 
Thanathornwong, 
Siriwan Suebnukarn 

Studies in Health Technology 
and Informatics 2015;216:756-
60. 

SJR Q3 ,  
http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/ 

Dent58_2_2.3_20 

21 Effects of bleaching on 
laser Doppler blood-flow 
signals recorded from 
human teeth in vitro. 

Orapin Ajcharanukul  
Bruce Matthews 

Archives of Oral Biology Volume 
60, Issue 10, October 2015, 
Pages 1471–1473 

ScienceDirect Dent58_2_2.3_21 

22 Nutri-jelly may improve 
quality of life and 
decrease tube feeding 
demand in head and neck 
cancer patients 

Dunyaporn 
Trachootham & 
Wasinee Songkaew & 
Buakhao Hongsachum & 
Chodchoi Wattana & 
Nanchaporn 
Changkluengdee & 
Jandanee Karapoch & 

Support Care Cancer (2015) 
23:1421–1430 

http://www.nc
bi.nlm.nih.gov
/pubmed/ 

Dent58_2_2.3_22 
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Sureerat 
Thirdsuttironnapumi & 
Ekapop Meennuch & 
Chonsanee Klaitong & 
Tanadej Sinthusek & 
Aroonwan Lam-ubol 

23 Higher prevalence of oral 
human papillomavirus 
infection in HIV-positive 
than HIV-negative Thai 
men and women 

Piamkamon 
Vacharotayangula,1, *, 
Sorasun Rungsiyanonta, 
Aroonwan Lam-
ubola,Tippawan 
Pankamb, Piyanee 
Rodbamrungb, 
Supawadee 
Naorungrojc,Nittaya 
Phanuphakb 

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

ScienceDirect Dent58_2_2.3_23 

24 Influence of oral 
moisturizing jelly as a 
saliva substitute for the 
relief of xerostomia in 
elderly patients with 
hypertension and 
diabetes mellitus 

Supranee Dalodom, 
Aroonwan Lam-ubol, 
Sutha 
Jeanmaneechotechai,  
Lalana Takamfoo, 
Watanyoo Intachai, 
Kochaporn Duangchada, 
Buakhao 
Hongsachum,Panitnart 
Kanjanatiwat,Piamkamo
n Vacharotayangul, 
Dunyaporn 
Trachootham,  

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

ScienceDirect Dent58_2_2.3_24 

25 Autophagy Inhibition by 
Caffeine Increases Toxicity 
of Methamphetamine in 
SH-SY5Y Neuroblastoma 
Cell Line 

Rujiraporn Pitaksalee • 
Yupin Sanvarinda • 
Theerin Sinchai • Pantip 
Sanvarinda • 
Anusorn Thampithak • 
Nattinee Jantaratnotai • 
Surawat Jariyawat • 
Patoomratana Tuchinda 
• Piyarat Govitrapong • 
Pimtip Sanvarinda 

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

Dent58_2_2.3_25 
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ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้ง ตวัหาร ผลลัพธ ์

60.00 ร้อยละ 20.20 65.00 31.07 ✘ 2.59 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1 จัดท าแผนการบริการวชิาการประจ าปทีีส่อดคล้องกับความต้องการของสงัคมและก าหนดตวับง่ชีว้ดั
ความส าเรจ็ในระดบัแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา
อนมุัต ิ
ผลการด าเนนิการ 

1.1 ความสอดคล้องกบัความต้องการสังคม 
       หนว่ยงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการฯ ประจ าปี ที่
สอดคล้องกับความต้องการสังคม  โดย 

1.1.1 การให้บริการในพ้ืนที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร : ได้ศกึษาข้อมูลปัญหาเบื้องต้นจาก
แบบสอบถามเรื่องความต้องการในการรับการรักษาทางทันตกรรม เพื่อน ามาประกอบการ
จัดท าแผนงานประจ าปีของโครงการบริการวิชาการฯ  สรุปผลการส ารวจ ปัญหาสุขภาพช่อง
ปากของประชาชนในการมารับการรักษาทางทันตกรรม 

ในช่วงวันที่  6 - 10 กรกฎาคม 2558 จากแบบสอบถามที่มีผู้ตอบ จ านวน 490 คน เป็นเพศชาย 193 
คนและเพศหญิง 297 คน อายุระหว่าง 18 - 74 ปี พบว่า พบว่า ประชาชนผู้มารับการรักษาที่คณะทันต
แพทยศาสตร์ ส่วนใหญ่ ทราบว่าตนเองมีฟันผุในช่องปาก (ร้อยละ 78.3) และเหตุผลที่เลือกมารับการรักษา
เนื่องจาก ใกล้ภูมิล าเนาและสถานที่ท างาน ร้อยละ 69.4  

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนประชากรในชุมชน เขตวัฒนา และ ชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 จากแบบสอบถามที่มีผู้สัมภาษณ์ ในส่วนของความต้องการบุคลากรทางทันต 
กรรม พบว่า คนที่เคยรับบริการที่คณะฯ เคยมารับการรักษากับคลินิกการเรียนการสอน และอยากให้คณะฯจัด
ให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า และยังไม่เห็นความส าคัญของการรักษาสุขภาพช่องปาก มักปล่อยให้มี
อาการก่อน ถึงค่อยมารับการรักษา (dent_58_3_1.1.1_1 แบบสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชน
ในการมารับการรักษาทางทันตกรรม จากการส ารวจเบื้องต้น ประจ าปีการศึกษา 2558)  

ทางโรงพยาบาลทันตกรรม ภายใต้การด าเนินงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ฯ จึงได้จัดบริการฟัน
เทียมพระราชทาน ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว  เพ่ือให้บริการแก่ผู้สูงอายุ 
ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปโดยไม่คิดมูลค่า และจัดบริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มศว จ านวน 2 ครั้งในปีการศึกษา 2558 คือในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 และในวันที่  1 เมษายน 2559 เพ่ือ
ให้บริการทางทันตกรรมตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และชุมชน
โดยรอบ (dent_5858_3_1.1.1_2  บันทึกความร่วมมือ เพ่ือจัดบริการฟันเทียมพระราชทาน 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 การให้บริการในพ้ืนที่ในจังหวัดนครนายก  
จากเอกสาร “ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมาย ปี 2556 อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก และ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” โดย อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก 
ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน (โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวักกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ) พบว่าปัญหาพื้นฐานและความต้องการของชุมชนทางด้านสุขภาพ อ าเภอองครักษ์ 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  ให้บริการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
จ านวน 2 ครั้ง ณ วัดวังปลาจีด อ. เมือง จ. นครนายก โดยมีผู้รับบริการทันตกรรมทั้งสิ้น  465 ราย  และที่ 
โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ผู้รับบริการทันตกรรมทั้งสิ้น  556 ราย  และจัดโครงการ คืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย เพื่อ
ให้บริการฟันเทยีมทั้งปากแก่ผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก จ านวน 10 ราย ซึ่งเป็นยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่ง (dent_58_3_1.1.2_2(1) สรปุโครงการทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
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
เคลื่อนที่จากชุมชนในพ้ืนที่ต่างๆ ) 
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1.2 มีก าหนดตวับง่ชีว้ดัความส าเร็จในระดบัแผนงานโครงการบรกิารวชิาการแก่สังคม และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะอนมุัติ 

     มีก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนงานบริการวิชาการฯในการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ
ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558   

หน่วยงานบริการวิชาการมีแผนการด าเนินงาน และได้น าเสนอแผนต่อที่ประชุมกรรมการคณะทันต
แพทยศาสตร์ พิจารณา ครั้งที่ 5/2558  ในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ได้แก่ (dent_58_3_1.2_1 
แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 เพ่ือให้
คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ ) 

1.โครงการบริการทันตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบัน  โดย

ให้บริการทางวิชาการควบคู่ไปกับการผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตร ได้
ด าเนินการต่อเนื่องตลอดทุกปีการศึกษาตั้งแต่ ปี 2541-ปัจจุบัน  

 
2.โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

        เป็นการจัดบริการวิชาการโดยใช้งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ 
งบประมาณจากภายนอก  
ให้บริการโดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ การ
ออกชุมชนเพ่ือส ารวจปัญหาและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพ้ืนที่   

-  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 การออกชุมชนเพ่ือส ารวจปัญหาและจัด
โครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพื้นท่ี  โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับปัญหา โดยใช้
งบประมาณจาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณจากภายนอก ภายใต้ 
“โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  
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รายการหลักฐาน 

1.1 ความสอดคล้องกบั
ความต้องการสังคม 

  

dent_58_3_1.1.1_1 
แบบสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนในการมา
รับการรักษาทางทันตกรรม 

dent_58_3_1.1.1_2 
บันทึกความร่วมมือ เพ่ือจัดบริการฟันเทียมพระราชทาน 
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

dent_58_3_1.1.1_3 

ตารางการจัดกิจกรรมการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ ปี
การศึกษา 2558 แสดงการจัดบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ 
เนื่องในวันทันตสาธารณสุข วันที่ 21 ตุลาคม 2558 และการ
จัดบริการทันตกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่  1 
เมษายน 2559 

dent_58_3_1.1.2_1 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริ
เวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี  

dent_58_3_1.1.2_2(1) 
สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 
2558 

dent_58_3_1.1.2_2(2) 
สรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน คณะฯ ปีการศึกษา
2557 

dent_58_3_1.1.3_1 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการจัดหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่จากชุมชนที่มีความต้องการการบริการทันตกรรม
เคลื่อนที่ในพ้ืนที่ต่างๆ  

1.2 มีก าหนดตวับง่ชีว้ดั
ความส าเรจ็ในระดบัแผน
และโครงการบริการวชิาการ
แกส่งัคม และเสนอ
กรรมการประจ าคณะอนุมตัิ 

dent_58_3_1.2_1 

  

แผนปฎิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 

dent_58_3_1.2_2 
วาระการประชุมกรรมการคณะครั้งที่ 5/ 2558 ในวันที่ 
วาระท่ี 5.1 เรื่องพิจารณาแผนโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมประจ าปีการศึกษา 2558   
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2 โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมตามแผน มีการจดัท าแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวชิาการเพื่อให้
เกดิผลต่อการพฒันานักศึกษา ชมุชน หรือสงัคม 
ผลการด าเนนิการ 

2.1  โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม มกีารจดัท าแผนการใชป้ระโยชน์ โดย ได้ก าหนดประเด็นการบูรณาการ
การเรียนการสอนและงานวิจัย ดังนี้ 

1 ด้านความรู้และประสบการณ์ทีนิสิตได้รับ 

1.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่เรียน 

1.2 การร่วมกิจกรรม ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากข้ึน 

1.3 ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง/การปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ 

1.4   ได้รับความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ นอกเหนือจากต าราและการเรียนในชั้นเรียน 

2.ด้านประโยชน์ที่นิสิตได้รับ 

2.1สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 

2.2 การร่วมโครงการท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 

2.3 การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน 

3 ด้านความรู้และประสบการณ์ผู้เข้าร่วมโครงการทีได้รับ 

3.1 กิจกรรมมีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

3.2 สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมโรงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.3 การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชน/สังคม 

3.4 ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่
ชุมชน/สังคม 

3.5 สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

(dent_58_3_2.1_1 ประเด็นการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย ในแผนปฎิบัติการและแผน
ด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558) 
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2.2 โครงการบริการวชิาการแก่สงัคมประจ าปีการศึกษา 2557 ไดเ้กิดผลต่อการพฒันานสิติ ชมุชน หรือสังคม 
ดังนี ้

2.2.1 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการมาใช้บูรณาการกับ การเรยีนการสอน ในรายวชิาทันตกรรมภาคสนาม    
(ททท 612)  โดยเน้นการเรียนรู้จากพ้ืนที่จริง ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและตั้งโจทย์กับประชาชนและแกนน าใน
ชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้จริงและความยั่งยืน ดังนี้ 

2.2.1.1   ร่วมกับโรงพยาบาลองครักษ์ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลองครักษ์ จ.
นครนายก จัดโครงการ   “Puzzle Soap” ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาสุขอนามัยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี้ 
โดยเน้นให้เด็ก ครู และผู้ปกครอง ตระหนักถึงความส าคัญของการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึง
การใช้สบู่ร่วมด้วย เพ่ือสุขอนามัยที่ดีและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากมือที่เป็นพาหะการน าเชื้อโรคเข้า
สู่ร่างกาย เช่น โรค มือ เท้าปาก และโรคไข้หวัด เป็นต้น 

2.2.1.2   ร่วมกับโรงพยาบาลปากพลี จัดโครงการ “ช้อนชา ลาเค็ม” เพ่ือให้ประชาชนบ้าน
หนองหัวปลิง มีความรู้และความเข้าใจในการบริโภคอาหารรสเค็มที่มีเกลือ (โซเดียม) ที่ถูกต้อง 
สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงการเป็นโรคความดันโลหิต
สูง 

2.2.1.3  ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนา จัดท าโครงการ “ขวดเทพ” เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนใช้
ในการบริหารร่างกายอย่างง่าย สามารถท าได้ที่บ้าน และเป็นสัญลักษณ์มาตรตวงแทนช้อนชา เพื่อตวง
ปริมาณ เกลือและน้ าตาลที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน ร่วมกับการจัดท าคู่มือการดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องต้น และตารางบันทึกข้อมูลสุขภาพ ให้แก่ อสม.ในพ้ืนที่ 

นิสิตทันตแพทย์มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม และประชาชนมีความรู้ทันตสุขศึกษาและ
การดูแลช่องปากด้วยตัวเองความเพ่ิมขึ้น (dent_58__3_2.1.1_1 แบบประเมินความส าเร็จของ
การบูรณาการการเรียนการสอนวิชาทันกรรมภาคสนามและการบริการวิชาการฯ)  

ประเมินการบูรณาการกับด้านการเรียนการสอน รายวิชา ททค 739 ทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง จ านวน 
4 หน่วยกิต  ส าหรับนิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาโท ลักษณะของการบูรณาการ ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตก
รรมประดิษฐ์ ได้น านิสิตทันตแพทย์หลังปริญญา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
วิชาเอกทันตกรรมประดิษฐ์ ระดับปริญญาโท ร่วมบริการวิชาการ ในโครงการ “คืนรอยยิ้ม” โดย ได้ร่วมบริการ
วิชาการโดยเป็นผู้ช่วยงานบันทึกข้อมูลในการตรวจช่องปาก และเป็นผู้ช่วยการเตรียมช่องปากเพ่ือใส่ฟันปลอม 
และการแก้ไขฟันปลอมเพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถน าไปใช้งานทดแทนฟันที่เสียไป นิสิตหลังปริญญา ได้เรียนรู้วิธีการ
ท างานทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน และ ได้เรียนรู้ระบบการท างาน ของหน่วยทันตกรรม
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เคลื่อนที่ งานบริการวิชาการ และ นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้ครอบคลุมครบถ้วน
ตามวัตถุประสงค์ (dent_58__3_2.1.1_2 แบบประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ การเรียนการสอนวิชา 
ทคก 739 และการบริการวิชาการฯ) 

2.2.2 งานบริการวิชาการเพ่ือสังคมประจ าปีการศึกษา 2558 ได้มีการน าความรู้และประสบการณ์ จาก
การบริการวิชาการมาใช้ใน งานวิจัย  ดังนี้  "Prevalence of Dysglycemia and Its Associated Risk 
Factors in Thai Dental Patients" by Tantipoj, Chanita; Sakoolnamarka, Serena  ; Supa-
amornkul, 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 งานบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2558 ได้เกิดผลต่อการ ชุมชน หรือ
สังคม ดังได้แสดงตามหนังสือขอบคุณจากชุมชนที่ส่งถึงคณะฯ พร้อมทั้งเกิดกิจกรรมพัฒนากระบวนการสร้าง
เสริมสุขภาพด้วยตนเองของชุมชนต่างๆ (dent_58_3_2.1.3_1 หนังสือขอบคุณจากชุมชน และรายงาน
กิจกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพของชุมชน ภายหลังการรับบริการวิชาการจากคณะฯ) 
 

รายการหลักฐาน 

2. โครงการบริการวชิาการแกส่งัคม มกีารจดัท าแผนการใชป้ระโยชนจ์ากการบริการวชิาการ เพื่อใหเ้กดิผลต่อการ
พัฒนานสิิต ชมุชน หรือสงัคม 

2.1 โครงการบริการ
วชิาการแกส่งัคม มกีาร
จดัท าแผนการใช้
ประโยชน ์

dent_58_3_2.1_1 
ประเด็นการบูรณาการการเรียนการสอนและงานวิจัย  ในแผน
ปฎิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

2.2 โครงการบริการ
วชิาการแกส่งัคม
ประจ าปกีารศึกษา 
2557 ได้เกิดผล ตอ่
การพฒันานสิติ ชุมชน 
หรือสงัคม 

dent_58_3_2.1.1_1 
แบบฟอร์ม/แบบประเมิน/ผลสรุปแบบประเมินการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนวิชา ททค 739 

dent_58_3_2.1.1_2 
ประมวลการสอนวิชา ทคก 739 วิชาทันตกรรมประดิษฐ์ขั้นสูง ปี
การศึกษา 2557 

dent_58_3_2.1.1_3 
โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม คืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย 

dent_58_3_2.2.1_4 
แบบประเมินความส าเร็จของการบูรณาการ การเรียนการสอน
วิชา ทคก 739 และการบริการวิชาการฯ 
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dent_58_3_2.2_1 เอกสารตีพิมพ์งานวิจัย Journal of Public Health Dentistry. 

dent_58_3_2.2_2 
เอกสารตีพิมพ์งานวิจัย วารสารศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิล
โลเฟเชียล 

dent_58_3_2.2.3_1 
หนังสือขอบคุณ จากชุมชน และรายงานกิจกรรมการส่งเสริม
ทันตสุขภาพของชุมชน ภายหลังการรับบริการวิชาการจาก
คณะฯ 

  
3. โครงการบริการวชิาการแกส่งัคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมโีครงการทีบ่รกิารแบบใหเ้ปลา่ 
ผลการด าเนนิการ 

จากข้อ 1 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็น โครงการบริการแบบ
ให้เปล่า  มีรูปแบบของประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ 
การออกชุมชนเพ่ือส ารวจปัญหาและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลายพื้นท่ี  โดยกิจกรรม
ที่เกิดขึ้น เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้งบประมาณจาก งบประมาณ
แผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณจากภายนอก  ดังปรากฏในหนังสือขอบคุณจากชุมชน 
(dent_58_3_3_1หนังสือขอบคุณ การบริการวิชาการฯ แบบให้เปล่าจากชุมชน) 
รายการหลักฐาน 

dent_58_3_3_1 หนังสือขอบคุณ การบริการวิชาการเพ่ือสังคมแบบให้เปล่าจากชุมชน 

  
4 ประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพจิารณา 
ผลการด าเนนิการ 

มีการด าเนินการ ดังนี้ 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  ได้แจ้งสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของหน่วยบริการวิชาการเพ่ือสังคม

ประจ าปีการศึกษา 2557  ในการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ วาระที่ 5.1.3 สรุปผลการด าเนินงานหน่วย
บริการวิชาการเพ่ือสังคม ปีการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประจ าคณะเสนอให้ “การบริการวิชาการในปี
การศึกษา 2558 เน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว   รวมทั้ง
ขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวม” 
(dent_58_3_4_1รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่  5.1.3  dent_57_3_4_2 สรุปผลการ
ด าเนินงานหน่วยบริการวิชาการเพ่ือสังคม ปีการศึกษา 2557)  
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และเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 ได้แจ้งสรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของหน่วยบริการวิชาการเพ่ือสังคม
ประจ าปีการศึกษา 2558  ในการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ ที่ 4.6.1 สรุปผลการด าเนินงานหน่วย
บริการวิชาการฯ ปีการศึกษา2558 โดยคณะกรรมการประจ าคณะเสนอให้ “ในปีการศึกษา 2559 ยังคงควร
เน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกโดยเพ่ิมจ านวนให้ผ้สูงอายุในชุมชนเข้าถึง
บริการมากขึ้น รวมถึงทันตกรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน และงานทันตกรรม
ให้แก่ประชาชนในชุมชนในเขตรอบๆ มศว  รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงาน
ส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวม”  (dent_58_3_4_3 รายงานประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 4/2558  ใน
วันที่ วาระท่ี dent_57_3_4_4 สรุปผลการด าเนินงานหน่วยบริการวิชาการเพ่ือสังคมปีการศึกษา 2558)   
รายการหลักฐาน 

4.ประเมนิความส าเรจ็ตามตวับ่งชีข้องแผนและโครงการบรกิารวชิาการแกส่งัคมในข้อ1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะพจิารณา 

  

dent_58_3_4_1 วาระการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 4/2557  ในวันที่ 9 
เมษายน 2557 วาระท่ี 5.1.1 สรุปผลการด าเนินงานหน่วยบริการ
วิชาการเพ่ือสังคม ปีการศึกษา 2556  และรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพ่ือรับข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง  

  
dent_58_3_4_2 สรุปโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ  ปีการศึกษา 

2557  

  

dent_58_3_4_3 วาระการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ สรุปผลการด าเนินงาน
หน่วยบริการวิชาการปีการศึกษา2558 และรับข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพ่ือรับข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง  
 

  
dent_58_3_ _4 สรุปโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ  ปีการศึกษา 

2558 

 
5 .น าผลการประเมนิตามขอ้ 4 มาปรับปรงุแผนหรือพฒันาการให ้บรกิารวชิาการสังคม 
ผลการด าเนนิการ 

ได้น าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพ่ือรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ในปีการศึกษา 2557 ที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอให้ “การบริการวิชาการในปีการศึกษา 2558 เน้น
เป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกและสระแก้ว   รวมทั้งขยายงานทันตกรรม
ป้องกันในรูปแบบต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์รวมในการจัดท าแผน
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โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา 2558 โดยโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทาน
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรม ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก   

- กิจกรรมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย ให้บริการฟื้นฟูสภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุใน อ าเภอองครักษ์ 

จังหวัดนครนายก ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน – 11 มิถุนายน 2558   

2) ขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นองค์
รวม 

- กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ เพ่ือ พัฒนาศักยภาพของชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วม  ร่วมกันชุมชนในจังหวัดนครนายก  โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเกิดจากชุมชนเอง ให้
ชุมชนร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในชุมชน และ ร่วมกันคิดโครงการต่างๆ ที่ชุมชน
เป็นผู้คิดและลงมือร่วมกันท ากิจกรรม ระหว่างเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558 

- หน่ วยทั น ตกรรม เคลื่ อนที่ อ่ื น ๆ  เพ่ื อ ให้ บ ริ ก ารต รวจ ฟั น  ทั น ตกรรมป้ อ งกั น  แล ะ 
ทันตกรรมอ่ืนๆแก่นักเรียนในโรงเรียน และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ด้อยโอกาสนอกเหนือจากที่
กล่าวมา  

ได้น าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงการบริการวิชาการของคณะฯเพ่ือรับข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ในปี
การศึกษา 2558 ที่คณะกรรมการประจ าคณะเสนอให้ “ในปีการศึกษา 2559 ยังคงควรเน้นเป้าหมายการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกโดยเพิ่มจ านวนให้ผ้สูงอายุในชุมชนเข้าถึงบริการมากข้ึน และ 
เน้นทันตกรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน และงานทันตกรรมให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนในเขตรอบๆ มศว  รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็น
องค์รวม” 

ในการจัดท าแผนโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ ปีการศึกษา 2558  โดยโครงการหน่วยทัน
ตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้จัดกิจกรรม ตามข้อเสนอแนะดังนี้ 
1) เน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกโดยเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมายให้

เข้าถึงบริการมากข้ึน 

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  ร่างโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ 
ปีการศึกษา 2559) 



58 

 

รายการหลักฐาน 
5. น าผลการประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม  
 
 dent_58_3_5_1 แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ  

ปีการศึกษา 2558 
 dent_58_3_5_2 แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ  

ปีการศึกษา 2558 (ฉบับปรับปรุง) 
 dent_58_3_5_3 ร่างโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม โครงการหน่วยทันตก

รรมพระราชทานฯ ปีการศึกษา 2559 
 

6. คณะมสีว่นรว่มในการบริการวชิาการแกส่งัคมในระดบัสถาบนั 
ผลการด าเนนิการ 

     คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ใน “โครงการหน่วยทันตกรรม 
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บก. 8)” โดยในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
บริการวิชาการฯ ในระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 93 ของอาจารย์ประจ าคณะ ดังนี้ 

กิจกรรมที่1 กิจกรรมคืนรอยยิ้มแก่ผู้สูงวัย เป็นการให้บริการฟ้ืนฟูสภาพช่องปากแก่ผู้สูงอายุในจังหวัด
นครนายก ด าเนินการระหว่างวันที่ 10 มีนาคม 2559 - 19 พฤษภาคม 2559 มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน  3 ราย 

กิจกรรมที่2 กิจกรรมหน่วยทันตกรรมเคลื่อนในพ้ืนที่เป้าหมาย  

กิจกรรม 2.1 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในหน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ โดยให้บริการตรวจฟัน 
อุดฟัน ขูดหินปูนและถอนฟันให้กับประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัด นครนายก ในเดือน 
พฤศจิกายน 2558 - มิถุนายน 2559 มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 28 ราย 

กิจกรรมที่ 2 .2 หน่วยทันตกรรมพระราชทานถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เมษายน 2559 ณ คณะทันแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 54 ราย 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนและแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ
ร่วมกับการบูรณาการการเรียนการสอน มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 ราย  
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กิจกรรมที่ 4 จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม ณ.อ าเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1-5 ธนัวาคม 2558  มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 13 ราย  
 
 (dent_58_3_6_1 รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (บก. 8) ประจ าปีการศึกษา 2558) 

รายการหลักฐาน 

  dent_58_3_6_1 
รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บก. 8) ประจ าปี
การศึกษา 2558 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ.4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี  ปีการศึกษา 
ผูร้บัผดิชอบ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 0814554602 
ผูร้ายงานผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต เบอร์โทรศัพท์ 0814554602 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

ผลการด าเนนิการ 
 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 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
Dent_58_4.1_1.4 แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558  
2. จดัท าแผนดา้นท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม และก าหนดตวับง่ชีว้ดัความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของแผน 
รวมทัง้จดัสรรงบประมาณเพือ่ใหส้ามารถด าเนนิการไดต้ามแผน 

ผลการด าเนนิการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
1. ส่งเสริม เผยแพร่และคงไว้ซึ่งศิลปะอันดีงาม 
2. นิสิตมีจิตส านึกและความเข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม 
3. บุคลกรมีจิตส านึกและความเข้าในในศิลปะวัฒนธรรม 
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วตัถปุระสงคใ์นการจดักจิกรรม KPI คา่เปา้หมาย 

1. สง่เสรมิ เผยแพร ่และคงไวซ้ึง่
ศลิปะอนัดงีาม 

คณะให้ความส าคญัโดยการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะวัฒนธรรมขึ้นภายในองค์กร 

จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรกัษณ์ 
และส่งสริมทางศลิปะวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 3 โครงการ 

2. นสิติมจีติส านกึและความเขา้ใจใน
เรือ่งศลิปะวฒันธรรม 

 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจดั
ขึ้น  
 
 

การประเมินความมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรมของนิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู และ
เสื้อกาวน์คณุธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิต 

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตส านึก และเข้าใจในศลิปะวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับ  มาก (คะแนนระดับ 4) 

3. บคุลากรมจีติส านกึและความ
เขา้ใจในเรือ่งศลิปะวฒันธรรม 

 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรมที่คณะ
จัดขึ้น  
 
 

การประเมินความมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรมของนิสิต 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนบุคลากร 

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตส านึก และเข้าใจในศลิปะวัฒนธรรม 
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 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
Dent_58_4.1_2.4 แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2558                                    
 
3. ก ากบัตดิตามให ้มีการด าเนนิงานตามแผนดา้นท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
ผลการด าเนนิการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินการและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนกลยุทธที่ก าหนดไว้  
(Dent_58_4.1_3.1) 
 ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการด าเนินกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 โครงการ 

1) โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม                               จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 
2) โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู    จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2558 
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3) โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม             จัดขึ้นในวันที่ กรกฎาคม 2558 ถึง มิถุนายน 2559 
 โดยโครงการทั้งหมดจะมีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยก่อนจัดกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการน าเรื่อง
โครงการที่จะจัดเสนอต่อประชุมกรรมการคณะฯล่วงหน้า เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตและภาควิชา
ต่างๆ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม และท าการประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงภายในลิฟท์
โดยสารในคณะฯ เพ่ือแจ้งให้ทราบทั่วกัน 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_4.1_3.1 ปฏิทินการจัดโครงการทางศิลปะวัฒนธรรม 
 
4. ประเมนิความส าเร็จตามตวับง่ชี้ทีว่ดัความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนดา้นท านบุ ารุงศลิปะ และ
วฒันธรรม 
ผลการด าเนนิการ 
การด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2558 ใน
รูปแบบ KPI ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

วตัถปุระสงคใ์นการจดั
กจิกรรม 

KPI คา่เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ผลส าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

1. สง่เสรมิ เผยแพร ่
และคงไวซ้ึง่ศลิปะอนัดี
งาม 

คณะให้ความส าคญั
โดยการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะวัฒนธรรม
ขึ้นภายในองค์กร 

จ านวนกิจกรรมที่แสดง
ถึงการอนุรักษณ์ และ
ส่งสรมิทาง
ศิลปะวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 3 โครงการ 

คณะจดักิจกรรมที่
แสดงถึงการอนุรักษณ์ 
และส่งสริมทาง
ศิลปะวัฒนธรรม 
จ านวน 3 โครงการ 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

2. นสิติมจีติส านกึและ
ความเขา้ใจในเรือ่ง
ศลิปะวฒันธรรม 

 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะจดัขึ้น  
 
 
 
 
 
 

การประเมินความมี
จิตส านึกและความ
เข้าใจในศิลปะและ
วัฒนะธรรมของนิสติ 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม 
วันไหว้ครู และเสื้อกาวน์
คุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนนิสิต 

 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินความมจีิตส านึก 
และเข้าใจใน
ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับ  มาก (คะแนน
ระดับ 4) 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมเท่ากับร้อยละ 
100 

 
 

 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ 
100 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

บรรลผุลส าเร็จ 
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วตัถปุระสงคใ์นการจดั
กจิกรรม 

KPI คา่เปา้หมาย ผลการด าเนนิงาน ผลส าเรจ็ตาม
เปา้หมาย 

3. บคุลากรมจีติส านกึ
และความเขา้ใจใน
เรือ่งศลิปะวฒันธรรม 

 

จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมที่คณะจดั
ขึ้น  
 
 
 
 

การประเมินความมี
จิตส านึกและความ
เข้าใจในศิลปะและ
วัฒนะธรรมของนิสติ 

มีบุคลากรเข้าร่วม
โครงการ 
ศิลปะวัฒนธรรม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนบุคลากร 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินความมจีิตส านึก 
และเข้าใจใน
ศิลปะวัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับ  มาก (คะแนน
ระดับ 4) 

จ านวนของบุคลากรที่
เข้าร่วมโครงการเท่ากับ
ร้อยละ  80 

 
 

 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ 4 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

 
 
 
 

 
 

บรรลผุลส าเร็จ 

 รายการหลักฐาน 
Dent_58_4.1_4.1 ผลการประเมินโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_58_4.1_4.2 ผลการประเมินโครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้ครู)                
Dent_58_4.1_4.3 ผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 5 .น าผลการประเมนิไปปรบัปรุงแผนหรือกจิกรรมดา้นท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 
ผลการด าเนนิการ 

 จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนะธรรม พบว่ากลุ่มอาจารย์ยังมีการเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมในบางกิจกรรมไม่มากนัก เช่น กิจกรรมแต่งกายชุดไทยในวันจันทร์และศุกร์      
เป็นต้น   
 
รายการหลักฐาน 
Dent_58_4.1_5.1 แผนการจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
6. เผยแพรก่จิกรรมหรอืการบริการด้านท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรมต่อสาธารณะชน 
ผลการด าเนนิการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์และบุคลากร มีการเผยแพร่ภาพการด าเนินงานโครงการทางศิลปะและ
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. ก าหนดหรอืสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวฒันธรรมซึง่เปน็ทีย่อมรบัในระดบัชาติ 
ผลการด าเนนิการ 
       - ไมม่ผีลการด าเนนิการ -  
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
ผลการด าเนนิงาน   

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทศันข์องคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ได้ก าหนดใช้แผนกลยุทธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2557 – 2560 (1.1) ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมาฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้น าผลการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีฯ เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
การด าเนินงานตามแผนฯ พร้อมทั้งเสนอให้ทบทวนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาจึงได้ด าเนินการปรับปรุงแผนและสรุปเป็นแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2553-2567 (1.2) ดังนั้นเพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของคณะทันต
แพทยศาสตร์มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทันสมัย 
และทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนให้หน่วยงานมีการ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม   คณะทันตแพทยศาสตร์  หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะฯ  จึงได้ก าหนดจัดประชุมทุกหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการทบทวนแผนกล
ยุทธ์และแผนด าเนินการในปีงบประมาณ 2558-2560    ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2558 (1.3)  
และได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล SWOT คือ Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats 
ของคณะฯ (1.4) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ โดยมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (1.5) และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี พ.ศ. 
2553-2567 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1.6) ซึ่งในการปรับปรุงแผนนี้ได้มีผู้บริหาร ตัวแทนจาก
ภาควิชาฯ และตัวแทนจากแต่ละกลุ่มงานในคณะฯ เข้าร่วมประชุมด้วย (1.7)   
  นอกจากนี้ คณะฯได้ท าการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2557 (1.8) โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2561 (1.9) เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และได้ท าการแปลงแผนกล
ยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 (1.10) ครบทั้ง 4 
พันธกิจของคณะฯ คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
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และวัฒนธรรม โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และได้น าเสนอเพ่ือรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 
5/2558 เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 (1.11) และได้มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปี
สู่หน่วยงานย่อยและบุคลากรผ่านทางหัวหน้าภาควิชาฯ และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี 
 ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ได้น าเสนอรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ปีละ 2 ครั้ง ในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ (1.13) และมีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ในรอบปีการศึกษา 2558 (1.17) โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือ
พิจารณาในการประชุมครั้งที่  4/2559 (1.18) และได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งเสนอให้มีการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาทักษะการสื่อสาร และหรือเพ่ิมการจัดโครงการที่สนับสนุนทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
คณะฯ ต่อไป 

 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_1.1_1.1 แผนกลยุทธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ประจ าปี 2557-2560 
Dent_1.1_1.2 แผนปฎิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 (พ.ศ.2553-2567) 
Dent_1.1_1.3 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการในปีงบประมาณ 2558-2560    
Dent_1.1_1.4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) ปี 2558 
Dent_1.1_1.5 วิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_1.1_1.6 แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  (พ.ศ.2553 - 2567)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Dent_1.1_1.7 ใบลงนามผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 2558-2560 
Dent_1.1_1.8 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ.2554-2557 
Dent_1.1_1.9 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปี พ.ศ.2558-2561 
Dent_1.1_1.10 แผนปฏิบัติการคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี  2558 
Dent_1.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 19 

พฤษภาคม พ.ศ.2558 
Dent_1.1_1.12 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนด าเนินการในปีงบประมาณ 2558-2560  

ในวันที่  2 มิถุนายน พ.ศ.2558 
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Dent_1.1_1.13 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 
2558 ครั้งที่ 1 

Dent_1.1_1.14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2558  เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558. 

Dent_1.1_1.15  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 
2558 ครั้งที่ 2 

Dent_1.1_1.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 10/2558  เมื่อวันที่ 13 
ตุลาคม พ.ศ. 2558. 

Dent_1.1_1.17 รายงานการประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2558 

Dent_1.1_1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2559   เมื่อวันอังคารที่   
19 เมษายน พ.ศ.2558  

Dent_1.1_1.19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันอังคารที่  
19 เมษายน 2559   

 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

ปัจจุบันการค านวณต้นทุนต่อผลผลิต เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการด าเนินการวางแผนของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยให้มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (2.1) ที่ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายในแต่ละรายวิชา (2.2) และ
ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร(2.3) การแสดงผลสัดส่วนค่าใช้จ่าย (2.4) เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์  
บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรมีการ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต (2.5)  วิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (2.6) ตลอดจน
โอกาสในการแข่งขัน(2.7) ส าหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครนิท
รวิโรฒ ได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (2.8) เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียด 

2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (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 สาขาทันตกรรมท่ัวไป เท่ากับ   
      120,000/351,141.11 = 0.34 
       ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าสัดส่วนของค่าธรรมเนียม
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 สาขาทันตกรรมท่ัวไป เท่ากับ -231,141.11 

        ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย(คน) น้อยกว่า 0 จึงยังไม่คุ้มค่า      

2.2   มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต ดังนี้ 
 

ตารางที ่1   การแสดงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  จ าแนกเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสตูร ตน้ทนุต่อหนว่ย(คน) 
ของ ทนัตฯ มศว 

ตน้ทนุต่อหนว่ย(คน) ของ 
ทันตฯ  มน. (คูเ่ทยีบ) 

ผลเปรยีบเทยีบ 
สงู/ต่ ากวา่ คูเ่ทยีบ 

ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 4,171,577.75 699,776.30   สูงกว่าคู่เทียบ 
ประกาศนยีบตัรบัณฑติ  
สาขาทันตกรรมคลนิกิ 

779,349.16 0       - 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
 สาขาทันตกรรมคลนิกิ 

1,137,428.46 
 

0       - 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาทันตกรรมทัว่ไป 

351,141.11            273,197.95   สูงกว่าคู่เทียบ 

(แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง) 
ผลการวิเคราะห์ 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว  มีต้นทุนต่อหนว่ย (คน) เป็น 4,171,577.75  ล้านบาท  ส าหรับคู่
เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) เป็น 699,776.30  บาท  ผลเปรียบเทียบเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย 
(คน) สูงกวา่คู่เทียบ   อย่างไรก็ตาม ผลการวเิคราะห์ ไมส่ามารถบง่ชี้ไดช้ดัเจนวา่   มศว   ไมม่ีประสิทธภิาพในการ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบัณฑิต  ดว้ยปจัจัยของการคิดตน้ทนุต่อหนว่ยของผลผลิตของแตล่ะ
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สถาบนั  มีความแตกต่างกันหลายดา้น อาท ิ ด้านงบประมาณ   ดา้นจ านวนนสิติ    ซึ่งสง่ผลกระทบต่อวธิกีาร
ค านวณในการคิดต้นทุนต่อหน่วย   

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก  โดย มศว  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น 779,349.16 
บาท    ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตร  จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ 

3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก  โดย มศว  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) 
เป็น 1,137,428.46   บาท  คู่เทียบ มหาวิทยาลยันเรศวร ( มน.)  ยังไม่เปิดหลักสูตร จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น   
351,141.11    บาท  ส าหรับคูเ่ทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.)   273,197.95  บาท  ผลเปรียบเทียบ
เห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) สูงกวา่คู่เทียบ  บ่งชี้วา่ มศว มีประสิทธิภาพในการผลิตบณัฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป น้อยกว่า มน. 

2.3  มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 
- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนด  เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย 

จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา    
1.   หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 685,671.18 ล้านบาท 
2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  เท่ากับ 138,153.53 บาท   
3.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ 0 บาท 
4.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมท่ัวไป เท่ากับ  0 บาท 
 

ตารางที ่2    แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสตูร จ านวน
บัณฑิตที่
ส าเร็จ

การศึกษาป ี
2558 (มศว) 

ตน้ทนุรวม 
(มศว) 

ผลการ
วเิคราะห์
(มศว) 

จ านวนบณัฑติ
ทีส่ าเรจ็

การศึกษา 
ป ี2558 (มน.) 

ตน้ทนุรวม 
(มน.) 

ผลการ
วเิคราะห(์มน.) 

ทันตแพทยศาสตรบณัฑติ 59 37,157,620 629,078 52 209,485,034.10 4,028,558.34 
ประกาศนยีบตัรบัณฑติ 
สาขาทันตกรรมคลนิกิ 

13 1,649,626 126,894 ไม่เปิดหลักสูตร ไม่มี 0 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
สาขาทันตกรรมคลนิกิ 

ยงัไมส่ าเรจ็ 1,171,718 ไม่มี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่มี 0 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาทันตกรรมทัว่ไป 

ยงัไมส่ าเรจ็ 84,337 ไม่มี 1 3,529,717.57  3,529,717.57  
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ผลการวิเคราะห์ 
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว   มีต้นทุนรวมเปน็ 37,157,620 ล้านบาท หารด้วย จ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2558 จ านวน  59  คน  ผลค านวณเป็น  629,790 ลา้นบาท ซึ่ง คู่เทียบคือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีตน้ทุนรวม  209,485,034.10 ล้านบาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2558  เปน็ 52  คน  ผลค านวณเปน็  4,028,558.34 ล้านบาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณน้อย
กว่า คูเ่ทียบ   จึงมีต้นทุนประสทิธิผลดีกวา่คู่เทียบ 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก   มศว มีต้นทุนรวมเปน็ 1,649,626 บาท หารด้วย 
จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2558 จ านวน  13  คน  ผลค านวณเป็น 126,894 บาท ซึ่ง คู่เทียบคือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)  ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว  จึงไมม่ีผลค านวณ 
3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก    มศว มตี้นทุนรวมเป็น 1,171,718 
ล้านบาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ป ี2558  ไม่มี  จึงไม่มีผลค านวณ    
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนรวมเป็น 84,337 บาท หารด้วย จ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2558 จ านวน  0  คน  ผลค านวณเป็น 0   บาท ซึ่งคู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(มน.)  มีต้นทุนรวมเป็น 3,529,717.57  ล้านบาท บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2558 จ านวน 1 คน    ผล
ค านวณเป็น 3,529,717.57  ล้านบาท  ดังนัน้ผลการวเิคราะห์หาต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า 
จึงยังบ่งชี้ไม่ชัดเจนถึงความไม่มีประสิทธิผลของบัณฑิต   
5. ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตจ านวนนิสิตที่มีงานท า เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวนบัณฑิตท่ีมี
งานท าในปีการศึกษานั้นๆ โดยค่าที่ค านวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าเท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มี
งานท าในปีการศึกษานั้นๆ โดยค่าที่ค านวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ. 

1) หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 629,790 ล้านบาท 
2) ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ  126,894 บาท 
3) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ   0 บาท 
4) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมท่ัวไป เท่ากับ  0  บาท 
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ตารางที ่3     แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสตูร จ านวนบณัฑติ
ที่มงีานท าป ี
2557 มศว 

ตน้ทนุรวม
(มศว) 

ผลวเิคราะห ์ จ านวนบณัฑติ
ที่มงีานท าป ี
2557 มน. 

ตน้ทนุรวม(มน.) ผลวเิคราะห ์

ทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 59 37,157,620 685,671.18 52 209,485,034.10 4,028,558.34 
ประกาศนยีบตัรบณัฑติ  
ทนัตกรรมคลนิกิ 

13 1,649,626 138,153.53 ไมเ่ปดิหลกัสตูร ไมม่ ี - 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ   
ทนัตกรรมคลนิกิ 

ยงัไมส่ าเรจ็ 1,171,718 ไมม่ ี ไมเ่ปดิหลกัสตูร ไมม่ ี - 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  
ทนัตกรรมทัว่ไป 

ยงัไมส่ าเรจ็ 84,337 ไมม่ ี 1  3,529,717.57  
 

3,529,717.57  
 

ผลการวิเคราะห์ 
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว   ค านวณโดยต้นทุนรวมเปน็ 37,157,620 ล้านบาท หารดว้ย 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า จ านวน  59  คน  ผลค านวณเป็น 629,790 ล้านบาท ซึ่ง คู่เทียบคือ มหาวิทยาลัย
นเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม 209,485,034.10 ลา้นบาท  หารดว้ยจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า เป็น  59  คน  ผล
ค านวณเป็น  4,028,558.34 ล้านบาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณนอ้ยกว่า คู่เทียบ   จึงมีต้นทุนประสิทธิผลดีกวา่
คู่เทียบ 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก   มศว มีต้นทุนรวมเปน็ 1,649,626 ล้านบาท 
หารดว้ย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  จ านวน  13  คน  ผลค านวณเป็น 126,894 บาท ซึ่ง คู่เทียบคือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)  ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว  จึงไมม่ีผลค านวณ 
3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก    มศว มตี้นทุนรวมเป็น 1,171,718 
ล้านบาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตมีงานท า ซึ่งยังไม่มี  จึงไม่มีผลค านวณ  สว่นคู่เทียบคือ มหาวิทยาลยั
นเรศวร (มน.)  ยังไม่เปิดหลักสตูรดังกล่าว  จึงไม่มีผลค านวณเช่นกัน 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนรวมเปน็ 84,337 บาท หารด้วย 
จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  โดยในปีการศึกษา 2558  ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   จึงไมม่ีผลค านวณ  
ส าหรับคู่เทียบคือ มหาวิทยาลยันเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวมเปน็ 3,529,717.57  ล้านบาท  บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปี 2558   จ านวน 1 คน   ผลค านวณเปน็ 3,529,717.57  ล้านบาท  ดังนั้นผลการวิเคราะห์หา
ต้นทุนประสิทธผิลของบัณฑิตที่มีงานท า จึงยังบ่งชี้ไม่ชัดเจนถึงความไม่มีประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท า 
 

2.4  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อ 2.1-2.3 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา
(วาระที่ 7/2559 เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2559) 
      รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพได้น าเสนอการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ในการวางแผนผลิตบัณฑิตทันต
แพทย์ในจ านวนที่เหมาะสม ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
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ค านวณต้นทุน  ซึ่งได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถ
ค านวณต้นทุนการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรได้ตามรายละเอียดข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบตามเสนอ  

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_2.1_2.1 รายงานต้นทนุรวมในลักษณะ Full Cost 
Dent_2.1_2.2 ตารางค่าใช้จ่ายรายวิชา 
Dent_2.1_2.3 ตารางค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตร 
Dent_2.1_2.4 ตารางแสดงผลสัดส่วนค่าใช้จ่าย 
Dent_2.1_2.5 ตารางแสดงผลประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิต 
Dent_2.1_2.6 ตารางแสดงผลประสิทธิผลการผลิตบัณฑิต 
Dent_2.1_2.7 แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อหน่วยระดับหลักสูตร 
Dent_2.1_2.8 เอกสารรายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
 

3. ด าเนนิงานตามแผนบรหิารความเสีย่งทีเ่ปน็ผลจากการวเิคราะหแ์ละระบปุจัจยัเสี่ยงที่เกิดจาก
ปจัจยัภายนอก หรือปจัจยัที่ไมส่ามารถควบคุมไดท้ีส่ง่ผลตอ่การด าเนนิงานตามพนัธกจิของคณะ และใหร้ะดับ
ความเสีย่งลดลงจากเดมิ 
ผลการด าเนนิการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารโรงพยาบาล
ทันตกรรม ผู้และอ านวยการส านักงานคณบดี เป็นคณะกรรมการอ านวยการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในระดับคณะ และมีตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 3 ท่านของแต่ละหลักสูตร ทั้ง 4 หลักสูตร
ของคณะฯ เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร  

คณะกรรมการอ านวยการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับคณะ มีบทบาทหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของคณะทันตแพทยศาสตร์  
2. วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุประเด็นความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิด

ความเสียหาย หรือล้มเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 
3. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 2  
4. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผน 
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5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ า
คณะทันตแพทยศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง   

6. น าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปใช้ในการปรับ
แผน หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร มีบทบาทหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. วิเคราะห์ความเสี่ยงและระบุประเด็นความเสี่ยงพร้อมทั้งปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบให้เกิด
ความเสียหาย หรือล้มเหลว  หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงานระดับหลักสูตร 

2. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ ในข้อ 1 
3. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผน 
4. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะทันต

แพทยศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้   
5. น าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ ไปใช้ในการปรับแผน หรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ มีผู้บริหารระดับสูงที่
รับผิดชอบพันธกิจหลักของคณะฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ หรือคณะท างาน ดังนี้ 

1.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์                               เป็นที่ปรึกษา 

2.  รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ        เป็นประธานกรรมการ 

3.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                       เป็นกรรมการ 

4.  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ                                       เป็นกรรมการ 

5.   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการเพ่ือสังคม         เป็นกรรมการ 

6.   รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์                    เป็นกรรมการ 

7.    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต                     เป็นกรรมการ 

8.  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา                                 เป็นกรรมการ 

9.   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม                      เป็นกรรมการ 

10.   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายการรักษา เป็นกรรมการ 
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11.   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายสนับสนุนการรักษา      เป็นกรรมการ 

12.   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์             เป็นกรรมการ 

13.   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป                             เป็นกรรมการ 

14.   หัวหน้าภาควิชาโอษฐวทิยา                                  เป็นกรรมการ 

15.   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก        เป็นกรรมการ 

16.   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน        เป็นกรรมการ 

17.   ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี                                เป็นกรรมการ 

(Dent_5.1_3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2559) 

ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ท าการวิเคราะห์ และระบุ
ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามบริบทของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 6/2558 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ และระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยการใช้ Mind Map และหรือ แผนผังก้างปลา 
และเสนอว่าควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเป็นผลมาจากกระบวนการประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตรด้วย (Dent_5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2558)  ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไดน้ าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงส าหรับรอบปีงบประมาณ 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 โดยมีการก าหนดเกณฑ์จ านวน
งานขั้นต่ า ที่นิสิตต้องท าก่อนจบการศึกษา 

1.2   อาจารย์ในคณะฯ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่น้อย 
1.3   สืบเนื่องจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงใหม่ ท าให้คณะฯ มีอุปสรรคในการเปิดหลักสูตรใหม่ เนื่องจาก
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จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีเหมาะสมในการเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ ากัด 

 2.   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  1 ประเด็น 

2.1 การสูญหายของแบบบันทึกการรักษาผู้ป่วยของนิสิตทันตแพทย์ ซึ่งใช้ในการรับใบ
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 

 3.  ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน 2 ประเด็น 

3.1 อาจารย์รุ่นใหม่ของคณะฯ มีแนวโน้มที่จะลาออกจากราชการ ท าให้แผนพัฒนาก าลัง
อาจารย์ของคณะฯ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

3.2 ผู้ป่วยลื่นล้มในคลินิกทันตกรรมระหว่างการเข้าท าการรักษาในคลินิก 

                  คณะกรรมการฯ ได้ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงข้างต้น และจัดล าดับ
ความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็น ดังแสดงในเอกสารประกอบ (Dent_5.1_3.4 RM 1 
การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ใช้กระบวนการ
วิเคราะห์และระบุสาเหตุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในคณะฯ และปัจจัย
ภายนอกคณะฯ หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ  ใน
ลักษณะแผนผังวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง (Mind Map) (Dent_5.1_3.5 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุ
ของความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559) 

           คณะกรรมการฯ ได้ท าการคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เพ่ือจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 ดังแสดงในเอกสารประกอบ 
(Dent_5.1_3.6  RM 2 แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559) 
และมีการด าเนินการตามแผน โดยในแต่ละประเด็นความเสี่ยงนั้นได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่
ส าคัญ หรือ Key Risk Indicator (KRI) ซ่ึงแต่ละฝ่ายท่ีรับผิดชอบต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อเก็บ
ข้อมูลตาม KRI ของประเด็นความเสี่ยงนั้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง เป็นระยะตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพื่อที่คณะกรรมการฯ จะได้ท าการรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการประจ า
คณะฯ (Dent_5.1_3.7  แบบ ปย.2 การรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน คณะทันต
แพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน) และน าส่งหน่วยควบคุม
ภายใน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

           ในปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการก ากับ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามตัวชี้วัด (KRI) ที่ก าหนดและรายงานผลต่อคณะ
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กรรมประจ าคณะ เพื่อพิจารณา จ านวน 2 ครั้ง (Dent_5.1_3.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง (ปย.2) รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน, Dent_5.1_3.8  รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2559, Dent_5.1_3.9  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะครั้งที่ 7/2559) 

โดยในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 คณะ
กรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. แผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณ 2559 นั้น มีประเด็นความเสี่ยงที่มาจากคณะกรรมการระดับ

หลักสูตรน้อยมาก จึงขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร เสนอประเด็นนี้
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และท าการวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือระบุประเด็นความเสี่ยงที่
จ าเป็นต้องบริหารจัดการในปีงบประมาณต่อไป  

2. เนื่องจากโรงพยาบาลทันตกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านความเสี่ยงของโรงพยาบาล
อีกชุดหนึ่งแยกต่างหากจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของคณะฯ จึงเสนอให้ รอง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฝ่ายสนับสนุนการรักษา ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของโรงพยาบาล เพ่ือน าประเด็นความ
เสี่ยงที่ประเมินแล้วว่า มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของคณะฯ เพ่ือระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ ด้วย 

ซึ่งจากข้อเสนอแนะดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวไปหารือในที่ประชุมและได้ข้อสรุปว่าส าหรับการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณต่อไป ขอให้ 
อ.ทพ.วรชน น าประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก ของโรงพยาบาลทันตก
รรมเข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพ่ือระบุเป็นประเด็น
ความเสี่ยงของคณะฯ  และขอให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหลักสูตร 
เสนอประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าการวิเคราะห์ร่วมกัน เพ่ือระบุประเด็น
ความเสี่ยงที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการ และน าเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ เพื่อระบุเป็นประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ ด้วย (Dent_5.1_3.9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2559) 

รายการหลักฐาน 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_5.1_3.1 
ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน คณะทันต
แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 

Dent_5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2558 

Dent_5.1_3.3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
5/2558 
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Dent_5.1_3.4 การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง 

Dent_5.1_3.5 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

Dent_5.1_3.6 แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 

Dent_5.1_3.7 
แบบ ปย.2 การรายงานผลการด าเนินการควบคุมภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน 

Dent_5.1_3.8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 4/2559 

Dent_5.1_3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 7/2559 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
3/2559 

 
 

4. บรหิารงานดว้ยหลกัธรรมาภบิาลอยา่งครบถว้นทั้ง 10 ประการ ที่อธบิายการด าเนนิงานอยา่ง
ชดัเจน 
ผลการด าเนนิการ 

ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการก าหนดนโยบายในการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ค ารับรองการปฏิบัติงาน ผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทันตแพทยศาสตร์มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในปี พ.ศ 2557 มาปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานในปี พ.ศ 2558 และได้มี
การติดตามแผนการปฏิบัติงาน และติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์แผนกลยุทธ์เป็นประจ าในการประชุมกรรมการคณะฯ ส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม
บรรลุผลส าเร็จเป็นอย่างดี โดยได้มีการติดตามการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 เมื่อ 13 ตุลาคม 2558 (Dent_5.1_4.1.1) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการสร้างกลไกการบริหารจัดการภายใน
คณะให้มีประสิทธิภาพโดยมีการจัดการ และมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยมีการประเมิน
องค์ประกอบควบคุมภายในและประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นประจ าทุกปี 
(Dent_5.1_4.2.1 และ Dent_5.1_4.2.1) นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีมีการควบคุมและ
ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัด และคุ้มค่า โดยจะมีการแจ้ง
รายงานทางการเงินทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องในที่ประชุมกรรมการคณะฯ ในทุกเดือน (Dent_5.1_4.2.2) 
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3. หลักการตอบสนอง Responsiveness) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการให้บริการด้านต่างๆ ตามพันธ
กิจ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทุกกลุ่มท่ีมีความ
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
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพ่ือสนองต่อความคาดหวังของ
ชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหารจัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผล
ส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ อาทิ การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ซึ่งผลการ
รายงานผลการส ารวจบัณฑิตที่ได้งานท า และผลการประเมินบัณฑิตทันตแพทย์ในปี พ.ศ. 2558 อยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี (Dent_5.1_4.4.1)ส าหรับด้านพันธะกิจด้านการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการ
ผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์และแก้ปัญหาให้แก่สังคมและชุมชน เช่น การน าไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบาย และการน าไปใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การวิจัย และการน าไปใช้ในด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม อย่างมากมาย อันเป็นการสะท้อนการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
เป็นล าดับของคณะฯ (Dent_5.1_4.4.2) รวมถึง การส่งเสริมให้คณาจารย์มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และเป็นแบบอย่างที่ดี ดังที่ในปี พ.ศ. 2558 มีอาจารย์ในคณะฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในะดับ
ประเทศ  โดยมีคณาจารย์ได้รับรางวัลทันตแพทย์รุ่นใหม่ที่โดดเด่น จากคณะกรรมการทันตแพทยสภา 
วาระท่ี 7 (Dent_5.1_4.4.3) 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการรายงานสถานภาพทาง  การเงิน 
ผลการด าเนินการโครงการบริการทันตกรรม และผลการด าเนินงานต่างๆของคณะฯ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเป็นประจ าทุกเดือน (Dent_5.1_4.2.2) นอกจากนั้น ในการด าเนินการ
ต่างๆของคณะฯ จะมีการตั้งคณะกรรมการซึ่งจะมีตัวแทนจากภาควิชาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือความ
โปร่งใสในการบริหารงาน เช่น กรรมการประหยัดพลังงาน ก็ได้ตัวแทนจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาควิชา และ
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ส านักงานเลขานุการคณะ มาเป็นคณะกรรมการ (Dent_5.1_4.5.1) ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูล
องค์กรอย่างเปิดเผย เช่น การติดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และบนเวบไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
อย่างสะดวก และมีความโปร่งใส และยุติธรรม 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ มีการให้ผู้แทน
คณาจารย์ประจ าหน่วยงานเข้าร่วมประชุมในการประชุมกรรมการคณะทุกครั้ง โดยมีการแต่งตั้งใน
คณะกรรมการชุดต่างๆและประชุมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คณะกรรมการกรรมการบริหารคณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการวิจัย เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางการรับฟัง
ความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน เช่น e-mail หรือ facebook 
ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารอย่างมีส่วนร่วมต่างๆ (Dent_5.1_4.6.1) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการกระจาย
อ านาจไปยังรองคณบดีฝ่ายต่างๆให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วน
งานต่างๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายด้าน อาทิ การบริหารการเงิน การบริหารการพัสดุ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารพันธกิจต่างๆ (Dent_5.1_4.7.1) (Dent_5.1_4.7.2) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อถือปฏิบัติ
ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ยึดตามระเบียบและประกาศต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งในกรณีมีข้อ
ร้องเรียน คณะฯก็มีการด าเนินการสอบข้อเท็จจริง ตามระเบียบมหาวิทยาลัย ตาม พรบ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ (Dent_5.1_4.8.1) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คณะทันตแพทยศาสตร์มีการบริหารจัดการเพ่ือให้บรรลุ 

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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คณะกรรมการประจ าคณะ การรับฟังข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม/สัมมนาต่างๆ เช่น การสัมมนาเพ่ือ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน ซึ่งได้รับฟังความเห็นทั้งจากบุคลากรภายในคณะ/
หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยในปีนี้ คณะฯได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ วิชาการ ประจ าปี 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 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_5.1_4.1.1 
วาระการประชุมกรรมการคณะเพ่ือติดตามแผนแผนการปฏิบัติงานในปี 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 ผลการส ารวจบัณฑิตท่ีได้งานท า และผลการประเมินบัณฑิตทันตแพทย์ในปี พ.ศ. 2558 

Dent_5.1_4.4.2 สรุปรายงานการวิจัยของคณาจารย์ ปี พ.ศ 2558 

Dent_5.1_4.4.3 คณาจารย์ได้รับรางวัลทันตแพทย์รุ่นใหม่ที่โดดเด่น จากคณะกรรมการทันตแพทยสภา วาระท่ี 7 

Dent_5.1_4.5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะทันตแพทยศาสตร์ 

Dent_5.1_4.6.1 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงาน 

Dent_5.1_4.7.1 
ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี_การมอบอ านาจหรือแต่งตั้งให้ผู้บริหารส่วนงานต่างๆมีอ านาจในการ
บริหารคณะกรรมการชุดต่างๆ 

Dent_5.1_4.7.2 การมอบอ านาจให้ผู้บริหารระดับรองลงมา 

Dent_5.1_4.8.1 พรบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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Dent_5.1_4.9.1 สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล  

Dent_5.1_4.10.1 โครงการสัมมนาคณะ ประจ าปี พ.ศ 2559 

 
5. ค้นหาแนวปฏบิตัทิี่ดจีากความรูท้ัง้ทีม่ีอยู่ในตวับุคคล ทกัษะของผู้มปีระสบการณต์รง และแหล่ง

เรยีนรูอ้ืน่ ๆ ตามประเดน็ความรู ้อย่างน้อยครอบคลมุพนัธกิจดา้นการผลติบณัฑติและดา้นการวจิยั จัดเก็บ
อยา่งเปน็ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณอ์ักษรและน ามาปรบัใชใ้นการปฏบิัตงิานจริง 
ผลการด าเนนิการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 (Dent_5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์) 
ขึ้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้บริหารคณะฯ ร่วมเป็นคณะท างาน ดังนี้  

1. คณบดี       ที่ปรึกษา 
2. รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ  ประธาน 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์    กรรมการ 
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา     กรรมการ 
7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต     กรรมการ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการและจัดท าแผนการจัดการความรู้ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. ติดตาม รายงานผลการด าเนินการ และประเมินผลการจัดการความรู้ตามแผน 
3. รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ใน

การปฏิบัติงานจริง 
4. เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบและน าไปปฏิบัติ 

คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมประชุมกันเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 เพ่ือจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558–2562 (Dent_5.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจดัการ
ความรู ้ครัง้ที ่1/2558) โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
หลักของคณะฯ และครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย รวมทั้งมีการก าหนดบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้องกัน ดังนี้ 
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วสิยัทัศน ์  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรต้นแบบทางด้านการบริหารจัดการความรู้ 

พันธกจิ 

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   

2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรคณะฯ 

เป้าประสงค ์ เพ่ือพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน  

กลยทุธ ์   

1.ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในคณะทั้งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน  

2. ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการ จัดการเรียนการสอน และภารกิจอ่ืนๆ ของคณะ  

3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ประจ า 

(รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบ Dent_5.1_5.3 แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558-2562) 

ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการตามแผนการจัดการความรู้ โดยได้เชิญวิทยากรผู้มี
ประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดคือ 
คณาจารย์และบุคลากรในคณะฯ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1) โครงการจัดการความรูใ้นดา้นการผลติบณัฑติ เรื่อง “การเขยีนบทความวชิาการภาษาอังกฤษส าหรบั 
ทันตแพทย”์ 
จดัในวนัที ่10 มีนาคม 2559 ณ หอ้งประชมุใหญ ่ชัน้ 14 เวลา 13.00-16.00 น. 
โครงการนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ให้นิสิตทันตแพทย์ และคณาจารย์ในคณะฯ สามารถเขียนบทความวิชาการภาษา 
อังกฤษได้อย่างถูกต้อง และสามารถเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติได้มากข้ึน   
โดยคณะกรรมการฯ ไดเ้ชิญ Dr. Alfredo Villarroel ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
เขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ และการเขียนบทความวิจัย มาบรรยายและน าการฝึกปฏิบัติการการเขียน
บทความวิชาการภาษาอังกฤษ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งคณาจารย์และนิสิตทันตแพทย์ โดยมี
จ านวนคณาจารย์และนิสิตที่เข้าร่วมโครงการถึง 80 คน 
(Dent_5.1_5.4 โครงการจดัการความรูเ้รื่อง การเขยีนบทความวชิาการภาษาองักฤษส าหรบัทนัตแพทย)์ 
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2) โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศกึษาเรื่อง “การสอบรปูแบบ Objective Structured Clinical 
Examination (OSCE)” 
จดัในวนัที ่ 28 - 29 เมษายน  2559 ณ ห้องประชมุใหญ ่ชัน้ 14 เวลา 9.00-16.00 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้คณาจารย์ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถออกข้อสอบรูปแบบ Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทางศูนย์ประเมินและรับรอง
ความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศปท.) จะจัดการสอบในรูปแบบ  Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE) เพ่ือใช้ในการประเมินนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ส าหรับการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถออกข้อสอบรูปแบบ OSCE ได้อย่างเหมาะสม 
โครงการนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งคณาจารย์ในคณะฯ และคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติการรวม 70 คน 
(Dent_5.1_5.5 โครงการอบรมทนัตแพทยศาสตร์ศกึษาเรือ่ง การสอบรปูแบบ Objective Structured 
Clinical Examination) 
 
3) โครงการอบรมเชงิปฏบิัตกิารเรือ่ง "การจัดท าตวัชีว้ดัผลส าเร็จของงานสนบัสนนุ วชิาการ" 
จดัขึน้ในวนัที ่20 มกราคม 2559 ณ หอ้งประชมุใหญ ่ชั้น 14 เวลา   13.00-16.00 น. 
โครงการนีว้ตัถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเอง และเพ่ือสามารถพัฒนาตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการแต่ละต าแหน่งที่ถูกต้องและครบถ้วน 
(Dent_5.1_5.6 โครงการอบรมเชงิปฏบิตัิการเรือ่ง "การจดัท าตวัชีว้ดัผลส าเรจ็ของงานสนบัสนนุวชิาการ") 
 
4) โครงการสัมมนาเชงิปฏบิัตกิารบุคลากรสายสนบัสนนุวชิาการ เรื่อง “การปรบัปรงุคุณภาพงานบรกิารโดย
การใชร้ะบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปน็เครื่องมือ” จดัขึน้ในวนัที่ 25-27 พฤษภาคม 2559 ณ ราวนิท
รา บชี รสีอรท์ แอนด ์สปา จงัหวดัชลบรุี 
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมรความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุง
คุณภาพการบริการ และ ให้สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา ทางเลือกในการปรับปรุงงาน การ
ทดลอง การวัดผล และเพ่ือให้บุคลากรสามารถน าไปใช้ในการ ปฏิบัติงานได้ 
(Dent_5.1_5.7  โครงการสมัมนาเชงิปฏบิัตกิารบุคลากรสายสนบัสนุนวชิาการ เรือ่ง “การปรบัปรงุคณุภาพ
งานบริการโดยการใชร้ะบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือ”) 
 
 ในปกีารศึกษา 2557 คณะทนัตแพทยศาสตร์ไดจ้ัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง  “Update 
Cariology in Dental School’s Curriculum”  ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
คือ คณาจารย์ในคณะฯ ซึ่งคณาจารย์ได้มีการน าความรู้ไปใช้ในปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนจริงในรายวิชา 
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ททด 321 ทันตกรรมส าหรับเด็ก 1 และรายวิชาทันตกรรมหัตถการ (Dent_5.1_5.8 เอกสารประกอบการสอน
รายวิชา ททด 321, รายวิชาทันตกรรมหัตถการ ) 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ท าการรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่ได้จาก
การจัดโครงการในปีนี้เป็นเอกสาร และไฟล์เอกสาร และได้ท าการเผยแพร่สู่บุคลากรในคณะฯ ผ่านทางเวปไซท์
ฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และน าไปใช้ได้โดยสะดวก  

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ติดตามผลจากการที่คณาจารย์น าองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีไป
ใช้ รวมถึงปัญหาอุปสรรคจากการน าไปปฏิบัติ โดยผลจากการติดตามพบว่า 

1) คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษส าหรับ
ทันตแพทย์” นั้นได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเขียนบทความวิจัย 
และบทความวิชาการ ท าให้เขียนได้ถูกต้องตามไวยากรณ์ และมีรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2) คณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาเรื่อง “การสอบรูปแบบ  Objective 
Structured Clinical Examination (OSCE)” นั้นมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสอบ 
และการออกข้อสอบแบบ OSCE มากขึ้น แต่ยังไม่ได้น าความรู้ไปใช้ในการออกข้อสอบจริง 

3) บุคลากรสายสนันสนุนที่เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดท าตัวชี้วัดผลส าเร็จของ
งานสนับสนุน วิชาการ" สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ตนเอง แต่ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในลักษณะแผนปฏิบัติการ หรือแผนการท างานประจ าปี 

(Dent_5.1_5.9 รายงานการประชมุคณะกรรมการจัดการความรู ้ครัง้ที ่4/2559) 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2558 ที่
ผ่านมา พบว่า จากตัวบ่งชี้ (KPI) ของแผน 5 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ 4 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงในตารางผล
การด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 (Dent_5.1_5.10 ผลการด าเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558, Dent_5.1_5.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 
4/2559) และได้รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
7/2559 ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดโครงการจัดการความรู้ในระดับภาควิชาด้วย เนื่องจากในแต่
ละภาควิชามีการจัดการอบรม หรืออบรมเชิงปฏิบัติการอยู่อย่างสม่ าเสมออยู่แล้ว จึงควรท าให้เป็นการจัดการ
ความรู้ไปด้วยโดยมีการสรุปองค์ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีและท าการเผยแพร่ให้บุคลากรในคณะได้น าไปใช้ ซึ่ง
จะท าให้เกิดประโยชน์มากข้ึน คณะกรรมการจัดการความรู้จะน าข้อเสนอแนะนี้ไปปรับใช้ในการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2559 โดยจะประสานงานกับภาควิชาต่างๆ เพ่ือจัดโครงการจัดการความรู้ร่วมกัน 
(Dent_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559, Dent_5.1_5.11 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2559) 
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รายการหลักฐาน 

   รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

Dent_5.1_5.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558 

Dent_5.1_5.3 แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 

Dent_5.1_5.4 
โครงการจัดการความรู้เรื่อง การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษส าหรับทันต
แพทย์ 

Dent_5.1_5.5 
โครงการอบรมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาเรื่อง การสอบรูปแบบ Objective 
Structured Clinical Examination 

Dent_5.1_5.6 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดท าตัวชี้วัดผลส าเร็จของงานสนับสนุน
วิชาการ" 

Dent_5.1_5.7 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปรับปรุงคุณภาพงานบริการโดยใช้ระบบ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็นเครื่องมือ” 

Dent_5.1_5.8 เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ททด 321 

Dent_5.1_5.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2559 

Dent_5.1_5.10 ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2558 

Dent_5.1_5.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2559 

Dent_5.1_5.12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2559 

6. การก ากับตดิตามผลการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารและแผนพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสาย
สนบัสนนุ 
ผลการด าเนนิการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่แล้ว ที่ชี้ให้เห็นว่าคณะไม่มีแผนงานพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน มาแก้ไขปรับปรุงในปีนี้ โดยคณะได้ท าการประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2559-2563 โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และสมรรถนะหลักหรือ
วัฒนธรรมองค์กรของคณะ (Dent_5.1_6.1) ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีการระบุตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของ
แผนและน าเสนอต่อคณะกรรมการคณะในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ 2559 ก่อนน าไปด าเนินการ 
(Dent_5.1_6.2)และมีการติดตามการด าเนินงานพร้อมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อคิดเห็นและติดตามแผนการด าเนินงานอีกครั้งในเดือน กรกฏาคม 2559  (Dent_5.1_6.3) 
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รายการหลักฐาน 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_5.1_6.1 แผนการพัฒนาบุคลากร 

Dent_5.1_6.2 วาระกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร 

Dent_5.1_6.3 วาระกรรมการประจ าคณะเพ่ือติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร 

 
7. ด าเนนิงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกบัพนัธ
กิจและพัฒนาการของคณะทีไ่ดป้รบัให้การด าเนนิงานดา้นการประกนัคณุภาพเป็นสว่นหนึง่ของการบรหิารงาน
คณะตามปกตทิี่ประกอบดว้ย การควบคมุคณุภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ผลการด าเนนิการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ โดยคณะกรรมการประจ าคณะซึ่งน าโดยคณบดีได้
มีการก าหนดนโยบายซึ่งให้ความส าคัญมนการด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเสมอมา  
(Dent_5.1_7.1 นโยบายการด าเนินงานของคณบดี) คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง (Dent_5.1_7.2 เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยง) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของคณะฯ ที่ครบถ้วน โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ประจ าปี มีการติดตาม 
และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะฯ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะและ
มหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลามาโดยตลอด (Dent_5.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
ครั้งที่ 5/2559, 7/2559) รวมทั้งมีการรายงานข้อมูลอย่างครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA online 
ทุกปีการศึกษา 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 (Dent_5.1_7.4 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558) โดยได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
มาพิจารณา จัดท าแผน และเชื่อมโยงแผนพัฒนาคุณภาพสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ 
ดังแสดงในแผนกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2558-2560 และแผนปฏิบัติการประจ าปี
การศึกษา 2558 
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รายการหลักฐาน 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_สกอ_5.1_7.1 นโยบายของคณบดี 

Dent_สกอ_5.1_7.2 
เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพและการบริหารความ
เสี่ยง 

Dent_สกอ_5.1_7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2559, 7/2559 

Dent_สกอ_5.1_7.4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 

Dent_สกอ_5.1_7.5 แผนกลยุทธ์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2558-2560 

Dent_สกอ_5.1_7.6 แผนปฏิบัติการของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2558 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6,7 7.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนนิการประกนัคุณภาพหลกัสูตรใหเ้ปน็ไปตามองคป์ระกอบ
การประกนัคุณภาพหลกัสตูร  
ผลการด าเนนิการ 

ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการด าเนินงานทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ได้แก่ 
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยมีการจัด
โครงสร้างฝ่ายวิชาการเพ่ือรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทัง้มีการจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้และมีด าเนินการให้
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  โครงสรา้งการบริหารหลักสูตร    
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2. มีคณะกรรมการก ากบั ติดตามการด าเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การตดิตามใหค้ณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพจิารณาทุกภาคการศึกษา  
ผลการด าเนนิการ 

ทั้ง 4 หลักสูตรของคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีคณะกรรมการบริหารวิชาการ และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรท าหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพการศึกษา และเสนอต่อกรรมการคณะฯ ผ่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  

โดยทุกหลักสูตร มีการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ TQF 1-5 ครบทุกตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร   
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 

แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน และองค์ประกอบอ่ืน 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. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ ประสบการณ์ 
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ 
ครบทุกรายวิชา  ส่วนรายวิชาที่เปิดสอนตาม หลักสูตร พ.ศ. 2553  ได้ท าการประเมินรายวิชา 
โดยการจัดท าของผู้รับผิดชอบรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสดุปีการศึกษา 
ซ่ึงขณะนี้ มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 ได้เสร็จสิ้นครบทุกหลักสูตร และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559 

 

รายการหลักฐาน    
Dent_58_5.2_2.1  ค าสั่งคณะกรรมการบริหารวิชาการ  

          Dent_58_5.2_2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
Dent_58_5.2_2.3  รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_58_5.2_2.4  รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
Dent_58_5.2_2.5  รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 
Dent_58_5.2_2.6  รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการ 

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 



90 

 

3. มีการจดัสรรทรัพยากรเพื่อสนบัสนนุการด าเนนิงานของหลักสตูรให้เกดิผลตามองคป์ระกอบการประกนั 
คุณภาพหลกัสูตร  
ผลการด าเนนิการ 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 
การส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าอมรมเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณเงินแผ่นดิน คนละ 4000 บาท ต่อปี 

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลั
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 
 

  แผนปฏบิตัิการประจ าปีคณะทันตแพทยศาสตร ์ประจ าปีการศกึษา 2558 
 

แผนด าเนนิการ งบประมาณ ก าหนดเวลา
ที่แลว้เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลที่ไม่
สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ 

โครงการอบรมทาง
ทันตแพทยศาสตร์
ศึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
10,000 บาท 

ปีการศึกษา 
2558 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเรจ็ตามแผนงาน 
โดยความร่วมมือกับ ศปท ในการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอบ
รูปแบบ OSCE  เมื่อวันท่ี 28 – 29 
เมษายน 2559 

โครงการอบรมการใช้ 
Google document 
เพื่อการทวนสอบ 

ไม่ได้ขอ
งบประมาณ 

ปีการศึกษา 
2558 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเรจ็ตามแผนงาน 
ได้มีการจัด ‘โครงการแลกเปลี่ยนความรู้
สู่แนวทางปฏิบัติที่มีในการจัดท าgoogle 
document’ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 
2559เพื่อฝึกการใช้google document 
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แผนด าเนนิการ งบประมาณ ก าหนดเวลา
ที่แลว้เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลที่ไม่
สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ 

ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ แต่การทวนสอบ
ในปีการศึกษา 2558 ฝ่ายวิชาการยังคง
เป็นด าเนินการเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่า
ทางภาควิชาฯ จะสามารถด าเนินการได้
เองในปีการศึกษา 2559 

โครงการอาจารย์ที่
ปรึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
32,000 บาท 

ปีการศึกษา 
2558 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเรจ็ตามแผนงาน 
โดยมีการจัดโครงการพบอาจารยท์ี่
ปรึกษา 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันท่ี 6,8,13 
มกราคม 2559 ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 
27-29 เมษายน 2559 

โครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558 
5,000 บาท 

ภายใน
สิงหาคม 
2558 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารยใ์หม่
สังกดัคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ระดบั
บัณฑิตศึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558 
5,000 บาท 

10 สิงหาคม 
2558 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเรจ็ตามแผนงาน 

โครงการจดัการความรู้
ในด้านการผลิตบณัฑติ
เรื่อง “การเขียน
บทความภาษาอังกฤษ
ส าหรับทันต
แพทยศาสตร”์ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
4,500 บาท 

10 มีนาคม 
2559 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเรจ็ตามแผนงาน 
โดยมีการจัดโครงการในวันที่ 10 
มีนาคม 2559 โดยการเชิญวิทยากร
เจ้าของภาษา Dr.Alfredo Villaroel มา
บรรยายเรื่อง “การเขียนบทความ
ภาษาอังกฤษ” ให้อาจารย์และนิสิตทันต
แพทย์ชั้นปีท่ี 5 และ 6 ได้เข้าฟัง 

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิต ใหม่ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558 
6,000 บาท 

7 สิงหาคม 
2558 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเรจ็ตามแผนงาน 

โครงการแนะแนวนิสิต
ชดใช้ทนุ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558 
7,800 บาท 

26 สิงหาคม  
2558 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเรจ็ตามแผน 

โครงการสืบสานศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย  
(ไหว้ครู) 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2558 
5,000 บาท 

3 กันยายน  
2558 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเรจ็ตามแผน  

โครงการเสื้อกาวน์ 
คุณธรรม 
  

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
46,300 บาท 

23 ธันวาคม 
2558 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเรจ็ตามแผน 
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แผนด าเนนิการ งบประมาณ ก าหนดเวลา
ที่แลว้เสรจ็ 

ผูร้บัผดิชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตผุลที่ไม่
สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ 

โครงการปัจฉิมนิเทศ งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
10,000 บาท 

27 เมษายน 
2559 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

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

โครงการแสดงความ
ยินดีกับบณัฑิตใหม่ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
15,000 บาท 

3 มิถุนายน 
2559 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเรจ็ตามแผน 

 
 
4. มีการประเมนิคณุภาพหลักสตูรตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะเพื่อพจิารณา  
ผลการด าเนนิการ 

คณะทนัตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดย การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 7- 8 กรกฎาคม 2559 
และมีรายงานผลการประเมินของทั้ง 4 หลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันต
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  รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559  

                          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 
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5. น าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรบัปรงุหลักสตูรใหม้ีคุณภาพดขีึน้อยา่ง
ต่อเนื่อง  
ผลการด าเนนิการ    มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
ใน มคอ.7  ปีการศึกษา 2557 ไปด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2558   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557 การปรับปรุงแก้ไข 

 ป.ตรี ท.บ.  เพ่ิมการวิเคราะห์ถึงกลไกการรับเข้าและน ามา  
 ปรับปรุง 
 

 

ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการ
รับนิสิตทันตแพทย์ จากระบบต่าง ๆ ทั้งในด้าน
ของ การรายงานตัวเข้าศึกษาผลการเรียน การ
ลาออก การส าเร็จการศึกษา และการชดใช้ทุน  

Dent_58_5.2_5.1 การวิเคราะห์ผลที่เกิดจาก
การรับนิสิตทันตแพทย์จากระบบที่แตกต่างกัน 
คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริน
ทวิโรฒ  
ปีการศึกษา 2548 - 2558 

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยเงื่อนไขเวลา ท าให้การ
ปรับปรุงการรับเข้านิสิต สามารถเริ่มต้น
เปลี่ยนแปลงแนวทางการรับได้ในปีการศึกษา 
2560 โดยการเพ่ิมจ านวนรับผ่านทาง กสพท 
จากเดิม 25 คนเป็น 50 คน และลดจ านวนรับ
ผ่านทาง admission จากเดิม 20 คน เป็น 15 
คน 

  

ต้องมีการวางแผนนโยบายเพื่อพัฒนาส่งเสริม
กิจกรรมให้สอดคล้องให้มากข้ึน 

 

 

 

 

เพ่ือให้นิสิตได้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ “ทักษะ
สื่อสาร” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา 
ได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ 
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
วิชาการภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์  

 

ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้ตรวจสอบและดูแล
นิสิตจบการศึกษาตามเวลามากข้ึน 

 

 

ทางฝ่ายวิชาการได้สร้างระบบในการช่วยให้นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตรงเวลามากขึ้นดังนี้  

- การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาคลินิก 
- การส ารวจรายชื่อนิสิตเมื่อใกล้ครบ

ก าหนดการถอนรายวิชา เพื่อให้ค าปรึกษา
รายบุคคล โดยมีการให้ความช่วยเหลือเป็น
กรณีพิเศษ เช่น การให้สิทธิในการจองยูนิต
ท าฟันเพ่ิมในคาบพิเศษ เป็นต้น 

Dent_58_5.2_5.3 บันทึกข้อความ แจ้งชื่อนิสิตที่
คาดว่าจะไม่ผ่านในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา
2558 

ป.โท.วท.ม. 
ทันตกรรมคลินิก 

1. จ านวนนิสิตที่รับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 
 

 
2. อัตราการจบการศึกษาของนิสิตตามระยะเวลาที่
ก าหนดยังมีอยู่น้อย เนื่องจากความล่าช้าในการ
ท างานวิจัย 

1. เนื่องจากจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ใหม่ จะปรับปรุงให้มีความน่าสนใจ และตรงกับ
ความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

2. ทางหลักสูตร จะสร้างก าหนดการ (timeline)  
ที่ชัดเจนในการท าวิทยานิพนธ์ เพิ่อให้นิสิต และ 
อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถด าเนินการตาม
ระยะเวลาได้ง่ายขึ้น และตรงเวลามากข้ึน 

ป.โท.วท.ม. 
ทันตกรรมท่ัวไป 

1. การดูแลและติดตามความส าเร็จของนิสิต 

2. เน้นจุดเด่นในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

3. การสอนในบางรายวิชาที่ซ้ าซ้อนกันควร

พิจารณามารวมกัน 

4. อาจเปิดหลักสูตรที่ควบคู่กัน เช่น วุฒิบัตร เพื่อ

1. หลักสูตรฯ ได้ติดตามดูแลความส าเร็จของทั้ง
นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า โดยส าหรับนิสิตปัจจุบัน 
มีระบบกลไกในการติดตามดูแลด้วยอาจารย์ที่
ปรึกษา ทั้งในส่วนของการเรียนและการท า
วิทยานิพนธ์ ส าหรับศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปนั้น 
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หลักสูตร ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2557 การปรับปรุงแก้ไข 

เพ่ิมจ านวนนิสิตที่มาเรียนมากขึ้น คณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาในขณะที่ศึกษาอยู่ได้มี
การติดต่อกับศิษย์เก่าอยู่เป็นระยะ โดยบัณฑิตท่ี
จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทั้ง 2 คนนั้น 
ได้จดลิขสิทธิ์ผลงานซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการท า
วิทยานิพนธ์ในขณะที่ศึกษาอยู่ด้วย (เอกสารการ
จดลิขสิทธิ์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ
พยากรณ์ความจ าเป็นในการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟัน, เอกสารการจดลิขสิทธิ์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการพยากรณ์การเปลี่ยนสีฟัน
หลังฟอกสีฟันทางคลินิก)  
2. หลักสูตรได้ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร จากเดิมท่ีท าการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เวปไซท์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ และเวปไซท์
ของบัณฑิตวิทยาลัยเท่านั้น เป็นการท า
ประชาสัมพันธ์โดยตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายของ
หลักสูตรคือ ทันตแพทย์สังกัดส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด และทันตแพทย์ในสังกัด
โรงพยาบาลของรัฐ และยังประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางเครือข่ายศิษย์เก่า คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มศว ด้วย ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ท าให้ในปี
การศึกษา 2559  
มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ิมข้ึน และมีผู้ได้รับ
การคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร 3 คน 
3.  หลักสูตรได้ประสานงานกับหลักสูตร วทม 
สาขาทันตกรรมคลินิก เพ่ือวิเคราะห์และหา
ข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ในรายวิชาที่มีความใกล้เคียงกัน โดยในเบื้องต้นได้
ข้อสรุปตรงกันว่า วิชา ททท 702 การวิจัยทาง
ทันตชีววัสด ุและวิชา ททค 727 วิธีวิจัยทางทันต
วัสดุ นั้นมีความใกล้เคียงกันทั้งในวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ และเนื้อหาการสอน จึงจะจัดการเรียน
การสอนร่วมกันในปีการศึกษาต่อไป ทั้งนี้
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รายละเอียดการสอนของรายวิชาอาจมีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจากทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องท า
การปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 
ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของทั้ง 2 
หลักสูตรจะประสานงานเพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน (รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 9/2558) 
4. เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป ได้มีการปรับปรุง
หลักสูตรจากหลักสูตรเดิมในปี 2551 ได้พัฒนามา
เป็นหลักสูตรใหม่เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2555 และ
ครบรอบการปรับปรุงอีกครั้งในปี 2559 โดยทาง
หลักสูตรได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรและก าลังอยู่ในระหว่างการ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ใน
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปได้ประชุมร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
และด าเนินงานจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง ซ่ึง
ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หัวหน้า
ภาควิชาทันตกรรมทั่วไป อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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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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. ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยท า
การส ารวจข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง คือ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน 
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถาม รวมทั้งหาข้อมูลจากหลักสูตรที่
เทียบเคียงกัน  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุป
คุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรฯ และสรุปประเด็นส าคัญ
ในการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตร 

 

รายการหลักฐาน    
Dent_58_5.2_5.1 การวิเคราะห์ผลที่เกิดจากการรับนิสิตทันตแพทย์จากระบบที่แตกต่างกัน  

                         คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ ปีการศึกษา 2548 – 2558 
Dent_58_5.2_5.2  โครงการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ 

                          ภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์  
Dent_58_5.2_5.3  บันทึกข้อความ แจ้งชื่อนิสิตที่คาดว่าจะไม่ผ่านในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2558 

 
6. มผีลการประเมนิคณุภาพทกุหลกัสตูรผ่านองค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน 
ผลการด าเนนิการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยทั้งสามหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีผลการประเมินคุณภาพผ่านในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของทั้ง 4 หลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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6.1  หลักสตูรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ 
ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

(เขยีนบรรยายผลการด าเนนิงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร  โดยในปี
การศึกษา 2558 ได้มีการจัดประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 4 
คร้ังดังต่อไปนี้ 

 คร้ังที่ 1 วันที่  วันที่ 3 สิงหาคม 2558  
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100)  

 คร้ังที่ 2 วันที่  วันที่ 10 กันยายน 2558  
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100) 

 คร้ังที่ 3 วันที่ 22 มกราคม 2559 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน (ร้อยละ 80) 

 คร้ังที่ 4 วันที่ 1 มิถุนายน  2559   
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100) 

D.D.S.Dent_58_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/ สาขาวิชา โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน และ
องค์ประกอบอ่ืน 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_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกรายวิชา 
จ านวนทั้งสิ้น 73 รายวิชา เนื่องจากปีการศึกษา 
2558 มีรายวิชาที่เปิดสอนตามหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 จ านวนทัง้สิน้ 73 รายวิชา (รายวชิาใน

D.D.S.Dent_58_5.4_3 
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

(เขยีนบรรยายผลการด าเนนิงาน) 
รายการหลกัฐาน 

ปี 1-4) และมีรายวชิาที่เปิดสอนตามหลักสูตร 
พ.ศ. 2553 จ านวนทัง้สิน้ 50 รายวิชา (รายวชิาใน
ปี 5-6) 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนนิการของ ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ 
ครบทุกรายวิชา  (จ านวน 73 รายวิชา) 
ส่วนรายวชิาที่เปิดสอนตามหลักสูตร พ.ศ. 2553 
(จ านวน 50 รายวิชา)ได้ท าการประเมินรายวชิา 
โดยการจัดท าของผู้รับผิดชอบรายวิชา  

D.D.S.Dent_58_5.4_4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนนิการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 2558 

D.D.S.Dent_58_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนใน 
แต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต และน าผล
การเรียนรายงานผ่านทีป่ระชุมกรรมการคณะฯ 

D.D.S.Dent_58_5.4_6 

7 มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ. 7 ปีการศึกษา 2558 โดยมีแนวทางการ
ปรับปรุง ดงันี้  
-ได้มีการวิคราะห์ผลการเรียนของนิสิตที่สอบเข้า
จากระบบที่แตกต่างกนั  
-ได้มีการสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนานสิิตของคณะฯ 
ให้ได้คุณสมบัติที่พงึประสงค ์
-มีการติดตามและวิเคราะห์สาเหตุ เพื่อดูแลนิสิต 
ให้จบการศึกษาตามเวลา 

D.D.S.Dent_58_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้น
การจัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ใหม่ - 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

D.D.S.Dent_58_5.4_8 
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

(เขยีนบรรยายผลการด าเนนิงาน) 
รายการหลกัฐาน 

และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชพี อย่างน้อย 
ปีละหนึง่ครั้ง 

D.D.S.Dent_58_5.4_9 

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษา
ปีสุดทา้ย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ยกเว้น หลักสูตรนี้ยังไม่มนีิสิต
ชั้นปสีุดทา้ย 

12 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ยกเว้น หลักสูตรนี้  
ยังไม่มีบัณฑิต 

 

รวมตวับง่ชีใ้นปนีี้ 12  
จ านวนตวับ่งชีในปนีีท้ีด่ าเนนิการผา่น 12  

รอ้ยละของตวับง่ชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100  
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการด าเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มคีา่คะแนนเทา่กบั 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์   “ผา่น”  
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

6.2   หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาทันตกรรมคลนิิก 
ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนนิงาน 
 

รายการหลกัฐาน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกท่านมสี่วนร่วมใน
การประชุมซึ่งจัดขึ้นทุก 2 เดือน ในปี
การศึกษา 2558 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน 

รายงานการประชุมทุกครั้งในรอบปีท่ี
ประเมิน 
M.Sc.ClinicDent57_5.4_1 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ สาขาทัน
ตกรรมคลินิก ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 
เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2555 โดยมี

มคอ 2 
(เล่มหลักสตูร) 



101 

 

ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

 
รายการหลกัฐาน 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

รายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร มรีายละเอียดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 17 วิชา 
ภาคเรยีนที่ 2/2558 จ านวน 15 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 17 วิชา 
ภาคเรยีนที่ 2/2558 จ านวน 15 วิชา 

แผ่น CD มคอ 3 
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนนิการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิ
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 17 วิชา 
ภาคเรยีนที่ 2/2558 จ านวน 15 วิชา ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2558 
ครบทุกรายวิชา 
จ านวนการจัดท า มคอ.5 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที่ 1/2558 จ านวน 17 วิชา 
ภาคเรยีนที่ 2/2558 จ านวน  15 วิชา 

แผ่น CD มคอ 5 
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 2558 

แผ่นCD มคอ7 
 
 

มีการทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละป ี
การศึกษา 

ได้มดี าเนินการทบทวนผลการเรียน25%ของ
รายวิชาที่เปิดสอนผ่านท่ีประชุมกรรมการ
หลักสตูร 

รายงานการประชุมกรรมการหลักสูตร 
เดือนธันวาคม 2558, พฤษภาคม 2559 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7  
ปีท่ีแล้ว 

ได้มีการน าข้อมลูจากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี 2557 มา
ท าการปรับปรุง การจัดการเรยีนการสอน กล
ยุทธ์การสอน และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานท้ังหมดในปลายปีการศกึษา 2558 
 

รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 
2559 
M.Sc.ClinicDent58_5.4_7 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

อาจารยผ์ู้สอน จ านวน 18 ท่าน ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 

แบบสรุปการเข้าประชุมอบรม และ
หลักฐานประกอบ เช่นใบลงทะเบยีนเข้า
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

 
รายการหลกัฐาน 

วิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 ประชุม บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ 
M.Sc.ClinicDent58_5.4_8 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

บุคลากร จ านวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
 

รายงานการอบรม/สัมมนา/ประชุม
วิชาการเดือนกุมภาพันธ์ 2558, มิถุนายน 
2559 M.Sc.ClinicDent58_5.4_12 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

รวมคะแนนจากแบบสอบถามนสิติปีสุดท้าย 
จ านวน 4 คน ได้ค่าเฉลี่ย คะแนนจากการ
ประเมิน 3.99 

แบบประเมินนิสติปีสดุท้าย 
M.Sc.ClinicDent58_5.4_10 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

รวมคะแนนจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวน 2 คน ได้ค่าเฉลี่ย คะแนนจากการ
ประเมิน 4.03 

แบบประเมินระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่
M.Sc.ClinicDent58_5.4_11 

รวมตวับง่ชีใ้นปนีี ้ 11  
จ านวนตวับ่งชีในปนีีท้ีด่ าเนนิการผา่น 11  
รอ้ยละของตวับง่ชีท้ั้งหมดในปนีี้ 100  
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาทนัตกรรมคลนิกิ มกีารด าเนนิงานรอ้ยละ 100 ของตวับง่ชีผ้ลการด าเนนิงานที่
ระบไุว ้มคีา่คะแนนเทา่กบั 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก “ผา่น” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
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6.3 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาทนัตกรรมทัว่ไป 
ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

(เขยีนบรรยายผลการด าเนนิงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการ
ประชุมจ านวน 13 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2558 เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร ปี

การศึกษา 2558 
(4/2558–
8/2559) 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตกรรมท่ัวไป ได้รับการรับทราบจาก 
สกอ. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มคอ. 2 
 
 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตใน
หลักสูตรฯ เพียง 1 คน ซึ่งศึกษาอยู่ในชั้นปี
ที่ 2  จึงมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 2 
วิชา ซึ่งมีการติดตามให้ส่งก่อนเปิดการสอน  
ในภาคเรียนที่ 2/2558 นั้น นิสิตลงทะเบียน
เพียงรายวิชาวิทยานิพนธ์ จึงไม่มี
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ. 3  

มคอ. 3 รายวิชา 
ททท 832 และ 
ททท 812 
 
 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียน
ที่ 1/2558 จ านวน 2 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1/2558  
 

มคอ. 3 รายวิชา 
ททท 832 และ 
ททท 812 
 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 
 

ผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร 
ตามแบบมคอ. 7  
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ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

(เขยีนบรรยายผลการด าเนนิงาน) 
รายการหลกัฐาน 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

หลักสูตรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา โดยในปี
การศึกษา 2558 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และผลการเรียนรู้ 2 รายวิชา คือ รายวิชา 
ททท 832 และ ททท 812 

เอกสารการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ

รายวิชา ททท 832 
และ ททท 812 

และรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรครั้ง

ที่ 3/2559 และ 

4/2559 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 
ปีที่แล้ว 

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

รายงานผลการ
พัฒนาและ
ปรับปรุงการ
จัดการเรียน 
การสอน 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 
2558 คือ อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ ได้รับการ
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรโดยประธานหลักสูตร 

 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2558 (ส.ค. 2558 – ก.ค. 
2559)อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
มากกว่า 1 ครั้ง 

ตารางสรุปการ
พัฒนาทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ในปีการศึกษา 2558 (ส.ค 2558 – ก.ค 2559) 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ มากกว่า 1 ครั้ง 

ตารางสรุปการ
พัฒนาวิชาการ
ของบุคลากร 
สายสนับสนุน 
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ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 
6.4 หลักสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิทยาการช่องปากและแมก็ซลิโลเฟเชยีล 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร มสีว่นรว่มใน
การประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

หลกัสตูรมกีารวางแผนและตดิตามการด าเนินงาน
ในขัน้ตอนต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร
บณัฑติศกึษาของภาควชิาฯ โดยอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร มสีว่นร่วมในการประชมุจ านวน 4 ครัง้ 
ในปีการศกึษา 2558 เพื่อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน 

Grad. Omsci58-

5.4.1 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/

หลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษาของภาควชิามกีลไก 
และการวางแผนตามขัน้ตอนของสกอ. ก่อนทีจ่ะมี
การเปิดรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา โดยทัง้นี้เมื่อ
เสรจ็สิน้ขัน้ตอน หลกัสตูรวทิยาศาสตร

Grad. Omsci58-

5.4.2 

ผลการด าเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ 

 
ดชันบี่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนนิงาน 

(เขยีนบรรยายผลการด าเนนิงาน) 
รายการหลกัฐาน 

11 ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 
4.45 

แบบสรุปคะแนน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนน
เต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2558 มีระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 4.0 

แบบสรุปคะแนน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมทั่วไป มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนนิงานที่ระบไุว้  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

สาขาวชิา (ถา้ม)ี มหาบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการช่องปากและแมก็
ซลิโลเฟเชยีล ไดร้บัการรบัทราบจาก สกอ. เมื่อ
วนัที ่30 มกราคม 2558 โดยมรีายละเอยีดของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศกึษา ใหค้รบ
ทุกรายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ.3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 9 วชิา       
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 9 วชิา ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศกึษาครบทุกรายวชิา  
จ านวนการจดัท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 3 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 6 วชิา 

Grad. Omsci58-

5.4.3 

4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

หลกัสตูร ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวชิา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 9 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 9 วชิา ภายใน 30 
วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาที ่2558 ครบทุก
รายวชิา  
จ านวนการจดัท า มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จ านวน 9 วชิา      
ภาคเรยีนที ่2/2558 จ านวน 9 วชิา 
 

Grad. Omsci58-

5.4.4 

5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลกัสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วนั 
หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2558 

Grad. Omsci58-

5.4.5 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

หลกัสตูรมกีารจดัท าการทวนเกรดผลการเรยีนทุก
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในปีการศกึษา 2558 และสรุป
รวบรวมผลเพื่อน ามาใชส้ าหรบัการปรบัปรุงและ
พฒันารายวชิาทีเ่ปิดสอนส าหรบันิสติชัน้ปีที ่1 
ของหลกัสตูร  

Grad. Omsci58-

5.4.6 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีน
การสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการด าเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

ยงัไมม่ผีลด าเนินงานเนื่องจากนิสติเพิง่ส าเรจ็
การศกึษาในชัน้ปีที ่1 ของหลกัสตูร 

ไมม่เีอกสาร
ประกอบ 

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการ หลกัสตูรยงัไม่มอีาจารยใ์หม ่ Grad. Omsci58-
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลกัฐาน 

ปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

5.4.8 

9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ 
หรอืวชิาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ สอดคลอ้งกบั
กลยุทธแ์ละแผนพฒันาบุคลากรของภาควชิาและ
คณะ 

Grad. Omsci58-

5.4.9 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ  
และ/หรอืวชิาชพี 

หลกัสตูรมกีารสง่บุคลากรสายสนบัสนุนการเรยีน
การสอนเพื่อการพฒันาทางวชิาการในวชิาชพี ดงั
จะเหน็ไดจ้ากแผนพฒันาบุคลากรสายสนบัสนุน
ของภาควชิาดว้ย 

Grad. Omsci58-

5.4.10 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ยงัไมม่ผีลด าเนินงานเนื่องจากนิสติเพิง่ส าเรจ็
การศกึษาในชัน้ปีที ่1 ของหลกัสตูร 

ไมม่เีอกสาร
ประกอบ 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที่
มต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ยงัไมม่กีารประเมนิระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้
บณัฑติ เนื่องจากยงัไมม่ผีูส้ าเรจ็การศกึษาจาก
หลกัสตูรนี้  

ไมม่เีอกสาร
ประกอบ 

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 8  
จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีด าเนินการผา่น 8  
รอ้ยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแมก็ซิลโลเฟเชียล มีการด าเนินงานรอ้ยละ
100 ของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว ้ มีค่าคะแนนเท่ากบั 5 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: มศว. 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มกีารใชข้้อมลูและสารสนเทศในการคดัเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ทีม่ีความสญูเสยี 
(Waste) เพื่อท าการปรบัปรงุประสทิธภิาพของกระบวนการอยา่งนอ้ย 1 กระบวนการ 

ผลการด าเนนิการ 
           สืบเนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ให้จัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม  โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม พ.ศ. 2557  ข้อ 7 และข้อ 10 ก าหนดให้
อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการ จ านวน 2 คณะกรรมการ  ได้แก่  1) คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล 
ทันตกรรม  และ 2) คณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม   ซึ่งในระเบียบฯก าหนดไว้ว่าให้จัด 
ให้มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  และประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงพยาบาล อย่างน้อยเดือนละครั้ง  ซึ่งในแต่ละเดือนที่มีการประชุมจะต้องมีข้ันตอนการ 
จัดประชุมหลายขั้นตอน อาทิเช่น  การประสานงานก าหนดวันประชุม  การจองห้องประชุม  การจัดท า
หนังสือเชิญประชุม การขออนุมัติจัดประชุม การจัดท าสัญญายืมเงินค่าเบี้ยประชุมและจัดเลี้ยง  การจัดท าใบ
เซ็นชื่อ จัดเตรียมห้องประชุม จัดเตรียมการจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม  และการจัดเล่มวาระการ
ประชุมพร้อมเอกสารประกอบวาระการประชุมจ านวนเท่ากับจ านวนของคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องที่เข้า
ร่วม ซึ่งต้องใช้กระดาษจ านวนมาก  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ในปีการศึกษา 2558  จึงได้คัดเลือกหัวข้อ
กระบวนการจัดประชุมโดยเริ่มที่การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นอันดับ
แรก ด้วยการด าเนินการจัดเก็บสถิติปริมาณกระดาษท่ีใช้ในการด าเนินการจัดประชุม ตั้งแต่เดือน มกราคม 
2558 ถึง สิงหาคม 2558 

รายการหลักฐาน 
Dent_58_5.1_1.1  ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย การบริหารงานโรงพยาบาลทันตกรรม  
พ.ศ. 2557 ระบุ การจัดให้มีคณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาล และคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาล 
Dent_58_5.1_1.2  สถิติการใช้กระดาษ     
 
2. มกีารวเิคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑข์้อ 1 ในรายละเอยีด เพื่อระบสุาเหตขุองความสูญเสยี 
ผลการด าเนนิการ 

จากผลการด าเนินการจัดเก็บสถิติจัดเก็บสถิติปริมาณกระดาษท่ีใช้ในการด าเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ตั้งแต่เดือน มกราคม 258 ถึง สิงหาคม 2558 พบว่า
กระบวนการจัดประชุม จ านวน 10 ครั้ง ใช้ทรัพยากรกระดาษไปทั้งสิ้น 9,780 แผ่น (จ านวน 19 รีม)  วิเคราะห์
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สาเหตุเบื้องต้น พบว่า ขั้นตอนการด าเนินการมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ประกอบกับการจัดท ารูปเล่มวาระต้องใช้
ทรัพยากรกระดาษเป็นจ านวนมาก  ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจึงได้จัดท าข้ันตอนการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม และแผนภูมิกระบวนการ เพื่อให้ทราบว่าจะสามารถลดขั้นตอนการท างาน
ช่วงใดได้บ้างและได้ข้อสรุปว่าจะน าระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการด าเนินการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ซึ่งเมื่อน าระบบดังกล่าวมาใช้จะสามารถลดขั้นตอนการ
จัดท าหนังสือเชิญประชุมและการจัดท าเล่มวาระการประชุมลง และสามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้   จึง
น าเสนอผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบและน าแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้ง
ที่ 8/2558 เมื่อวันที่  19 สิงหาคม 2558  แจ้งก าหนดการใช้ระบบ E-meeting ในการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโรงพยาบาล โดยจะเริ่มใช้ระบบ ตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

รายการหลักฐาน 
Dent_58_5.1_1.3   บันทึกขอความเห็นชอบใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)  
    ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม 
Dent_58_5.1_1.4   รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 8/2558   
    เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 วาระ 1.3.3  
Dent_58_5.1_1.5  วิธีการปฏิบัติงาน และFlow chart แสดงขั้นตอนการจัดประชมุคณะกรรมการ 

ด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม 
Dent_58_5.1_1.6   แผนภูมิกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม (ก่อนลด) 
 
3. วางแผนการปรบัปรงุกระบวนการท างานทีม่ีความสูญเสยี โดยก าหนดตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมายทีจ่ะใชต้ดิตาม
และประเมนิความส าเร็จของการปรบัปรงุ 

ผลการด าเนนิการ 
       จากการวิเคราะห์กระบวนการท างานในการสั่ งซื้อวัสดุทางทันตกรรมโดยละเอียด พบว่า  

หากลดขั้นตอนการปฏิบัติงานในบางขั้นตอนท าให้ลดความสูญเสียในเรื่องเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ
ทรัพยากร เช่น กระดาษและหมึกพิมพ์ โดยโรงพยาบาลทันตกรรมมีนโยบายในการจัดซื้อวัสดุทันตกรรมที่
ชัดเจนร่วมกับน าโปรแกรมระบบการจัดซื้อจัดจ้างในคอมพิวเตอร์มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่จะใช้ในการติดตาม 

รายการหลักฐาน 

Dent_58_5.1_1.7 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)  
Dent_58_5.1_1.8 แผนภูมิกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม (ฉบับวางแผน)  
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4. มีการด าเนนิการตามแผนการปรบัปรงุกระบวนการท างานตามแผนทีร่ะบใุนเกณฑข์้อ 3 

ผลการด าเนนิการ 

ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการโรงพยาบาลทันตกรรมตามแผนที่วางไว้ โดยการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติในการเชิญประชุมและขั้นตอนการจัดท าเล่มวาระ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานลง
ได้ ร้อยละ 33.84 และน าระบบการประชุม e-meeting มาใช้  ตั้งแต่เดือน กันยายน 2558 – มิถุนายน 2559  
เป็นระยะเวลา 10 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษลงได้ 8,341 แผ่น  คิดเป็นร้อยละ 73.17  
ซึ่งถือว่าบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ว่าต้องลดขั้นตอนและระยะเวลาลงได้อย่างน้อยร้อยละ 20  และต้องลด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 

รายการหลักฐาน 
Dent_57_5.1_1.9    แผนภูมิกระบวนการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม (ฉบับปรับลด
แล้ว) 
Dent_57_5.1_1.10   สถิติการใช้กระดาษ ตั้งแต่ กันยายน 2558 – มิถุนายน 2559 (หลังน าระบบการประชุม 

e-meeting มาใช้) 
   

5. มีการตดิตามผลการด าเนนิการตามตวัชีว้ดัที่ก าหนด และรายงานผลในคณะกรรมการประจ าคณะหรือ
คณะกรรมการที่เกีย่วขอ้งเพือ่พิจารณา 

ผลการด าเนนิการ 
น าผลการด าเนินการแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 6/2559 

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  ทราบ  

รายการหลักฐาน 
Dent_57_5.1_1.11  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 6/2559  
    เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 
 
6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมนิมาปรับปรงุกระบวนการท างานต่อไป เพือ่ใหบ้รรลเุปา้หมาย 
หรือปรบัใหเ้ปน็กระบวนการท างานใหม่ที่ไดป้ระสทิธภิาพและท าการเผยแพรสู่ผู่้ทีเ่กี่ยวข้อง 

ผลการด าเนนิการ 
         ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2559 ทราบผลการด าเนินการ พร้อมทั้งเสนอให้ขยายการด าเนินการไปยังคณะกรรมการอ านวยการ
โรงพยาบาลทันตกรรมและหรือคณะกรรมการอ่ืน ๆ  และถ่ายทอดวิธีการท างานดังกล่าวให้ผู้รับผิดชอบ
จัดประชุมคณะท างานบริหารกิจการโรงพยาบาลทันตกรรมทราบและปฏิบัติ เพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้
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ทรัพยากรกระดาษต่อไป ในการประชุมงานบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 
 
รายการหลักฐาน 
Dent_57_5.1_1.12  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโรงพยาบาลทันตกรรมครั้งที่ 6/2559  
    เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559  
Dent_57_5.1_1.13  รายงานการประชุมงานบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559  

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตวับ่งชี ้: มศว. 5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
ชนดิของตวับง่ชี ้: กระบวนการ (P) 
การคิดรอบป ี: ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : 5 ข้อ 

1. มีการจดัตัง้คณะกรรมการด าเนนิการหรือมีการมอบหมายใหม้ผีูร้ับผดิชอบด าเนินการ 
ผลการด าเนนิการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน(ค าสั่งคณะทันตแพทย์ที่ 
42/2557 และ 39/2559 ) ซึ่งมีตัวแทนของทุกภาควิชาและส านักงานคณบดี เพ่ือด าเนินการสร้างจิตส านึก
สาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในคณะฯในด้านการประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน  
(Dent_SWU5.2_1.1, Dent_SWU5.2_1.2) 

2. มีแผนการด าเนนิการตามมาตรการรกัษส์ิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน โดยก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จ 
และคา่เป้าหมายทีต่้องการบรรลุ 
ผลการด าเนนิการ 

มีการท าแผนด าเนินการและมีการก าหนดมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย 

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_SWU5.2_2.1) 
ซ่ึงด าเนนิการต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ 2558 จนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
 มาตราการลดการใชก้ระดาษ เป้าหมาย : ลดการใชก้ระดาษ 10%  
         - ส่งเสริมการใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว ในการท าส าเนา บันทึกข้อความ หนังสือภายนอก 

           - เอกสารที่หมุนเวียนภายในคณะ เช่น ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ให้ใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวใน  
  การถ่ายเอกสาร 

            - ลดการใช้กระดาษหน้าเดียวในการท าหนังสือแบบเสนอวาระประชุมในแต่ละเดือน   โดยให้ส่งไลน์
กลุ่มให้ธุรการภาควิชา 

          - ให้ลดการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสนับสนุนการท าบทเรียนทางอิเล็คทรอนิกส ์
และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือรองรับการเรียนแบบ E-learning กับอุปกรณ์ที่คณะฯจัดหาให้ เช่น 
iPad เป็นต้น 

          มาตรการประหยัดพลงังานไฟฟา้ เปา้หมาย : ลดการใชพ้ลังงานในภาพรวมคณะฯ 10% 

 - เดินขึ้น - ลง 2 ชั้น รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ 
 - ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 8.30 น. ช่วงเย็นปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 15.30 น.  
 - มอบหมายให้หัวหน้าชั้นปี รับผิดชอบเรื่อง เปิด - ปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศ ภายในห้องเรียน               
      - การท าข้อตกลงการตรวจการปิด - เปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ  
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 โดยได้แจ้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนรับทราบนโยบาย โดยแจ้งผ่านการประชุม
กรรมการคณะฯ 3/2558 วาระ 1.3.1  แจ้งมาตรการประหยัดพลังงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(Dent_SWU5.2_2.2) 

โดยที่ประชุมกรรมการคณะ ในปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะ ให้ใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วน
บริเวณของภาควิชาก่อน โดยขอให้ยังไม่ใช้มาตรการการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในส่วนคลินิก เนื่องจาก
มีคนไข้และบุคลากรท างานในช่วงเวลาพักเท่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อคนไข้ 

และควรมีการส่งบุคลกร เช่น ช่างในคณะไปอบรม หรือ ดูงานประหยัดพลังงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
น าบทเรียนการประหยัดพลังงานมาใช้ในคณะฯ 

3. มีระบบและกลไกทีส่ง่เสรมิให้บคุลากรและผูเ้กีย่วข้องมสีว่นรว่มในการด าเนนิการตามแผน 
ผลการด าเนนิการ 

มีระบบกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนและการ
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานในคณะฯ โดยมีการเสนอนโยบายในที่ประชุมกรรมการ
เพ่ือให้ตัวแทนจากภาควิชาและส านักงานคณบดีมีส่วนร่วม รวมทั้งประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ    โดยการประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานล่าสุดของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
ในการประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 (Dent_SWU5.2_3.1) ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จะด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
 1) มาตรการการลดพลงังานไฟฟ้า  

คณะกรรมการฯ พบว่า สติกเกอร์บางส่วนมีการช ารุด ร่วมกับมีการย้ายที่ท าการภาควิชา ในบาง 

ภาควิชา ที่ประชุมจึงมอบหมายให้เลขานุการภาควิชาประสานงานกับ นายอนิรุทธ์ เสวกอาภรณ์ เพ่ือ
ด าเนินการน าสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการน าไปติดตามสวิตซ์ เปิด - ปิดไฟ และ
สติ๊กเกอร์ก าหนดระยะเวลาการเปิด - ปิดเครื่องปรับอากาศ ในบริเวณคณะและอาคารที่มีการปรับปรุงใหม่ ใน
ปี พ.ศ. 2559 

 2) มาตรการลดการใช้กระดาษ (เพิม่เตมิ)  
คณะกรรมการฯ เสนอมาตรการเพิ่มเติม ในการประหยัดกระดาษและลดการส าเนาเอกสารที่ไม่จ าเป็น 

เนื่องจาก พบว่า ในคณะฯมีการแจก iPAd ให้นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนแล้ว จึงเห็นควรเสนอกรรมการ
คณะฯ ให้ประกาศนโยบาย งดการส าเนาเอกสารประกอบการสอน และคู่มือปฏิบัติการ(Lab) และ คู่มือ
ปฏิบัติงานคลินิกของนิสิตปี 4-5 โดยให้ธุรการภาคท่ีได้รับแจก IPAD น าไฟล์คู่มือปฏิบัติงานคลินิกจากอาจารย์ 
มาท าเป็นไฟล์ดิจิตอล ใส่ลงใน IPAD โดยให้ประสานงานกับงานการศึกษาในการจัดท าไฟล์ดิจิตอล    
นอกจากนี้ได้มอบให้ฝ่ายการศึกษาท าหนังสือแจ้งมาตราการความปลอดภัยในการน าไฟล์ดิจิตอลเผยแพร่ใน 
IPAD ให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ 

      นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะทันตแพทย์ มศว ยังได้สร้างชสร้างช่องทางการ
สื่อสารผ่าน Line group ของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมเพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Dent_SWU5.2_3.2) 
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4. มีการด าเนนิการตามแผน และติดตามประเมนิผลการด าเนนิงานตามตวับ่งชีข้องแผน พร้อมทั้งรายงาน ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพือ่พิจารณา 
ผลการด าเนนิการ 

มีการด าเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน และมีการจัดให้มีการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ในลิฟท์โดยสารทั้ง 2 ตัวของคณะทันตแพทยศาสตร์ และท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะ 
กรรมการคณะ (Dent_SWU5.2_4.1) ทั้งนี้ ในการด าเนินงานปีล่าสุดได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
กรรมการคณะประจ าเดือน กรกฎาคม 2559  (Dent_SWU5.2_4.2) ผลความส าเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถเห็นได้จากข้อมูลประกอบในรายงาน ซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ 

1) ข้อมลูการความส าเรจ็ดา้นการลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

 

จากข้อมูลการใช้พลังงาน เมื่อท าการเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี (พ.ศ. 2558-2559) จะพบว่า 
คณะทันตแพทยศาสตร์สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ดีพอสมควร แต่เนื่องจากการมีการขยายการ
บริการและมีการเปิดพ้ืนที่คลินิกทันตกรรมบริการหลังปริญญามากขึ้น (เปิดคลินิกใหม่ ชั้น 12) ท าให้มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นเล็กน้อย โดยมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับในปี 2558 โดยเมื่อ
เปรียบเทียบข้อมูลในไตรมาสแรก ในมีจ านวนยูนิตไฟฟ้าใช้งานสูงกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 10%  
(Dent_SWU5.2_4.2, Dent_SWU5.2_4.3) 
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2) ข้อมลูการความส าเรจ็ดา้นการลดการใชก้ระดาษ 

 

จากข้อมูลการใช้พลังงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558) จะพบว่า คณะทันตแพทยศาสตร์มีการ
ใช้งานกระดาษเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยในภาพรวม (ร้อยละ 9.1) ข้อมูลแสดงได้ดังตารางการใช้กระดาษเปรียบเทียบ
ย้อนหลังด้านล่าง โดยมีการลดการใช้กระดาษลงในภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์ (ลดลง
ได้ ร้อยละ 68) และ ส านักงานเลขานุการคณะ(ลดลงได้ ร้อยละ 23.7) แต่อย่างไรก็ตาม ยังพบว่ามีบางภาควิชา 
ที่มีปริมาณการใช้กระดาษเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เช่น ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน ทันตก
รรมทั่วไป โอษฐวิทยา ศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก ทั้งนี้ มีการใช้งานกระดาษเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยเนื่องจาก
มีการขยายการบริการในส่วนคลินิกการเรียนการสอนและโรงพยาบาลทันตกรรมและมาตรการการลดการ
ส าเนาเอกสารประกอบการสอนยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร (Dent_SWU5.2_4.4) 

5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใชใ้นการแก้ไขปรบัปรงุ หรือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนนิงานปตี่อไป 
ผลการด าเนนิการ 

การด าเนินงานประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปีนี้ได้มีการน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะในปีที่ผ่านมา เมื่อปี 2558 มาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง หรือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานปีต่อไปโดยที่ประชุมกรรมการคณะมีข้อเสนอแนะ ให้ใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าใน
ส่วนบริเวณของภาควิชาก่อน โดยขอให้ยังไม่ใช้มาตรการการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในส่วนคลินิก 
เนื่องจากมีคนไข้และบุคลากรท างานในช่วงเวลาพักเที่ยง เพ่ือลดผลกระทบต่อคนไข้ และควรมีการส่งบุคลกร 
เช่น ช่างในคณะไปอบรม หรือ ดูงานประหยัดพลังงานในหน่วยงานอื่น เพื่อน าบทเรียนการประหยัดพลังงานมา
ใช้ในคณะฯ 
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ซึ่งการด าเนินงานในปีนี้ ได้มีการส่งช่างของคณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คุณประเสริฐ 
สหายลับ และ คุณทนงศักดิ์ คล่องค านวนการ เข้าศึกษาดูงานประหยัดพลังงานร่วมกับทางมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

ส่วนในปีนี้ ที่ผลการด าเนินงานยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่ประชุมกรรมการคณะฯ เห็นควรให้มีการ
กระตุ้นเตือนในมาตรการเดิมให้มากข้ึน โดยเฉพาะในประเด็นการลดการถ่ายส าเนาเอกสารประกอบการสอน 
และใช้ E-document และ e-form ในคณะฯให้มากขึ้น 

รายการหลักฐานอา้งอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_SWU5.2_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 2558 

Dent_SWU5.2_1.2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 2558 

Dent_SWU5.2_2.1 แผนการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

Dent_SWU5.2_2.2 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 3/2558 วาระ 1.3.1  แจ้งมาตรการประหยัด
พลังงาน ของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

Dent_SWU5.2_3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 

Dent_SWU5.2_3.2 การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการ 

Dent_SWU5.2_4.1 รายงานการด าเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน 

Dent_SWU5.2_4.2 แจ้งผลการด าเนินงานต่อกรรมการคณะฯ 7/2559 วาระ 7.1.2 

Dent_SWU5.2_4.3 สถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า 2558 

Dent_SWU5.2_4.4 สถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า 2559 

Dent_SWU5.2_4.5 สถิติข้อมูลการใช้กระดาษ 2556-2558 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนนิงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหต ุ

ตวัตั้งตวัหาร ผลลัพธ ์

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
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สว่นที ่3 
ผลการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุออ่นทีค่วรพฒันา  

 
องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 

จดุแข็ง แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตมีระบบและกลไกใน
การบริหารหลักสูตร และพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตอาจารย์มีคุณวฒุิ
ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความตั้งใจสอน/ใส่ใจนิสิต 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตมีความตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บัณฑิตได้เปน็อย่างด ี
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสามารถเน้นให้
ผู้เรียนสามารถค้นคว้าอย่างเป็นระบบมีผลงานตีพิมพท์ี่สูง 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตมีระบบและกลไกใน
การบริหาร จัดการหลักสูตร พัฒนาอาจารย์และนสิิต 
6. อาจารย์มีคุณวฒุิตามเกณฑ์มาตรฐานและผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 
7.นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะทางคลินิก 

1. สร้างระบบธ ารงรักษาและพฒันาอาจารย์ ดา้นวิจยั 
วิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีคุณวฒุิที่สูงขึน้ 
2. ควรสนบัสนนุให้อาจารย์มีผลงานทางวชิาการระดับ
นานาชาติ เพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการที่สูงขึ้น 
ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเพิ่มทักษะทางคลนิิก  

จดุทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.ระบบในการคัดเลือกนิสิตยงัไม่สามารถประเมนิถึง
คุณสมบัติและศักยภาพของนิสติที่จะเข้ามาเรียนได้ 
2.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหลักสูตรและการพฒันานิสิตของคณะให้ได้
คุณสมบัติที่พงึประสงค ์
3.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตการส าเร็จการศึกษา
ของนิสิตหลักสูตรยังไม่แน่นอน 
 
หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขาทนัตกรรมทั่วไป 
5.เน้นจุดเด่นในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
6.การสอนในบางรายวิชาที่ซ้ าซอ้นกันควรพิจารณามา
รวมกัน 
7.อาจเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่ควบคู่กัน 
เช่น วุฒบิัตร เพื่อเพิ่มจ านวนนสิิตที่มาเรียนมากข้ึน 

 
1.เพิ่มการวิเคราะห์ถึงกลไกการรับเข้าและน ามาปรับปรุง 
2.ต้องมีการวางแผนนโยบายเพือ่พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ให้สอดคล้องให้มากข้ึน 
 
3.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้ตรวจสอบและดูแลนิสิต
จบการศึกษาตามเวลามากข้ึน 
 
 
 
5.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 
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หลักสุตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิตสาขาทนัตกรรมคลินิก 
8. จ านวนนิสิตที่รบัไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
9. อัตราการจบการศึกษาของนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตตามระยะเวลาที่ก าหนดยังมีอยู่น้อย 
เนื่องจากความลา่ชา้ในการท างานวิจัย 

 
 
8.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 
9.พัฒนาระบบสนบัสนนุการท าวิจัย เพื่อให้มีการเริ่ม
ด าเนินการวิจยัเร็วขึ้น และก าหนดแผนการท างานวจิัยที่
ชัดเจน 

วธิปีฏบิตัิทีด่ี (ถา้ม)ี นวตักรรม (ถ้ามี) 
  
 
องคป์ระกอบที ่2  การวจิยั 

จดุแข็ง แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
1. วารสารของคณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 
2. งานวิจัยมีระบบ กลไก การด าเนินงานทุกขั้นท า
ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3. มีทุนวิจัยเพ่ิมเติมจากโรงพยาบาลทันตกรรม เพ่ิม
โอกาสให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยอย่างท่ัวถึง 

 

จดุทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 
1. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
วิจัย 
2. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรด าเนินการรับทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์และบุคลากรสามารถขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

 

วธิปีฏบิตัิทีด่ ี(ถา้ม)ี นวตักรรม (ถ้ามี) 
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องคป์ระกอบที ่3 การบริการวชิาการ 
จดุแข็ง แนวทางเสรมิจดุแข็ง 

คณะฯ มีรูปแบบการบริหารวิชาการท่ีชัดเจน และ
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถผลิตงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ได้ ถือเป็นต้นแบบการบูรณาการที่
หน่วยงานอื่นสามารถเรียนรู้ได้ 

 

จดุทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 
คณะฯมี การบูรณาการการบริการวิชาการ กับการ
เรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ  นิสิตในทุก
หลักสูตร ได้มีประสบการณ์ และเรียนรู้การท างานใน
ชุมชน/สังคม แต่ยังขาดเอกสารที่ชัดเจน 

จัดท าเอกสารการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ   

วธิปีฏบิตัิทีด่ ี(ถา้ม)ี นวตักรรม (ถ้ามี) 
  

 
องคป์ระกอบที ่4 การบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

จดุแข็ง แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
1. บุคคลากรของคณะฯมีจ านวนไม่มาก ท าให้สามารถ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯที่จัดขึ้นได้   อย่างทั่วถึง 
2. คณะทันตแพทศาสตร์มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึง

คุณธรรมในวิชาชีพเป็นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ 
การรักษา 

3. ขนบธรรมเนียมไทยบางประการ เช่น การให้ความ
เคารพนับถือต่อผู้มีพระคุณ สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นต้น 

4. นิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ความร่วมมือใน 
การจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 

 

จดุทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 
1. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศน์ เป็นอย่างดี ท าให้มีโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง  ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและเข้ากับบริบทใน   ปัจจุบัน
มากขึ้น 
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2. ปัจจุบันมีการใช้ระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ 
ทันสมัยและกว้างขวางมากข้ึนท าให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมไป 
ยังบุคคลอื่นๆได้ทั่วถึงและในสังคมวงกว้างขึ้น 

3. ปัจจุบันคณะฯมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน 
เป็นระบบโรงพยาบาลซึ่งอาจจะมีโอกาสคิดกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ผู้ใช้บริการทันตกรรมมี
ส่วนร่วมได้มากขึ้น 

วธิปีฏบิตัิทีด่ ี(ถา้ม)ี นวตักรรม (ถ้ามี) 
  

 
องคป์ระกอบที ่5  การบรหิารจดัการ 

จดุแข็ง แนวทางเสรมิจดุแข็ง 
1.คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะฯที่มีขนาดองค์กร
กะทัดรัด ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และยังมี
โรงพยาบาลทันตกรรมที่ช่วยสนับสนุนพันธกิจของ
คณะ ท าให้มีการบริหารจัดการที่สามารถท างานและ
ประสานสหสาขาท่ีมีความเกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน ท า
ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้ง่ายคล่องตัว 
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน และท างานบนพื้นฐาน
ของการมีบุคลากรที่จ ากัด จึงเกิดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และสนับสนุนการท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. คณะทันตแพทยศาสตร์มีบุคลากรที่มีความรู้ มี
ศักยภาพที่หลากหลาย มีผลงานและความสามารถ
เป็นที่ยอมรับ บุคลากรของคณะทุกท่านมีความมุ่งม่ัน
ร่วมกันที่ต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็น
เลิศทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ 
3. คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนและการพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความ
พร้อมในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ 
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
4. คณะฯ มีการปรับโครงสร้างกรอบอัตราก าลังและ 
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career path ของบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความ
ชัดเจนและมั่นคงมากขึ้น 
5. คณะทันตแพทยศาสตร์มีโรงพยาบาลทันตกรรมซึ่ง
ถือเป็นแหล่งในการช่วยเพิ่มรายได้ เพ่ือช่วยสนับสนุน
การด าเนินการของคณะฯและ มหาวิทยาลัย 
 

จดุทีค่วรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรับปรงุ 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในอนาคต เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบาย 
ระดับประเทศ ในการให้ความส าคัญ ต่อการรักษา 
ทันตกรรม บริการรักษาผู้สูงอายุ และมีผลต่อการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 
2. การเปลี่ยนแปลงความต้องการการรักษาบริการ 
ทันตกรรมพ้ืนฐานให้ครอบคลุมประชากร  ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระดับประเทศในการ
สร้างหลักสูตรทันตาภิบาล ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์
สามารถมีส่วนในการผลิตบุคลากรดังกล่าว 
3. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนอาจท าให้เกิดโอกาส
ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่มีคุณภาพ 
4.การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในอนาคต   
อันใกล้ ท าให้คณะฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้
งบประมาณและการบริหารจัดการมากข้ึน 
 

1.วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พิจารณารับโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ
ศึกษาต่อยอด ในแผนทันตสุขภาพแห่งชาติส าหรับ
ผู้สูงอายุ มาด าเนินการเพ่ือให้มีแหล่งงบประมาณ
มากขึ้น 
2. เตรียมเปิดหลักสูตรทันตาภิบาลต่อยอด ในชื่อ
หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
3. ท า MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
เช่น TMDU และ KDU เพ่ือวางความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพ่ือการ
เตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ 
4. วางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 
 

วธิปีฏบิตัิทีด่ ี(ถา้ม)ี นวตักรรม (ถ้ามี) 
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สว่นที ่4 
ขอ้มูลพืน้ฐาน  

 
ขอ้มูลพืน้ฐานเชงิปรมิาณ (Common Data Set : CDS) 

 
ขอ้มลูพืน้ฐาน คณะทนัตแพทยศาสตร ์ ปกีารศกึษา 2557 

    

ตวับง่ชี ้ ชื่อตวับง่ชี ้ 2557 

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 

สกอ. 1.1  ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 4 

2 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตร ี 1 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี 3.41 

4 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาโท 3 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท 10.04 

6 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก 0 

7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 0.00 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 13.45 

สกอ. 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะทีม่คีณุวฒุิปรญิญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.0 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 36.0 

สกอ. 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะทีด่ ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.0 

12 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 42.0 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี   

14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี   

15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาตร ี   

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท 1.0 
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17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท   

18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาโท   

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 18.0 

20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 4.0 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก   

22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 23.0 

สกอ.1.4 จ านวนนสิติเตม็เวลาเทยีบเทา่ตอ่จ านวนอาจารยป์ระจ า  (ตามรายงานการวเิคราะหข์องกองแผนงาน) 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.0 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา   

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์
วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

65.0 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

25 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) แยกตามกลุม่สาขาวิชา   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์

วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
12.30 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

26 จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES)  (ระดับบัณฑติศึกษา) ปรับเป็นปริญญาตร ี   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์

วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
330.44 

 - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

 - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

 - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

27 จ านวนนิสิตเต็มเวลารวมทุกระดับเท่ากัน แยกตามกลุ่มสาขาวิชา   
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   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์
วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

342.74 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

28 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์

วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
5.27 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

29 สัดส่วนจ านวนนิสติเตม็เวลาต่ออาจารย์ประจ า ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์

วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
8 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

   - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

30 ร้อยละของการค านวณคา่ความแตกต่างจากสดัส่วนจ านวนนิสิตเตม็เวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ 

-34.09 

   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์
วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

-34.09 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   

   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

31 ค่าเฉลี่ยคะแนนรวมทุกกลุ่มสาขา 5.00 

  
 - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์
วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 

5.00 

   - วิทยาศาสตร์กายภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตร ป่าไม้ และประมง (20 : 1)   
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   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 

  

สกอ.1.5  การบรกิารนสิติระดบัปรญิญาตร ี 

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

4.48 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิาร กิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

4.44 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นสิิต 

4.39 

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 

สกอ. 2.2 เงนิสนบัสนนุงานวจิยัและงานสรา้งสรรค ์ (ปีการศกึษา) แยกตามกลุม่สาขาวชิา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาตอ่ 55.0 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 55.0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน 1,455,400 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1,455,400 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน 1,455,400 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1,455,400 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก 660,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 660,000 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก 660,000 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 660,000 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

2,115,400.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,115,400.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

43 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

38,461.82 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 38,461.82 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

44 คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 1.92 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1.92 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวจิยั 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 65.0 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 65.0 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

49 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรอืในวารสารทางวิชาการระดับชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ ก.พ.อ. (0.40) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมลู ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยั
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนมุัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  (0.60) 

3 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

15  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 15  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่
มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมตัิและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ. (1.00) 

6 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 6 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาตติามประกาศ 
ก.พ.อ.  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์   

62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และไดร้ับการจด
ทะเบียน (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

69  จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ (1.00)   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั 
(0.40)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/
นานาชาติ  (1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

20.20 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 20.20 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 31.08 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

79 คะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาขา 2.59 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2.59 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

สกอ. 3.1 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับ
มหาวิทยาลยั  

100 

81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 55 

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 

สกอ. 5.1  การบรหิารของคณะเพือ่การก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุม่สถาบนัและเอกลกัษณข์องคณะ 
   

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน)  1,299.52 

83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน)  34,918 

84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน)  26,368 

85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน)  86,635.10 

สกอ. 5.2   ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

0 
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ขอ้มูลพืน้ฐานเชงิคุณภาพ (Quality)  
 

ตวับง่ชี ้ ชื่อตวับง่ชี ้ 2557 

องคป์ระกอบที ่1 การผลติบณัฑติ 

สกอ. 1.5 การบรกิารนสิติระดบัปรญิญาตร ี

เกณฑข์อ้ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ ม ี

เกณฑข์อ้ 2 
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นิสิต 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจดับริการในข้อ 1 – 3 ทุก
ข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเตม็ 5 ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให ้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

ม ี

เกณฑข์อ้ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เกา่ ม ี

สกอ. 1.6 กจิกรรมนสิติระดบัปรญิญาตร ี

เกณฑข์อ้ 1 
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นสิิตมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ม ี

เกณฑข์อ้ 2 ในแผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสติ ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาต ิ5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย   

ม ี

1) คุณธรรม จริยธรรม ม ี

2)  ความรู ้ ม ี

3)  ทักษะทางปัญญา   ม ี

4)  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบ ม ี

5)     ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอ่ไป  ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
ประเมินความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิต 

ม ี
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เกณฑข์อ้ 6 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

ม ี

องคป์ระกอบที ่2 การวจิยั 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพฒันางานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรค์ 

เกณฑข์อ้ 1 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ม ี

เกณฑข์อ้ 2 สนับสนุนพันธกิจดา้นการวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้ ม ี

  

  -  ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบตัิงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจยั หรือ
ศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ม ี

  -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ม ี

  -  สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยัหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค ์เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

ม ี

  -  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค ์การจัดใหม้ีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบัเชญิ (visiting professor)  

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลงัใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย ์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 

ม ี

เกณฑข์อ้ 6 
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ม ี

องคป์ระกอบที ่3 การบรกิารวชิาการ 

สกอ. 3.1 การบรกิารวชิาการแกส่งัคม 

เกณฑข์อ้ 1 

จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเรจ็ในระดับแผนและโครงการ
บริการวิชาการแกส่ังคม และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ

ม ี
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เกณฑข์อ้ 2 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานสิิต ชุมชน 
หรือสังคม 

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
ประเมินความส าเรจ็ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

ม ี

เกณฑข์อ้ 6 
คณะมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดย
มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าใน
คณะ 

ม ี

องคป์ระกอบที ่4 การท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารงุศลิปะและวฒันธรรม 

เกณฑข์อ้ 1 ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑข์อ้ 2 

จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จ 
ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน 

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 
ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑข์อ้ 6 
เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

ม ี

เกณฑข์อ้ 7 
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชาต ิ

ไม่ม ี

องคป์ระกอบที ่5 การบรหิารจดัการ 

สกอ. 5.1 การบรหิารของคณะเพือ่การก ากบัตดิตามผลลพัธต์ามพนัธกจิ กลุม่สถาบนัและ
เอกลกัษณข์องคณะ 
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เกณฑข์อ้ 1 

พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลยั 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตัิการประจ าปตีามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลผุลตามตัวบ่งช้ีและและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอ
ผู้บริหารระดับคณะเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

ม ี

เกณฑข์อ้ 2 

ด าเนินการวเิคราะห์ข้อมูลทางการเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหนว่ย
ในแต่ละหลักสตูร สัดส่วนคา่ใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ค่าของการ
บริหารหลักสตูร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑติ และ
โอกาสในการแข่งขัน 

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 

 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะ และใหร้ะดบัความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ี
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 

ค้นหาแนวปฏิบัติทีด่ีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอยา่ง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

ม ี

เกณฑข์อ้ 6 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ม ี

เกณฑข์อ้ 7 

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคณุภาพ 

ม ี

สกอ. 5.2 ระบบก ากบัการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

เกณฑข์อ้ 1 
มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคณุภาพหลักสูตร 

ม ี
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เกณฑข์อ้ 2 

มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน  
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

ม ี

เกณฑข์อ้ 3 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกนั คุณภาพหลักสตูร 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 

มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ม ี

เกณฑข์อ้ 6 
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ม ี

มศว  5.1 การบรหิารจดัการแบบลนี (Lean Management) 

เกณฑข์อ้ 1 
มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work 
Process) ที่มีความสูญเสยี (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

ม ี

เกณฑข์อ้ 2 
มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อ
ระบุสาเหตุของความสูญเสีย ม ี

เกณฑข์อ้ 3 

วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีมีความสูญเสยี โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่
ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
มีการตดิตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลใน
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ม ี

เกณฑข์อ้ 6 

มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างาน
ใหม่ท่ีได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพรสู่่ผู้ที่เกีย่วข้อง ม ี

มศว  5.2 การด าเนนิการตามมาตรการรกัษ์สิง่แวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 

เกณฑข์อ้ 1 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ม ี

เกณฑข์อ้ 2 
มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยดั
พลังงาน โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ม ี
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เกณฑข์อ้ 3 
มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผน 

ม ี

เกณฑข์อ้ 4 
มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผน พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

ม ี

เกณฑข์อ้ 5 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปี
ต่อไป 

ม ี

 
 

 
 

 
 


