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ค าน า 
 

  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบ
กลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสร้างระบบ
ประกันคุณภาพให้เป็นกลไกท่ีส าคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกท้ังปัจจุบัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ในปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report: SAR) ซึ่งได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2559 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2559 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซึ่งเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวม
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
การปฏิบัติงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในนามของคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 และรวมถึงผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท ารายงานฉบับนี้จนส าเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 
ระดับคุณภาพอยู่ ในระดับดี  (4.32 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
5 องค์ประกอบ (15 ตัวบ่งชี้)  สรุปผลการด าเนินการตามองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน หมายเหตุ 
I P O คะแนนเฉลี่ย 

องค์ประกอบท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต 

6  3.92 5.00 3.58 4.22 การด าเนินงานระดับด ี   

องค์ประกอบท่ี 2 
การวิจัย   

3  1.84 5.00 2.62 3.15 การด าเนินงานระดับพอใช้   

องค์ประกอบท่ี 3 
การบริการ
วิชาการ 

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 4  
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม  

1  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

องค์ประกอบท่ี 5 
การบริหาร
จัดการ 

4  - 5.00 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก   

รวม 15  4 9 2 -    
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.40 5.00 3.10 4.32 การด าเนินงานระดับด ี   

ผลการประเมิน 

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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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน 

 
ส่วนน า 

1.  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
 

ชื่อหน่วยงาน 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University 
 

ที่ตั้ง 
 เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
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 าการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก   เพ่ือ
สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ปีการศึกษา 2552   ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญา โดยท าการปิดหลักสูตรหลังปริญญาเดิม
ทั้งหมดและได้เปิดหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร ดังนี้ 

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

   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ส าหรับในด้านการด าเนินการเรียนการสอนที่เน้นในเนื้อหาวิชาแล้ว  ยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 

การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการท างานเป็นทีม 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 และเป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ ไทย 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 
 

2.  ปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 

     ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ (วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ) 
 

ปณิธาน 
มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว  
คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ วิจัย 

และบริการสังคม บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
     

 พันธกิจคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
1. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม   
2. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมท้ัง

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

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล 
3. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมเพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ ในการ

ยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 
4. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม และตรวจสอบได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1:  สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาขบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์
ให้มีคุณภาพ 

1.1 ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม 
1.2 จัดการเรียนการสอนให้ได้นิสิตมีคุณลักษณะที่ เก่ง ดี และมีความสุขเพ่ือให้ได้ทันตบุคคลากรที่มี

คุณภาพและมีคุณธรรมออกสู่สังคม 
1.3 จัดการเรียนการสอนตามหลักทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรและวิธีการ

ประเมินผล 
1.4 อาจารย์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.5 พัฒนาระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารส าหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2:  พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทาง 
ทันตแพทยศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล 

2.1 ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2  มีระบบและกลไกในการผลักดันการวิจัยเชิงรุก 
2.3  พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์ในคณะ 
2.4  พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3: สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีมีคุณภาพเพื่อยกระดับทันต
สุขภาพของประชาชน 

3.1  ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
3.2  ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกการเรียนการสอนมีความพึงพอใจ 
3.3  สร้างระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทักษะวิชาชีพในระดับชาติ

และนานาชาติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 4: ส่งเสริมเผยแพร่และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  
4.1  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  
4.2  สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตในคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5: พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสาระ
สนเทศที่เหมาะสม 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 

 

โครงสร้างการบริหารองค์กร 
โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์   มีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด และ มีรองคณบดี 

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

 

 
แผนภูมิที่ 1 โครงสร้างการบริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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โครงสร้างองค์กร 
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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รายชื่อผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา  2559 
 

ล าดับ ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งบริหาร 

1 รศ.ดร.ทพ. ณรงค์ศักดิ์  เหล่าศรีสิน รักษาการแทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์   

2 ผศ.ดร.ทพ. ณัฐวุธ    แก้วสุทธา รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายบรหิาร  

3 รศ.ดร.ทพญ. นิรดา  ธเนศวร รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายวิชาการ  

4 ผศ.ทพ. สุวิทย์  วิมลจิตต ์ รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายกิจการโรงพยาบาล 

5 ผศ.ดร.ทพญ. ภาวิณีย์  ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายวางแผนพัฒนาและประกันคณุภาพ 

6 ผศ.ดร.ทพญ. ณปภา  เอี่ยมจิรกลุ รักษาการแทนรองคณบดฝี่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

7 อ.ทพ. พลาวัสถ์   เลาหรุ่งพิสิฐ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป 

8 อ.ทพญ. เสรีนา  สิรรตัน์  สกุลณะมรรคา หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรบัเด็กและทันตกรรมป้องกัน 

9 อ.ดร.ทพญ. จารุมา  ศักดิด์ ี หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษแ์ละทันตกรรมประดิษฐ์ 

10 รศ.ดร.ทพ. สรสัณห์  รังสิยานนท์ หัวหน้าภาควิชาศลัยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก 

11 อ.ทพญ. ดวงพร  ศรีสุภาพ หัวหน้าภาควิชาโอษฐวิทยา 

12 ผศ.ทพญ. ขวัญชนก  อยู่เจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดฝี่ายการศึกษา 

13 อ.ทพญ. ช่ืนชีวิต  ทองศิริ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดฝี่ายพฒันาศักยภาพนิสติ 

14 อ.ทพญ. พันทิพย์   สังวรินทะ รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดฝี่ายบรกิารวิชาการเพื่อสังคม 

15 - นางวรรณี    สุขละมลู ผู้อ านวยการส านักงานคณบด ี
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จ านวนหลักสูตร และรายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอน 
 

ระดับปริญญาตรี 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
รวม ........1.......หลักสูตร ....................สาขาวิชา 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร สาขาวิชาที่เปิดสอน 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 
3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

รวม ..........3......หลักสูตร .........3..........สาขาวิชา 
  
จ านวนนิสิต 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร/สาขาวิชา 
จ านวนนิสิตแยกตามระดับการศึกษา 

รวม ปริญญา
ตรี 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 50   50 
2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
 - สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  4  4 
 - สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  2  2 

- สาขาวิชาวิทยาการช่องปาก 
และแม็กซิลโลเฟเชียล 

 4  4 

รวม 50 10  60 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 
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จ านวนบุคลากรทั้งหมด(นับตามเกณฑ์ สกอ)   
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
วุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา 
รวม 

2557 2558 2559 
อาจารย ์     

ปริญญาตร ี 17 13 11 41 
ปริญญาโท 16 15 8.5 39.5 
ปริญญาเอก 21 14 19 54 

รวม 54 42 38.5 134.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท 1 1 2 4 
ปริญญาเอก 14 18 19 51 

รวม 15 19 21 55 
รองศาสตราจารย ์     

ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก 5 4 6 15 

รวม 5 4 6 15 
ศาสตราจารย ์     

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

รวม 74 65 65.5 204.5 
หน่วยนับ : คน (หลักเกณฑ์การนับตามที่ สกอ. ก าหนด) 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับคุณวุฒิ 
ปีการศึกษา 

รวม 
2557 2558 2559 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 66 18 10 94 
ปริญญาตร ี 45 29 18 92 
ปริญญาโท 9 9 9.5 27.5 

ปริญญาเอก - - - - 
รวม 120 56 37.5 213.5 

 (หน่วย : คน) 
หมายเหตุ :จ านวนบุคลากรที่ในตาราง เป็นจ านวนบุคลากรทั้งหมด (คน)  
 
 
 
 



10 

 

ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ไป ปีงบประมาณ 2559  
งบประมาณ 

    
หมวดรายจ่าย/ 

แหล่งงบประมาณ 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ รวม 

งบบุคลากร 20,823,000.00 3,607,900.00 24,430,900.00 
งบด าเนินการ 3,798,346.04 3,466,219.18 7,264,565.22 
งบลงทุน 5,850,000.00 - 5,850,000.00 
งบเงินอุดหนุน 29,215,286.49 1,465,970.00 30,681,256.49 
งบรายจ่ายอื่น - 438,268.98 438,268.98 
งบกลาง - - - 

รวม 59,686,632.53 8,978,358.16 68,664,990.69 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิด    

ตัวบ่งชี้ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

บร
รล

ุเป
า้ห

มา
ย 

คะแนน
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์

การผลิตบัณฑิต          

สกอ.1.1. ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

O คะแนน 3.00 14.30 4.00 3.58 / 3.58  

สกอ.1.2. อาจารยป์ระจ า
คณะที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก 

I ร้อยละ 50.00 44.00 65.00 67.18 / 4.20  

สกอ.1.3. อาจารยป์ระจ า
คณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

I ร้อยละ 60.00 27.00 65.50 41.22 / 2.58  

สกอ.1.4. จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

I คะแนน 5.00   5.00 / 5.00  

สกอ.1.5. การบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00  

สกอ.1.6. กิจกรรม
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00  

     คะแนนเฉลี่ย (25.36/6) 4.22  

การวิจัย          
สกอ.2.1. ระบบและกลไก
การบริหารและพัฒนา
งานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์ 

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

สกอ.2.2. เงินสนับสนนุ
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ 

I 
บาท/
คน 

180,000 3,270,583 49.50 66,072.38 x 1.84  
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สกอ.2.3. ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

O ร้อยละ 60.00 20.60 65.50 31.45 x 2.62  

     
คะแนนเฉลี่ย (9.46/3) 

3.15  

การบริการวิชาการ          
สกอ.3.1. การบริการ
วิชาการแก่สังคม  

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00  

     คะแนนเฉลี่ย (5/1) 5.00  

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
สกอ.4.1. ระบบและกลไก
การท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  

P ข้อ 6.00 1,2,3,4,5,6  6.00 / 5.00  

     คะแนนเฉลี่ย (5/1) 5.00  

การบริหารจัดการ          
สกอ. 5.1. การบริหารของ
คณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่ม
สถาบนัและเอกลักษณ์ของ
คณะ  

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

 

สกอ. 5.2. ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสตูร  

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. การด าเนินการ
ตามมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน  

P ข้อ 5.00 1,2,3,4,5  5.00 / 5.00 
 

     คะแนนเฉลี่ย (20/4) 5.00  
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ 
(64.95/15) 

     4.32  
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สรุปผลการด าเนินงาน  
ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ (O) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

-   หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.71 

-   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก คะแนนเฉลี่ย 3.51 

-   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป คะแนนเฉลี่ย 4.17 

-   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คะแนนเฉลี่ย 2.91 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 14.30 หน่วย 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 4.00 หลักสูตร 

3. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 3.58 คะแนน 

 
รายการเอกสาร 

รายงานผลหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 

รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 

รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

3.00 คะแนน 14.30 4.00 3.58 ✓ 3.58 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : น าเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
อาจารย์วุฒิปริญญาเอก มีจ านวน 44 คน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 44.00 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.50 คน 

3. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 67.18 ร้อยละ 

 
รายการเอกสาร 
รายชื่ออาจารย์ทั้งหมด 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

50.00 ร้อยละ 44.00 65.50 67.18  4.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : น าเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  

จ านวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19 คน 

จ านวนรองศาสตราจารย์ 4 คน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 38.50 คน 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21.00 คน 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 6.00 คน 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่ง ศาสตราจารย์ 0.00 คน 

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

27.00 คน 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.50 คน 

7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 41.22 ร้อยละ 

 
รายการเอกสาร 
รายชื่ออาจารย์ในคณะ 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

6.00 ร้อยละ 27.00 65.00 41.22  2.58 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : น าเข้า (I) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน :  
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
                         349.05   =  331.42 + 17.63 
ข้อมูลพื้นฐาน 

ที ่ รายการข้อมูล จ านวน หน่วยนับ 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 65.00 คน 

2. จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) ระดับปริญญาตรี 331.42 หน่วย 

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

22.67 หน่วย 

4. จ านวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) รวมทุกระดับ 354.09 หน่วย 

5. สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาตอ่อาจารย์ประจ า 5.41 หน่วย 

6. สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าตามเกณฑ์มาตรฐานตามกลุ่ม
สาขาวชิา 

8.00 หน่วย 

7. ร้อยละค่าความแตกต่างระหว่างจ านวนนสิิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ ากับเกณฑ์
มาตรฐาน -32.38 ร้อยละ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 
 
รายการเอกสาร 
รายงานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

5  0.00 0.00 5.00  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
ผลการด าเนินการ 
 ด้านข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้ระบบฐานข้อมูล supreme 2004 ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อมูลด้านการเรียน ครอบครัว และข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 
(Dent_59_1.5_1.1)  คณะทันตแพทย์มีการเก็บประวัตินิสิตที่เข้าใหม่เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อ
ประสานงานให้ความช่วยเหลือ (Dent_59_1.5_1.2) 
 ด้านบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ซึ่งจะดูแลนิสิตตั้งแต่แรกรับเข้าจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา ซึ่งก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ดูแลนิสิต
จ านวน 10 คน (Dent_59_1.5_1.3) โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีหน้าที่ดูแลตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนของนิสิต
ในแต่ละชั้นปี ติดตามผลการเรียนของนิสิตในทุกปีการศึกษา รวมถึงให้ค าแนะน าทั้งทางด้านการเรียนการสอน
และการด าเนินชีวิตหากนิสิตมีปัญหา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ (Dent_59_1.5_1.4) อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งช่องทางการติดต่อและเวลา
เข้าพบนิสิตและผู้ปกครองเพ่ือแนะน าตัว และแจ้งช่องทางการติดต่อในวันปฐมนิเทศน์นิสิตใหม่ นอกจากนั้น
คณะทันตแพทย์มีการจัดโครงการ “สัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา” ในทุกภาคการศึกษา (Dent_59_1.5_1.5) 
 ด้านการท ากิจกรรมของนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ เพ่ือ
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าในการจัดการโครงการ ดูแลความเรียบร้อย และการด าเนินการของโครงการที่นิสิตจัดท า
ขึ้น (Dent_59_1.5_1.6) นอกจากนั้น คณะทันตแพทย์จัดให้มีบุคลากรสายสนับสนุน ท าหน้าที่ดูแลและ
ให้บริการนิสิตเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพ่ิม -ถอน รายวิชา การจัดกิจกรรมของนิสิต และการขอรับ
ทุนการศึกษา (Dent_59_1.5_1.7) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.5_1.1 supreme 2004 
Dent_59_1.5_1.2 แบบฟอร์มประวัตินิสิต 
Dent_59_1.5_1.3 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_59_1.5_1.4 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_59_1.5_1.5 โครงการสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษา 
Dent_59_1.5_1.6 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนิสิตฯ 
Dent_59_1.5_1.7 ใบก าหนดหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการและฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต 
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2. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 เนื่องจากนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้งหมดจะมีอัตรารองรับเพ่ือบรรจุเข้าท างาน โดยการส ารวจนิสิต
ทันตแพทย์ที่จบทั้งประเทศในปีการศึกษานั้นๆ ล่วงหน้าจากสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
(Dent_59_1.5_2.1) 
 นิสิตที่จะต้องจับฉลากเลือกสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข จะมีการจับฉลากพร้อมกันกับนิสิตผู้ชดใช้
ทุนอ่ืนๆ ทั้งประเทศ ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีหน่วยงานต้นสังกัดที่ต้องการทันตแพทย์ทั่วประเทศจะส่งตัวแทนมา
ออกบูทให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน เพ่ือเชิญชวนให้นิสิตร่วมท างานด้วย 
 ส าหรับแหล่งงานนอกเวลา เช่นงานคลินิกทันตกรรมของเอกชนต่างๆ นิสิตสามารถสืบค้นได้จาก 
เวปไซต์ของทันตแพทย์สมาคม (www.thaidental.net) ซึ่งจะมีการประกาศต าแหน่งว่างทั้งงานเต็มเวลาและ
นอกเวลา นอกจากนั้นนิสิตสามารถติดตามแหล่งงานดังกล่าวในวารสาร “ข่าวสารทันตแพทย์” ซึ่งนิสิต 
ทันตแพทย์ที่จบและเป็นสมาชิกทันตแพทย์สมาคม จะส่งวารสารถึงบ้าน (Dent_59_1.5_2.2) 
 ส่วนนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารวิชาการ กิจกรรมนอก
หลักสูตรที่จัดขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยและองค์กรณ์ภายนอก ทุนการศึกษา และทุนวิจัย การประกวด แข่งขัน 
การรับสมัครนิสิตท างานพิเศษทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา  ฯลฯ โดยมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายทาง 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านจอแอลซีดีในลิฟท์และหน้าลิฟท์โดยสาร (Dent_59_1.5_2.3) การแจ้งข่าวผ่าน
ทางสโมสรนิสิตฯ โดยตรง และผ่านทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ (Dent_59_1.5_2.4)  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.5_2.1 เอกสารการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ท าสัญญา 
Dent_59_1.5_2.2 ตัวอย่างวารสารข่าวสารทันตแพทย์ 
Dent_59_1.5_2.3 การประชาสัมพันธ์ในลิฟท์โดยสาร 
Dent_59_1.5_2.4 ตัวอย่างการส่งข่าวสารทางแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 
 

3. การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิตอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง เช่น โครงการปัจฉิมนิเทศส าหรับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในวิชาชีพ มาแนะแนวการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพแก่นิสิต ซึ่งจะกล่าวถึงประสปการณ์ในการท างาน การ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงแนวคิดในการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ  (Dent_59_1.5_3.1)  
นอกจากนั้นคณะทันตแพทย์ฯยังมีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพและการประสานงาน
กับแหล่งฝึกประสบการณ์  (Dent_59_1.5__3.2) เช่น การส่งนิสิตทันตแพทย์ไปศึกษาดูงานตามโรงพยาบาล
ในจังหวัดอ่ืนๆ การส่งนิสิตเข้าไปตรวจสุขภาพช่องปากตามชุมชนต่างๆ ซึ่งจะค้นหาปัญหาสุขภาพช่วงปากที่มี

http://www.thaidental.net/
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และจัดท าโครงการเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตมีประสบการณ์ในการท างาน และมีความรู้
ความเข้าใจในวิชาชีพที่ต้องท าเม่ือส าเร็จการศึกษา รวมถึงการรู้จักท างานร่วมกันกับผู้คนต่างสาขาวิชาชีพด้วย  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.5_3.1 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
Dent_59_1.5_3.2 รายงานผลการฝึกรายวิชาภาคสนาม 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินการ 
จากแบบสอบความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับการบริการนิสิตระดับปริญญาตรี มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
และการบริการ ในสามประเด็นหลัก ซึ่งได้คะแนนประเมินดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นิสิตของคณะ/
วิทยาลัย 
    1.1 การให้ค าปรึกษาด้านการเรียน เท่ากับ 3.76 คะแนน 
 1.2 การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการใช้ชีวิต เท่ากับ 3.66 คะแนน 

     (เช่น การปรับตัว สุขภาพจิต การคบเพ่ือน ทักษะชีวิต เป็นต้น)  
 1.3 การให้ค าปรึกษาแนะแนวด้านการเข้าสู่อาชีพ เท่ากับ 3.74 คะแนน 
 1.4 การให้ค าปรึกษาของอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เป็นประโยชน์สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
       เท่ากับ 3.82 คะแนน 
 1.5 ความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการการให้ค าปรึกษา เท่ากับ 3.68 คะแนน 
 1.6 ความพึงพอใจในภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 1 เท่ากับ 3.73 คะแนน 
เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย 
 2.1 ข้อมูลด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (กิจกรรมนอกหลักสูตร คือ กิจกรรมที่นอกเหนือจาก
หลักสูตรการเรียนปกติ ได้แก่ กิจกรรมประเภทกิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม) เท่ากับ 3.54 คะแนน 
 2.2 ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา (เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงาน
แบบเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น) เท่ากับ 3.52 คะแนน 
 2.3 ความสะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรและแหล่งงาน  
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เท่ากับ 3.57 คะแนน 
 2.4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 2 เท่ากับ 3.54 คะแนน 
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เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นิสิตของ
คณะ/วิทยาลัย 
 3.1 มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาเป็นประจ าทุกปี เท่ากับ 4.04 คะแนน 
 3.2 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการสมัครงาน/การท างานให้แก่นิสิตที่ใกล้ส าเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 3.88 คะแนน 
 3.3 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานให้แก่นิสิตในระหว่างเรียน เท่ากับ 3.75 
คะแนน 
 3.4 ความพึงพอใจภาพรวม เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 เท่ากับ 3.89 คะแนน 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการบริการนิสิตระดับปริญญาตรีของคณะทันตแพทยศาสตร์ เท่ากับ 3.72 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.5_4.1 ผลการส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการนิสิตระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2559 
 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ จะน าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมมาใช เปนขอมูลในการ
ปรับปรุง พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล โดยจะน าผลการประเมินที่ยังมีคาเฉลี่ยคะแนนต่ ามาเปน        
ขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพ่ือใหเปนไปตามความคาดหวังของ นิสิตในปการ
ศึกษาตอไปดังนี้  
 น าเกณฑ์มาตรฐานที่ 2 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิตของคณะ/วิทยาลัย มาปรับปรุงดังนี้  
 2.2 ข้อมูลด้านแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา (เช่น การรับสมัครนิสิตฝึกงาน การรับสมัครงาน
แบบเต็มเวลาและนอกเวลา เป็นต้น) เท่ากับ 3.52 คะแนน  
 โดยคณะฯ จะจัดให้มีการจัดโครงการแนะแนวทางการชดใช้ทุนให้กับนิสิต โดยจะเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถหลากหลาย จากหน่วยงานภายนอก เพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในสายวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องให้มากยิ่งขึ้น  
 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดสัมมนาวิชาการในวันครบรอบการสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ใน
ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่องซึ่งมีการจัดสัมมนาความรู้ในการประกอบวิชาชีพที่ทันสมัย โดยมีการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและอาจารย์ประจ าคณะมาน าเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการ
ทางทันตแพทย์ที่ทันสมัย (Dent_59_1.5_6.1) และมีการเชิญชวนศิษย์เก่าและทันตแพทย์ทั่วไปมาร่วมฟัง
บรรยายทางวิชาการและเป็นการเพ่ิมทักษะทางปัญญาทางวิชาชีพ 
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  นอกจากนี้หน่วยงานภายในคณะหรือภาควิชาฯ ก็มีการจัดโครงการอบรมทางวิชาชีพเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง ให้นิสิตในหลักสูตรหลังปริญญาทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เช่น 
โครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
  การติดต่อประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการที่คณะทันตแพทย์จัดขึ้นนั้น
นอกจากการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้ว การสื่อสารทาง facebook SWUDAS ก็เป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึง
ได้อย่างดี กลุ่มสมาชิก facebook SWUDAS ได้แก่นิสิตปัจจุบัน กลุ่มทันตแพทย์ศิษย์เก่า และคณาจารย์
ภายในคณะ ซึ่งมักจะใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆภายในคณะ เช่น การชักชวนศิษย์เก่าออกหน่วย
ทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการต่างๆที่คณะจัดขึ้น หรือหน่วยงาน
ภายนอกจัด การขอร่วมบริจาคเพ่ือการกุศลอ่ืนๆ เป็นต้น 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.5_6.1 โครงการสัมมนาวิชาการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_59_1.5_6.2 ตัวอย่างหน้าเพจ SWUDAS 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะ โดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 
การด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตส าหรับปีการศึกษา 2559 
(Dent_59_1.6_1.1) ซึ่งแผนการจัดกิจกรรมในแต่ละปีนั้นประกอบด้วยกิจกรรมหลักของคณะฯและกิจกรรม  
ที่สโมสรนิสิตฯร่วมจัดขึ้น โดยนิสิตจะมีส่วนร่วมในการคิดและด าเนินการในทั้งกิจกรรมหลักของคณะ  
และกิจกรรมเสริมของสโมสรนิสิตฯ (Dent_59_1.6_1.2), (Dent_59_1.6_1.3)  
 นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรม ตั้งแต่การเสนอการจัดกิจกรรมประจ าปี โดยตัวแทน  
จากสโมสรนิสิตจะปรึกษาหารือกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรม 
ในแต่ละปีให้พิจารณาและวางแผนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษานั้นๆ และมีการจัดสรรค์ผู้รับผิดชอบหลัก
ในแต่ละกิจกรรม อย่างไรก็ดีการด าเนินกิจกรรมแต่ละอย่างจะเป็นการท างานร่วมกันระหว่างอาจา รย์ 
บุคคลากรในคณะ และนิสิตทันตแพทย์ในทุกระดับชั้นปี 
 นอกจากนี้กิจกรรมของคณะและของนิสิต ที่จัดขึ้นก็จะมีทั้งอาจารย์ บุคลากร และนิสิต ต่างมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ก็จะมีตัวแทนนิสิตในแต่ละชั้นปีที่เกี่ยวข้องและ
ตัวแทนสโมสรนิสิต มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.6_1.1 แผนการจัดกิจกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
Dent_59_1.6_1.2 ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและสโมสรนิสิต 
Dent_59_1.6_1.3 แผนและงบประมาณการจัดกิจกรรมนิสิต 
 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในการด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน  

การด าเนินการ 
คณะทันตแพทย์มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ดังนี้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม (Dent_59_1.6_2.1) 
 - โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู (Dent_59_1.6_2.2) 
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2.2 ความรู้ 
- สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_59_1.6_2.3) 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
- โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์  (Dent_59_1.6_2.4)  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว  (Dent_59_1.6_2.5)  
- โครงการกีฬา 5 หมอ สัมพันธ์  (Dent_59_1.6_2.6)  

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียนการสอน  
คณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_59_1.6_2.7)  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.6_2.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_59_1.6_2.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้คร)ู 
Dent_59_1.6_2.3 สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์  
Dent_59_1.6_2.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
Dent_59_1.6_2.5 โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว 
Dent_59_1.6_2.6 โครงการกีฬา 5 หมอ สัมพันธ์   
Dent_59_1.6_2.7 โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียน

การสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 
 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต  
การด าเนินการ  
  คณะทันตแพทย์มีการส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพส าหรับนิสิต โดยใน  
วันปฐมนิเทศน์นิสิตปีที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของระบบประกันคุณภาพ รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพ เช่น  
การประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  หรือการด าเนินโครงการทางกิจกรรมของนิสิตจะต้องท า  
แบบประเมิน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนั้นๆ เพ่ือสามารถน ามาปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปได้ 
เป็นต้น (Dent_59_1.6_3.1)  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.6_3.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 
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4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป  

การด าเนินการ  
ทุกกิจกรรมเมื่อมีการด าเนินงานแล้วจะมีการประเมินผลความส าเร็จเพ่ือจะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป  
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.6_4.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_59_1.6_4.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู 
Dent_59_1.6_4.3 สัมมนาวิชาการเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_59_1.6_4.4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
Dent_59_1.6_4.5 โครงการค่ายก้าวแรกสู่การเป็นหมอฟัน มศว 
Dent_59_1.6_4.6 โครงการกีฬา 5 หมอสัมพันธ์   
Dent_59_1.6_4.7 โครงการอบรมการสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพื่อการเรียน

การสอน 
Dent_59_1.6_4.8 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 
 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
การด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดท าการประเมินแผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบ KPI  
ดังรายละเอียดดังนี้ 
 

วัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม 

KPI ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมให้นิสิตเกิด
การเรียนรู้ท้ังภายใน
และภายนอก
ห้องเรียน 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะและ
มหาวิทยาลยัจัดขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของ
จ านวนนิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 
100 ของจ านวนนิสิต 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

2. ส่งเสริมให้นิสิต
สร้างกระบวน
ความคิด ในการ
ท างานกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ 

การประเมินความสามารถ
ของนิสิตเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมให้เกิดการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ  
มาก (คะแนนระดับ 4) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ   
4.28 คะแนน 

 

บรรลผุลส าเร็จ 
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วัตถุประสงค์ในการ
จัดกิจกรรม 

KPI ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

3. เพ่ือพัฒนานิสิตให้
บรรลุอัตรลักษณ ์9 
ประการ 

การประเมินความสามารถ
เกี่ยวกับการส่งเสริมให้
เกิดอัตลักษณ์ 9 ประการ
ของนิสิต มศว 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ  
มาก (คะแนนระดับ 4) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินอยู่ในระดับ  
4.24 คะแนน 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

4. ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานการ
เรียนรู ้5 ประการ 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะจดัขึ้น 
ประจ าปีการศึกษา  2559 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของจ านวน
นิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะฯและ
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 
100 ของจ านวนนิสิต 

 

บรรลผุลส าเร็จ 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_59_1.6_5.1 แผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 และแบบสรุปการประเมินแผนกิจกรรม 
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
การด าเนินการ 
 จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 พบว่าการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2559  สามารถบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก 4 ข้อ ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ก็จะน าข้อที่ได้คะแนน
น้อยมาปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป ดังนี้ 
 หัวข้อ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีส่วนในการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้ อยู่ในค่าเฉลี่ย 4.01 
โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยการรณรงค์การใช้เทปเล็ปเพ่ือการศึกษา โดยได้จัด โครงการอบรม 
การสร้างความพร้อมของบุคลากรในการใช้แทปเล็ตเพ่ือการเรียนการสอน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพทางด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศให้มากยิ่งขึ้น และครอบคลุม ทุกชั้นปี 
 
 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ  
งานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิจัยโดยฝ่ายวิจัยของคณะฯ ภายใต้  
การบริหารงานของรองวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ โดยมีคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็น
คณะท างานหลัก (Dent59_2.1_1_1.1) ท าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ตลอดจนก าหนด
นโยบายและแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในคณะฯ (Dent59_2.1_1_1.2) โดยมีผู้ประสานงานวิจัย 
ท าหน้าที่รับนโยบายต่างๆ มาด าเนินการตามกระบวนการ รวมทั้งการน าไปประกาศ ประชาสัมพันธ์แก่
บุคลากรและช่องทางเผยแพร่ของคณะฯ เช่น บอร์ดในลิฟท์และหน้าเวปไซต์งานวิจัย (Dent59_2.1_1_1.3)  
มีการจัดท าแผนการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยเพ่ือให้การบริหารจัดการวิจัยของคณะฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย(Dent59_2.1_1_1.4)   
 ระบบและกลไกของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่สนับสนุนการวิจัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การสมัครรับทุนประเภทต่างๆ และจัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยและกิจกรรม
สนับสนุนการวิจัยอย่างสม่ าเสมอ (Dent59_2.1_1_1.5) ด าเนินการประกาศเปิดรับทุนอุดหนุนวิจัยทุก
ปีงบประมาณ และประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวสารความรู้ต่างๆ แก่บุคลากรในคณะฯ และทางหน้าเวปไซด์
งานวิจัย (Dent59_2.1_1_1.6) ในด้านกระบวนการ ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอทุน จะผ่านการพิจารณาโดย
คณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ไขข้อเสนอ
โครงการวิจัยอย่างเหมาะสม (Dent59_2.1_1_1.7)   และมีการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินการวิจัยเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลการด าเนินการวิจัยของคณะฯ (Dent59_2.1_1_1.8) ท าให้สามารถติดตามระยะเวลาด าเนินการวิจัย
และแจ้งเตือนนักวิจัยได้ทันก่อนหมดระยะเวลาด าเนินการ โดยจะมีการแจ้งเตือน -ติดตามผลนักวิจัยเป็นระยะ 
(Dent59_2.1_1_1.9) ท าให้นักวิจัยสามารถด าเนินการต่อทุนวิจัยได้ทันในระยะเวลาทุกโครงการ ร ะ บ บ ก า ร
จัดการการวิจัยที่ต้องเกี่ยวเกี่ยวพันกับมนุษย์ งานวิจัยทางทันตกรรมส่วนใหญ่เป็นการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ อีกทั้งการวิจัยทางทันตกรรมนั้นเป็นสาขาท่ีเฉพาะทาง ดังนั้นเพ่ือให้บุคลากรผู้ท าวิจัยในคณะฯ สามารถ
ผลิตผลงานและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนที่ดี และมีการด าเนินการวิจัยต่ออาสาสมัคร
หรือผู้ป่วยโดยไม่ผิดต่อหลักจริยธรรม คณะทันตแพทยศาสตร์จึงมีคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท า
วิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์  เพ่ือพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยทางทันตกรรมโดยเฉพาะ 
(Dent59_2.1_1_1.10) ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลการด าเนินการจริยธรรมในการท าวิจัยของคณะฯ 
และมีแนวทางปฏิบัติต่อการด าเนินการจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ที่เป็น
แนวทางเดียวกัน จึงท าการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการทางด้านจริยธรรม ได้แก่ เอกสารความรู้ ขั้นตอน 
รวมถึงแบบฟอร์มในการขอจริยธรรม และเผยแพร่ทางหน้าเวปไซด์งานวิจัย (Dent59_2.1_1_1.11) 
 ระบบการจัดการผลงานวิจัย การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชน คณะทันตแพทยศาสตร์นั้นมีวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว เป็นช่องทางในการ
เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัย ซึ่งผ่านการประเมินคุณภาพจาก Thai-Journal Citation Index Centre 
(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) เรียบร้อยแล้ว ได้ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
และ อยู่ในฐานข้อมูล ACI (Asean citation index) มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี 
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (Dent59_2.1_1_1.12) และมีเวปไซด์วิทยาสาร
ทันตแพทยศาสตร์ มศว ระบบออนไลน์ (http://ejournals.swu.ac.th/index.php/swudentj) เพ่ือใช้เป็น
ช่ อ งทาง ในการ เผยแพร่ ผลง านทางวิ ช าการ ได้ อย่ า งกว้ า งขวา งและง่ ายต่ อการ เข้ า ถึ ง ยิ่ ง ขึ้ น 
(Dent59_2.1_1_1.13)   
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 

(Dent59_2.1_1_1.1) คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์  
(Dent59_2.1_1_1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 
(Dent59_2.1_1_1.3) หน้าเวปไซต์งานวิจัยคณะฯ 
(Dent59_2.1_1_1.4) แผนการด าเนินงานของฝ่ายวิจัยคณะฯ 
(Dent59_2.1_1_1.5) หลักเกณฑ์การสมัครรับทุนวิจัยประเภทต่างๆ 
(Dent59_2.1_1_1.6) ประชาสัมพันธ์ทุนและข่าวสารความรู้ต่างๆ ผ่านหน้าเวปไซด์งานวิจัย  
(Dent59_2.1_1_1.7) รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยคณะทนัตแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 1-2 
(Dent59_2.1_1_1.8) ฐานข้อมูลการด าเนินการวิจัย 
(Dent59_2.1_1_1.9) บันทึกข้อความติดตามงานวิจัย 
(Dent59_2.1_1_1.10) คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ 
(Dent59_2.1_1_1.11) ข้อมูลจริยธรรมในการท าวิจัยของคณะฯ ที่เผยแพร่บนหน้าเวปไซต์ งานวิจัยคณะฯ  
(Dent59_2.1_1_1.12) ข้อมูลของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว 
(Dent59_2.1_1_1.13) เวปไซด์วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มศว ระบบออนไลน์  
 
 

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ผลการด าเนินการ 
 - มีห้องปฏิบัติการการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการท าวิจัยและความต้องการท าวิจัยทางทันตกรรมสาขา
ต่างๆ ได้แก่ 
 - ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ที่ชั้น2 (ส่วนกลาง) (Dent59_2.1_2_2.1) 

- ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ที่ชั้น 2 (สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก) 
  (Dent59_2.1_2_2.2) 

 - ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9 (ส่วนกลาง)  (Dent59_2.1_2_2.3) 
 - ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10 (สังกัดภาควิชาโอษฐวิทยา)  (Dent59_2.1_2_2.4) 
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- ห้องปฏิบัติการจะมีเจ้าหน้าที่ ประจ าห้องปฏิบัติการ คอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือ การใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์อย่างใกล้ชิด (Dent59_2.1_2_2.5) 

 - มีการให้บริการทางงานวิจัย โดยให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานด้วยเครื่องมือเฉพาะทาง เพ่ือ  
            สนับสนุนงานวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต (Dent59_2.1_2_2.6) 
 - มีระบบการจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัย โดยผู้ที่ต้องการ 
             ใช้งานห้องวิจัยและเครื่องมือวิจัย สามารถจองเครื่องมือในแบบขอใช้บริการของแต่ละห้องปฏิบัติเพ่ือให้ 
            สามารถท าวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัย โดยไม่เกิดการซ้ าซ้อน (Dent59_2.1_2_2.7) 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 

 - มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลวิจัยทางทันตกรรม ที่ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14  (Dent59_2.1_2_2.8) 
 - มีส่วนเชื่อมโยงของเวปไซด์หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับวิจัย  เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการ
เข้าถึงในการค้นคว้าข้อมูล (Dent59_2.1_2_2.9)  
 - คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ ของคณะฯได้หารือร่วมกัน และได้ประสานงานกับรองคณบดี
ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์เพ่ือด าเนินการประสานงานกับทางหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอขอให้มี
การจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพ่ิมขึ้น และให้ครอบคลุมวารสารทางวิชาการสาขาทันต
แพทยศาสตร์ที่ต้องการ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา หลังจากที่รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอ
ขอให้เพ่ิมเติมฐานข้อมูลทางทันตกรรมกับกรรมการทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางแล้ว ได้มีการจัดซื้อ
ฐานข้อมูลออนไลน์ทางการแพทย์เพ่ิมเติม ท าให้อาจารย์และนิสิตทันตแพทย์สามารถสืบค้นได้หลากหลายตาม
ความต้องการ และมีวารสารเฉพาะทางที่เป็นวารสารบอกรับแบบแยกชื่อ ได้แก่ International Journal Of 
Oral And Maxillofacial Implants และ International Journal Of Periodontics And Restorative 
Dentistry ด้วย จากผลการด าเนินการดังกล่าวจึงท าให้คณาจารย์และนิสิตของคณะฯ สามารถเข้าถึงวารสาร
ทางวิชาการ ที่ต้องการได้อย่างสะดวกสบายและลดต้นทุนในการสืบค้นข้อมูลได้มากขึ้ นกว่าเดิม 
(Dent59_2.1_2_2.10)  
 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน สร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ 
 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา 2559 มีการส่งอาจารย์และนักวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและดูแลห้องปฏิบัติการที่

เกี่ยวข้องกับการวิจัยไปอบบรม “โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตร
เร่งรัด-ปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 22 -24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” เพ่ือน าความรู้ที่
ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการของคณะฯที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ
และความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของชาติและสากล (Dent59_2.1_2_2.11) 

โดยในเบื้องต้นคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ยื่นขอรับการตรวจประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของ
โครงการวิจัย ต่อคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน เข้าตรวจประเมิน
ห้องปฎิบัติการชีววิทยาช่องปาก เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 และได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ฯ มาเตรียมการปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐานตามข้อก าหนดต่อไป (Dent59_2.1_2_2.12) 

นอกจากนี้ ระบบความปลอดภัยในการวิจัยและห้องปฏิบัติการ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังคงมีการ
ด าเนินการและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
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- มีการก าหนดข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ ค าเตือนการใช้งานอุปกรณ์ท่ีมีความเสี่ยงที่จะ
เกิดอันตราย มีระบบตัดไฟ และระบบส ารองไฟส าหรับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทดลอง ตู้ปลอดเชื้อ มีอุปกรณ์
ป้องกันพ้ืนฐานเพ่ือลดการปนเปื้อนเชื้อและสารเคมีสู่ร่างกายและสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ป้องกันภัยพ้ืนฐาน
หากเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ขึ้น เป็นต้น (Dent59_2.1_2_2.13) 

- มีระบบการจองใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือวิจัยเพื่อป้องกันความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติการ โดยระบบการ
จองและกรอกข้อมูลการเข้าท าวิจัยของผู้วิจัยจะท าให้สามารถจัดสรรเวลาท าวิจัย การใช้เครื่องมือและพ้ืนที่ท า
วิจัยที่มีอยู่จ ากัด ได้อย่างเหมาะสม ท าให้ลดความซ้ าซ้อน ความแออัดในพ้ืนที่ลง ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึงท าให้ลดอัตราการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ได้อย่างมาก (Dent59_2.1_2_2.14) 
   - มีนักวิทยาศาสตร์ประจ าห้องปฏิบัติการ ให้ค าแนะน าการใช้เครื่องมือสาธิตวิธิการใช้งานตาม
มาตรฐาน แนะน าวิธีป้องกันอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างท างาน และคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ตลอดการ
ท าวิจัย (Dent59_2.1_2_2.15) 
 - มีการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ แนวทางปฏิบัติความปลอดภัยทางชีวภาพและห้องปฏิบัติการ เพ่ือเป็น
ช่องทางศึกษาความรู้ และกระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันตนเองและสิ่งแวดล้อมของผู้วิจัย 
โดยเผยแพร่ไว้ทางหน้าเวปไซด์ งานวิจัยคณะฯ (Dent59_2.1_2_2.16) 
  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

ผลการด าเนินการ 
ในปีการศึกษา2559 มีการจัดโครงการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัยหัวข้อ การขอจริยธรรมส าหรับ

งานวิจัยทางทันตกรรม เมื่อวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ จาก
การหารือร่วมกันระหว่างกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะฯ และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย 
ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์มีความเห็นว่า การวิจัยทางทันตกรรมนั้นเป็นสาขาเฉพาะทาง และส่วนใหญ่เป็น
การวิจัยที่เก่ียวพันกับมนุษย์ และในปีการศึกษา2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย
ประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงแนวทางและข้อก าหนดในการพิจารณาจริยธรรมในการท า
วิจัยให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกับการพิจารณาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
จึงมีมติเห็นสมควรจัดโครงการบรรยายการขอจริยธรรมในการท าวิจัยขึ้น เพ่ือให้ผู้วิจัยในคณะฯได้รับทราบข้อ
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานของการท าวิจัยที่ต้องขอรับพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย สามารถเขียนข้อเสนอเพ่ือ
ขอรับการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยได้อย่างถูกต้อง โดยการจัดการบรรยายหัวข้อนี้มีจุดมุ่งหมายว่า 
หลังจากผู้วิจัยเข้ารับฟังการบรรยายแล้วจะเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีขึ้นในขั้นตอนการขอจริยธรรมใน
การท าวิจัย สามารถท าวิจัยได้อย่างราบรื่นถูกต้องตามกระบวนการวิจัย และไม่ผิดหลักจริยธรรม ซึ่งผลจากการ
เข้ารับฟังบรรยายโครงการนี้ ท าให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยต่างๆ ก่อเกิดทัศนคติที่ดี เล็งเห็น
ความส าคัญในการขอรับการพิจารณาจริยธรรมและส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับการพิจารณาจริยธรรมก่อน
การเริ่มท าวิจัยมากขึ้น มีความเข้าใจต่อหลักการจริยธรรมในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น และสามารถเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่ต้องผ่านการพิจารณาจริยธรรมได้ถูกต้องเพ่ิมขึ้นอีกด้วย (Dent59_2.1_2_2.17) 
 มีการจัดโครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 โครงการนี้มี
วัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการต่อผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จของอาจารย์และนิสิต การจัดโครงการ
นี้แบ่งเป็นสองช่วง ในช่วงแรกมีการบรรยายความรู้ หัวข้อ  สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยอาจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล จากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เป็นวิทยากร การบรรยายนี้เพ่ือให้นักวิจัยได้รับความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท าวิจัยต่อไปได้ สามารถ
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พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ ตลอดจนกลุ่มและจ านวนตัวอย่างทดลองที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ผลวิจัยได้ 
ช่วงที่สอง มีการประกวดผลงานวิจัยของนิสิต เพ่ือคัดเลือกผลงานวิจัยที่ดีและมีความสามารถในการน าเสนอ
ผลงานได้อย่างดีเยี่ยม การจัดประกวดผลงานวิจัยของนิสิตนี้ ท าให้เกิดการท างานร่วมกันในการสังเคราะห์
ผลงานวิจัยระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต เพ่ือจัดท าเป็นโปสเตอร์ส าหรับน าเสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์ท าวิจัยจากภายนอกหน่วยงาน มาตัดสินและวิจารณ์ผลงาน พร้อมกับ
คัดเลือกผลงานดีเด่นส าหรับส่งประกวด และเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ ในระดับที่
ใหญ่ขึ้นต่อไป ซึ่งผลงานบางส่วนนั้นมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการต่อหรือน าเสนอผลงานวิจัยใน
งานประชุมระดับนานาชาติอีกด้วย(Dent59_2.1_2_2.18)  

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

(Dent59_2.1_2_2.1) ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน(SEM) ที่ชั้น2  
(Dent59_2.1_2_2.2) ห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ที่ชั้น 2  
(Dent59_2.1_2_2.3) ห้องปฏิบัติการเครื่องมือทางทันตวัสดุศาสตร์ ที่ชั้น9  
(Dent59_2.1_2_2.4) ห้องปฏิบัติการชีววิทยาช่องปาก ที่ชั้น10  
(Dent59_2.1_2_2.5) ข้อมูลเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าระหว่างการท าวิจัย 
(Dent59_2.1_2_2.6) เอกสารการให้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างชิ้นงานทางงานวิจัย  
(Dent59_2.1_2_2.7) การจองใช้งานเครื่องมือวิจัยและการจองตารางการใช้พื้นที่และห้องวิจัย 
(Dent59_2.1_2_2.8) ห้องสมุดคณะฯ ชั้น 14   
(Dent59_2.1_2_2.9) การเชื่อมต่อฐานข้อมูลออนไลน์ที่หน้าเวปไซต์ของฝ่ายวิจัยคณะฯ 
(Dent59_2.1_2_2.10) ฐานข้อมูลออนไลน์กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ และทันตแพทย์เฉพาะทาง บนเวปไซด์

ส านักหอสมุดกลาง 
(Dent59_2.1_2_2.11) บุคลากรของคณะฯ ไปอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
(Dent59_2.1_2_2.12) คณะฯรับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ โดยคณะกรรมการความปลอดภัยทาง

ชีวภาพของสถาบัน 
(Dent59_2.1_2_2.13) ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ  
(Dent59_2.1_2_2.14) ระบบการจองการปฏิบัติการวิจัย 
(Dent59_2.1_2_2.15) การสาธิตการใช้อุปกรณ์วิจัย 
(Dent59_2.1_2_2.16) เผยแพร่ความรู้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่หน้าเวปงานวิจัยคณะฯ 
(Dent59_2.1_2_2.17) สรุปโครงการการขอจริยธรรมส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม 
(Dent59_2.1_2_2.18) สรุปโครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ และเอกสารประกอบ 
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3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2559 (ปีงบประมาณ 2560) คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณในการ
ท าวิจัย ประเภททุนรายได้คณะฯ (5% เงินรายได้คณะฯ) แผนงาน:ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ผลผลิต : 
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างสะสม องค์ความรู้ที่มีศักยภาพ งบเงินอุดหนุน จ านวน 604,800 บาท และเงินรายได้
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ในส่วนงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จ านวน 1,757,700 บาท 
รวมเป็น ส าหรับเป็นทุนอุดหนุนการท าวิจัย จ านวน 2,362,500 บาท (Dent59_2.1_3_3.1) มีการประกาศ
หลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณละ 2 รอบ (Dent59_2.1_3_3.2) 
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ส่งขอพิจารณาทุน จะผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยคณะทันต
แพทยศาสตร์  และถูกพิจารณากลั่นกรองและปรับแก้ ไขข้อ เสนอโครงการวิจัยอย่ าง เหมาะสม 
(Dent59_2.1_3_3.3) ในปีการศึกษา 2559 นี้ มีผู้สนใจส่งโครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัยประเภท
ทุนรายได้คณะฯ และได้รับพิจารณาให้ทุน  จ านวน 18   โครงการ เป็นเงินที่พิจารณาให้ทุนอุดหนุนการท าวิจัย 
ทั้งสิ้น 1,957,000 บาท (Dent59_2.1_3_3.4) 
 นอกจากนี้คณะฯ ยังมีทุนอุดหนุนงานวิจัย ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับปริญญาตรี 
เพ่ือสร้างและขยายโอกาสในการท าวิจัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งคณะฯ เล็งเห็นว่างานวิจัยนิสิตนั้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ใน
การเริ่มต้นพัฒนางานวิจัยและศักยภาพของนักวิจัยทั้งนิสิตและอาจารย์ผู้ควบคุมการท าวิจัยได้ ซึ่งอาจเกิดจาก
ก าหนดปัญหาวิจัยหัวข้อเล็กๆ สะสมองค์ความรู้ต่อยอดเป็นล าดับ เพ่ือขยายขนาดการแก้ปัญหาวิจัยในระดับที่
ใหญ่หรือกว้างขึ้น อันจะน าไปสู่การสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาสังคมในอนาคตต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Dent59_2.1_3_3.5) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
(Dent59_2.1_3_3.1) แผนงบประมาณฝ่ายวิจัย รายงานการประชุมกรรมการพัฒนางานวิจัยคณะฯ ครั้ง

ที่ 1 
(Dent59_2.1_3_3.2) ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาขอรับทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 
(Dent59_2.1_3_3.3) รายงานการประชุมพิจารณาทุนครั้งท่ี1 และ 2 
(Dent59_2.1_3_3.4) สรุปโครงการวิจัยที่ได้รับการพิจารราทุนอุดหนุนวิจัยของคณะฯ 
(Dent59_2.1_3_3.5) หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนวิจัยนิสิตทุกระดับชั้นและเอกสารประกอบ 
 

4. จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทย์ศาสตร์มีทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ส าหรับสนับสนุนการไปเสนอ
ผลงานวิจัยในต่างประเทศ พิจารณาโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาทุนไปเสนอผลงานของคณะฯ 
(Dent59_2.1_4_4.1) โดยจะพิจารณาจ านวนเงินให้ตามรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ใช้จริงและไม่เกินวงเงินที่
คณะฯก าหนด แต่ในเบื้องต้นจะสนับสนุนให้คณาจารย์ผู้ต้องการไปน าเสนอผลงานต่างประเทศ ยื่นเรื่องขอทุน
จากทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของมหาวิทยาลัยก่อน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอนุมัติวงเงินให้มากกว่า
ทางคณะฯ (Dent59_2.1_4_4.2) แต่ถ้าหากได้รับพิจารณาทุนไม่เต็มวงเงินตามประกาศมหาวิทยาลัยหรืองบ
ของมหาวิทยาลัยหมดลง จึงจะสามารถยื่นความจ านงขอรับทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของคณะฯ ทาง
คณะฯจะสมทบให้เพ่ิมเติมหรือพิจารณาให้ทุนสนับสนุนตามกรณีที่ผู้วิจัยยื่นขอ ในปีการศึกษา 2559 



32 

 

(ปีงบประมาณ 2560) มีคณาจารย์ยื่นข้อเสนอขอทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 8 ราย แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอขอทุนน าเสนอผลงานจากคณะฯ เนื่องจากผู้ที่ประสงค์ไปน าเสนอผลงาน ได้รับ
ทุนจากทางมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอทุกราย (Dent59_2.1_4_4.3) 
 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนทุนค่าลงทะเบียน แก่คณาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะไปเข้าร่วมการ
ประชุมและน าเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๕ 
ขององค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ระหว่าง วันพุธที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือสร้างและขยายโอกาสให้อาจารย์และนิสิตที่
ประสงค์น าเสนอผลงานในประเทศอีกด้วย (Dent59_2.1_4_4.4) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการสนับสนุนให้อาจารย์มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับทุนและช่องทางขอทุนตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ (ทุนมหาวิทยาลัย) เป็น
ประจ าทุกปีงบประมาณ ทางหน้าเวปไซด์งานวิจัยคณะฯ ส าหรับ ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ให้ความสนใจ
ยื่นขอรับทุน และได้รับทุนตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ของมหาวิทยาลัย จ านวน ...1... ราย (Dent59_2.1_4_4.5) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
(Dent59_2.1_4_4.1) หลักเกณฑ์การพิจารณาทุนน าเสนอผลงานของคณะฯ และกรรมการพิจารณาทุน

ไปเสนอผลงานของคณะฯ 
(Dent59_2.1_4_4.2) เกณฑ์การพิจารณารับทุนน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศของมหาวิทยาลัย 
(Dent59_2.1_4_4.3) สรุปรายการผู้ยื่นขอรับทุนน าเสนอผลงานวิจัย ของมหาวิทยาลัย 
(Dent59_2.1_4_4.4) รายงานประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่พิจารณาอนุมัติ

สนับสนุนค่าลงทะเบียนแก่คณาจารย์และนิสิตที่ไปร่วมงานประชุมวิชาการฯ 
(Dent59_2.1_4_4.5) การประชาสัมพันธ์ ประกาศรับทุนตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และ

สรุปรายชื่อผู้ยื่นขอรับทุน 
 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ โดยส่งรายชื่อเข้าร่วม
อบรมความรู้ที่สามารถน ามาเพ่ิมสมรรถนะในการท าวิจัย ดังนี้ 
 ส่งอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยส าหรับเตรียมเขียนขอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอ่ียมจิรกุล เข้าร่วมอบรมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ในโครงการแนว
ทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการวิจัย ในหัวข้อ"ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร" เมื่อ
วันที่ 29- 30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเคปราชา จังหวัดชลบุรี เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญา สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร แนวทางการจัดเตรียม การร่างค าขอรับสิทธิบัตร และแนวทางการสืบค้น
เอกสารข้อมูลสิทธิบัตรไทยและนานาชาติ (Dent59_2.1_5_5.1)    
 ส่งอาจารย์ จ านวน 4 ราย ได้แก่ 1.ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอ่ียมจิรกุล 2.ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ เอกวร
พจน์ 3.อ.ทพญ.ดร.สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล 4.อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ เข้าร่วมอบรมในโครงการศูนย์บริการและ
ให้ค าปรึกษาเพ่ือสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัย: คลินิกวิจัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการ: การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับสังคมศาสตร์ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป โดยอาจารย์ ดร.น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 
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22-23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม 
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเสริมทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่
ได้จากผลการวิจัยด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป (Dent59_2.1_5_5.2)   
 ส่งอาจารย์และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ จ านวน 
6 ราย ได้แก่ 1.ผศ.ทพ.สุวิทย์ วิมลจิตต์ 2.ผศ.ทพญ.ดร.ณปภา เอ่ียมจิรกุล 3.ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิ
กุล ดิดรอน 4.ผศ.ทพญ.ดร.ภัทรายุ แต่บรรพกุล 5.ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ์ จิ๋วพัฒนกุล แก้วมณี 6.อ.ทพ.วรชน 
ยุกตานนท์ เข้าร่วมอบรมโครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เรื่อง “การฝึกอบรมหลักจริยธรรมพ้ืนฐานและ
การทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” ในวันที่ 19 – 20  
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ 
ดร.สาโรช บัวศรี โดยวิทยากร จาก ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (Forum for Ethical 
Review Committee in Thailand : FERCIT) น าทีมบรรยายโดย ประธาน FERCIT (ศาสตราจารย์ แพทย์
หญิงธาดา สืบหลินวงศ์) เพ่ือเสริมทักษะในการท าวิจัยที่มีความเกี่ยวพันกับมนุษย์ และเพ่ิมพูนความรู้ทางการ
พิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัยให้เป็นปัจจุบัน (Dent59_2.1_5_5.3)   
 นอกจากนี้ยังมีการเชิดชูผลงานวิจัยดีเด่นของคณาจารย์ในคณะฯ ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัย เพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่นักวิจัยรุ่นน้อง ให้เกิดแรงผลักดันที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพ่ือสร้างชื่อเสียงแก่
ตนเองและหน่วยงาน (Dent59_2.1_5_5.4)     
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
(Dent59_2.1_5_5.1)   ข้อมูลอาจารย์เข้าร่วมโครงการแนวทางการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาฯ 
(Dent59_2.1_5_5.2)   ข้อมูลอาจารย์เข้าร่วมโครงการการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติฯ 
(Dent59_2.1_5_5.3)   ข้อมูลอาจารย์เข้าร่วมโครงการการฝึกอบรมหลักจริยธรรมพื้นฐานฯ 
(Dent59_2.1_5_5.4)   ข้อมูลเผยแพร่ผลงานวิจัยดีเด่นที่หน้าเวปไซด์งานวิจัย คณะฯ 
 

6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ  
    ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
 กลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้น มหาวิทยาลัยเป็นผู้วางกลไกในการด าเนินการ
ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนการด าเนินการในระดับคณะฯ จะมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้
ประสานงานวิจัยท าหน้าที่ประสานงานช่วยเหลือ ดูแลด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และในปีการศึกษา 2559 มีผู้ที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร 
จ านวน 1 รายได้แก่ ผศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์ จากผลงานการประดิษฐ์ “อุปกรณ์ควบคุมก ากับท่าทาง
การท างานและเก็บข้อมูลท่าทางการท างานไร้สาย” (Dent59_2.1_6_6.1) และมีผลงานยื่นขอจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาในปีการศึกษา 2559 จ านวน  4   ผลงาน (Dent59_2.1_6_6.2) 
 ทั้งนี้ยังได้ท าการสร้างส่วนเชื่อมโยง ที่หน้าเวปไซด์งานวิจัยไปยังหน้าเวปไซด์กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
(Dent59_2.1_6_6.3) เพ่ือเป็นช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงและการเพ่ิมพูนความรู้แก่คณาจารย์ที่สนใจ และ
ยังเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัยในปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับอนุญาติจากวิทยากร ผศ.
ดร.อัครวิทย์กาญจนโอภาษ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้สามารถเผยแพร่
เ พ่ือเกิดประโยชน์ทางการศึกษาได้  โดยผู้ สนใจสามารถสืบค้นเ พ่ือได้ทางหน้า เวปไซด์ งานวิจัย 
(Dent59_2.1_6_6.4) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
 รหัสเอกสาร  รายการเอกสารหลักฐาน 
(Dent59_2.1_6_6.1)  ผลงานที่ได้รับรองอนุสิทธิบัตร 
(Dent59_2.1_6_6.2)  สรุปผลงานที่ยื่นขอจดทรัพยืสินทางปัญญา 
(Dent59_2.1_6_6.3)  ส่วนเชื่อมโยงที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
(Dent59_2.1_6_6.4)  ข้อมูลความรู้เผยแพร่ไว้ส าหรับศึกษา ที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
 
 ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน จ านวน  3,270,583 บาท เป็นเงินสนับสนุนภายในหน่วยงาน จ านวน  2,959,750 บาท 
และเป็นเงินสนับสนุนภายนอกหน่วยงาน จ านวน  310,833  บาท โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ประจ าปีการศึกษา 2559 รวมทั้งสิ้น 49 คน (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คิดเป็นเงินทุนสนับสนุนฯ เท่ากับ 
66,747 บาท/คน เมื่อเทียบจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกสถาบัน กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน จึงคิดเป็น  1.85  คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 5 
 
ล าดับ

ที ่
รายการข้อมูลพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2555 

1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน(ปีการศึกษา 2559) 2,959,750 
2 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก (ปีการศึกษา 2559) 310,833 
3 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัประจ า (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 49 
4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองสร้างสรรค์ ต่อ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 66,747 

 
รายการหลักฐาน 
ตาราง 1 สรุปข้อมูลเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ภาคในและภายนอกคณะทันตแพทยศาสตร์  ปี

การศึกษา พ.ศ. 2559 

ที ่ ชื่อผู้รับทุน ชื่องานวิจัยท่ีได้รับทุน แหล่งทุน 

จ านวนเงิน
สนับสนุน (บาท) ระยะเวลาการ

รับทุน  
รหัสเอกสาร 

ภายใน ภายนอก 

1 

อ.ทพญ.ชืน่ชีวิต ทองศริิ 65% 
รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรี
สิน 15% 
อ.ทพญ.จามรี เสมา 10% 
อ.ทพญ.รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
10% 

การศกึษาลักษณะพื้นที่ผิวของ
เชื้อจลุินทรีย์และคราบจุลนิทรีย์บน
ฟันเมือ่สัมผัส กับน้ ามันที่ใช้ในการ
ท าออยล์พูลล่ิง 600/2559 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
150,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560  

Dent59_2_2.2_1 

2 

อ.ทพญ.ดร.มะล ิพลานุเวช 
100% 

ความแข็งแรงและความสวยงามของ
สารยึดติดในครอบฟันและฟนัหลัก
ชนิดเซรามิก 602/2559 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
180,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560  

Dent59_2_2.2_2 

3 

อ.ทพญ.ดร.มานสิา ศรีชลเพ็ชร์ 
100% 

ผลของนมผึ้งตอ่การแสดงออกของ
ยีนในกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเย่ือ
ปริทันต์ในสภาวะจ าลองการหลุด
ของฟันออกจากเบ้า 598/2559 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
140,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

Dent59_2_2.2_3 

4 

อ.ทพญ.จามร ีเสมา 55% 
อ.ทพญ.ชืน่ชีวิต ทองศริิ 30% 
รศ.ทพญ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่า
ศรีสิน 15% 

ผลของแปรงสีฟันอัลตราโซนกิตอ่
สภาวะปรทิันตแ์ละระดับของพอร์ไฟ
โรโมแนส จินจิวาลิส ในผู้ป่วย
ปริทันตอกัเสบเรื้อรัง 599/2559 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
170,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

Dent59_2_2.2_4 
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5 

อ.ทพญ.ดร.สิริลกัษณ ์ตีรณธนา
กุล 70% 
นายศิริพงษ์ ตั้งประเสรฐิกิจ 
30% 

ผลของการกระตุ้นทีแอลอาร ์2,3,4 
ต่อความสามารถในการกลายเป็น
เซลล์สร้างเนื้อเย่ือแข็งของเซลล์เอ็น
ยึดปริทันตข์องมนุษย์ 595/2559 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
155,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

Dent59_2_2.2_5 

6 

ผศ.ทพญ.ดร.ปรมาภรณ ์จิ๋วพัฒ
นกุล แกว้มณี 50%  
รศ.ดร.เบญจมาส วงศ์สตัยนนท์ 
50% (บุคคลภายนอก) 

การห่อหุ้มสารต้านเชื้อก่อโรคในชอ่ง
ปากโมโนเอซิลกลเีซอรอลดว้ย
อนุภาคนาโนโพลีเมอร ์596/2559 
งบประมาณท้ังโครงการเท่ากับ 185,000 
บาท แบ่งสัดส่วนกับผู้ร่วมโครงการภายนอก
แล้ว เหลือเท่ากับ 92,500 บาท 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

               
92,500  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

Dent59_2_2.2_6 

7 

อ.ทพญ.อุษณีย์ ปึงไพบูลย์ 
90% 
อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ 10% 

รอยซึมลึกบริเวณรอยต่อระหว่าง
รากเทียมและหลักยึดของหลกัยึด
แบบเหวี่ยงที่มีส่วนโยงภายในเป็น
โลหะ 3 ชนิด 597/2559  

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
165,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

Dent59_2_2.2_7 

8 

ผศ.ทพญ.ดร.ณปภาเอี่ยมจริกุล 
50%  
ผศ.ทพญ.ดร.ปิยะนารถ เอกวร
พจน์ 50% 

ผลของการเติมสารประกอบเงินตอ่
คุณสมบัติทางกลและการศึกษา
ความเป็นพิษตอ่เซลลข์องวัสดุเสริม
ฐานฟนัเทียมแบบนุ่มชนิดอะคริลกิ 
601/2559 

รายได้
มหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ 
2559  

             
185,000  

  สิงหาคม 2559 ถึง 
กรกฎาคม 2560 

Dent59_2_2.2_8 

9 

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน 50% 
อ.ทพญ.จารุมา ศกัดิ์ดี 50% 

ระยะเวลาท างาน และระยะเวลาก่อ
ตัวของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่
ผสมโมโนแคลเซียมซิลิเกตเมือ่ใช้
เป็นวัสดุบูรณะทางเลอืกที่อาจมกีาร
สัมผัสกับน้ าลาย 268/2560 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

50,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_9 

10 

อ.ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี 100% การศกึษาในห้องปฏิบัตกิารของการ
ก าจัดชัน้สเมียร์บนผิวคลองรากฟนั
ของเลเซอรE์r,Cr:YSGG 266/2560 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

100,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_10 

11 

ผศ.ทพ.สุวทิย์ วิมลจิตต์ 100% ผลของสารสกัดเมล็ดองุน่ต่อชัน้
ไฮบริดของสารยึดตดิกับเนื้อฟนัที่
ผ่านการฟอกสีฟันภายใน 
272/2560 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

40,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_11 

12 

ผศ.ทพญ.ชินาลัย ปิยะชน 50% 
อ.ทพญ.จารุมา ศกัดิ์ดี 50% 

ผลของเลเซอร์พลังงานต่ าต่อเซล์
สร้างกระดกูจากกระดกูเบ้าฟนั
มนุษย์ 267/2560 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

140,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_12 

13 

อ.ทพญ.จารุมา ศักดิ์ดี 100% ความเข้ากนัได้ทางชีวภาพและการ
ยึดติดของเซลล์สร้างกระดูกบน
พื้นผิวของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์
ที่มีโมโนแคลเซียมซิลิเกตผสม 
265/2560 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

150,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_13 

14 

ผศ.ทพญ.นงลกัษณ ์สมบุญ
ธรรม 35% 
ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์
วุฒิกุล ดิดรอน 30%  
ทพ. วรุฒ ทองเกิด (นิสิตปริญญา
โท) 20% ผศ.ธนากร วาสนาเพียร
พงศ์ (คณะวิทยาศาสตร์ จุฬา) 
15% 

การศกึษาความต้านทานตอ่การ
แตกหักของไทวิงส ์ความต้านทาน
ต่อแรงเสียดทาน และ ความแข็งแรง
พันธะเฉือนของศรนีครนิทรวิโรฒ
แบรกเก็ตจัดฟันชนิดอลูมนิัม
ออกไซด์เซรามกิ 269/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 180,000 บาท 
แบ่งสัดส่วนกับผู้ร่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลอื
เท่ากับ 117,000 บาท 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

117,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_14 
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15 

ผศ.ทพญ.ดร.ภทัรายุ แต่บรรพ
กุล 50% 
อ.ทพญ.ดร.พิมพ์พร  จิรเวช
วงศ์สกุล 50%  

การแสดงออกของเล็ท-7 ไมโครอาร์
เอ็นเอในเซลล์ตน้ก าเนิดจากเนือ้เย่ือ
โพรงประสาทฟนั 270/2560 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

180,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_15 

16 

อ.ทพญ.สินีภทัร ตลึงจิตร 30% 
ผศ.ทพญ.ดร.ภทัรายุ แต่บรรพ
กุล 30% อ.ทพญ.ดร.พิมพ์พร  
จิรเวชวงศ์สกุล 30%  
ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล า
อุบล 5% รศ.ทพ.ดร.สรสัณห์ 
รังสิยานนท์ 5% 

การแสดงออกของคาเทปซินและตวั
ยับย้ังโปรติเอสในรอยโรคไลเคนพ
ลานัสในชอ่งปากเมื่อตรวจด้วยวิธอีิมู
โนฮิสโตเคม ี271/2560 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

180,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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อ.ทพญ.กลุนนัทน ์ด ารงวุฒิ 
100% 

การศกึษาประสทิธิภาพการใชน้้ ายา
ล้างคลองรากฟันร่วมกับระบบอัลต
ร้าโซนกิส์แบบไร้แรงตอ่การก าจัด
วัสดุอุดภายในคลองรากฟัน 
291/2560 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

67,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ทพ.ดร.ณฐัวุธ แกว้สุทธา 
60% 
ผศ.ทพญ.ขวัญชนก อยู่เจรญิ 
40% 

การศกึษาประสทิธิภาพของแปรงสี
ฟันสามหัวในการก าจัดคราบ
จุลินทรีย์ในเดก็อายุ 4-5ปี ในเขต
กรุงเทพมหานคร 292/2560 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

40,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ทพ.น.ท. พลพิทยา  วรชาต ิ
80 % 
ทพญ.อารยา ธารีจารุ (นิสิต
หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน) 20% 

การศกึษาการเปลี่ยนแปลงความยาว
ของรากฟนัหน้าตัดในผู้ป่วยจัดฟัน 
ชนิดติดแนน่ 293/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 25,000 บาท แบ่ง
สัดส่วนกบัผูร้่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลือ
เท่ากับ 20,000 บาท 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

20,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ดร.ทพญ.มานิสา ศรีชล
เพ็ชร์ 100% 

ผลของนมผึ้งตอ่การแสดงออกของ
ยีนของเอนไซมท์ี่ปรับแต่งคอลลา
เจนในเซลล์ไฟโบรบลาสท์เอ็นยึดปริ
ทันต์ในสภาวะจ าลองการหลดุของ
ฟันออกจากเบ้า 294/2560 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

100,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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อ.ทพ.นพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่น
สุนทร 70% 
ผศ.ทพญ.ดร.ภทัรายุ แต่บรรพ
กุล 15 % 
ทพญ.ภณพร สุขอาจ (นิสิต
หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน) 15% 

การศกึษาปัจจัยทีม่ีผลต่อคณุภาพ
ของรากเทียมภายหลังการผ่าตัดยก
พื้นไซนัสด้วยเทคนิคสิ่วตอกกระดกู
ปราศจากการเสรมิกระดกู 
295/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 65,000 บาท แบ่ง
สัดส่วนกบัผูร้่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลือ
เท่ากับ 55,250 บาท 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

55,250   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ทพญ.นงลกัษณ ์สมบุญ
ธรรม 50% 
อ.ทพญ.พิชญา ไชยรักษ์ 35% 
ทพ.วสวัตต์ ปราณีโชติรส (นิสิต
หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน) 15% 

ความถกูต้องของแบบจ าลองดจิิทัลที่
ได้จากเครื่องสแกนในชอ่งปาก 
เปรียบเทียบกับแบบจ าลอง
ปลาสเตอร ์296/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 100,000 บาท 
แบ่งสัดส่วนกับผู้ร่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลอื
เท่ากับ 85,000 บาท 

รายได้คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ 
2560 

85,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ทพ.สุวทิย์ วิมลจิตต์ 100% ผลของการเปลี่ยนแปลงอตัราส่วน
น้ าต่อผงในวัสดแุคลเซียมซิลิเกต
ซีเมนต์สองชนดิต่อความแนบสนทิ
และความสามารถในการเกิดอะพา
ไทต์ 297/2560 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

120,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 

Dent59_2_2.2_23 
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ผศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หล า
อุบล 50% 
รศ.ทญ.ดร.อรนาฏ มาตังคสมบัติ 
(บุคคลภายนอก) 30% 
ผศ.ดร.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม 
(บุคคลภายนอก)10% 
อ.ทพญ.สินีภทัร์ ตลึงจติร 10% 

การศกึษาผลของวุ้นชุ่มปากต่อชนิด
ของเชือ้ราแคนดิดาในผู้ป่วยมะเร็ง
ศีรษะและคอหลังจบรังสีรกัษาที่มี
อาการปากแห้ง 298/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 190,000 บาท 
แบ่งสัดส่วนกับผู้ร่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลอื
เท่ากับ 114,000 บาท 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร ์
ปีงบประมาณ2560 

114,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ทพ.เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก 
40% 
รศ.ทพญ.ดร.อรพินธ ์อัจฉรานุ
กูล 40% 
ทพญ.ภัทริน ธนังสถิร(นิสิต
หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน) 20% 

การประเมนิเชิงปริมาณของวิธีการที่
เหมาะสมในการปรับสภาพผิว
เคลือบฟันดว้ยกรดต่อคุณสมบัติการ
ซึมผ่านได้ของผิวเคลอืบฟันภายหลัง
การทาฟลูออไรด์วานิช 299/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 130,000 บาท 
แบ่งสัดส่วนกับผู้ร่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลอื
เท่ากับ 104,000 บาท 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

104,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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ผศ.ทพญ.ดร.กมลภทัร จรรยา
ประเสรฐิ 60% 
ผศ.ดร.อนรรฆ ขนัธะชวนะ 
30% 
ทพญ.พิชามญชุ์ ไตรบ ารุงสุข (นิสิต
หลักสูตรทันตแพทย์ประจ าบ้าน
สาขาทันตกรรมจัดฟัน) 10% 

การศกึษาผลกระทบของการยิง
อนุภาคแบบละเอียดตอ่การต้านทาน
แรงเสียดทานในช่องแบรก็เกตโลหะ
เหล็กกล้าไร้สนมิและแบรก็เกตเซรา
มิก 300/2560 
งบประมาณทัง้โครงการเท่ากับ 100,000 บาท 
แบ่งสัดส่วนกับผู้ร่วมโครงการภายนอกแล้ว เหลอื
เท่ากับ 60,000 บาท 

รายได้ โรงพยาบาล 
ทันตกรรม  
คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ2560 

60,000   มิถุนายน 2560 
ถึง พฤษภาคม 
2561 
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1. ศ.ทพ.ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค์ 
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 2.
นางสาวเพชรรัตน์ ไกรวพนัธ ์
(มหาวิทยาลัยมหิดล)  
3.นางสาวกนิษฐา กิจสมาน
มิตร (มหาวทิยาลัยมหิดล)  
4. รศ.ดร.ทพญ.อรพินทร์ 
อัจฉรานุกูล ภาควิชาโอษฐ
วิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มศว 
5.นายสิทธิชัย วนจนัทรารกัษ์ 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่X 

 โครงการ: การศึกษาคุณสมบัติของ
ใยประสาทในฟันมนุษย์และ
การศกึษาทางคลนิิกผลการใช้วิธี
อออนโตโฟรีซีสให้เนื้อเย่ือในโพรง
ฟันชา ระยะเวลา 3 ปี  สกว. สญัญา
เลขที ่BRG5980007งบประมาณท้ัง
โครงการ ได้รับสนับสนุนเท่ากับ 1,730,000 
บาท/3ปี ผู้ร่วมโครงการ 5  ราย คิดเป็น 
รายละ 115,333 บาท ต่อคน/ปี  

ทุนวจิัย สกว . 
ทุนองค์ความรู้
ใหม่ที่เป็น
พื้นฐานต่อการ
พัฒนา 

  115,333 15 มิถุนายน 
2559 ถึง 14 
มิถุนายน 2562 
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อ.ดร.พฒันพงส ์จาติเกต ุ โครงการ ความเท่าเทียมทางสขุภาพ
ช่องปาก:ส ารวจการเข้าถึงแปรงสีฟัน
และยาสีฟันส าหรับเด็กในประเทศ
ไทย 60-0B-0001 

โครงการ"เด็กเล็ก
ฟันดี วิถี SELF 
CARE" ของ สสส 

  195,500 1 มิถุนายน 2560 
ถึง 30 กนัยายน 
2560 

Dent59_2_2.2_28 

เงินทุนวิจัยหรือที่คณะฯได้รบัจากแหลง่ทุนภายใน เท่ากับ       2,959,750  บาท   

เงินทุนวิจัยหรือที่คณะฯได้รบัจากแหลง่ทุนภายนอก เท่ากับ          310,833 บาท   

รวมเงินทุนวิจัยที่คณะฯได้รับในปีการศึกษา 2559 เท่ากบั        3,270,583            บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า เท่ากับ            66,747            บาท 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก าหนดคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน 

คะแนนที่ได้ เท่ากบั 
  
             1.85            คะแนน 
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หมายเหตุ : 
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 าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ 

180,000.00 บาท/คน 3,270,583 49.50 66,072.38 ✘ 1.84   
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์  
การคิดรอบปี : ปีปฏิทิน 
 
ผลการด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา  2559  คณะทันตแพทยศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ านับรวมที่ลาศึกษาต่อ จ านวน 
65  คน โดยมีผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์รวม 25 ชิ้น คิดเป็นร้อยละของ 31.69 งานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ตามเกณฑ์ มีค่าเท่ากับ 2.64 คะแนน  
 
ข้อมูลประกอบการค านวณผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 
 

ล าดับที ่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

 
ค่าน้ าหนัก 

จ านวน
ชิ้นงานใน

ปี
การศึกษา 

2559 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าและนกัวจิัยประจ าทั้งหมด (คน) 65  
  - จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  (คน) 65  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบิัติงานจรงิ  (คน) 49  
 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ  (คน) 16  
2 บทความวจิัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ
(ชิ้นงาน) 

0.2 
  

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.2   

3 - บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนบัแต่วันทีอ่อกประกาศ 

(ชิ้นงาน) 
0.4 

1 0.4 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ 
กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออกประกาศ 

0.4   

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธบัตร 0.4 1 0.4 
 
4 

- บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 

(ชิ้นงาน) 
0.6 

  

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
 
 

0.6   

5 - บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน 
Beall’s list) 

(ชิ้นงาน) 
0.8 

  

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอ

0.8   
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ล าดับที ่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวจิัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

 
ค่าน้ าหนัก 

จ านวน
ชิ้นงานใน

ปี
การศึกษา 

2559 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 
(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall’s list) 
- บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 12 9.6 

- บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.8 4 3.2 

6 - บทความวิจยัฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
ที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

(ชิ้นงาน) 
1.0 

5 5 

 - บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

1.0   

 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1.0   
 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการแล้ว 
1.0   

 - ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.0   
 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม ่และได้รับการจดทะเบียน 1.0   
 - ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.0   
 - หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 1.0 2 2 
 - งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ 1.0   
 - ต าราที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ 
1.0   

 - หนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ 

1.0   

 - งานแปลที่ผ่านการพจิารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการ 

1.0   

   25 20.60 

 
รายการหลักฐาน :  
2.3.1  รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  ปีการศึกษา 2559 
  -  รายชื่อของอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด  ปีการศึกษา 2559 (Dent59_2.3_0) 
 
5.2  รายช่ือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยในปี 2559 

ล าดับที ่

ชื่อบทความวิจยัฉบับสมบูรณ ์
(Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงานและผู้
ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-
เดือน-ปีสถานที/่จังหวดั/

ประเทศที่จัด หรือชื่อวารสาร 
วันเดือนปีที่เผยแพร ่

ฐานข้อมูล รหัสเอกสาร 

1 อุปกรณ์ควบคุมก ากับท่าทาง
การท างานและเก็บข้อมูล
ท่าทางการท างานไร้สาย 

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

อนุสิทธิบัตร Dent59_2_2.3_1 
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2 Teeth Segmentation from 
Dental X-ray Image by 
Template Matching  

Arisa Poonsri 
Theekapun 
Charoenpong Napapa 
Aimjirakul 
Chamaiporn Sukjamsri 

The 2016 Biomedical 
Engineering International 
Conference (BMEiCON-2016) 

Proceeding 
International 
Conference 

Dent59_2_2.3_2 

3 การใช้อุปกรณ์ควบคุมก ากับ
ท่าทางการท างานและเก็บ
ข้อมูลท่าทางการท างานแบบไร้
สายเพื่อปรับทา่ทางการท างาน
ในนักศึกษาทันตแพทย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พรสวรรค์ ธนธรวงศ ์
อรศรี ชุติเนตร 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
57 - 70  ปีพ.ศ. : 25-59 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1  

Dent59_2_2.3_3 

4 ประสิทธิภาพในการใช้แปรงสี
ฟันหน้าตัดตรงและหน้าตัดซิก
แซก 

อรศรี ก าจรฤทธิ ์ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 
11 - 25  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_4 

5 Micro-computed 
tomographic assessment 
on marginal adaptation to 
dentin of biodentine and 
MTA in blood 
contaminated furcation 
repair 

Rangsit 
Makarukpinyo  
Chootima 
Ratisoontorn 

วารสารทันตแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Vol 
39, No 1 (2016) January-
April 2016 33-42 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_5 

6 ผลของโปรแกรมการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแล
อนามัยช่องปากของวัยรุ่น
ตอนต้น 

ณัฐวุธ แก้วสทุธา  
อังศินันท์ อินทรก าแหง  
พัชรี ดวงจันทร ์

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัย
และพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์) ปีที่ 8 ฉบับที่ 
15 มกราคม-มิถุนายน 2559 
หน้า 43-57 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_6 

7 การศึกษาเปรียบเทียบ
ภาพถา่ยใบหน้ากอ่นและหลัง
การจัดฟันร่วมกับการถอนฟัน
กรามน้อยซ่ีที ่1 ในผู้ป่วยที่มี
โครงสร้างใบหน้าประเภทที่ 1 

พลพิทยา วรชาต ิ
พิชญา ไชยรักษ ์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
35 - 44  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_7 

8 ผลของการประเมินตนเองของ
นิสิตทันตแพทย์ต่อ
ประสบการณ์การท างานชุมชน
ในคลินิกทันตกรรมชุมชนโดย
ใช้แบบสะท้อนความคิด 

ณัฐวุธ แก้วสทุธา 
เสรีนา สิรรตัน์ สกุลณะ
มรรคา 
กิตติธชั มงคลศิวะ 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
45 - 56  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_8 
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9 การจัดการทางทันตกรรมใน
ผู้ป่วยออทิสติกสเปคตรัม 

 วรชน ยุกตานนท ์  วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
98 - 109  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_9 

10 การรักษาการสบฟันหน้าเปิด
จากโรคข้อตอ่เสื่อมโดยเฝือก
สบฟันและการจัดฟัน: รายงาน
ผู้ป่วย 

พลพิทยา วรชาต ิ
เพ็ญประภา วัฒนสขุชยั 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 
89-103  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_10 

11 ความแข็งแรงพันธะผลกัออก
ของกลาสไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่
มีโมโนแคลเซียมซิลิเกตผสม 

ลัดดา เกียรติปานอภกิุล 
ปุณณมา ศิริพันธ์โนน 
จารุมา ศักดิ์ด ี

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
24 - 34  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_11 

12  แรงต้านทานการแตกหกัของ
ฟันที่มีคลองรากฟันผายดว้ย
การบูรณะเดือยและแกนฟัน
ต่างชนิดกัน 

ณปภา เอี่ยมจิรกุล 
จารุพัฒน์ จุลแดง 
อมรเทพ วัชรางกูร 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
71 - 84  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_12 

13 ความสามารถในการปิดผนึก
และความแนบสนิทของกลาส
ไอโอโนเมอร์ซีเมนต์ที่ผสมโมโน
แคลเซียมซิลิเกตเมื่อใช้เป็น
วัสดุซ่อมรอยทะลุในบริเวณ
ง่ามรากฟัน 

บุณยนุช บุรพัฒน ์
ปุณณมา ศิริพันธ์โนน 
จารุมา ศักดิ์ด ี

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 
26 - 38  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_13 

14 โฟโตไดนามิคเทอราปีเพื่อการ
รักษาทางปริทันต ์

ภัทราพร อัครทิวา 
รุ่งทิวา ศรีสุวรรณฑา 
ณรงค์ศักดิ์ เหลา่ศรีสิน 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 
39 - 64  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_14 

15 Serological Profiles of 
Hepatitis B Virus Infection 
among Pre-Clinical Dental 
Students at a University in 
Thailand 

Vacharotayangul P. 
Taebunpakul, P.  
Klawsirirojana, S. 

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์  ปีที่ 
: 66  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 60-
69  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_15 
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16 การศึกษาการหกัและ
ข้อบกพร่องพื้นผวิของ
เครื่องมือตะไบที่หมุนด้วย
เครื่องกลชนิดเรซิพรอค
ภายหลังการใช้ในคลองรากฟัน
ตรง 

ดวงดาว พลอยประดษิฐ์   
สรสัณห์ รงัสิยานนท์  
กนกพร สุขยานันท ์

วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
85 - 97  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_16 

17 ผลของคลอเฮกซิดีนต่อการ
แสดงออกของยีนและการ
กระตุ้นการท างานของเอนไซม์
เอ็มเอ็มพี-2 ในเซลล์เอ็นยึดปริ
ทันต์ของมนุษย ์

สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 
12-23  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวจิัย
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_17 

18 ผลกระทบของการกัดฟัน ฟ้าใส ภู่เกียรต ิ วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีที่ : 9  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 
65-76  ปีพ.ศ. : 2559 

บทความวิชาการ
ตีพิมพ์ TCI กลุ่ม 1 

Dent59_2_2.3_18 

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

Dalodom S, Lam-
Ubol A, 
Jeanmaneechotechai 
S, Takamfoo L, 
Intachai W, 
Duangchada K, 
Hongsachum B, 
Kanjanatiwat P, 
Vacharotayangul P, 
Trachootham D. 

Geriatr Nurs. 2016 Mar-
Apr;37(2):101-9. doi: 
10.1016/j.gerinurse.2015.10.
014. Epub 2015 Nov 26. 

วารสารทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติที ่
ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  

Dent59_2_2.3_19 

20 Anti-Inflammation of N-
Benzyl-4-
Bromobenzamide in 
LipopolysaccharideInduce
d Human Gingival 
Fibroblasts  

Nuntana Aroonrerk   
Nattisa Niyomtham   
Boon-ek 
Yingyoungnarongkul  

 
 Med Princ Pract 
2016;25:130–136  

วารสารทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติที ่
ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  

Dent59_2_2.3_20 

21 Effects of conducting 
media and gender on an 
electric pulp test. 

Chunhacheevachalo
ke E,  
Ajcharanukul O 

nt Endod J. 2016 
Mar;49(3):237-44. doi: 
10.1111/iej.12446. Epub 
2015 Mar 24. 

วารสารทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติที ่
ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  

Dent59_2_2.3_21 

22 Effect of cavity depth on 
dentine sensitivity in man 

Sitthichai 
Wanachantararaka,  
Orapin Ajcharanukul,  
Noppakun 
Vongsavanc 

Archives of Oral Biology 
Volume 66, June 2016, 
Pages 120–128 

วารสารทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติที ่
ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ.  

Dent59_2_2.3_22 
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23 Association of tongue 
pressure with masticatory 
performance and dental 
conditions in Japanese 
children 

Maika Ichikawa, Yuko 
Fujita, Ayako 
Hamaguchi,Wichida 
Chaweewannakorn, 
Kenshi Maki 

Pediatric Dental Journal 
Volume 26, Issue 2, August 
2016, Pages 51-59 

sciencedirect Dent59_2_2.3_23 

24 การยศาสตร์ทางทันตกรรม. พรสวรรค์ ธนธรวงศ ์ พิมพ์ที่.กรุงเทพฯ :  ก.พล(1996), 
2557.  116 หน้า.   

หนังสือ Dent59_2_2.3_24 

25 ต ารายาระงับปวดในทางทันตก
รรม . กรุงเทพฯ : คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ, 2558. [4], 
100 หน้า ;  26 ซม.  

  พิมพ์ที่. กรุงเทพฯ : คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนค
รินทรวิโรฒ, 2558. [4], 100 
หน้า ;  26 ซม.  

หนังสือ  Dent59_2_2.3_25 

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวจิัย เท่ากับ 20.6 

ร้อยละของผลรวมถว่งน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจยั เท่ากับ 31.69 

คะแนนที่ได้ เท่ากับ 2.64 
Beall’s List 2016  https://web.archive.org/web/20161222020349/https://scholarlyoa.com/publishers/ 

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม1-3 http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php 

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

http://www.kpru.ac.th/personnel/pdf/p2/p2-01.pdf 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1 จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
ผลการด าเนินการ 

1.1 ความสอดคล้องกับความต้องการสังคม 

จากนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเฉพาะด้านกระจายโอกาส และ
ส่งเสริมการศึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ท้องถิ่น ประชาชน ทั้งในเมืองและชนบทนั้น หน่วยบริการ
วิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริการวิชาการฯประจ าปี ที่สอดคล้องกับความต้องกา ร
สังคม  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1.1 การตอบสนองความต้องการของชุมชนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบตามภารกิจ 
จากภารกิจความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดนครนายก คณะทันตแพทย์น า

เอกสาร "ข้อมูลพ้ืนฐานความต้องการของชุมชน ในพ้ืนที่เป้าหมาย ปี 2556 อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
และ อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว” โดย อาจารย์สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน 
(โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 
ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวักกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) พบว่าปัญหาพ้ืนฐาน
และความต้องการของชุมชนทางด้านสุขภาพ อ าเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นั้น มีผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือ
ตัวเองไม่ได้ ร้อยละ 95.28 และยังคงมีประชาชนมีอาการปวดฟันถึง ร้อยละ 32.57 (dent_59_3_1.1.1_1 
เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 
กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) มา
วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ยังขาดความรู้ด้ าน
การส่งเสริมทันตสุขภาพ ทางคณะฯ จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพเพ่ือแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแก่
ประชาชนในพื้นท่ี 

นอกจากกิจกรรมในที่กล่าวมาข้างต้น คณะฯ ยังได้ประสานงานสอบถามความต้องการกับผู้น าองค์กร
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ แก้ไขปัญหาเชิงบูรณา
การแก่ประชาชน การคัดกรองโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากผู้สูงอายุ และออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในชุมชน
วังปลาจีด อ าเภอเมือง จั งหวัดนครนายก รายละเอียดดังเอกสารภาพถ่ายการประชุมกลุ่มย่อย
(dent_59_3_1.1.1_2)  การด าเนินกิจกรรมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระ
บาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ชุมชนวังปลาจีด อ.เมือง จ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 9-
10 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 518 คน(dent_59_3_1.1.1_3) 
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- โครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะและการพัฒนาพระสงฆ์ต้นแบบ
ภายใต้นโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1 ณ วัดพรหมมณี อ.
เมือง จ.นครนายก โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 50 คน 

1.1.2 การตอบสนองความต้องการของชุมชนหรือหน่วยงานตามค าร้องขอรับการสนับสนุน 
จากนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการให้บริการวิชาการสู่ชุมชน คณะฯ ได้ด าเนินการร่วมกับ

หน่วยงานต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง และด้วยการให้บริการวิชาการมาอย่างยาวนานจนเกิดความเชื่อใจในเชิง
ประจักษ์แก่หน่วยงานภายนอกทั่วไป จึงได้ด าเนินโครงการให้ความรู้ควบคู่กับการให้บริการด้านทันตสาธรณสุข 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระ
บาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ชุมชนวัดอุทยานธรรมดงยา อ.ศิลาอาด จ.ศรีสะเกษ 
ตั้งแต่วันที่ 21-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 726 คน (dent_59_3_1.1.2_1) 
(หนังสือขอรับการสนับสนุนและรายงานโครงการ) 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระ
บาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตั้งแต่วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 1,173 คน 
(dent_59_3_1.1.2_2) (หนังสือขอรับการสนับสนุนและรายงานโครงการ) 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระ
บาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ชุมชนวัดโฉมศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ 
21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 877 คน 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระ
บาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ชุมชนโรงเรียนบ้านแกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่
วันที่ 26-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 622 คน (dent_59_3_1.1.2_3) (หนังสือ
ขอรับการสนับสนุนและรายงานโครงการ) 

1.1.3 การตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาสังคม 
  จากสภาพปัญหาทางทันตกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนเมือง ทางคณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้

วิเคราะห์สภาพปัญหา และด าเนินส ารวจสภาพความต้องการของบริเวณชุมชนเมืองใกล้ที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
โดยได้ริเริ่มการบริการวิชาการสู่ชุมชนในลักษณะการให้ความรู้ด้านทันตกรรมป้องกัน โดยเฉพาะกับเด็กและ
เยาวชน  และได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้จากการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินโครงการในแต่ละปี คณะทันตแพทยศาสตร์ในน ามาวิเคราะห์สภาพความต้องการของชุมชนที่ได้
ให้บริการวิชาการทุกครั้ง ซึ่งในปีที่ผ่านมา (dent_59_3_1.1.3_1) (แบบสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของ
ประชาชนในการมารับการรักษาทางทันตกรรมในปี 2559) แสดงให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายในชุมชนที่เข้าไป
ด าเนินการให้ความรู้ทางทันตกรรมนั้น ยังเป็นเพียงส่วนน้อย กล่าวได้ว่าชุมชนยังมีความต้องการให้เดิน
โครงการในลักษณะเดิมต่อไป ดังนั้นคณะทันตแพทยศาสตร์จึงได้ด าเนินโครงการให้ความรู้ทางทันตกรรมและ
ตรวจพิเคราะห์โรคทางช่องปากแก่นักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่ รอบ ๆ ริมคลองแสนแสบ และ/หรือในเขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังที่เคยท ามา 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

                                                 
1 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะที่ท าการสอนสายวิทยาศาสตร์สุขภาพกับคณะสังคมศาสตร์  
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- การให้บริการด้านทันตกรรมกับผู้รับบริการซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (ประสานมิตร) (โครงการวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค. 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9) ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 
635 คน (dent_59_3_1.1.3_2) 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรมป้องกัน และตรวจสุขภาพช่องปาก (โครงการหน่วย
ทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 
ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศิกายน พ.ศ. 2559 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 2,021 คน  

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรมป้องกัน (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ ชุมชนโรงเรียนวัดธาตุทอง โรงเรียนสวัสดี โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม และ
โรงเรียนสุเหร่าบ้านดอน ในวันที่ 20 และ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 748 คน 

- การให้บริการด้านทันตกรรมกับผู้รับบริการซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (ประสานมิตร) (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการ
บริการจ านวน 629 คน (dent_59_3_1.1.3_3) 

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรมป้องกัน (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการจ านวน 1,617 คน  

- การด าเนินโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระ
บาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โดยมีผู้รับการบริการขูด
หินปูน จ านวน 39 คน  

1.2 มีก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะอนุมัติ 
     คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนงานโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม ดังต่อไปนี้ 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการบริการวิชาการ 
1. ความพึงพอใจของผู้มารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
2. ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3. เกิดกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในขบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน

อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
4. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างน้อย 100 บาทต่อคน 

รายละเอียดแสดงดังแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2560 ซ่ึงแผนงานดังกล่าว
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมกรรมการคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559  ในวันที่ 10 ต.ค. 2559  
(dent_59_3_1.2_1 แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560 เพ่ือให้คณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติ ) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

1.1 ความสอดคล้องกับความ
ต้องการสังคม 

  

Dent_59_3_1.1.1_1 
เอกสารประกอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสู่
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 26-28 กรกฎาคม 2556 ณ รอยัลริเวอแควร์ รี
สอร์ท แอนด์สปา จังหวดักาญจนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

Dent_58_3_1.1.1_2 ภาพถ่ายการประชุมกลุ่มย่อย ชุมชนวังปลาจีด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครนายก เพื่อศึกษาสภาพความต้องการของชุมชน 

Dent_59_3_1.1.1_3 
รายงานการด าเนินโครงการให้บรกิารทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมดจ็พระเจ้าอยู่หัว) ณ ชุมชนวังปลาจดี อ.เมือง จ.
นครนายก  

Dent_59_3_1.1.2_1 
รายงานโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ ชุมชนวัดอุทยานธรรมดง
ยา อ.ศิลาอาด จ.ศรีสะเกษ 

Dent_59_3_1.1.2_2 
รายงานโครงการให้บริการทันตกรรม (โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ แขวงสะหวันนะเขต 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

Dent_59_3_1.1.2_3 

หนังสือขอรับการสนับสนุนและรายงานโครงการให้บริการทันตกรรม 
(โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว) ณ 
ชุมชนโรงเรียนบ้านแกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์  

Dent_59_3_1.1.3_1 แบบสอบถามปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนในการมารับการรักษา
ทางทันตกรรมในปี 2559 

Dent_59_3_1.1.3_2 

รายงานผลการให้บริการด้านทันตกรรมกับผู้รับบริการซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (โครงการวันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ 21 ต.ค. 2559 ถวายเป็นพระราชกุศลแก่สมเด็จพระศรีนครินทราบ
รมราชชนนี ในรัชกาลที่ 9) 

Dent_59_3_1.1.3_3 

รายงานผลการให้บริการด้านทันตกรรมกับผู้รับบริการซึ่งอยู่ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (โครงการหน่วยทันตกรรม
พระราชทานในพระบาทสมดจ็พระเจ้าอยู่หัว) ถวายเป็นพระราชกุศลแก่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี) 

1.2 มีก าหนดตัวบง่ชี้วดั
ความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวชิาการแก่
สังคม และเสนอกรรมการ
ประจ าคณะอนุมัต ิ

Dent_59_3_1.2_1 แผนปฏิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 
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2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 
ผลการด าเนินการ 

2.1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์ 
ในการก าหนดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการจัดท าแผนการใช้

ประโยชน์ของโครงการฯ แบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนคือ ส่วนที่เกิดประโยชน์กับตัวนิสิตเองทั้งด้านความรู้และ
ทักษะในวิชาชีพและการท างานกับบุคคลอ่ืน และอีกส่วนคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบุคคลผู้เข้าร่วมโครงการหรือ
ผู้รับบริการซึ่งจะได้ความรู้และการรักษาท่ีถูกต้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- ประโยชน์ต่อนิสิตทันตแพทย์ 
1. การร่วมกิจกรรม ท าให้มีความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนมากขึ้น 
2. ได้รับประสบการณ์ตรงหรือได้เรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง/การปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ 
3. ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ นอกเหนือจากต าราและการเรียนในชั้นเรียน 
4. สามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
5. การร่วมโครงการท าให้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
6. การร่วมกิจกรรมช่วยให้เรียนรู้การท างานเป็นขั้นตอน 

- ประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืน 
1. ได้รับผลจากกิจกรรมหรือการบริการตามโครงการ 
2. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
3. การเข้าร่วมกิจกรรมท าให้เกิดการสร้างเครือข่ายในชุมชนหรือสังคม 
4. ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ และสามารถถ่ายทอดความรู้และ

ประสบการณ์แก่ชุมชน/สังคม 
5. สามารถน าความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมมาพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

(dent_59_3_2.1_1 แผนปฎิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2559) 

2.2 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีการศึกษา 2559 ได้เกิดผลต่อการพัฒนานิสิต ชุมชน 
หรือสังคมดังนี้ 

2.2.1 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาทันตกรรมภาคสนาม    
(ททท 614) และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินงานเพ่ือการค้นหาปัญหาของชุมชนและแนวโน้ม
ของอนาคตของชุมชนโดยใช้เครื่องมือทางมานุษยวิทยาทางการแพทย์ผ่านเครื่องมือ 7 ชิ้นในการศึกษาชุมชน
ร่วมกับทีมวิทยากรและทันตแพทย์พ่ีเลี้ยง ในอ าเภอองครักษ์ อ าเภอบ้านนา และอ าเภอปากพลี จังหวัด
นครนายก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและร่วมกันคิดโครงการต่างๆ ที่ชุมชนเป็นผู้คิดและลงมือ
ร่วมกันท ากิจกรรม 

 2.2.1.1 ร่วมกับโรงพยาบาลองครักษ์และกลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาล
องครักษ์ จัดโครงการ “Wash up Watch out สะอาดมือ สะอาดใจ” ขึ้น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจและสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอนามัย และเรียนรู้การท าสบู่เหลวไว้ใช้ล้างมือ โดยเนให้
ผู้เข้าร่วมโครงการ ตระหนักถึงความส าคัญของการล้างมือที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการใช้สบู่ร่วมด้วย เพ่ือ
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สุขอนามัยที่ดีและป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากมือที่เป็นพาหะการน าเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย เช่น โรคท้องร่วง เป็น
ต้น 

2.2.1.2 ร่วมกับโรงพยาบาลปากพลี และประชากรหมู่ 4 บ้านดงข่า ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี 
จังหวัดนครนายก จัดโครงการ “น้ าสมุนไพร ไล่ความดัน” เพ่ือให้ประชาชนบ้านดงข่า มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสมุนไพรที่ช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ และลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงและ
สามารถดูแสสุขภาพตนเองด้วยการใช้สมุนไพรพ้ืนบ้าน ประกอบด้วย ตะไคร้ กระเจี๊ยบแดง และขิง มาท าน้ า
สมุนไพรดื่มเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ 

2.2.1.3 ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านนา จัดท าโครงการ “เก็บให้ด้วย ช่วยกันแยก” เพ่ือให้
ประชาชนในชุมชนมีความรู้การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน และสามารถจัดการขยะในครัวเรือนและ
ชุมชนได้อย่างเหมาะสม 

2.2.2 คัดกรองรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากผู้สูงอายุ 
 รอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากในบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะผู้สูงอายุนั้นเป็นมีแนวโน้มให้เกิดปัญหาที่
รุนแรงขึ้น ซึ่งเริ่มจากพฤติกรรมการด าเนินชีวิตในกิจวัตรประจ าวัน เช่นการรับประทานอาหาร ตลอดถึงการ
เข้าสังคม น าไปสู่การเสียชีวิตในที่สุด จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในปี พ.ศ. 2558 แสดงให้เห็นว่าประชาชนในจังหวัดนครนายกมีสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งใน
ล าดับที่หนึ่งในสาม และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดเฉพาะสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั้งประเทศพบว่าสาเหตุ
การเสียชีวิตอันดับที่ 4 ของผู้ป่วยมะเร็งเพศชาย คือมะเร็งช่องปาก ดังนั้นการคัดกรองรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนใน
ช่องปากผู้สูงอายุจึงสามารถท าให้ประชาชนในได้รับการรักษาที่ทันท้วงที ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาในระดับชุมชนด้วย 

หน่วยบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับแกนน าผู้สูงอายุในชุมชนวังปลาจีด 
และชุมชนใกล้เคียง จังหวัดนครนายก เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับรอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อน และรอยโรคก่อนมะเร็ง
ในช่องปาก เพ่ีอให้แกนน าผู้สูงอายุในชุมชนสามารถตรวจเบื้องต้นรอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่ องปาก และ
สามารถส่งต่อความรู้แก่คนในชุมชนได้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน เอกสารอ้างอิง dent_59_3_2.2._1 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคม มีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานิสิต ชุมชน หรือสังคม 
2.1 โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม มีการ
จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ 

Dent_59_3_2.1_1 
แผนปฎิบัติการและแผนด าเนินงานบริการวิชาการฯ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2559 

2.2 โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปี
การศึกษา 2559 ได้
เกิดผล ต่อการพัฒนานิสิต 
ชุมชน หรือสังคม 

Dent_59_3_2.2._1 

ภาพถ่ายการด าเนินโครงการคัดกรองรอยโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก
ผู้สูงอายุ 

รายงานการบริการวิชาการมาใช้บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาทันตกรรมภาคสนาม     
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3 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า 
ผลการด าเนินการ 

จากข้อ 1 โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เป็น โครงการ
บริการแบบให้เปล่า  มีรูปแบบของประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น หน่วยทันต
แพทย์เคลื่อนที่ การออกชุมชนเพ่ือส ารวจปัญหาและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพต่างๆร่วมกับชุมชนในหลาย
พ้ืนที่  โดยกิจกรรมที่เกิดขึ้น เป็นการตอบโจทย์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง โดยใช้งบประมาณ
จาก งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และ งบประมาณจากภายนอก  ดังปรากฏในหนังสือขอบคุณ
จากชุมชน  (dent_59_3_3_1หนั งสื อขอบคุณ การบริ การวิ ชาการฯ  แบบให้ เปล่ าจากชุมชน ) 
 

รายการหลักฐาน 

Dent_59_3_3_1 
หนังสือขอบคุณ การบริการวิชาการเพ่ือสังคมแบบให้เปล่าจากชุมชน  
 

 
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ผลการด าเนินการ 
4.1 การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

  การด าเนินแผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะทันตแพทยศาสตร์แบ่งออกเป็น
ส่วนคือการด าเนินการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้ รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยและการ
ด าเนินการในส่วนของคณะฯ ซึ่งในปัจจุบันคณะฯ ได้ด าเนินการตามแผนงานบริการวิชาการแก่สังคมที่ได้รับทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย (ตามปีการศึกษา) เสร็จสิ้นแล้ว แต่ในส่วนของคณะฯ นั้นจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 
2560 ดังนั้นหน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชนจึงได้ประเมินผลความส าเร็จตามตัวบ่งชี้เฉพาะในส่วนแผนงาน
บริการวิชาการแก่สังคมท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยก่อน โดยในอีกส่วนนั้นจะด าเนินการภายหลังการ
ด าเนินการสิ้นสุด โดยมีการประเมินดังต่อไปนี้ (dent_59_3_4.1_1 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2560 ชื่อโครงการ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
มกราคม – มิถุนายน 2560) 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

1. จ านวนการจัดกิจกรรม ณ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ณ ชุมชนใน
จังหวัดนครนายก และชุมชนรอบคลองแสนแสบ คร้ัง 3 6 

2. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 1,100 1,925 

3. จ านวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ   
 

4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95.0 97.2 

5. ร้อยละของจ านวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด (1 ปีงบประมาณ) ร้อยละ 100 100 
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6. ร้อยละของผู้รับบริการน้ าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 85.0 96.5 

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ   
 

1. เพื่อเกิดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะช่องปากและคุณภาพชีวติของ
ผู้สูงอายุ และประชาชน ณ ชุมชนในจงัหวัดนครนายก โดยเปน็กิจกรรม
ที่เกิดจากขบวนการคิดแก้ไขปัญหาในชุมชนเอง 

กิจกรรม 2 3 

2.  ลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพช่องปาก บาท/คน 100 124.34 

3.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับความรู้รอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อน
ในช่องปาก 

ร้อยละ 85 95.65 

4.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่น าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์ ทั้งต่อตัวเอง
และต่อคนในชุมชน 

ร้อยละ 85 95.65 

4.2 การน าเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
เมื่อได้ประเมินผลตาม 4.1 แล้ว หน่วยบริการวิชาการสู่ชุมชนได้น าเข้ากรรมการประจ าคณะเพ่ือ

พิจารณาในที่ประชุมกรรมการคณะ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ระเบียบวาระ 4.6.1 รายงาน
ผลการด าเนินงานหน่วยบริการวิชาการฯ ปี 2559 โดยคณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบและได้เสนอเพ่ิมเติม 
ให้ “ในปีการศึกษา 2560 ยังควรเน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายกและ
สระแก้ว ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมจ านวนให้ผู้สูงอายุในชุมชน เข้าถึงบริการมากขึ้น และเน้น
ทันกรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน และงานทันตกรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนเขต
รอบๆมศว รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงานส่งเสริมคุณภาพท่ีเป็นองค์รวม”       

 
รายการหลักฐาน 

4.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอ
กรรมการประจ าคณะพิจารณา 

 
dent_59_3_4.1_1 รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีงบประมาณ 2559 ชื่อ

โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มกราคม – 
มิถุนายน 2560) 

  
dent_59_3_4.2_ วาระการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

วาระท่ี 4.6.1  
 
 
5 .น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้ บริการวิชาการสังคม 
ผลการด าเนินการ 

จากวาระการประชุมคณะกรรมการคณะครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ … กรกฎาคม 2560 วาระ 4.6.1 
สรุปผลการด าเนินงานหน่วยบริการวิชาการฯ ปี 2559 โดยคณะกรรมการประจ าคณะได้เสนอให้  “ในปี
การศึกษา 2560 ยังควรเน้นเป้าหมายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่
จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยเพ่ิมจ านวนให้ผู้สูงอายุในชุมชนเข้าถึงบริการมากขึ้น และเน้นทัน
กรรมป้องกันในเด็กนักเรียนและบริการตรวจฟันในโรงเรียน และงานทันตกรรมให้แก่ประชาชนในชุมชนเขต
รอบๆ มศว รวมทั้งขยายงานทันตกรรมป้องกันในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับงานส่งเสริมคุณภาพท่ีเป็นองค์รวม”  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
Dent_59_3_5_1 แผนยุทธศาสตร์โครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคมของคณะฯ  ปีการศึกษา 2559 
Dent_59_3_5_2 ร่างโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม โครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ ปี

การศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างจัดท าของบประมาณแผ่นดิน) 

6 คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 
ผลการด าเนินการ 

     คณะฯ มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย ใน “โครงการหน่วยทันตกรรม 
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  

กิจกรรมที่ 1 หน่วยทันตกรรม 

- กิจกรรมที่ 1.1 ตรวจช่องปากนักเรียนและทันตกรรมป้องกันนักเรียน ในโรงเรียนพ้ืนที่ 
รอบๆ ริมคลองแสนแสบ และ/หรือในเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร มกราคม – มิถุนายน 2560 มีอาจารย์
ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 ราย  

- กิจกรรมที่ 1.2 จัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 3 เมษายน 2560 ณ คณะทันแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ประสานมิตร มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 ราย  

กิจกรรมที่ 2 จัดงานส่งเสริมทันตสุขภาพ แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแก่ประชาชน การคัดกรองรอบโรค
เนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากผู้สูงอายุและออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัด นครนายก มีนาคม – เมษายน 2560 

- กิจกรรมที่ 2.1 โครงการคัดกรองรอบโรคเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปากผู้สูงอายุ มีนาคม 2560 มี
อาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 2 ราย 

- กิจกรรม 2.2 จัดงานส่งเสริมทันตสุขภาพ แก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแก่ประชาชน และออก
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ จังหวัดนครนายก มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 28 ราย  
(dent_59_3_6_1 รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (บก. 8) ประจ าปีการศึกษา 2559) 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_3_6_1 รายชื่ออาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยทันตกรรมพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บก. 8) ประจ าปีการศึกษา 2559 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ.4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี  ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ   เบอร์โทรศัพท์ 089-1121513 
ผู้รายงานผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 089-1121513 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการด าเนินการ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต  มีหน้าที่วาง
แผนการจัดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2559 ซึ่งในแต่ละโครงการจะมีอนุกรรมการในการจัดกิจกรรมแต่
ละโครงการแยกย่อยอีกที 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_4.1_1.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_59_4.1_1.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้ครู)                
Dent_59_4.1_1.3 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
Dent_59_4.1_1.4 แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559         
                       
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

ผลการด าเนินการ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีแผนการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 
1. ส่งเสริม เผยแพร่และคงไว้ซึ่งศิลปะอันดีงาม 
2. นิสิตมีจิตส านึกและความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม 
3. บุคลกรมีจิตส านึกและความเข้าในในศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม KPI ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซ่ึง
ศิลปะอันดีงาม 

คณะให้ความส าคญัโดยการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะวัฒนธรรมขึ้นภายในองค์กร  

และคณะฯ ได้มผีู้แทนร่วมเป็นเครอืข่าย
กิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรกัษ์ 
และส่งสริมทางศลิปะวัฒนธรรม   
อย่างน้อย 3 โครงการ     
และคณะฯ จดัส่งผู้แทนจากเข้าร่วม
กิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ทุกกิจกรรม  
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วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม KPI ค่าเป้าหมาย 

2. นิสิตมจีิตส านกึและความเข้าใจ
ในเร่ืองศิลปะวัฒนธรรม 
 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะจดั
ขึ้น  
 
 
 

การประเมินความมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรมของนิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู และ
เสื้อกาวน์คณุธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวนนิสิต 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตส านึก และเข้าใจในศลิปะวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับ  มาก (คะแนนระดับ 4) 

3. บุคลากรมจีิตส านึกและความ
เข้าใจในเร่ืองศิลปะวัฒนธรรม 
 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรมที่คณะ
จัดขึ้น  
 
 
 

การประเมินความมีจิตส านึกและความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรมของนิสิต 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ศิลปะวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนบุคลากร 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตส านึก และเข้าใจในศลิปะวัฒนธรรม 
อยู่ในระดับ  มาก (คะแนนระดับ 4) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_4.1_2.1 โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_59_4.1_2.2 โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม (ไหว้คร)ู                
Dent_59_4.1_2.3 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        
Dent_59_4.1_2.4 แผนการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2559                                    
 
3. ก ากับติดตามให้ มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือความ
สะดวกในการด าเนินการและสามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนกลยุทธที่ก าหนดไว้ (Dent_59_4.1_3.1) 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการด าเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน 3 โครงการ และ
คณะฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมจัดท าแผนสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2559  
1. โครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม                                  จัดขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
2. โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู       จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน 2559 
3. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    จดัขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2559  
 โดยโครงการทั้งหมดจะมีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิตและฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยก่อนจัดกิจกรรมผู้รับผิดชอบโครงการได้มีการน าเรื่อง
โครงการที่จะจัดเสนอต่อประชุมกรรมการคณะฯล่วงหน้า เพ่ือให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังนิสิตและภาควิชา
ต่างๆ รวมถึงกลุ่มบุคลากรเพ่ือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม และท าการประชาสัมพันธ์ผ่านจอแสดงภายในลิฟท์
โดยสารในคณะฯ เพ่ือแจ้งให้ทราบทั่วกัน 
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 ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมส่งผู้แทนเพ่ือเป็นคณะกรรมการเครือข่ายกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนิสิต ได้เข้าร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องทุกเทศกาล 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_4.1_3.1 ปฏิทินการจัดโครงการทางศิลปะวัฒนธรรม 
 
4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ท่ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดท าการประเมินแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบ 
KPI ดังรายละเอียดดังนี้ 
 
 

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม KPI ค่าเป้าหมาย 

1. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซ่ึง
ศิลปะอันดีงาม 

คณะให้ความส าคญัโดยการจัด
กิจกรรมทางศลิปวัฒนธรรมขึ้นภายใน
องค์กร   
 

จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึงการอนุรกัษณ์ 
และส่งเสรมิทาง ศิลปวัฒนธรรม อย่าง
น้อย 3 โครงการ 

2. นิสิตมจีิตส านกึและความเข้าใจ
ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 
 

จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมที่คณะ
จัดขึ้น  
 
 
 
 

การประเมินความมีจิตส านึกและ
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรม
ของนิสิต 

มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม วันไหว้ครู และเสื้อ
กาวน์คุณธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนนิสิต 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตส านึก และเข้าใจในศลิปวัฒนธรรม อยู่
ในระดับ  มาก (คะแนนระดับ 4) 

3. บุคลากรมจีิตส านึกและความ
เข้าใจในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม 
 

จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมกจิกรรมที่
คณะจดัขึ้น  
การประเมินความมีจิตส านึกและ
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนะธรรม
ของนิสิต 

มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
ของจ านวนบุคลากร 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความมี
จิตส านึก และเข้าใจในศลิปวัฒนธรรม อยู่
ในระดับ  มาก (คะแนนระดับ 4) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_4.1_4.1 ผลการประเมินโครงการเสื้อกาวน์คุณธรรม 
Dent_59_4.1_4.2 ผลการประเมินโครงการสืบสานศิลปและวัฒนธรรมไทย (ไหว้คร)ู                
Dent_59_4.1_4.3 ผลการประเมินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (เนื่องในวันสถาปนาคณะฯ) 

 5 .น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินการ 

 จากผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนะธรรม พบว่ากลุ่มอาจารย์ยังมีการเข้าร่วม
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในบางกิจกรรมไม่มากนัก เช่น กิจกรรมแต่งกายชุดไทยในวันจันทร์และศุกร์ 
เป็นต้น   
 

การปรับปรุงแก้ไข 
 ส่งเสริมให้มีการแต่งกายชุดไทยในวันส าคัญทางประเพณี โดยเพ่ิมกิจกรรมวันที่มีพิธีรดน้ าด าหัวผู้ใหญ่
ใน  วันสงกรานต์และจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่และอาจารย์แต่งกายชุดไทยมาร่วมพิธีและ
เนื่องจากบรรยากาศของงานพิธีอาจจะสามารถเชิญชวนกลุ่มอาจารย์ให้มีการแต่งกายชุดไทยได้มากขึ้น 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_4.1_5.1 แผนการจัดกิจกรรมทางศิลปะวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2559 
 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน 
ผลการด าเนินการ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์และบุคลากรมีการเผยแพร่ภาพการด าเนินงานโครงการทางศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลายช่องทาง 
1. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านเว็ปไซต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_59_4.1_6.1) 
2. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางแอฟพริเคชั่นเฟสบุคคณะทันตแพทยศาสตร์ (Dent_59_4.1_6.2) 
3. เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร (Dent_59_4.1_6.3) 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_4.1_6.1 หน้าเพจการแผยแพร่กิจกรรมผ่านทางเวปไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_59_4.1_6.2 หน้าเพจการแผยแพร่กิจกรรมผ่านทางแอฟพริเคชั่นเฟสบุคคณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_59_4.1_6.3 ภาพการ เผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านทางจอแอลซีดีในลิฟท์โดยสาร 
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7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลการด าเนินการ 
       - ไม่มีผลการด าเนินการ -  
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

6.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผลการด าเนินการตามเกณฑ์ประเมิน : ข้อ 
ผลการด าเนินงาน   

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ และพัฒนาไปสู่กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา เพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ และเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 คณะทันตแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก าหนดใช้แผนกลยุทธ์
คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2557 – 2560 เป็นต้นมา ( 1.1) ต่อมาฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้น าผลการปฎิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ฯ เสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณา และสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข  
ในการด าเนินงานตามแผนฯ และให้น าไปทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย   ฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง และสรุปเป็นแผนปฎิบัติการ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 15 ปี        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (พ.ศ.2553-2567)(1.2)  และเพ่ือให้สอดคล้อง
กับแผนปฎิบัติการของมหาวิทยาลัย  และทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก   ตลอดจนให้หน่วยงานมีการด าเนินงานเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ  และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม   คณะทันต
แพทยศาสตร์  หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารประจ าคณะฯ  จึงได้
ก าหนดจัดประชุมทุกหน่วยงาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาโครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผน
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2558-2560   ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  2 มิถุนายน 2558 (1.3)  และได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล SWOT คือ Strengths Weaknesses Opportunities และ Threats ของคณะฯ  
(1.4) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการปรับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ             โดยมีการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (1.5) และแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี  (พ.ศ.
2553 - 2567) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (1.6) ซึ่งมีผู้บริหาร ตัวแทนจากภาควิชา และตัวแทน
จากกลุ่มงานในคณะฯ เข้าร่วมประชุม (1.7)  
  คณะฯได้น าแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 -2557 (1.8) ทบทวน 
โดยปรับเพ่ิมเติมและพัฒนาเป็นแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
(1.9)  เพ่ือจะให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ  และได้แปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
คณะทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปี 2559 ( 1.10 ) ครบทั้ง 4 พันธกิจของคณะฯ คือ การเรียนการ
สอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยมีการก าหนด
ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 5/2559  ในวันอังคารที่  17 
พฤษภาคม 2559  (1.11) และมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
ย่อยหรือบุคลากรผ่านทางหัวหน้าภาควิชาฯ และผู้อ านวยการส านักงานคณบดี     
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 ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงาน   ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้น าเสนอรายงานการติดตาม
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ  ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่  
1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559  (1.12)  และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ  ครั้งที่ 6/2559  เมื่อวันอังคารที่  15 มิถุนายน 2559  (1.13)  ครั้งที่  2 น าเสนอ
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการ ประจ าปี  2559 (รอบ 6 
เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2559 (1.14)  และน าเข้าพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2559  ในวันอังคารที่  9 พฤศจิกายน 2559  (1.15) 
   นอกจากนั้นคณะฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ในรอบ
ปี  2559 ( 1.16) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา
ครั้งที่  12/2559   เมื่อวันอังคารที่  16  ธันวาคม 2559   (1.17) 
 ตลอดจนน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2559   เมื่อวันอังคารที่  16  
ธันวาคม 2559    โดยให้จัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
เช่น เกี่ยวกับเรื่องทักษะการสื่อสาร หรือเพ่ิมโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21  เพ่ือตอบสนองต่อตัวบ่งชี้ของการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาปรับประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร 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 2559 
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  2559 
Dent_1.1_1.11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 

พฤษภาคม 2559 
Dent_1.1_1.12 รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 

2559  ครั้งที่ 1 
Dent_1.1_1.13 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  6/2559 เมื่อวันที่  15 

มิถุนายน 2559 
Dent_1.1_1.14  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฎิบัติการ ประจ าปี 

2559  ครั้งที่ 2 
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Dent_1.1_1.15 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2559  เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2559  

Dent_1.1_1.16 รายงานการประเมินผลตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี 
พ.ศ.2559 

Dent_1.1_1.17 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่  12/2559  เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2559 

Dent_1.1_1.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 12/2559  เมื่อวันที่  16 
ธันวาคม 2559   

 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

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 เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรมี
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต (2.5) วิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต (2.6) 
ตลอดจนโอกาสในการแข่งขัน(2.7) ส าหรับในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (2.8) เพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด 

2.1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ดังนี้ 
- สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) หารด้วยต้นทุนต่อ

หน่วย (คน)  
 

                        2.1.1   หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 336,000/2,450,238.67 = 0.13 
2.1.2   ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ   
  60,000/496,868.33 = 0.12 
2.1.3   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก  
          - สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์   240,000/235,431.03  = 1.01 
          - สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  240,000/228,530.99  = 1.05 
          - สาขาปริทันตวิทยา           240,000/84,266.84   = 2.84 
2.1.4   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมท่ัวไป เท่ากับ   
         240,000/160,874.39 = 1.49 
2.1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  
        เท่ากับ 300,000/275,434.51 = 1.09 
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        ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรหลังของคณะทันตแพทยศาสตร์ มีค่าสัดส่วนของค่าธรรมเนียม
การศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย(คน) มากกว่า 1 จึงคุ้มค่า  อีก 2 หลักสูตรแรก มีค่า
สัดส่วนของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) น้อยกว่า 1 จึงไม่คุ้มค่า 
 

- ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย (คน) ลบด้วยต้นทุน
ต่อหน่วย (คน)  

 

                           2.1.1  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ -2,114,238.67 

                           2.1.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  เท่ากับ  -436,868.33 
  2.1.3  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 

            - สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์    เท่ากับ 4,568.97 
            - สาขาทันตกรรมประดิษฐ์    เท่ากับ 11,469.01 
            - สาขาปริทันตวิทยา         เท่ากับ 155,733.16 

                           2.1.4  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ 79,125.61 
  2.1.5  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล   

 เท่ากับ 24,565.49 

       ซึ่งทั้ง 3 หลักสูตรหลัง มีผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อ
หน่วย(คน) มากกว่า 0 จึงคุ้มค่า ส่วนทั้ง 2 หลักสูตรแรก ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มี
ผลต่างระหว่างค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรต่อหน่วย(คน) น้อยกว่า 0 จึงยังไม่
คุ้มค่า     

    

2.2   มีการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการผลิต ดังนี้ 
ตาราง   การแสดงประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต  จ าแนกเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสูตร ต้นทุนต่อหน่วย(คน) 
ของ ทันตฯ มศว 

ต้นทุนต่อหน่วย(คน) ของ 

ทันตฯ  มน. (คู่เทียบ) 
ผลเปรียบเทียบ 

สูง/ต่ ากว่า คู่เทียบ 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2,450,238.67 802,272.14   สูงกว่าคู่เทียบ 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาทันตกรรมคลินิก 

496,868.33 ไม่มีหลักสูตร       - 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาทันตกรรมคลินิก 

548,228.90 
 

802,929.46   ต่ ากว่าคู่เทียบ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 

160,874.39            ไม่มีหลักสูตร   - 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟ
เชียล 

275,434.51             ไม่มีหลักสูตร - 

(แสดงผลการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร (คน) เทียบกับคู่แข่ง) 
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ผลการวิเคราะห์ 

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว  มีต้นทุนต่อหนว่ย (คน) เป็น 2,450,238.67 บาท ส าหรับคู่เทียบ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) เปน็ 802,272.14  บาท  ผลเปรียบเทียบเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) สูง
กว่าคู่เทียบ ผลการวิเคราะห์ ไมส่ามารถบ่งชี้ได้ว่า มศว ไม่มีประสิทธิภาพในการผลติบัณฑิตหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต ด้วยปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแต่ละสถาบัน มีความแตกต่างกัน  
อาทิ  วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของ  มน.  มาจาก ผลรวมของต้นทุนรวม หารด้วย FTES   ส่วน มศว  คิด
ต้นทุนจาก ค่าใช้จา่ยในการลงทะเบียนของนิสิต  ซึ่งเป็นการน าค่าใช้จ่ายรายวชิาของแต่ละหลักสูตรมา
ค านวณการคิดต้นทุนต่อหนว่ย  จึงท าให้แต่ละสถาบันมีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตแตกต่าง  ทั้งนี้จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการองค์กรผูบ้ริหารคณะทันตแพทยศาสตรแ์ห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)  เหน็ชอบให้ทุก
มหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนการผลิตนิสิตทันตแพทย์วิธีการเดียวกันเป็นการค านวณต้นทุนต่อหน่วยที่คิด
จากรายจา่ยจรงิ ประกอบด้วยตน้ทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม โดยรวมค่าเสื่อมราคาและเงินเดอืนบุคลากร  
และหารดว้ย FTES     ซึ่งวีธีการค านวณตามแบบ อ.บ.ท.ท.  ท าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีต้นทุนการ
ผลิตต่อหนว่ย (คน) 548,057 บาท เท่านั้น ซึ่งนับว่าถ้าเทียบกับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุน
ต่อหน่วย เป็น 802,272.14  บาท  ผลเปรียบเทียบจะเหน็ว่า มศว มีต้นทุนต่อหนว่ย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ  จึง
แสดงให้เหน็ว่า มศว มีประสิทธภิาพในการผลิตบัณฑิต 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก  โดย มศว  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น 496,868.33 
บาท  ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตร  จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ 

3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก  โดย มศว  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น  
548,228.90 บาท ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.)   802,929.46  บาท  ผลเปรียบเทียบ
เห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ  บ่งชี้ว่า มศว มีประสิทธิภาพในการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก  มากกว่า มน. 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น 160,874.39 
บาท  ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตร  จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) เป็น  
275,434.51 บาท  ส าหรับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร ( มน.) ยังไม่เปิดหลักสูตร  จึงไม่มีผลเปรียบเทียบ 

 

2.3  มีการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต ประกอบด้วย 

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามก าหนด  เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย 
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา    
1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 38,892.68  บาท 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  เท่ากับ  99,373.67  บาท   
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ  109,645.78 บาท 

                4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ  ไม่มี  เพราะยังไม่มี 
                    ผู้ส าเร็จการศึกษา 

                5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  
                    เท่ากับ  ไม่มี  เพราะยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
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ตาราง    แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาเปรียบเทียบกับคู่เทียบ 
หลักสูตร จ านวนบัณฑิต

ที่ส าเร็จ
การศึกษาปี 
2559 (มศว) 

ต้นทุนรวม 
(มศว) 

ผ ลการ
วิเคราะห์
(มศว) 

จ านวนบัณฑิตที่
ส าเร็จการศึกษา 
ปี 2559  (มน.) 

ต้นทุนรวม 
(มน.) 

ผลการ
วิเคราะห์(มน.) 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 63 2,450,238.67 38,892.68 74 802,272.14 10,841.52 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาทันตกรรมคลนิิก 

5 496,868.33 99,373.67 ไม่เปิดหลักสูตร ไม่มี - 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาทันตกรรมคลนิิก 

5 548,228.90 109,645.78 6 802,929.46 133,821.58 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป 

ยังไม่ส าเร็จ 160,874.39 ไม่ม ี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่ม ี - 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
วิทยาการช่องปากและแม๊กซิล

โลเฟเชียล 

ยังไม่ส าเร็จ 275,434.51 ไม่ม ี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่ม ี - 

 

ผลการวิเคราะห ์

1. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว   มีต้นทุนรวมเป็น  2,450,238.67 บาท หารด้วย จ านวน
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2559 จ านวน  63  คน  ผลค านวณเป็น  38,892.68 บาท ซึ่ง คู่เทียบคือ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม  802,272.14 บาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 
2559  เป็น 74  คน  ผลค านวณเป็น  10,841.52 บาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณมากกว่า คู่เทียบ   จึงมีต้นทุน
ประสิทธิผลน้อยกว่าคู่เทียบ ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า   มศว   ไม่มีประสิทธิผลของบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา  ด้วยปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตของแต่ละสถาบัน  มีความแตกต่างกัน  อาทิ  
วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของ  มน.  มาจาก ผลรวมของต้นทุนรวม หารด้วย FTES   ส่วน มศว  คิดต้นทุนจาก 
ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนของนิสิต  ซึ่งเป็นการน าค่าใช้จ่ายรายวิชาของแต่ละหลักสูตรมาค านวณการคิด
ต้นทุนต่อหน่วย  จึงท าให้แต่ละสถาบันมีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตแตกต่าง  ทั้งนี้จากมติที่ประชุม
คณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)  เห็นชอบให้ทุก
มหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนการผลิตนิสิตทันตแพทย์วิธีการเดียวกันเป็นการค านวณต้นทุนต่อหน่วยที่คิดจาก
รายจ่ายจริง ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม โดยรวมค่าเสื่อมราคาและเงินเดือนบุคลากร  และ
หารด้วย FTES     ซึ่งวีธีการค านวณตามแบบ อ.บ.ท.ท.  ท าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วย (คน) 548,057 บาท เท่านั้น ซึ่งนับว่าถ้าเทียบกับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนต่อหน่วย 
เป็น 802,272.14  บาท  ผลเปรียบเทียบจะเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ  เมื่อน าไปหาร
ด้วยจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาปี 2559 จ านวน 63 คน  ผลการค านวณเป็น 8,699.32  บาท ซึ่งเทียบกับ
คู่เทียบมหาวิทยาลัยนเรศร (มน.) ผลการค านวณเป็น 10,841.52 บาท  แล้ว มศว มีค่าค านวณน้อยกว่าคุ่เทียบ   
จึง มีประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตมกกกว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก   มศว มีต้นทุนรวมเป็น 496,868.33 บาท 
หารด้วย จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปี 2559 จ านวน  5  คน  ผลค านวณเป็น 99,373.67 บาท ซึ่ง คู่
เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)  ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว  จึงไม่มีผลค านวณ 

3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก มศว มีต้นทุนรวมเป็น 548,228.90 บาท 
หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี 2559 จ านวน 5 คน ผลค านวณเป็น 109 ,645.78 บาท ซึ่ง คู่
เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม  802,929.46 บาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
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ในปี 2559 เป็น 6 คน ผลค านวณเป็น 133,821.58 บาท ซึ่ง มศว มีค่าค านวณน้อยกว่า คู่เทียบ จึงมีต้นทุน
ประสิทธิผลมากกว่าคู่เทียบ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนรวมเป็น  160,874.39 บาท 
หารด้วย จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปี 2559 ไม่มี  จึงไม่มีผลค านวณ    

5.  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล มีต้นทุนรวมเป็น  
275,434.51 บาท หารด้วยจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ปี 2559 ไม่มี  จึงไม่มีผลค านวณ    
 

2. ต้นทุนประสิทธผิลของบัณฑิตจ านวนนิสิตที่มีงานท า เท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวน 

บัณฑิตที่มีงานท าในปีการศึกษานั้น โๆดยค่าที่ค านวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ 

- ต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าเท่ากับ ต้นทุนรวม หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าในปี
การศึกษานั้นๆ  โดยค่าที่ค านวณมาจะต้องน้อยกว่าคู่เทียบ  
1.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เท่ากับ 38,892.68  บาท 

2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  เท่ากับ  99,373.67  บาท   
3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เท่ากับ  178,256.80 บาท 

4.   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เท่ากับ  ไม่มี  เพราะยังไม่มี 

       ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 5.  หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล  
        เท่ากับ  ไม่มี  เพราะยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

ตาราง     แสดงต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตท่ีมีงานท า เปรียบเทียบกับคู่เทียบ 

หลักสูตร จ านวน
บัณฑิตที่มี
งานท าปี 

2559 มศว 

ต้นทุนรวม(มศว) ผลวิเคราะห์ จ านวนบัณฑิตที่มี
งานท าปี 2598 มน. 

ต้นทุนรวม
(มน.) 

ผลวิเคราะห์ 

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 63 2,450,238.67 38,892.68 74 802,272.14 10,841.52 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาทันตกรรมคลนิิก 

5 496,868.33 99,373.67 ไม่เปิดหลักสูตร ไม่มี - 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาทันตกรรมคลนิิก 

5 548,228.90 109,645.78 6 802,929.46 133,821.58 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาทันตกรรมทั่วไป 

ยังไม่ส าเร็จ 160,874.39 ไม่ม ี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่ม ี - 

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาการช่องปาก
และแม๊กซิลโลเฟเชียล 

ยังไม่ส าเร็จ 275,434.51 ไม่ม ี ไม่เปิดหลักสูตร ไม่ม ี - 
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ผลการวิเคราะห ์

1.  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มศว   ค านวณโดยต้นทุนรวมเป็น 2,450,238.67 บาท 
หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า จ านวน  63  คน  ผลค านวณเป็น 38,892.68 บาท ซึ่ง คู่
เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวม 802,272.14 บาท  หารด้วยจ านวนบัณฑิต
ที่มีงานท า เป็น  74  คน  ผลค านวณเป็น  10,841.52 บาท  ซึ่ง มศว มีค่าค านวณมากกว่า คู่
เทียบ   จึงมีต้นทุนประสิทธิผลต่ ากว่าคู่เทียบ  ผลการวิเคราะห์ ไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่า   มศว   
มีต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าต่ ากว่าคู่เทียบ  ด้วยปัจจัยของการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ของผลผลิตของแต่ละสถาบัน  มีความแตกต่างกัน  อาทิ  วิธีการคิดต้นทุนต่อหน่วยของ  มน.  
มาจาก ผลรวมของต้นทุนรวม หารด้วย FTES   ส่วน มศว  คิดต้นทุนจาก ค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนของนิสิต  ซึ่งเป็นการน าค่าใช้จ่ายรายวิชาของแต่ละหลักสูตรมาค านวณการคิด
ต้นทุนต่อหน่วย  จึงท าให้แต่ละสถาบันมีต้นทุนต่อหน่วยของผลผลิตแตกต่าง  ทั้งนี้จากมติที่
ประชุมคณะกรรมการองค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.)  
เห็นชอบให้ทุกมหาวิทยาลัยค านวณต้นทุนการผลิตนิสิตทันตแพทย์วิธีการเดียวกันเป็นการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยที่คิดจากรายจ่ายจริง ประกอบด้วยต้นทุนทางตรง ต้นทุนทางอ้อม 
โดยรวมค่าเสื่อมราคาและเงินเดือนบุคลากร  และหารด้วย FTES     ซึ่งวีธีการค านวณตามแบบ 
อ.บ.ท.ท.  ท าให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว มีต้นทุนการผลิตต่อหน่วย (คน) 548 ,057 บาท 
เท่านั้น ซึ่งนับว่าถ้าเทียบกับคู่เทียบ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนต่อหน่วย เป็น 
802,272.14  บาท  ผลเปรียบเทียบจะเห็นว่า มศว มีต้นทุนต่อหน่วย (คน) ต่ ากว่าคู่เทียบ  
เมื่อน าไปหารด้วยจ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  จ านวน 63 คน  ผลการค านวณเป็น 8 ,699.32  
บาท ซึ่งเทียบกับคู่เทียบมหาวิทยาลัยนเรศร (มน.) ผลการค านวณเป็น 10 ,841.52 บาท  แล้ว 
มศว มีค่าค านวณน้อยกว่าคุ่เทียบ   จึง มีต้นทุนประสิทธิผลของบัณฑิตที่มีงานท าสุงกว่า 
มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก   มศว มีต้นทุนรวมเป็น 
496,868.33 บาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  จ านวน 5  คน  ผลค านวณเป็น 
99,373.67 บาท ซึ่ง คู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)  ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว  จึงไม่
มีผลค านวณ 

3. มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมคลินิก    มศว มีต้นทุนรวมเป็น 
548 ,228.90 บาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตมีงานท า จ านวน 5 คน  ผลค านวณเป็น 
109,645.78 ซึ่งคู่เทียบ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) มีต้นทุนรวมเป็น 802,929.46 บาท  
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี 2559   จ านวน 6 คน   ผลค านวณเป็น 133,821.58 บาท ซึ่ง 
มศว มีค่าค านวณน้อยกว่า คู่เทียบ   จึงมีต้นทุนประสิทธิผลสูงกว่าคู่เทียบ 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาทันตกรรมทั่วไป  มีต้นทุนรวมเป็น 160,874.39 
บาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  โดยในปีการศึกษา 2559  ยังไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา   จึงไม่มีผลค านวณ  ซึ่ง คู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)  ยังไม่เปิดหลักสูตร
ดังกล่าว  จึงไม่มีผลค านวณ 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม๊กซิลโลเฟเชียล มีต้นทุน
รวมเป็น 275,434.51 บาท หารด้วย จ านวนบัณฑิตที่มีงานท า  โดยในปีการศึกษา 2559  ยัง
ไม่มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา   จึงไม่มีผลค านวณ  ซึ่ง คู่เทียบคือ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)  
ยังไม่เปิดหลักสูตรดังกล่าว  จึงไม่มีผลค านวณ 
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2.4  มีการน าผลการวิเคราะห์ข้อ 2.1-2.3 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือพิจารณา  
       (วาระที่ 8/2560    เมื่อวันจันทร์ที่  7  สิงหาคม  พ.ศ.2560 ) 

   รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพได้น าเสนอการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยคณะทันต
แพทยศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือใช้ในการวางแผนผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ในจ านวนที่เหมาะสม ใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  ใช้เป็นพ้ืนฐานในการค านวณต้นทุน  ซึ่งได้ด าเนินการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยตามวิธีที่มหาวิทยาลัยก าหนด สามารถค านวณต้นทุนการผลิตบัณฑิตแต่ละหลักสูตรได้ตามรายละเอียด
ข้างต้น โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_2.1_2.1 รายงานต้นทุนรวมในลักษณะ 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 าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
ผลการด าเนินการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 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  
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4. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงและควบคุมให้มีการด าเนินการตามแผน 

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 ครั้ง   

 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.       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์                       เป็นกรรมการ 

7.       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต                        เป็นกรรมการ 

8.       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา                                    เป็นกรรมการ 

9.       ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม                          เป็นกรรมการ 
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10.   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายการรักษา   เป็นกรรมการ 

11.   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลทันตกรรม ฝ่ายสนับสนุนการรักษา    เป็นกรรมการ 

10.   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์และทันตกรรมประดิษฐ์        เป็นกรรมการ 

11.   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไป                              เป็นกรรมการ 

12.   หัวหน้าภาควิชาโอษฐวทิยา                                    เป็นกรรมการ 

13.   หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์และเวชศาสตร์ช่องปาก         เป็นกรรมการ 

14.   หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน    เป็นกรรมการ 

15.   ผู้อ านวยการส านักงานคณบดี                                           เป็นกรรมการ 

(Dent_5.1_3.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2560) 

ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ได้ท าการวิเคราะห์ และระบุ
ความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ ตามบริบทของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ครั้งที่ 11/2559 ซ่ึงคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับกระบวนการวิเคราะห์ และระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยการใช้ Mind Map และหรือ แผนผังก้างปลา 
และเสนอว่าควรมีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่อาจเป็นผลมาจากกระบวนการประกันคุณภาพในระดับ
หลักสูตรด้วย (Dent_5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 
11/2559)  ซึ่งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงไดน้ าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงส าหรับรอบปีงบประมาณ 2560 (Dent_5.1_3.3 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2559, 6/2559) โดยในปีงบประมาณ 
2560 คณะกรรมการฯ ได้สรุปประเด็นความเสี่ยงได้ทั้งหมด 5 ประเด็น ซึ่งสามารถแจกแจงเป็นความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ได้ดังนี้ 

1.  ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์   4   ประเดน็ 

1.1   โครงการวิจัยของคณะฯ ส่วนใหญ่ยังคงขอทุนภายในสถาบัน และยังเป็นโครงการวิจัยเล็กๆ แทบ
จะไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนขนาดใหญ่จากภายนอกสถาบันเลย ท าให้จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวน
อาจารย์ประจ ายังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่คาดหวัง 

1.2   นิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามเวลา 

1.3   นิสิตทันตแพทย์ไม่สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพผ่านได้ก่อนจบการศึกษาหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต 
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1.4  นิสิตทันตแพทย์ไม่ได้ปริมาณผู้ป่วยตามการก าหนดปริมาณงานขั้นต่ าของทันตแพทยสภา 

2.  ความเสี่ยงด้านการบริหารและการจัดการหน่วยงาน 2 ประเด็น 

2.1 ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทันตกรรมเกิดภาวะฉุกเฉินในระหว่างการรับการรักษา   

คณะกรรมการฯ ได้ท าการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงข้างต้น และจัดล าดับความ
เสี่ยงตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเด็น ดังแสดงในเอกสารประกอบ (Dent_5.1_3.4 RM 1 การประเมิน
โอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง) ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ใช้กระบวนการวิเคราะห์และระบุสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (ปัจจัยเสี่ยง) ทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในคณะฯ และปัจจัยภายนอกคณะฯ หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ  ในลักษณะแผนผังวิเคราะห์สาเหตุของ
ความเสี่ยง (Mind Map) (Dent_5.1_3.5 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560) 

คณะกรรมการฯ ได้ท าการคัดเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง-สูงมาก เพ่ือจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ดังแสดงในเอกสารประกอบ (Dent_5.1_3.6  RM 2 
แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560) และมีการด าเนินการตามแผน โดย
ในแต่ละประเด็นความเสี่ยงนั้นได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส าคัญ หรือ Key Risk Indicator (KRI) ซ่ึง
แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องมีการก าหนดผู้รับผิดชอบ เพื่อเก็บข้อมูลตาม KRI ของประเด็นความเสี่ยงนั้น เพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เป็นระยะตามช่วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือที่คณะ
กรรมการฯ จะได้ท าการรวบรวมข้อมูลการด าเนินการ ตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ (Dent_5.1_3.7  แบบ ปย.2 การรายงานผลการด าเนินการควบคุม
ภายใน คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน) และน าส่งหน่วย
ควบคุมภายใน ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
ในปีงบประมาณ 2560 คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงมีการก ากับ ติดตามผลการ

ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตามตัวชี้วัด (KRI) ที่ก าหนดและรายงานผลต่อคณะกรรมประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณา จ านวน 2 ครั้ง (Dent_5.1_3.7 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (ปย.2) 
รอบ 6 เดือน และ รอบ 9 เดือน ,Dent_5.1_3.8  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 
8/2560) 

โดยในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการฯ 
ได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.เนื่องจากโรงพยาบาลทันตกรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านความเสี่ยงของโรงพยาบาล
อีกชุดหนึ่งแยกต่างหากจากคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ จึงเสนอให้ 
อ.ทพ.วรชน ท าหน้าที่เป็นผู้แทนของโรงพยาบาล และน าประเด็นความเสี่ยงที่ประเมินแล้วว่ามีระดับความเสี่ยง
สูง-สูงมาก เข้ามาเสนอต่อคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงของคณะฯ เพ่ือระบุเป็นประเด็น
ความเสี่ยงของคณะฯ ด้วย 

2. ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านการเงินของคณะฯ เช่น ความคุ้มทุนของการด าเนินงาน
หลักสูตรต่างๆ ในคณะ โดยเฉพาะหลักสูตรระดับหลังปริญญา เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาในปีต่อไป 
 (Dent_5.1_3.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4/2560) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_5.1_3.1 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควบคุมภายใน คณะทันต
แพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560 

Dent_5.1_3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 

Dent_5.1_3.3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
5/2559, 6/2559 

Dent_5.1_3.4 การประเมินโอกาส ผลกระทบ และระดับของความเสี่ยง 
Dent_5.1_3.5 แผนผังวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 
Dent_5.1_3.6 แผนบริหารความเสี่ยง คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

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 8/2560 

Dent_5.1_3.9 
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 
4/2560 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
ผลการด าเนินการ 

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_4.2.2) นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ยังมีมีการควบคุมและ
ติดตามการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโดยประหยัด และคุ้มค่า โดยจะมีการแจ้ง
รายงานทางการเงินทั้งในส่วนของงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องในที่ประชุมกรรมการคณะฯ ในทุกเดือน (Dent_5.1_4.2.3) 
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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
ส านักงานเลขานุการคณะ มาเป็นคณะกรรมการ (Dent_5.1_4.5.1) ตลอดจนมีการสื่อสารข้อมูล
องค์กรอย่างเปิดเผย เช่น การติดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจนที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ และบนเวบไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
อย่างสะดวก และมีความโปร่งใส และยุติธรรม 
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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
ศรีนครนิทรวิโรฒ (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
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
ในคณะทันตแพทยศาสตร์์ (Dent_5.1_4.10.1) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร 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_4.2.3 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 

Dent_5.1_4.9.1 สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล  

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

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 (Dent_5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์) 
ขึ้น โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีผู้บริหารคณะฯ ร่วมเป็นคณะท างาน ดังนี้  
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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 าแผนการจัดการความรู้
ของคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2558–2562 (รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1/2558) 
โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผน และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของคณะฯ และ
ครอบคลุมพันธกิจทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย รวมทั้งมีการก าหนดบุคลากร กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะอย่างสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์   
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นองค์กรต้นแบบทางด้านการบริหารจัดการความรู้ 
 

พันธกิจ   

1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง   
2. สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและวัฒนธรรมองค์กรให้แก่บุคลากรคณะฯ 
 

เป้าประสงค์ เพ่ือพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์   

1. ส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ในคณะทั้งในกลุ่มบุคลากรสายวิชาการและกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน   

2. ส่งเสริมให้มีการน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และภารกิจอ่ืนๆ ของคณะ   

3. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ประจ า 
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(รายละเอียดดังแสดงในเอกสารประกอบ Dent_5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558-2562) 

ในปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามแผนการจัดการ
ความรู้ โดยได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงมาแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดคือ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรในคณะฯ จ านวน 10 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

1. โครงการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัย  
หัวข้อการขอจริยธรรมส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม 
จัดโครงการในวันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 14 คณะทันต
แพทยศาสตร์ 
ที่มาของโครงการ 
 เนื่องจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย อันก่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ และเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัยที่
ต้องการพัฒนาสถาบัน ไปสู่สถาบันการเรียนรู้ตามมาตราฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ซึ่งก าหนดให้สถาบันมีการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์จึงต้องมีการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้ทุกคนในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจด้านการวิจัย ส่วนงานวิจัยของคณะฯ ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของจริยธรรมในการท าวิจัย เนื่องการการท าวิจัยทางทันตกรรมนั้น จะมีความเกี่ยวพันกับมนุษย์
เป็นอย่างยิ่ง และเพ่ือให้การท าวิจัยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความถูกต้อง
ตามหลักจริยธรรมและหลักมนุษยธรรม การจัดโครงการโครงการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัย ในหัวข้อ การขอ
จริยธรรมส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม จะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความเข้าใจตลอดจนการ
ด าเนินการขอจริยธรรมในการท าวิจัยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือให้เป็นแนวทาง และเป็นข้อปฏิบัติ
ในการขอค ารับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ทดลอง วัตถุอันตราย จากคณะกรรมการ
พิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในคณะฯ ที่จะเริ่มต้นท าการวิจัยที่เกี่ยวพันกับมนุษย์ต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างบุคลากรภายในคณะอีกด้วย 
 

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1. เพ่ือใช้เป็นแนวทาง และเป็นข้อปฏิบัติในการขอค ารับรองข้อเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ สัตว์ทดลอง 
วัตถุอันตราย จากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมในการท าวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ  
2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และนิสิตในการท าวิจัย โดยสามารถท าวิจัยได้อย่างราบรื่นและไม่ผิดหลัก
จริยธรรม 

โครงการนี้ได้บรรลุผลส าเร็จ โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคณาจารย์และนิสิต และมีจ านวน
คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการถึง 50 คน 
(Dent_5.1_5.3 โครงการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัย หัวข้อ การขอจริยธรรมส าหรับงานวิจัยทางทันตกรรม) 
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2. โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
จัดโครงการวันวิจัย ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 11.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ และห้องจัดเลี้ยง  
ชั้น 14 คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ที่มาของโครงการ  
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพการท าวิจัยของอาจารย์ บุคลากรและนิสิต ให้มีศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย 
อันก่อให้เกิดองค์ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ตามนโยบายของรัฐและมหาวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนางานวิจัยให้
มีความก้าวหน้า และมุ่งเน้นที่จะสร้างงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพนั้น จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้พ้ืนฐานที่ดี และ
ต้องหมั่นพัฒนาตนเองต่อวิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการความรู้ 
ถ่ายทอดมองค์ความรู้แก่กลุ่มผู้ท าวิจัย ให้เกิดการพัฒนาตนเองและสะสมองค์ความรู้ เพ่ือน าไปสู่การเป็น
นักวิจัยที่ผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือส่งเสริมงานวิจัย นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถ
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามพันธกิจด้านการวิจัย ส่วน
งานวิจัยคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดโครงการวันวิจัยฯ ซึ่งจะท าให้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ เช่น  
- ทักษะการน าเสนอผลงานและการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยของอาจารย์และนิสิต  
- ทักษะการสังเคราะห์ความรู้จากการท าวิจัยมาเรียบเรียงผลงานเพ่ือน าเสนอ และเผยแพร่แก่สาธารณชน
ออกมาอย่างมีแบบแผนและเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการถ่ายทอดความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
ท าวิจัยเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะแก่นักวิจัย ท าให้เกิดงบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระตุ้นให้เกิดความคิดและ
ค าถามวิจัย อันเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะฯ ที่จะเริ่มต้นท าการวิจัยใน
หัวข้อต่างๆ ได้ต่อไป อีกท้ังยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนิสิตอีกด้วย 
โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  
1.  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของอาจารย์และนิสิตในการสังเคราะห์ความรู้เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย เพ่ิมทักษะการ
สื่อสารโดยผ่านการการน าเสนอผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เพ่ือ
ยกระดับงานวิจัยของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้อาจารย์บุคลากรและนิสิตที่มีผลงานวิจัยน าไปตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สังคมอย่างมี
ประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล 
3. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยในคณะฯ ให้มีองค์ความรู้ที่ดี เพ่ือที่สามารถน าความรู้ไปสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
ได้อย่างมีคุณภาพ 
          โครงการนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 
200 คน (Dent_5.1_5.4 โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว) 
 

3. กิจกรรมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมการติดเชื้อ และความส าคัญของการท าความสะอาด
เครื่องมือในงานทันตกรรม”   
จัดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา   13.00-16.00 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการควบคุมการติดเชื้อในการให้บริการทางทันตกรรม และตระหนักถึงความส าคัญ
ของการท าความสะอาดเครื่องมือในงานทันตกรรม  
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โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ และบุคลากรของโรงพยาบาล
ทันตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 40 คน 
 (Dent_5.1_5.5 กิจกรรมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมการติดเชื้อ และความส าคัญของการ
ท าความสะอาดเครื่องมือในงานทันตกรรม”)  
 

4. กิจกรรมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม”   
จัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา 12.00-16.00 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการป้องการติดเชื้อในการให้บริการทางทันตกรรม และสามารถน าความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ และบุคลากรของโรงพยาบาล
ทันตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 40 คน 
 (Dent_5.1_5.6 กิจกรรมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม”)  
 

5. กิจกรรมอบรมวิชาการหัวข้อ “วิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือให้ถูกต้อง” ครั้งที่ 1 
จัดขึ้นในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา 12.30-14.30 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรมที่มีใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรมและสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ และบุคลากรของโรงพยาบาล
ทันตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 50 คน 
 (Dent_5.1_5.7 กิจกรรมอบรมวิชาการหัวข้อ “วิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือให้ถูกต้อง” ครั้งที่ 1)  
 

6. กิจกรรมอบรมวิชาการหัวข้อ “วิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือให้ถูกต้อง” ครั้งที่ 2 
จัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา 13.00-15.00 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานวัสดุและเครื่องมือทางทันตกรรมที่มีใช้ในโรงพยาบาลทันตกรรมและสามารถ
น าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  
โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ และบุคลากรของโรงพยาบาล
ทันตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 50 คน 
 (Dent_5.1_5.8 กิจกรรมอบรมวิชาการหัวข้อ “วิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือให้ถูกต้อง” ครั้งที่ 2)  
 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมความตระหนักในการล้างมือส าหรับบุคลากรทางทันตก
รรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ช้ันปีท่ี 5 
จัดขึ้นในวันที่ 19 และ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 เวลา 13.00-16.30 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรมและนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 มี
ความตระหนัก มีความรู้ และสามารถปฏิบัติการล้างมือ 6 ขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง 
โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 165 คน 
(Dent_5.1_5.9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมความตระหนักในการล้างมือส าหรับบุคลากร
ทางทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5)  
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8. โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เริ่มต้นอย่างไร  
จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 13 เวลา 9.00-14.00 น. 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรม มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ  
โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 22 คน 
(Dent_5.1_5.10 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เริ่มต้น
อย่างไร)  
 

9. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
จัดขึ้นในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 และโรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอ าบีช 
รีสอร์ทแอนด์สปา  
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทันตกรรมตระหนักและ มีความรู้เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน สามารถจัดการอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
โครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากบุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 100 
คน (Dent_5.1_5.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน)  
 

10. โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
จัดขึ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 14 
 เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนและเรียนรู้
ความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ส าหรับบุคคลทุกระดับ ในทางทันตกรรมนั้น ทันตแพทย์สามารถ
ท าการค้นคว้าวิจัย และเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษ จึงเป็นทักษะส าคัญท่ีช่วยให้ทันต
แพทย์สามารถเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชนในระดับสากลได้ 
โครงการนี้วัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิตทันตแพทย์และคณาจารย์ผู้สนใจสามารถเขียนบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษได้ย่างถูกต้อง  
โครงการนี้ได้รับการตอบรับดีมากจากทั้งคณาจารย์และนิสิตในคณะฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวม 120 คน 
(Dent_5.1_5.12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์) 
 

การน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
ในปีการศึกษา 2557 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง  “Update 

Cariology in Dental School’s Curriculum”  ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย 
คือ คณาจารย์ในคณะฯ ซึ่งคณาจารย์ได้มีการน าความรู้ไปใช้ในปรับเนื้อหาในการเรียนการสอนจริง  ในรายวิชา
ทันตกรรมหัตถการ เพ่ือให้เนื้อหาที่สอนมีความทันสมัยและถูกต้องตามหลักสากล (Dent_5.1_5.13 เอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชาทันตกรรมหัตถการ) 

 

ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการจัดการความรู้ในด้านการผลิตบัณฑิต 
เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์” ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้และ
เผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์และนิสิตในคณะฯ ซึ่งส่งผลให้คณาจารย์และนิสิตได้น าองค์ความรู้ไปใช้
ในการผลิตบทความทางวิชาการในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา และท าให้มีจ านวนบทความวิชาการ
ภาษาอังกฤษที่ได้รับการตีพิมพ์เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 



81 

 

1. ผศ.ทพญ.ดร.ภาวิณีย์ ปฎิพัทธ์วุฒิกุล ดิดรอน และ อ.ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์
บทความวิจัยเรื่อง “Efficacy of Royal Jelly Extract on Inhibition of Candida Albicans Adherence on 
Various Types of Denture Base Material” ในวารสารทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย 
(Dent_5.1_5.14 จดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารทันตแพทยสมาคม) 
 

2. รศ.ทพญ.ดร.พรสวรรค์ ธนธรวงศ์  ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “A comparative 
study on position of head and upper arm among dental students with and without the 
intelligent ergonomic trainer system during work” ในวารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
(Dent_5.1_5.15 จดหมายตอบรับการตีพิมพ์บทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) 
 
 

คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ท าการรวบรวมและสรุปองค์ความรู้ที่ได้
จากการจัดโครงการในปีนี้เปน็เอกสาร และไฟล์เอกสาร และได้ท าการเผยแพร่สู่บุคลากรในคณะฯ ผ่านทาง
เวปไซท์ฝ่ายวิชาการของคณะฯ เพื่อให้คณาจารย์สามารถดาวน์โหลดเอกสาร และน าไปใช้ได้โดยสะดวก  
(Dent_5.1_5.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2560) 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้ประเมินความส าเร็จของแผนการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2559 ที่
ผ่านมา พบว่า จากตัวบ่งชี้ (KPI) ของแผน 8 ตัวบ่งชี้ สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ทั้งหมด 8 ตัวบ่งชี้ ดังแสดงใน
ตารางผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 (Dent_5.1_5.17 ผลการด าเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559, Dent_5.1_5.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ครั้งที่ 4/2560) และได้รายงานผลการประเมินความส าเร็จของแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยทั้งของนิสิตระดับ
ปริญญาตรีและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าของนิสิตและ
บุคลากรในคณะฯ ต่อไป โดยอาจท าให้สามารถสืบค้นได้ผ่านทางเวปเพจของฝ่ายวิจัย ซึ่งคณะกรรมการจัดการ
ความรู้คณะทันตแพทยศาสตร์จะน าข้อเสนอแนะนี้ไปด าเนินการต่อไป(Dent_5.1_5.19 รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2560) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_5.1_5.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
Dent_5.1_5.2 แผนการจัดการความรู้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ปีการศึกษา 2558-2562 

Dent_5.1_5.3 
โครงการสัมมนาความรู้ทางงานวิจัย หัวข้อ การขอจริยธรรมส าหรับงานวิจัยทาง 
ทันตกรรม 

Dent_5.1_5.4 โครงการวันวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 

Dent_5.1_5.5 
กิจกรรมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การควบคุมการติดเชื้อ และความส าคัญของ
การท าความสะอาดเครื่องมือในงานทันตกรรม” 

Dent_5.1_5.6 กิจกรรมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม” 
Dent_5.1_5.7 กิจกรรมอบรมวิชาการหัวข้อ “วิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือให้ถูกต้อง” ครั้งที่ 1 
Dent_5.1_5.8 กิจกรรมอบรมวิชาการหัวข้อ “วิธีการใช้วัสดุและเครื่องมือให้ถูกต้อง” ครั้งที่ 2 
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Dent_5.1_5.9 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การส่งเสริมความตระหนักในการล้างมือส าหรับ
บุคลากรทางทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม และนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 5 

Dent_5.1_5.10 
 โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) เริ่มต้น
อย่างไร 

Dent_5.1_5.11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
Dent_5.1_5.12 โครงการอบรมภาษาอังกฤษส าหรับทันตแพทย์ 
Dent_5.1_5.13 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทันตกรรมหัตถการ 
Dent_5.1_5.14 Manuscript บทความวิจัย วารสารทันตแพทยสมาคม 
Dent_5.1_5.15 จดหมายตอบรับบทความวิจัย วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Dent_5.1_5.16 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2560 
Dent_5.1_5.17 ผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2559 
Dent_5.1_5.18 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครั้งที่ 4/2560 
Dent_5.1_5.19 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2560 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมีการน า
ข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาในปีที่แล้ว ที่ชี้ให้เห็นว่าคณะไม่มีแผนงานพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน มาแก้ไขปรับปรุงในปีนี้ โดยคณะได้ท าการประชุมเพ่ือวางแผนจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรขึ้นเพ่ือใช้
ตั้งแต่ปี พ.ศ 2559-2563 โดยการปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 – 2563 ขึ้น เพ่ือให้คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญใน
การขับเคลื่อนพันธกิจของคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารและฝ่ายวางแผนฯ คณะทันต
แพทยศาสตร์ ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559 - 
2563)   โดยมีกลยุทธ์ของแผนทั้งสิ้น 4 กลยุทธ์ และได้น าเสนอเพ่ือรับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (Dent_5.1_6.1) ทั้งนี้ แผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ มีการระบุตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สะท้อนผลผลิตและผลลัพธ์ มีการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนพัฒนาบุคลากรตามตัวบ่งชี้ของแผนและน าเสนอต่อคณะกรรมการคณะในเดือนกุมภาพันธ์ พ .ศ 2559 
ก่อนน าไปด าเนินการ (Dent_5.1_6.2)ส าหรับการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีนั้น 
ฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้น าเสนอรายงานการติดตามผลการด าเนินงานพร้อมทั้งมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นและติดตามแผนการด าเนินงานโดย ได้ติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิ ชาการตาม
ตัวบ่งชี้ของแผน ในการประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 และได้มีการ
รายงานข้อมูลบุคลากรเป็นประจ าทุกเดือนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาตัวเองของอาจารย์ในคณะฯ (Dent_5.1_6.3) 

ทั้งนี้ คณะฯได้พยายามหาแหล่งทุนเพ่ือสนับสนุนเพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยแหล่งทุนใน
มหาวิทยาลัย ได้เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการในคณะฯศึกษษต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการเสนอชื่อ
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เพ่ือขอรับทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปี 2560 ดังปรากฏในการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 
2/2560  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 วาระ 4.3 และ 4.4 พิจารณาให้บุคลากรไปศึกษาในระดับปริญญาเอก 
(Dent_5.1_6.4) และการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 วาระ 4.5 
ขออนุมัติให้อาจารย์ในคณะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ วาระ 8.3 พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ในสังกัด
ขอรับทุนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 (Dent_5.1_6.5) และการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อ
วันที่ 3 เมษายน 2560 วาระ 4.1.6 และ 4.1.7 พิจารณาเสนอชื่ออาจารย์เข้ารับทุนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2560 (Dent_5.1_6.6) ซึ่งในปงีบประมาณ 2561 ที่จะถึงนี้ คณะฯได้ร่วมกับแผนงานทันตสุขภาพเพ่ือผู้สูงอายุ
แห่งชาติในการจะส่งอาจารย์เพ่ือศึกษาต่อในระดับปริญาเอกด้านทันตกรรมผู้สูงอายุและสาขาที่เกี่ยวข้องยัง
ต่างประเทศ อีก 3 ทุน 

ทั้งนี้คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้รายงานผลการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ในรอบปีการศึกษา 2560  เข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ในการน ามาปรับปรุง และวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
(Dent_5.1_6.7) 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
Dent_5.1_6.1 แผนการพัฒนาบุคลากร 
Dent_5.1_6.2 วาระกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาแผนการพัฒนาบุคลากร 
Dent_5.1_6.3 วาระกรรมการประจ าคณะเพ่ือติดตามแผนการพัฒนาบุคลากร 
Dent_5.1_6.4 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 
Dent_5.1_6.5 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 
Dent_5.1_6.6 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 
Dent_5.1_6.7 รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
 

7. ด าเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเปน็ส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ คณะกรรมการประจ าคณะซึ่งน าโดยคณบดีได้
ก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Dent_5.1_7.1 นโยบายของ
คณบดี) เสมอมา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพเป็นผู้ขับเคลื่อนกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ โดยในทุกปี คณะฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา ซึ่งได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ (Dent_5.1_7.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2559) รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายวางแผนเพื่อจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีของคณะฯ  ส าหรับปีการศึกษา 2559 คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Dent_5.1_7.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559) จากผลการ



84 

 

ประเมินคุณภาพในปีการศึกษา 2558 โดยได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมาพิจารณาเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาด้วย  

ตามทิศทางการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งมีเป้าหมายและแผนการด าเนินงานให้
ทุกส่วนงานปรับระบบคุณภาพเข้าสู่เกณฑ์ EdPEx ภายในปีการศึกษา 2562 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ทาง
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็น
เลิศ (EdPEx) เพ่ือส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพ ให้สามารถน ามาใช้พัฒนาคุณภาพส าหรับ
แต่ละส่วนงานได้ ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ส่งผู้บริหารของคณะฯ เข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการดังกล่าว คือ กิจกรรม “มุมมองผลลัพธ์ส าหรับคณะ/ส่วนงานที่จัดการเรียนการสอน” 
(Dent_5.1_7.4 ต้นเรื่องกิจกรรมมุมมองผลลัพธ์ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน) ได้ส่งผู้บริหาร
เข้าร่วมกิจกรรม คือ รองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและประกันคุณภาพ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 คณะฯ ไดม้ีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมการจัดท า
โครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ส าหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการประกันคุณภาพ 
(Dent_5.1_7.5 โครงการอบรมการจัดท าโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ 

1. สร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น เลิศระหว่างผู้เข้าร่วม 
ประชุมกับวิทยากรจากหน่วยงานภายในสถาบัน  

2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและร่วมกันเรียนรู้ในการจัดทาโครงร่างขององค์กรตามเกณฑ์มาตรฐานพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  

3. เพ่ือเตรียมหน่วยงานและบุคลากรให้มีความพร้อม เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
(EdPEx) โดยใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือ  

4. เพ่ือวางรากฐานและเตรียมการต่อยอดการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทั้งองค์กรในอนาคต  

โดยคณะฯ ได้เชิญวิทยากร คือ ผศ.ดร. ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งน าการฝึกปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาโครงร่างองค์กร และ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

นอกจากนี้คณะฯ ยังมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุรภาพการศึกษาระบบ EdPEx โดยได้เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคือ ผศ.ทพ.ดร.ชูชัย อนันตมานะ รอง
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาบรรยายเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในการเตรียมการเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยระบบ EdPEx โดยโครงการนี้ได้มี
ผู้บริหารและอาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก (Dent_5.1_7.6 โครงการอบรมเรื่องการเตรียม
ความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระบบ EdPEx) 

คณะทันตแพทยศาสตร์ยังได้มีการติดตามการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ และการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รวมทั้งมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
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คณะเพ่ือพิจารณา (Dent_5.1_7.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2560) และเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE QA online เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_5.1_7.1 นโยบายของคณบดี 

Dent_5.1_7.2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 10/2559 วาระพิจารณา 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

Dent_5.1_7.3 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
Dent_5.1_7.4 ต้นเรื่องกิจกรรมมุมมองผลลัพธ์ส าหรับคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน 

Dent_5.1_7.5 
โครงการอบรมการจัดท าโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Dent_5.1_7.6 
โครงการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่การประกันคุณภาพการศึกษาระบบ 
EdPEx 

 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

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

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร  
ผลการด าเนินการ 

ในปีการศึกษา 2559 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 พร้อมทั้งมีการจัดระบบประกันคุณภาพเพ่ือให้หลักสูตรสามารถด าเนินการได้และมีด าเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามคู่มือการบริหารหลักสูตร Dent_58_5.2_1.1 โดยคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มีโครงสร้างของฝ่ายวิชาการ Dent_58_5.2_1.2 ดังนี้ 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_5.2_1.1    คู่มือการบริหารหลักสูตร   
Dent_59_5.2_1.2    โครงสร้างการบริหารหลักสูตร    
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2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา  
ผลการด าเนินการ 

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 การ
จัดการเรียนการสอน 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 ครบ
ทุกรายวิชา  ส่วนรายวิชาที่เปดิสอนตาม หลักสูตร พ.ศ. 2553  ได้ท าการประเมินรายวิชา โดยการ
จัดท าของผู้รับผิดชอบรายวิชา 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นสดุปีการศึกษา 
ซึ่งขณะนี้ มคอ. 7 ปีการศึกษา 2559 ได้เสร็จสิ้นครบทุกหลักสูตร และผ่านการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

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 
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน 
คุณภาพหลักสูตร  
ผลการด าเนินการ 

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

นอกจากนี้ยังมีโครงการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 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 

 
  แผนปฏิบัติการประจ าปีคณะทันตแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

แผนด าเนินการ งบประมาณ ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการจัดการความรู้
ในด้านการผลิตบัณฑิต
เร่ือง Dental Safety 
Goals 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
20,000 บาท 

25 เมษายน 
2560 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการสัปดาห์พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
40,000 บาท 

ปีการศึกษา 
2560 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 
โดยมีการจัดโครงการพบอาจารยท์ี่
ปรึกษา 2 ครั้ง ครั้งแรกในวันท่ี 19, 26 
ตุลาคม และ 2 พฤศจิกายน 2559 ครั้ง
ที่ 2 ระหว่างวันท่ี 24 มีนาคม 2560 

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
5,000 บาท 

2 สิงหาคม 
2560 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษส าหรับ
ทันตแพทย์   

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
10,000 บาท 

15 มีนาคม 
2560 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 
โดยมีการจัดโครงการในวันที่ 15 
มีนาคม 2560 โดยการเชิญวิทยากร
เจ้าของภาษา Dr.Alfredo Villaroel  
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แผนด าเนินการ งบประมาณ ก าหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการจัดการความรู้
ในด้านการผลิตบัณฑิต
เร่ือง Dental Safety 
Goals 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
20,000 บาท 

25 เมษายน 
2560 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ส าเร็จตามแผน 

มาบรรยายเรื่อง “English academic 
writhing” ให้อาจารย์และนิสิตทันต
แพทย์ เข้าฟัง 

โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
6,000 บาท 

3 สิงหาคม 
2559 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการสืบสานศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย  
(ไหว้ครู) 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2559 
5,000 บาท 

1 กันยายน  
2559 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเร็จตามแผน  

โครงการเสื้อกาวน์ 
คุณธรรม 
  

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
49,600 บาท 

21 ธันวาคม 
2559 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการปัจฉิมนิเทศ งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
15,000 บาท 

26 เมษายน 
2560 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเร็จตามแผน 
ในการจัดโครงการได้มีการบรรยาย
เรื่อง “Dental Safety Goals” 

โครงการแสดงความ
ยินดีกับบณัฑิตใหม่ 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
18,000 บาท 

2 ธันวาคม 
2559 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเร็จตามแผน 

โครงการสัมมนา
ปรับปรุงหลักสูตรทนัต
แพทยศาสตรบณัฑิต 

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
100,000 บาท 

24 สิงหาคม 
2560 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

จะจัดในวนัที่ 24 สิงหาคม 2560 

โครงการความพึง
พอใจของนิสิตต่อการ
จัดการศึกษาของ
หลักสูตรทันตแพทย
ศาตรบัณฑิต คณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ  

งบประมาณเงิน
รายได้ ปี 2560 
5,000 บาท 

26 เมษายน 
2560 

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพฒันา
ศักยภาพนิสิต 

ส าเร็จตามแผน 

 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรตามระบบของ
มหาวิทยาลัย โดย การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเมื่อวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 
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2560 และมีรายงานผลการประเมินของทั้ง 4 หลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะทันต
แพทยศาสตร์ ครั้งที ่7/2559 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558 (Dent_58_5.2_4.1) โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรดังต่อไปนี้ 

 หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.71 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 4.17 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก  
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 3.51 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 2.91 

   

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_5.2_4.1   
รายงานการประชุมกรรมการประจ าคณะทันตแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560  
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 

    
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  
ผลการด าเนินการ    มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  
ใน มคอ.7  ปีการศึกษา 2558 ไปด าเนินการ เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนส าหรับปีการศึกษา 2559   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2558 การปรับปรุงแก้ไข 
 ป.ตรี ท.บ. ควรมีกระบวนการติดตามดูแลนิสิต ที่มีปัญหาและ

ก าหนดให้มีแนวทางการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมและ
แก้ไขคุณภาพของนิสิต 

- มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเข้มแข็ง มีทีมงาน 
“อาจารย์ที่ปรึกษาอาสา” มีการติดตามนิสิตที่มี
ปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประสานงานกับ
ผู้ปกครอง/ จิตแพทย์ในกรณีที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผล
ให้นิสิตหลายคนสามารถผ่านการเรียนในชั้นปีนั้น 
ๆ ได้ 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร - มีการเพิ่มขึ้นของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจากปี 2558 

ควรมีการรวบรวมเอกสารการจัดท ารายวิชาและ
การประเมิน เพื่อการปรับปรุงต่างๆ ให้เป็นระบบ 

- ใช้ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF online) ในการจัดเก็บ
ข้อมูลการเรียนการสอน (มคอ 3 และ มคอ 5) 

ป.โท.วท.ม. 
ทันตกรรมคลินิก 

อาจารย์ที่ตรวจงานต่อจ านวนนิสิตไม่เหมาะสม ได้เพ่ิมจ านวนอาจารย์ตรวจงานในคลินิกการเรียน
การสอน โดยการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก
เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือให้มีสัดส่วนอาจารย์ 1 ท่านต่อ



91 

 

หลักสูตร ข้อเสนอแนะปีการศึกษา 2558 การปรับปรุงแก้ไข 
จ านวนเด็ก 6 คน เพื่อให้สามารถดูแลนิสิตได้
อย่างทั่วถึง 

ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในคลินิกเสื่อมช ารุด ได้มีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ในคลินิกท่ีช ารุด
เรียบร้อยแล้ว โดยอาศัยความร่วมมือจากนิสิตใน
การหมั่นตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในคลินิก และให้
แจ้งซ่อมทันทีเมื่อพบว่ามีอุปกรณ์ที่มีปัญหา
เกิดข้ึน รวมถึงสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆ ในกรณีท่ี
อุปกรณ์นั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ 

ลิฟท์โดยสารจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้งาน ขณะนี้ทางคณะก าลังด าเนินนโยบายก่อสร้างลิฟท์
โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 2 ตัว โดยจะแบ่งการใช้งาน
ของบุคลากรและผู้ใช้บริการทางทันตกรรม ซึ่งจะ
ช่วยอ านวยความสะดวกได้มากข้ึนในอนาคต 

จ านวนผู้ป่วยไม่เพียงพอกับนิสิต ดดยส่วนใหญ่ปัญหาขาดเคสผู้ป่วยมักจะเป็นเคส
ผู้ป่วยใส่ฟัน ทางคณะจึงท าการแก้ปัญหาดังกล่าว 
โดยจัดท าโครงการฟันเทียมผู้สูงอายุข้ึนโดย
โครงการดังกล่าวท าให้สามารถเพ่ิมปริมาณผู้ป่วย
ที่ มาใช้บริการได้มากข้ึน เพียงพอกับจ านวนนิสิต 
อีกท้ังมกีารประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง
สื่อประชาสัมพันธ์ภายในลิฟท์ 

ป.โท.วท.ม. 
วิทยาการช่อง
ปาก และแม็ก
ซิลโลเฟเชียล 

ควรออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของชาติ ด้านทันตกรรม เนื่องจากมีอาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในด้านเวชศาสตร์ช่องปากและ
ศัลยศาสตร์ช่องปาก และรากเทียม 

ยังไม่มีผลการด าเนินงานเนื่องจากนิสิตเพิ่งส าเร็จ
การศึกษาในชั้นปีที่ 1 ของแขนงวิชาศัลยศาสตร์
และทันตกรรมรากเทียม และยังไม่มีนิสิตสมัครใน
แขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก รุ่นที่ 2 
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ป.โท.วท.ม.ทันตกรรมทั่วไป 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การอบรมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร และการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับสากล 

มิ.ย. 2559 ผศ.ทพญ.ดร. 

ภาวิณีย์  

ปฎิพัทธ์วุฒิกุล  

ดิดรอน 

หลักสูตรได้ส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
จ านวน 3 ท่าน เข้าร่วมการอบรมซึ่งจัด
โดยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และ
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ
ดังนี้  
1. การอบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
2. การออกแบบสอบถามเพ่ือพัฒนา
หลักสูตร  
3. วิธีการก าหนดสมรรถนะของ
หลักสูตร  
4.การจัดท ามาตรฐานการเรียนรู้ที่
เชื่อมโยงรายวิชา และ  
5. การชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และการพัฒนาหลักสูตรในระดับสากล 

การจัดการความรู้เกี่ยวกับการ
วิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรม
ใหม่ 

มิ.ย. 2559 ผศ.ทพญ.ดร.
พรสวรรค์  

ธนธรวงศ์ 

ได้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในภาควิชาฯ เกี่ยวกับกระบวนการวิจัย
เพ่ือพัฒนานวัตกรรมใหม่ และขั้นตอน
การสืบค้นและขอสิทธิบัตร 

การจัดท าสื่อการสอนออนไลน์ มิ.ย. 2559 ผศ.ทพญ.ดร. 

ภาวิณีย์  

ปฎิพัทธ์วุฒิกุล  

ดิดรอน 

ได้จัดท าสื่อการสอนออนไลน์ในรายวิชา 
ททท 702 การวิจัยทางทันตชีววัสดุ ซึ่ง
พร้อมให้นิสิตสามารถดาวน์โหลดได้ในปี
การศึกษา 2559 
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ป.โท.วท.ม.ทันตกรรมทั่วไป 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

การประสานงานกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ทันตกรรมคลินิก เพื่อจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันในรายวิชา
ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือให้นิสิตได้
เรียนรู้ร่วมกัน และประหยัด
งบประมาณในการจัดการเรียน
การสอน 

ก.ค. 2559 ผศ.ทพญ.ดร. 

ภาวิณีย์  

ปฎิพัทธ์วุฒิกุล 

 ดิดรอน 

หลักสูตรได้ประสานงานกับหลักสูตร 
วทม สาขาทันตกรรมคลินิก เพ่ือ
วิเคราะห์และหาข้อสรุปเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันในรายวิชา
ที่มีความใกล้เคียงกัน โดยในเบื้องต้นได้
ข้อสรุปตรงกันว่า วิชา ททท 702 การ
วิจัยทางทันตชีววัสดุ และวิชา ททค 
727 วิธีวิจัยทางทันตวัสดุ นั้นมีความ
ใกล้เคียงกันทั้งในวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ และเนื้อหาการสอน จึงจะ
จัดการเรียนการสอนร่วมกันในปี
การศึกษาต่อไป ทั้งนี้รายละเอียดการ
สอนของรายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยน 
เนื่องจากทั้ง 2 หลักสูตรจะต้องท าการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 
2560 ซึ่งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตรจะ
ประสานงานเพ่ือให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน(รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 9/2558) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_59_5.2_5.1 SAR7_59_ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_59_5.2_5.2 รายงานการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร วท.ม.ทันตกรรมคลินิก 4/2559 
Dent_59_5.2_5.3 SAR7_59_วิทยาการช่องปาก 
Dent_59_5.2_5.4 SAR7_59_ทันตกรรมทั่วไป 
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6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรโดยทั้ง 4 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินคุณภาพผ่านในองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐานดังแสดงในรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของทั้ง 4 หลักสูตรดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
6.1  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร โดยในปี
การศึกษา 2559 ไดม้ีการจดัประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสตูรทันตแพทยศาสตร์ รวมทัง้สิ้น 4 ครั้ง
ดังต่อไปนี ้
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 29 กรกฎาคม 2559  
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 80)  
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 มีนาคม 2560  
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100) 
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 28 มีนาคม 2560 
ผู้เข้าร่วมประชุม 4 คน (ร้อยละ 100) 
 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 18 พฤษภาคม  2560   
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100) 
 ครั้งท่ี 5 วันท่ี 27 มิถุนายน  2560   
ผู้เข้าร่วมประชุม 5 คน (ร้อยละ 100) 

D.D.S.Dent_59_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/ สาขาวิชา โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีหลักสูตรการจัดการเรยีนการสอน และ
องค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 
โดย มคอ. 2 ของหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ได้รับการรับรองจาก สกอ เมื่อวันที่ 7 
กันยายน 2555 

D.D.S.Dent_59_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย

มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสตูรครบทุกรายวิชา จ านวน
ทั้งสิ้น 87 รายวิชา ตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 

D.D.S.Dent_59_5.4_3 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

ก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

(รายวิชาในปี 1 - 5) 

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

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของ ประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอนให้ ครบทุก
รายวิชา  (จ านวน 87 รายวิชา) 

D.D.S.Dent_59_5.4_4 

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

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ปีการศึกษา 2559 

D.D.S.Dent_59_5.4_5 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปดิสอนใน 
แต่ละปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนสิิต และน าผลการ
เรียนรายงานผ่านท่ีประชุมกรรมการคณะฯ 

D.D.S.Dent_59_5.4_6 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน  
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2558 โดยมีแนวทางการปรับปรุง ดังนี้  
-มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีเขม้แขง็ มีทีมงาน 
“อาจารย์ที่ปรึกษาอาสา” มีการตดิตามนสิิตที่มี
ปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมถึงการประสานงานกับ
ผู้ปกครอง/ จติแพทย์ในกรณีที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลให้
นิสิตหลายคนสามารถผ่านการเรียนในช้ันปีน้ัน ๆ ได้ 
-มีการเพิ่มขึ้นของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูรจากปี 2558 
-ใช้ระบบสนับสนุนกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF online) ในการจัดเก็บข้อมูลการ
เรียนการสอน (มคอ 3 และ มคอ 5) 

D.D.S.Dent_59_5.4_7  
(AS-3) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีอาจารยใ์หม่ - 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

D.D.S.Dent_59_5.4_8 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ในปีการศึกษา 2559 (ส.ค.2559 – ก.ค.2560) 
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ มากกว่า 1 ครั้ง 

D.D.S.Dent_59_5.4_9 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ

จากแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร นิสิตมคีวามพึง

D.D.S.Dent_59_5.4_10 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

พอใจ เฉลีย่ 3.62 จากคะแนนเต็ม 5.00 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ย 4.21 จากคะแนนเต็ม 5.00 

D.D.S.Dent_59_5.4_11 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มีการด าเนินงานร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
ผลการด าเนินงาน 

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

6.2   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
 

รายการหลักฐาน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีส่วนร่วมใน
การประชุมซึ่งจัดขึ้นทุก 2 เดือน ในปี
การศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน 

รายงานการประชุมทุกครั้งในรอบปี
ที่ประเมิน 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_1) 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทัน
ตกรรมคลินิก ได้รับการรับทราบจาก สกอ. 
เมื่อวันที่  7 กันยายน 2555 โดยมี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

มคอ.2 (เล่มหลักสูตร) 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_2) 

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

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 10 วิชา       
ภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 13 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 10 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 13 วิชา 

แผ่น CD มคอ.3 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_3) 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 10 วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 13 วิชา ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่  2559 
ครบทุกรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.5 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 10 วิชา      
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน  13 วิชา 

แผ่น CD มคอ.5 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_4) 
 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลั กสู ต ร  มี ก า รจั ดท า ร ายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 

แผ่น CD มคอ.7 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_5) 
  

มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะป ี
การศึกษา 

ได้มีด าเนินการทบทวนผลการเรียน 25% 
ของรายวิชาที่เปิดสอนผ่านท่ีประชุมกรรมการ
หลักสูตร 

รายงานการประ ชุมกรรมการ
หลักสูตร 
ครั้งท่ี 8/2559, ครั้งท่ี 1/2560 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_6) 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7  ปีท่ีแล้ว 

ได้มีการน าข้อมูลจากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี 2558 มา
ท าการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานท้ังหมดในปลายปีการศึกษา 2559 
 

รายงานการประ ชุมกรรมการ
หลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
M.Sc.ClinicDent59_5.4_7 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ผู้สอน จ านวน 17 ท่าน ได้เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ 
 

แบบสรุปการเข้าประชุมอบรมของ
อาจารย์ และหลักฐานประกอบ 
เ ช่นใบลงทะ เบี ยน เข้ าประ ชุม 
บันทึกข้อความขออนุมัติเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_8) 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ 

บุคลากรสายสันบสนุน จ านวน 4 ท่าน ได้เข้า
ร่วมประชุมวิชาการ 
 

แบบสรุปการเข้าประชุมอบรมของ
บุ ค ล า ก ร ส า ย สั น บ ส นุ น  แ ล ะ
ห ลั ก ฐ า น ป ร ะ ก อ บ  เ ช่ น ใ บ
ลงทะเบียนเข้ าประชุม บันทึก
ข้อความขออนุมัติ เข้ าร่ วมการ
ประชุมวิชาการ 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_9) 
 
 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

รวมคะแนนจากแบบสอบถามนิสิตปีสุดท้าย 
จ านวน 5 คน ได้ค่าเฉลี่ย คะแนนจากการ
ประเมิน 4.73 

แบบประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตปีการศึกษา 2559 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_10) 



98 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

 
รายการหลักฐาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

รวมคะแนนจากแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต 
จ านวน 1 คน ได้ค่าเฉลี่ย คะแนนจากการ
ประเมิน 5.00 

แบบประเมินระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
(M.Sc.ClinicDent59_5.4_11) 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 11  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มกีารด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
 
ผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก “ผ่าน” 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
 
6.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร
  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุม 
จ านวน 9 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 (ตั้งแต่วันท่ี  
21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2560) 
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
ครั้งท่ี 9/2559 ถึง ครั้งท่ี 
4/2560 

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

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา 
ทันตกรรมทั่วไป ไดร้ับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 4 
ตุลาคม 2555 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

มคอ.2  
ปรับปรุง 2555 

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

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ 
มคอ.3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา  
(วิชากลาง จ านวน 2 วิชา)       
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 8 วิชา ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทกุรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ TQF 
ครบทกุรายวิชา  
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 8 วิชา 

มคอ. 3 ประจ าปี
การศึกษา 2559 
ในระบบสนับสนุนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

http://tqf.swu.ac.th/
http://tqf.swu.ac.th/
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4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 8 วิชา  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2559 
ครบทุกรายวิชา จ านวนการจัดท า มคอ.5/ 
มคอ.6 ผ่านระบบ TQF ครบทุกวิชา  
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 5 วิชา      
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 8 วิชา 

มคอ. 5 ประจ าปี
การศึกษา 2559 
ในระบบสนับสนุนกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 

ผลการด าเนินการของ
หลักสตูรตามแบบ มคอ. 
7 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของ
นิสิตในรายวิชาที่เปดิสอนในแตล่ะปี
การศึกษา 

หลักสตูรมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 มีการ 
ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและผลการเรยีนรู้แตล่ะ
รายวิชา จ านวน 10 รายวิชา  

เอกสารการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

รายงานผลการพัฒนา
และปรับปรุงการจดัการ
เรียนการสอน 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
ใหม ่

- 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2559 (ส.ค 2559 – ก.ค 2560) 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพมากกว่า 1 ครั้ง 

ตารางสรุปการพัฒนาทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

ในปีการศึกษา 2559 (ส.ค 2559 – ก.ค 2560) 
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน 
6 คน ทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 1 
ครั้ง 

ตารางสรุปการพัฒนาทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ย 4.76 

แบบประเมินความพึง
พอใจคุณภาพของ
หลักสตูรฯ  
ในนิสิตปีสดุท้าย 

http://tqf.swu.ac.th/
http://tqf.swu.ac.th/
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ผลการด าเนินงาน 

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

 
 

6.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสตูรมีการวางแผนและติดตามการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรบณัฑติศึกษา
ของภาควิชาฯ โดยอาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วน
ร่วมในการประชุมจ านวน 4 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน 

Grad. Omsci59-
5.4.1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาของภาควิชามีกลไก และ
การวางแผนตามขั้นตอนของสกอ. ก่อนที่จะมีการ
เปิดรับนสิิตระดับบณัฑติศึกษา โดยทั้งนี้เมื่อเสร็จสิ้น
ขั้นตอน หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการช่องปากและแม็กซลิโลเฟเชียล ไดร้ับการ
รับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดย
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

Grad. Omsci59-
5.4.2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนใน แต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสตูร มีรายละเอียดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.
3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 9 วิชา       
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 9 วิชา ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทกุรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.3/มคอ.4 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 3 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 6 วิชา 

Grad. Omsci59-
5.4.3 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ในปีการศึกษา 2559 จะใช้ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใหม่ ในนิสิตที่จบปี
การศึกษา 2557 ซึ่งมีบัณฑิตใหม่ จ านวน 1 คน 

แบบส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณลักษณะของบณัฑิต 
มหาวิทยาลยั ศรีนครินท
รวิโรฒ  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 11  
จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 11  
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาทันตกรรมทั่วไป มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี ้
ผลการด าเนนิงานที่ระบไุว้  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปดิสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูร ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 9 วิชา  
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 9 วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2558 ครบทุกรายวิชา  
จ านวนการจัดท า มคอ.5/มคอ.6 ผ่านระบบ 
ภาคเรยีนที่ 1/2559 จ านวน 9 วิชา      
ภาคเรยีนที่ 2/2559 จ านวน 9 วิชา 

Grad. Omsci59-
5.4.4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 2559 

Grad. Omsci59-
5.4.5 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

หลักสตูรมีการจัดท าการทวนเกรดผลการเรยีนทุก
รายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559 และสรุป
รวบรวมผลเพื่อน ามาใช้ส าหรับการปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชาที่เปิดสอนส าหรับนสิิตชั้นปีที่ 1 ของ
หลักสตูร  

Grad. Omsci59-
5.4.6 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปทีี่แล้ว 

ยังไม่มผีลด าเนินงานเนื่องจากนสิติเพิ่งส าเร็จ
การศึกษาในช้ันปีท่ี 1 ของแขนงวิชาศัลยศาสตร์และ
ทันตกรรมรากเทียม และยังไม่มีนสิิตสมัครในแขนง
วิชาเวชศาสตร์ช่องปาก รุ่นที่ 2  

ไม่มเีอกสารประกอบ 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักสตูรยังไม่มีอาจารย์ใหมเ่พิ่มเติมในหลักสูตร Grad. Omsci59-
5.4.8 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และแผนพัฒนาบคุลากรของภาควิชาและคณะ 

Grad. Omsci59-
5.4.9 

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

หลักสตูรมีการส่งบุคลากรสายสนบัสนุนการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาทางวิชาการในวิชาชีพ ดังจะเห็น
ได้จากแผนพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนของ
ภาควิชาด้วย แต่เนื่องจากปจัจุบันคณะฯ มีการปรับ
โครงสร้างบุคลากรสายสนับสนุน โดยถ่ายโอนไปเป็น
บุคลากรของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันต
แพทยศาสตร์ ท าให้แผนด้านการพัฒนาบุคลากรจึง
ต้องขึ้นกับนโยบายและบริบทของการบริหารงาน
บุคคลของโรงพยาบาลทันตกรรม ภาควิชาฯ มี
บทบาทเพียงตอบสนองนโยบายของคณะฯ   

Grad. Omsci59-
5.4.10 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ยังไม่มผีลด าเนินงานเนื่องจากหลกัสูตรยังไม่มี
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสตูรนี ้

ไม่มเีอกสารประกอบ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ยังไม่มีการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เนื่องจากยังไม่มผีู้ส าเรจ็การศึกษาจาก
หลักสตูรนี้  

ไม่มเีอกสารประกอบ 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี ้ 9  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 9  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มีการด าเนินงานร้อยละ100 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิล

โลเฟเชียล “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 
 
 

รายการหลักฐาน 
Dent_59_5.2_6.1 รายงานผลหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
Dent_59_5.2_6.2 รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก 
Dent_59_5.2_6.3 รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป  
Dent_59_5.2_6.4 รายงานผลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
 
 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5,6 6.00 ✓  5.00 
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ตัวบ่งชี้ : มศว. 5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (lean Management) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ (P) 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  รองผู้อ านวยการฝ่ายการรักษา เบอร์โทร 0-87550-6043 
ผู้รายงานผล  รองผู้อ านวยการฝ่ายการรักษา เบอร์โทร 0-87550-6043 
ผลการด าเนินการตามมาตรฐาน : ข้อ 

1. มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work Process) ที่มีความ
สูญเสีย(Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ อย่างน้อย 1 กระบวนการ 
ผลการด าเนินการ 
    จากเดิมโรงพยาบาลทันตกรรม ได้ก าหนดขั้นตอนการส่งถ่ายภาพรังสี CT scan ไว้ 
แต่ยังไม่ชัดเจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ยังสับสนและปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องตามข้ันตอนที่ได้ก าหนด
ไว้อย่างเคร่งครัด ประกอบกับทันตแพทย์ที่ท าการถ่ายภาพรังสีและแปลผลวิเคราะห์ภาพรังสีก็มีเพียง 
1 ท่าน  ซึ่งมีภาระงานสอนจ านวนมาก  จึงไม่สามารถระบุวัน เวลานัดหมายที่ชัดเจนแน่นอนให้กับผู้
มารับบริการในวันที่มารบับริการได้ อีกทั้ง ยังไม่มีแผนกที่รับผิดชอบในการนัดหมายโดยตรง จงึเป็นเหตุใหผู้้
มารับบริการเกิดความไม่ประทบัใจ เป็นต้น  
     ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ในปีการศึกษา 2559  โรงพยาบาลทันตกรรม  
จึงได้คัดเลือกหัวข้อกระบวนการส่งถ่ายภาพรังสี CT scan มา 1 กระบวนการ  เพื่อท าการปรับปรุง
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้มีขั้นตอนและการบริการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลด
ระยะเวลาการรอคอย เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ   โดยการด าเนินการเริ่มจากการ
จัดเก็บสถิติผู้มารับบริการแผนกรังสี ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกรังสี และจัดเก็บข้อมูล
จากใบรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน X-ray 

 รายการหลักฐาน 
 Dent_59_5.1_1.1 Flow chart ขั้นตอนการส่งถ่ายภาพรังสี X-ray CT scan (เดิม) 
  Dent_59_5.1_1.2  สถิติผู้มารับบริการคลินิกทันตรังสีวิทยาและแม็กซิลโลเฟเชียล 
     งานทันตกรรมบริการ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2559 
  Dent_59_5.1_1.3  สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในการให้บริการคลินิกทันตรังสีวิทยา  
     และแม็กซิลโลเฟเชียล งานทันตกรรมบริการ 1 
 Dent_59_5.1_1.4  สรุปจ านวนรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน X-ray  
     ประจ าปี 2559   
  

2. มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อระบุสาเหตุของความสูญเสีย 
ผลการด าเนินการ 
 จากผลการด าเนินการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการคลินิกทันตรังสีวิทยาและแม็กซิลโลเฟเชียล  
งานทันตกรรมบริการ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2559 สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในการ
ให้บริการคลินิกทันตรังสีวิทยาและแม็กซิลโลเฟเชียล และจัดเก็บข้อมูลจากใบรายงานเหตุการณ์/
อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน X-ray วิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น พบว่า ชั้นตอนการส่งถ่ายภาพรังสี CT 



104 

 

scan มีขั้นตอนการด าเนินการยังไม่ชัดเจน ดังนั้น จึงได้เชิญเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมวิเคราะห์ชั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียดเพ่ือก าหนดขั้นตอนการส่งถ่ายภาพรังสี CT scan 
ให้ขัดเจนมากยิ่งขึ้น   
รายการหลักฐาน 
Dent_59_5.1_1.5  รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานถ่ายภาพรังสี X-ray CT scan  
    ครั้ง 1 วันพุธที่ 18 มกราคม 2560  
Dent_59_5.1_1.6 Flow chart ขั้นตอนการส่งถ่ายภาพรังสี X-ray CT scan (ใหม่) 
 

3. วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานที่มีความสูญเสีย โดยก าหนดตัวชีวัดและค่าเป้าหมายที่ 
    จะใช้ติดตามและประมานความส าเร็จของการปรับปรุง 
 ผลการด าเนินการ 

หลังจากที่ได้ขั้นตอนการส่งถ่ายภาพรังสี X-ray CT scan ได้เปรียบเทียบระหว่างขั้นตอนใหม่และ  
  ชั้นตอนเดิม พบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ได้ลดน้อยลง เพียงแต่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น ดังนั้น  
  จึงก าหนดตัวชี้วัดว่าจะต้องลดอุบัติการณ์/เหตุการณ์ลงให้ได้อย่างน้อย ร้อยละ 50 และผู้มารับ  
  บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น ร้อยละ 80 

รายการหลักฐาน  
  Dent_59_5.1_1.7  รายงานการประชุมคณะท างานบริหารกิจการโรงพยาบาลทันตกรรม  
      ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560   
 

4. มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่ระบุในเกณฑ์ข้อ 3  
 ผลการด าเนินการ 

ด าเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงขั้นตอนการด าเนินงานและ
ตัวขี้วัด ให้รับทราบเพื่อน าไปทดลองปฏิบัติ  

 รายการหลักฐาน 
Dent_59_5.1_1.8  รายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับงานถ่ายภาพรังสี X-ray CT scan  
    ครั้ง 2 วันจันที่ 30 มกราคม 2560  
 

5. มีการติดตามผลการด าเนินการตามตัวชีวัดที่ก าหนด และรายงานผลในคณะท างานบริหารกิจการ   
    โรงพยาบาลทันตกรรม หรือคณะกรรมท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา   
 ผลการด าเนินการ 

จากการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งถ่าย X-ray CT scan  
เป็นเวลา 5 เดือน สรุปผลการด าเนินการสามารถลดจ านวนรายงานอุบัติการณ์/เหตุการณ์ของคลินิกทัน
ตรังสีวิทยาและแม็กซิลโลเฟเชียล งานทันตกรรมบริการ 1 ลงได้ ร้อยละ 71.43 และผู้มารับบริการมีความ
พึงพอใจมากขึ้น ร้อยละ 81.66  
รายการหลักฐาน 
Dent_59_5.1_1.9  สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในการให้บริการคลินิกทันตรังสีวิทยา  

     และแม็กซิลโลเฟเชียล งานทันตกรรมบริการ 1 
     (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560) 
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 Dent_59_5.1_1.10  สรุปจ านวนรายงานเหตุการณ์/อุบัติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน X-ray  
     (ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2560)  

 

6. มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
    หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างานใหม่ที่ได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพร่สู้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผลการด าเนินการ 
  น าผลการประเมินตัวชี้วัดเสนอที่ประชุมคณะท างานบริหารกิจการโรงพยาบาลทันตกรรม  

    เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการท างาน และเผยแพร่ขั้นตอนดังกล่าว 
    ต่อที่ประชุมบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม เพ่ือทราบและเป็นแนวทางและตัวอย่างส าหรับใช้ในการ 
    ปรับปรุงกระบวนการท างานในหน้าที่ของตนเองต่อไป 

รายการหลักฐาน 
Dent_59_5.1_1.11  รายงานการประชุมคณะท างานบริหารกิจการโรงพยาบาลทันตกรรม  

     ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 
  Dent_59_5.1_1.12  รายงานการประชุมบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม  
     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

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

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน (ค าสั่งคณะทันตแพทยศาสตร์ที่ 
39/2559) ซึ่งมีตัวแทนของทุกภาควิชาและส านักงานคณบดี เพื่อด าเนินการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับ
บุคลากรในคณะฯในด้านการประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน  (Dent_SWU5.2_1.1) 

2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดยก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุ 
ผลการด าเนินการ 

มีการท าแผนด าเนินการและมีการก าหนดมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน โดย 

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

- เอกสารที่หมุนเวียนภายในคณะ เช่น ใบลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ให้ใช้กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวใน
การถ่ายเอกสาร 

            - ลดการใช้กระดาษหน้าเดียวในการท าหนังสือแบบเสนอวาระประชุมในแต่ละเดือน   โดยให้ส่งไลน์
กลุ่มให้ธุรการภาควิชา 

          - ให้ลดการส าเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนและสนับสนุนการท าบทเรียนทางอิเลคทรอนิกส์ 
และสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อรองรับการเรียนแบบ E-learning กับอุปกรณ์ท่ีคณะฯจัดหา
ให้ เช่น iPad เป็นต้น 

          มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เป้าหมาย : ลดการใช้พลังงานในภาพรวมคณะฯ 10% 

- เดินขึ้น-ลง 2 ชั้น รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ 
- ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 9.00 น. ช่วงกลางวัน(พักเท่ียง) ปิดเครื่องปรับอากาศ และจะ

เปิดใช้เวลา 13.00 น.  ช่วงเยน็จะปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 15.30 น. 
- มอบหมายให้หัวหน้าชั้นปีรับผิดชอบเรื่อง เปิด-ปิด ไฟ และเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน 
- การท าข้อตกลงการตรวจเปิดปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ 

 โดยได้แจ้งให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนรับทราบนโยบาย โดยแจ้งผ่านการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 4.2.1  นโยบายการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน (Dent_SWU5.2_2.2) 

โดยที่ประชุมกรรมการคณะ ในปีที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะ ให้ใช้มาตรการประหยัดไฟฟ้าในส่วน
บริเวณของภาควิชาก่อน โดยขอให้ยังไม่ใช้มาตรการการปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าในส่วนคลินิก เนื่องจาก
มีคนไข้และบุคลากรท างานในช่วงเวลาพักเท่ียง เพื่อลดผลกระทบต่อคนไข้ 

และควรมีการส่งบุคลกร เช่น ช่างในคณะไปอบรม หรือ ดูงานประหยัดพลังงานในหน่วยงานอ่ืน เพ่ือ
น าบทเรียนการประหยัดพลังงานมาใช้ในคณะฯ 
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3. มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน 
ผลการด าเนินการ 

มีระบบกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนและการ
ติดตามการด าเนินการตามนโยบายประหยัดพลังงานในคณะฯ โดยมีการเสนอนโยบายในที่ประชุมกรรมการ
เพ่ือให้ตัวแทนจากภาควิชาและส านักงานคณบดีมีส่วนร่วม รวมทั้งประชุมคณะกรรมการประหยัดพลังงานเป็น
ระยะอย่างสม่ าเสมอ   โดยการประชุมเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานล่าสุดของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 (Dent_SWU5.2_3.1) ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ใน
มาตรการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ ที่จะด าเนินงานต่อไป ดังนี้ 
 1) มาตรการลดพลังงานไฟฟ้า  

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. 2560 

 2) มาตรการลดการใช้กระดาษ (เพิ่มเติม)  
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 าหนังสือแจ้งมาตรการความปลอดภัยในการน าไฟล์ดิจิตอลเผยแพร่ใน 
IPAD ให้คณาจารย์ทุกท่านได้รับทราบ 

      นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการประหยัดพลังงานคณะทันตแพทย์ มศว ยังได้สร้างช่องทางการสื่อสาร
ผ่าน Line group ของคณะกรรมการประหยัดพลังงาน และมีการส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย (Dent_SWU5.2_3.2) 

4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน พร้อมทั้งรายงาน 
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
ผลการด าเนินการ 

มีการด าเนินการตามแผนการประหยัดพลังงาน และมีการจัดให้มีการรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ 
ในลิฟท์โดยสารทั้ง 2 ตัวของคณะทันตแพทยศาสตร์ และท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีต่อคณะ 
กรรมการคณะ (Dent_SWU5.2_4.1) ทั้งนี้ ในการด าเนินงานปีล่าสุดได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
กรรมการคณะประจ าเดือน กรกฎาคม 2560  (Dent_SWU5.2_4.2) ผลความส าเร็จด้านการประหยัดพลังงาน
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สามารถเห็นได้จากข้อมูลประกอบในรายงาน ซึ่งสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้ 
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1) ข้อมูลการความส าเร็จด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

      

จากข้อมูลการใช้พลังงาน เมื่อท าการเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี  ระหว่าง พ.ศ.2559-2560) จะ
พบว่า  คณะทันตแพทยศาสตร์สามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้ ซึ่งอาจจะมีเพ่ิมขึ้นในช่วงการเปิดภาคเรียนและ
การปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของคณะฯ   

ในปี 2558  โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลไตรมาสแรก มียอดจ านวนยูนิตการใช้ไฟฟ้าสูงกว่าไตรมาสสอง
และสาม เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วนของคณะฯ   

ในปี 2559  มียอดจ านวนยูนิตการใช้ไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆ และเริ่มสูงขึ้นเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง
เนื่องจาก นิสิตบางสาขาวิชาได้เข้ามาเริ่มท าแล็ปในคลินิกต่างๆ  (Dent_SWU5.2_4.3) 

2) ข้อมูลการความส าเร็จด้านการลดการใช้กระดาษ 

 

จากข้อมูลการใช้ปริมาณกระดาษเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในภาพรวม  โดยภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ฯ ลดลงร้อย
ละ 68 และส านักงานคณบดีลดลง 23.7  แต่บางภาควิชายังมีปริมาณการใช้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย เนื่องจากภาควิชา
ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ท าให้ต้องเตรียมเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน  (Dent_SWU5.2_4.4) 
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5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าคณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุง หรือ
ก าหนดแนวทางในการด าเนนิงานปีต่อไป 
ผลการด าเนินการ 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  จะเห็นได้ว่า ยังต้องปรับปรุงมาตรการควบคุมการใช้
ปริมาณกระดาษ  เพื่อวางแผนปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนี้ 

คณะกรรมการเสนอให้ลดการส าเนาเอกสารที่ไม่จ าเป็น เนื่องจากพบว่า มีการแจก iPAd ให้กับนิสิต
ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2-5 ทุกคนแล้ว  จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ประกาศเป็นนโยบาย งด
การส าเนาเอกสารประกอบการสอน และให้อาจารย์จัดท าคู่มือปฏิบัติการ และคู่มือการเรียนการสอน เป็น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดิจิตอลไฟล์ ใส่ลงใน iPAd  โดยให้ประสานงานกับงานบริการการศึกษาในการ
จัดท าไฟล์ดิจิตอล  โดยจะน าเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในเดือน
กรกฎาคม ต่อไป 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 

Dent_SWU5.2_1.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน 2559 

Dent_SWU5.2_2.1 แผนการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

Dent_SWU5.2_2.2 รายงานการประชุมกรรมการคณะฯ 

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 7/2560 

Dent_SWU5.2_4.3 สถิติข้อมูลค่าไฟฟ้า 2559-2560 

Dent_SWU5.2_4.4 สถิติข้อมูลการใช้กระดาษ 

ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน บรรลุ

เป้าหมาย 
คะแนน หมายเหตุ 

ตัวตั้งตัวหาร ผลลัพธ์ 

5.00 ข้อ 1,2,3,4,5 5.00 ✓  5.00 
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ส่วนที่ 3 
ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา  

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.ระบบในการคัดเลือกนิสิตยงัไม่สามารถประเมนิถึง
คุณสมบัติและศักยภาพของนิสติที่จะเข้ามาเรียนได้ 
2.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตขาดความเชื่อมโยง
ระหว่างหลักสูตรและการพฒันานิสิตของคณะให้ได้
คุณสมบัติที่พงึประสงค ์
3.หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบณัฑิตการส าเร็จการศึกษา
ของนิสิตหลักสูตรยังไม่แน่นอน 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาทนัตกรรมทั่วไป 
5.เน้นจุดเด่นในการประชาสัมพนัธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
6.การสอนในบางรายวิชาที่ซ้ าซอ้นกันควรพิจารณามา
รวมกัน 
7.อาจเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตที่ควบคู่กัน 
เช่น วุฒบิัตร เพื่อเพิ่มจ านวนนสิิตที่มาเรียนมากข้ึน 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติสาขาทนัตกรรมคลินิก 
8. จ านวนนิสิตที่รบัไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
9. อัตราการจบการศึกษาของนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตตามระยะเวลาที่ก าหนดยังมีอยู่น้อย 
เนื่องจากความลา่ชา้ในการท างานวิจัย 

 
1.เพิ่มการวิเคราะห์ถึงกลไกการรับเข้าและน ามาปรับปรุง 
2.ต้องมีการวางแผนนโยบายเพือ่พัฒนาส่งเสริมกิจกรรม
ให้สอดคล้องให้มากข้ึน 
3.ควรวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อใช้ตรวจสอบและดูแลนิสิต
จบการศึกษาตามเวลามากข้ึน 
4.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 
5.ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเป้าหมาย เช่น  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 
6.พัฒนาระบบสนบัสนนุการท าวิจัย เพื่อให้มีการเริ่ม
ด าเนินการวิจยัเร็วขึ้น และก าหนดแผนการท างานวจิัยที่
ชัดเจน 
7. ควรมีแนวทางเพื่อให้รับนิสิตได้ตามเปา้หมาย เชน่  
จัดประชาสัมพนัธ์หลักสูตร ก าหนดจุดเด่นของหลักสูตร 
หรือการออกประชาสัมพนัธ์เชิงรุกให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
โดยตรง 
8. ควรก าหนดเป้าหมายวิธีด าเนินการและการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนที่สง่เสริมการสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นทักษะที่เก่ียวกับการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ในสาขาวิทยาการ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวทิยาการ
ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
10. จ านวนนสิิตที่รับไม่เปน็ไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เน้น
จุดเด่นในการประชาสัมพันธ์หลกัสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต โดยเฉพาะแขนงวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก 
11. ด้านนิสิตยงัไม่พบการพัฒนาการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
12. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่พบการแสดงหลักฐาน
ว่าอาจารย์แตล่ะทา่นมีความสามารถเฉพาะด้านและเปน็
ที่รู้จัก  
13. ด้านสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ ยังไม่พบการวิเคราะห์สิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้ที่ส าคัญของหลักสูตร 

ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
9. ควรมีการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์แต่ละท่านมี
ความสามารถแต่ละดา้นและเปน็ที่รู้จัก พร้อมทั้งมี
หลักฐานทีช่ัดเจน 
10. ควรทบทวนและจัดล าดบัความส าคัญของสิง่
สนับสนนุการเรียนรู้ใหม่ 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
  
 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 

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

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ส่งเสริมให้มีการเพ่ิมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการ
วิจัย 
2. สนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรด าเนินการรับทุน
วิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย 
3. อาจารย์และบุคลากรสามารถขอต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมมากข้ึน 
4.จ านวนอาจารย์ที่ยังท าวิจัยมีจ านวนน้อย 

เสริมก าลังโดยการพัฒนาให้อาจารย์ที่ยังมี
ประสบการณ์ในการวิจัยน้อยร่วมท างานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัย 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
 1.ปี 2560 คณะเรามีอาจารย์ได้รับอนุสิทธิบัตรเพ่ิมขึ้น

เป็น 4 ผลงาน 
2.อนุสิทธิบัตรเกี่ยวกับทันตวัสดุศาสตร์ คาดว่าจะมี
เพ่ิมในปีถัดไป 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

คณะฯ มีรูปแบบการบริหารวิชาการท่ีชัดเจน และ
สามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
ได้อย่างเป็นรูปธรรม จนสามารถผลิตงานวิจัยที่
สามารถตีพิมพ์ได้ ถือเป็นต้นแบบการบูรณาการที่
หน่วยงานอื่นสามารถเรียนรู้ได้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
คณะฯมี การบูรณาการการบริการวิชาการ กับการ
เรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ  นิสิตในทุก
หลักสูตร ได้มีประสบการณ์ และเรียนรู้การท างานใน
ชุมชน/สังคม แต่ยังขาดเอกสารที่ชัดเจน 

จัดท าเอกสารการบูรณาการการบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน ในทุกหลักสูตรของคณะฯ   

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
  
 
องค์ประกอบที่ 4 การบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
2. บุคคลากรของคณะฯมีจ านวนไม่มาก ท าให้สามารถ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯที่จัดขึ้นได้   อย่างทั่วถึง 
3. คณะทันตแพทศาสตร์มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นถึง

คุณธรรมในวิชาชีพเป็นพื้นฐานซึ่งสอดคล้องกับ 
การรักษา 

4. ขนบธรรมเนียมไทยบางประการ เช่น การให้ความ
เคารพนับถือต่อผู้มีพระคุณ สอดคล้องกับการจัด
กิจกรรมวันไหว้ครู เป็นต้น 

5. นิสิตของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้ความร่วมมือใน 
การจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์มีความรู้ในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศน์ เป็นอย่างดี ท าให้มีโอกาสใน
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทาง  ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ทันสมัยและเข้ากับบริบทใน   ปัจจุบัน
มากขึ้น 

2. ปัจจุบันมีการใช้ระบบการสื่อสารระหว่างบุคคลที่ 
ทันสมัยและกว้างขวางมากข้ึนท าให้มีการ 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมไป 
ยังบุคคลอื่นๆได้ทั่วถึงและในสังคมวงกว้างขึ้น 

3. ปัจจุบันคณะฯมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน 
เป็นระบบโรงพยาบาลซึ่งอาจจะมีโอกาสคิดกิจกรรม
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ทางศิลปะและวัฒนธรรมที่ให้ผู้ใช้บริการทันตกรรมมี
ส่วนร่วมได้มากขึ้น 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
  
 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

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

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในอนาคต เป็นสังคม
ผู้สูงอายุ มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านนโยบาย 
ระดับประเทศ ในการให้ความส าคัญ ต่อการรักษา 
ทันตกรรม บริการรักษาผู้สูงอายุ และมีผลต่อการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ 
2. การเปลี่ยนแปลงความต้องการการรักษาบริการ 

1.วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณ โดย
พิจารณารับโครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น และ
ศึกษาต่อยอด ในแผนทันตสุขภาพแห่งชาติส าหรับ
ผู้สูงอายุ มาด าเนินการเพ่ือให้มีแหล่งงบประมาณ
มากขึ้น 
2. เตรียมเปิดหลักสูตรทันตาภิบาลต่อยอด ในชื่อ
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ทันตกรรมพ้ืนฐานให้ครอบคลุมประชากร  ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายระดับประเทศในการ
สร้างหลักสูตรทันตาภิบาล ซึ่งคณะทันตแพทยศาสตร์
สามารถมีส่วนในการผลิตบุคลากรดังกล่าว 
3. การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนอาจท าให้เกิดโอกาส
ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรที่มีคุณภาพ 
4.การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยในอนาคต   
อันใกล้ ท าให้คณะฯ มีความยืดหยุ่นในการใช้
งบประมาณและการบริหารจัดการมากข้ึน 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทันตสาธารณสุข)
3. ท า MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ 
เช่น TMDU และ KDU เพ่ือวางความพร้อมในการ
เปิดหลักสูตรนานาชาติ และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรออกไปศึกษาต่อยังต่างประเทศเพ่ือการ
เตรียมบุคลากรที่มีคุณภาพ 
4. วางแผนงบประมาณและการจัดสรร
งบประมาณให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับการ
ออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย 
 

วิธีปฏิบัติที่ดี (ถ้ามี) นวัตกรรม (ถ้ามี) 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลพื้นฐาน  

 
ข้อมูลพื้นฐานเชิงปริมาณ (Common Data Set : CDS) 

 
ข้อมูลพ้ืนฐาน คณะทันตแพทยศาสตร์  ปีการศึกษา 2559 

    

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

สกอ. 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 4 

2 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตร ี 1 

3 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาตรี 3.71 

4 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาโท 3 

5 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาโท 10.59 

6 จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาเอก 0 

7 ผลรวมคะแนนหลักสูตรระดบัปรญิญาเอก 0.00 

8 ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 14.30 

สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.5 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 44.0 

สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.5 

12 อาจารย์ประจ าคณะทีไ่ม่มตี าแหนง่ทางวิชาการ 38.5 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี   

14 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง รองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  

15 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาตรี  

16 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท 2.0 
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17 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   

18 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาโท   

19 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 19.0 

20 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 6.0 

21 จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่ง ศาสตราจารย ์ที่มีวุฒิปริญญาเอก   

22 ผลรวมจ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 27.0 

สกอ.1.4 จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  (ตามรายงานการวิเคราะห์ของกอง
แผนงาน) 

23 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 65.5 

24 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะในแตล่ะกลุม่สาขาวิชา   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์

วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
65.5 

 - 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) 
17.63 

 - 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) 
331.42 

 - 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   
   - วิทยาศาสตรส์ุขภาพ,สถาปัตยกรรมศาสตร,์การผังเมือง,ศิลปกรรมศาสตร,์

วิจิตรศลิป ์และประยุกต์ศลิป์ (8 : 1) 
349.05 
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   - 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) 
5.33 

   - 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 

-33.39 

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

-33.39 

   - 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)   

   - นิติศาสตร์ (50 : 1)   

   - ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (30 : 1)   

  
 - สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร ์ บริหารธรุกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การ
จัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ (25 : 1) 
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สกอ.1.5  การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  

32 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการจัดบรกิารให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

3.73 

33 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยของการให้บรกิาร กิจกรรมพเิศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

3.54 

34 ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการจัดกจิกรรมเตรยีมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อ
ส าเรจ็การศึกษาแก่นสิิต 

3.89 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ. 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  (ปีการศึกษา) แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 

35 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับลาศึกษาตอ่ 49.5 

  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 49.5 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

36 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน 2,959,750.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,959,750.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

37 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายใน 2,959,750.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2,959,750.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

38 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายใน  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

39 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก 310,833.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 310,833.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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40 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัจากภายนอก 310,833.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 310,833.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

41 จ านวนเงินสนับสนุนงานสร้างสรรค์จากภายนอก  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

42 ผลรวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอก 

3,270,583.00 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3,270,583.00 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

43 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

66,072.38 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 66,072.38 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

44 คะแนนท่ีได้แยกตามกลุ่มสาขาวิชา 3.30 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 3.30 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

สกอ. 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 

45 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 65.5 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 65.5 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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46 ค่าน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

47 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

48 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

49 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลัยน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ. 
(0.40) 

1  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

50 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ  ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
ก.พ.อ.  ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (0.40) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

51 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)  1 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  1 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

52 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน  
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ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2  (0.60) 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

53 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

54 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) (0.80) 

 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

55 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. แต่มหาวิทยาลยัน าเสนอ
สภามหาวิทยาลยัอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list) (0.80) 

  

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

56 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

12 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 12 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

57 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ตีพมิพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

4 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 4 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

58 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

5 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 5 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

59 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ.  (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

60 จ านวนผลงานได้รบัการจดสิทธิบตัร (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
61 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

62 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
63 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่ และไดร้ับการจด

ทะเบียน (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

64 จ านวนต าราทีไ่ด้รบัการประเมินผา่นเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
65 จ านวนหนังสือท่ีไดร้ับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
2 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ  2 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

66 จ านวนงานแปลที่ไดร้ับการประเมนิผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

67 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

68 จ านวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

69  จ านวนงานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

70 ค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ า   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

71 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีม่ีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

72 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับมหาวิทยาลยั (0.40)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
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กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

73 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

74 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ  (0.80)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

75 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ  
(1.00)   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

76 จ านวนงานสร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (1.00)   
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
77 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 20.60 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 20.60 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

78 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

 31.69 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 31.45 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

79 
คะแนนเฉลีย่รวมทุกกลุ่มสาขา 2.62 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 2.62 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

80 จ านวนอาจารย์ที่มสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแกส่ังคมในระดับ
มหาวิทยาลยั  

65 

81 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง 50 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ 
   

82 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต  (บาท/คน) 7,476 
83 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์  (บาท/คน) 92,509 
84 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร (บาท/คน) 499,777 
85 สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการจดัการเรยีนการสอน(บาท/คน) 384,170 

สกอ. 5.2   ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

86 มีจ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพไมผ่่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

0 
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ข้อมูลพื้นฐานเชิงคุณภาพ (Quality)  
 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี ้ 2559 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

สกอ. 1.5 การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีใหบ้ริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสตูร 
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นิสิต 

ม ี

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

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรบัปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้
ข้อมูล เพื่อส่งให ้
ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 ให้ข้อมูลและความรู้ทีเ่ป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เกา่ ม ี

สกอ. 1.6 กิจกรรมนสิิตระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์ข้อ 1 
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของคณะโดยให้นสิิตมี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ม ี

เกณฑ์ข้อ 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 ี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิต ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมและน าผลการประเมนิมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งตอ่ไป  ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
ประเมินความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิต 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิต 

ม ี
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์

ม ี

เกณฑ์ข้อ 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 ี

เกณฑ์ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม 
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลงัใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย ์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคด์ีเด่น 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

ม ี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เกณฑ์ข้อ 1 

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

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมตามแผน มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานสิิต ชุมชน 
หรือสังคม 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

ม ี
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เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความส าเรจ็ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
คณะมสี่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดย
มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ประจ าใน
คณะ 

ม ี

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เกณฑ์ข้อ 1 ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 

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

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
ประเมินความส าเรจ็ของตามตัวบง่ช้ีที่วัดความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ของแผน 
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
เผยแพร่กจิกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 7 
ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศลิปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัใน
ระดับชาต ิ

ไม่ม ี

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
สกอ. 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลกัษณ์ของคณะ 

เกณฑ์ข้อ 1 

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

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 

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

ม ี
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เกณฑ์ข้อ 3 

 ด าเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และ
ระบุปัจจยัเสีย่งท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุม
ได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของคณะ และใหร้ะดบัความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
บริหารงานด้วยหลักธรรมมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ท่ี
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 

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

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบรหิารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 7 

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบกลไกท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรบัให้
การด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงาน
คณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคณุภาพ 

ม ี

สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตร 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคณุภาพหลักสตูรให้
เป็นไปตามองค์ประกอบ 
การประกันคณุภาพหลักสูตร 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 

มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่
ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน  
ผลการติดตามให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้
เกิดผลตามองค์ประกอบการประกนั คุณภาพหลักสตูร 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 

มีการประเมินคณุภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคณุภาพดีขึน้อย่างต่อเนื่อง 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ
มาตรฐาน 

ม ี

มศว  5.1 การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) 
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เกณฑ์ข้อ 1 
มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการคัดเลือกกระบวนการท างาน (Work 
Process) ที่มีความสูญเสยี (Waste) เพื่อท าการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการอย่างน้อย 1 กระบวนการ 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีการวิเคราะห์กระบวนการท างานตามเกณฑ์ข้อ 1 ในรายละเอียด เพื่อ
ระบุสาเหตุของความสูญเสีย ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 

วางแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีมีความสูญเสยี โดยก าหนด
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ที่จะใช้ติดตามและประเมินความส าเร็จของการปรับปรุง 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการด าเนินการตามแผนการปรับปรุงกระบวนการท างานตามแผนที่
ระบุในเกณฑ์ข้อ 3 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
มีการตดิตามผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัดที่ก าหนด และรายงานผลใน
คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ม ี

เกณฑ์ข้อ 6 

มีการน าผลการพิจารณาหรือผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย หรือปรับให้เป็นกระบวนการท างาน
ใหม่ท่ีได้ประสิทธิภาพและท าการเผยแพรสู่่ผู้ที่เกีย่วข้อง ม ี

มศว  5.2 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

เกณฑ์ข้อ 1 
มีการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินการหรือมีการมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 2 
มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยดั
พลังงาน โดยก าหนดตัวช้ีวัดความส าเรจ็และค่าเป้าหมายที่ต้องการบรรลุ 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 3 
มีระบบและกลไกท่ีส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เกีย่วข้องมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามแผน 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 4 
มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผน พร้อมท้ังรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 

ม ี

เกณฑ์ข้อ 5 
5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
คณะมาใช้ในการแก้ไขปรับปรุงหรอืก าหนดแนวทางในการด าเนินงานปี
ต่อไป 

ม ี
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โครงร่างองค์กร 
(Organizational Profile) 

 
1. ลักษณะองค์กร 

1.1 สภาพแวดล้อมองค์กร (Organizational Environment) 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 Faculty of Dentistry, Srinakharinwirot University 
 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
 
ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

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 ขณะนี้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน
ของราชการและเอกชน 

คณะฯ  ได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา คือ 
ปีการศึกษา 2546 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาปริทันต

วิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา ซึ่งเปิดรับนิสิตรุ่นที่ 1  ปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 2547 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขาเอ็น

โดดอนต์ 
ปีการศึกษา 2548 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก  สาขา   ทัน

กรรมหัตถกรรมประดิษฐ์  พร้อมทั้งได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตเป็นครั้งแรก เพ่ือสอด
รับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

ปีการศึกษา 2552 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรหลังปริญญา โดยท าการปิดหลักสูตรหลังปริญญาเดิม
ทั้งหมดและได้เปิดหลักสูตรใหม่อีก 3 หลักสูตร ดังนี้ 

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เปิดปีการศึกษา 2553 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก เปิดปีการศึกษา 2553 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป เปิดปีการศึกษา 2554 
ปีการศึกษา 2555  คณะได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ดังนี้ 
5) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
6) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก    
7) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมคลินิก   
8) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป   

ปีการศึกษา 2558 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่อง
ปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 
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ส าหรับในด้านการด าเนินการเรียนการสอนที่เน้นในเนื้อหาวิชาแล้ว ยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการท างานเป็นทีม ทั้งนี้
เพ่ือให้นิสิตจบเป็นบัณฑิตที่พรั่งพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะฯ ยังให้บริการวิชาการโดยให้
การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่ารักษาในงานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรม
ผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา  การบริการ
ทันตกรรมทุกครั้ง ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรทุกฝ่ายของคณะ  

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2543  คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต  จัดตั้ง 
"หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"ขึ้น   หน่วยทันตกรรมพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ได้ออกให้การบริการทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่าๆ ทุก
ปี   และในปี    พ  .ศ.2544   สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาทันต
แพทยศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรง
เป็นผู้น าทางด้านทันตสาธารณสุข และเป็นผู้ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่วงการทันตแพทย์ไทย ตลอด
ระยะเวลาที่พระองค์ทรงเถลิงราชสมบัติ เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสืบไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพต่างๆ เช่น   ทันตแพทยสมาคม  องค์กร
ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ือพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน ในด้านการพัฒนาบุคลากร คณะฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรทุกสายงานให้มีศักยภาพสูงสุดและเหมาะสมกับงานในต าแหน่ง คณะฯ มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัย และทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ .ศ. 2540 
จนถึงปัจจุบัน 
 
ก. ลักษณะพื้นฐานของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(1) พันธกิจหรือหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการคืออะไรบ้าง? 
พันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 
1. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต 
2. พันธกิจด้านการวิจัย 
3. พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
4. พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

(2) คณะฯ มีแนวทางและวิธีการอย่างไรในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ? 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีแนวทางและวิธีการในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการตามพันธกิจ ดังนี้ 

พันธกิจ ผู้รับบริการ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
1. ด้านการผลิต
บัณฑิต 

1.1 นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตร (ผู้ช่วยทันต
แพทย์) 
1.2 นิสิตระดับปริญญาตรี 
1.3 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

1.1 จัดหลักสูตรและจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตในด้านต่างๆ 
- การวัดและประเมินผลการศึกษา 
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(3) - วิสัยทัศน์ของหน่วยงานคืออะไร 
    - เป้าประสงค์หลักของหน่วยงานคืออะไร 
    - วัฒนธรรมของหน่วยงานคืออะไร 
    - ค่านิยมของหน่วยงานที่ก าหนดไว้คืออะไร 
 

ปรัชญาของคณะทันตแพทยศาสตร์ 
     ผู้มีความรู้และประพฤติดี เป็นผู้ประเสริฐ )วิชฺชา จรณสมฺปณฺโณ เสฏโฐ(  

 

ปณิธาน 
มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพ่ือการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 

2. ด้านการวิจัย 2.1 นิสิต 
2.2 อาจารย์ 
2.3 บุคลากรภาครัฐ  
และเอกชน 
2.4 ผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

2.1 คณะฯ ได้ด าเนินการบูรณาการระหว่าง 
การเรียนการสอนและการวิจัยส าหรับนิสิตทันตแพทย์ 
2.2 คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนการวิจัย
ของอาจารย์และนิสิต โดยใช้เป็นทุนวิจัย และ 
ใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์การวิจัย 
2.3 คณะฯ มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมใหม่ โดย 
มีการร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพ่ือผลักดันให้เกิดผลงานวิจัย 
หรือองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปใช้ได้จริง 

3. ด้านการ
บริการวิชาการ 

3.1 ผู้รับบริการด้านทันต
สุขภาพ 
3.2 ผู้รับบริการด้านวิชาการ 
 

3.1.1 ให้บริการรักษาพยาบาลทางทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตก
รรม  
และ ให้บริการนอกสถานที่ ที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ  
3.1.2 การให้บริการทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจชิ้นเนื้อ  
3.2.1 จัดการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือให้ความรู้ทางทันตกรรมแก่ทันต
แพทย์ทั่วไป 
3.2.2 ให้บริการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ เช่น การตีพิมพ์
บทความ และการเผยแพร่ความรู้ทางรายการวิทยุ เและการเป็น
วิทยากรให้กับหน่วยงานอ่ืน 
 

4. ด้านการท านุ
บ ารุง 
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 บุคลากร และนิสิต 
4.2 ประชาชน 
 

- จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการอนุรักษ์ พัฒนาและ เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน ท้องถิ่น หรือ ประเทศชาติ 
โครงการ/กิจกรรมที่จัดมีดังนี้ 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และศรัทธาใน 
พระพุทธศาสนา 
2) โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่า หรือค่านิยมท่ีนับถือ 
ความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม 
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วิสัยทัศน์คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว  
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ วิจัย 

และบริการสังคม บนพ้ืนฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
     

 พันธกิจคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว 
6. ผลิตและพัฒนาทันตบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมแก่สังคม   
7. ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อสังคมท้ัง

ในระดับชาติและนานาชาติ 
8. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม 
9. สืบสานและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
10. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy) 
6. สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์ให้มีคุณภาพ 
7. พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทางทันตแพทยศาสตร์ในระดับมาตรฐานสากล 
8. สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโรงพยาบาลทันตกรรมเพ่ือการบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพ ในการ

ยกระดับทันตสุขภาพของประชาชน 
9. ส่งเสริม เผยแพร่ และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
10. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหาร และเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม และตรวจสอบได้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 : สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพ่ือพัฒนาขบวนการเรียนรู้ด้านทันตแพทยศาสตร์
ให้มีคุณภาพ 

1. ผลิตบัณฑิตทันตแพทย์ที่มีคุณภาพสู่สังคม 
2. จัดการเรียนการสอนให้ได้นิสิตมีคุณลักษณะที่ เก่ง ดี และมีความสุขเพ่ือให้ได้ทันตบุคคลากรที่มี

คุณภาพและมีคุณธรรมออกสู่สังคม 
3. จัดการเรียนการสอนตามหลักทันตแพทยศาสตร์ศึกษา ให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านหลักสูตรและ

วิธีการประเมินผล 
4. อาจารย์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
5. พัฒนาระบบการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารส าหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 :  พัฒนาระบบการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมทาง ทันตแพทยศาสตร์ในระดับ
มาตรฐานสากล 

2.1 ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2  มีระบบและกลไกในการผลักดันการวิจัยเชิงรุก 
2.3  พัฒนาศักยภาพการเป็นนักวิจัยของอาจารย์ในคณะ 
2.4  พัฒนาคุณภาพของงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการทีมีคุณภาพเพ่ือยกระดับทันต
สุขภาพของประชาชน 

3.1  ให้บริการด้านวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง 
3.2  ผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกการเรียนการสอนมีความพึงพอใจ 
3.3  สร้างระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
3.4  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทักษะวิชาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 : ส่งเสริมเผยแพร่และคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  
4.1  มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  
4.2  สนับสนุนให้อาจารย์และนิสิตในคณะเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี
สาระสนเทศที่เหมาะสม และตรวจสอบได้ 

5.1  บุคลากรในคณะทุกคนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
5.2  การปฏิบัติงานบริการในคณะใช้ระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติน้อยลง 
5.3  คณะผู้บริหารมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับการประเมิน
จากองค์กรภายนอกเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายให้ครบทุกแผนที่วางไว้ โดยมีการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่า ภายใต้หลักธรรมภิบาลของผู้บริหาร 
5.4  ผู้บริหารมีภาวะผู้น า 
5.5  น าระบบประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ 
5.6  มีกลไกในการจัดระบบค่าใช้จ่าย ระบบการตรวจสอบด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

 

(4) ลักษณะในภาพรวมของบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างไร 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2559 จ าแนกตามสายงาน คุณวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และสถานภาพ ดังนี้ 
จ านวนบุคลากรทั้งหมด(นับตามเกณฑ์ สกอ)   
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
วุฒิการศึกษา 

ปีการศึกษา 
รวม 

2557 2558 2559 
อาจารย ์     

ปริญญาตร ี 17 13 11 41 
ปริญญาโท 16 15 8.5 39.5 
ปริญญาเอก 21 14 19 54 

รวม 54 42 38.5 134.5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     

ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท 1 1 2 4 
ปริญญาเอก 14 18 19 51 

รวม 15 19 21 55 
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รองศาสตราจารย ์     
ปริญญาตร ี - - - - 
ปริญญาโท - - - - 
ปริญญาเอก 5 4 6 15 

รวม 5 4 6 15 
ศาสตราจารย ์     

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

รวม 74 65 65.5 204.5 
หน่วยนับ : คน (หลักเกณฑ์การนับตามที่ สกอ. ก าหนด) 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ระดับคุณวุฒิ 
ปีการศึกษา 

รวม 
2557 2558 2559 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 66 18 10 94 
ปริญญาตร ี 45 29 18 92 
ปริญญาโท 9 9 9.5 27.5 

ปริญญาเอก - - - - 
รวม 120 56 37.5 213.5 

 (หน่วย : คน) 
หมายเหตุ :จ านวนบุคลากรที่ในตาราง เป็นจ านวนบุคลากรทั้งหมด (คน)  
 

 (5) หน่วยงานมีเทคโนโลยี อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญ อะไรบ้าง ที่ใช้ในการ
ให้บริการและการปฏิบัติงานเทคโนโลยี  
 เทคโนโลยีด้านสารสนเทศและการสื่อสาร    
 1. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer network)  

ระบบเครือข่ายมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะมีการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย 
คณะฯ จึงต้องการที่จะเพ่ิมความสามารถของระบบให้สูงขึ้น และลดต้นทุนของระบบโดยรวมลง 

การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันในเครือข่าย ท าให้ระบบมีขีดความสามารถเพ่ิมมากขึ้น การแบ่งการใช้
ทรัพยากร เช่น หน่วยประมวลผล, หนว่ยความจ า, หน่วยจดัเก็บข้อมูล, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่มีราคาแพงและไม่สามารถจัดหามาให้ทุกคนได้ เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องกราดภาพ (scanner) ท าให้ลด
ต้นทุนของระบบลงได้ 
 

 2. การผลิตสื่อมัลติมีเดีย วิดิทัศน์  
ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้มีการใช้สื่อมัลติมีเดีย ในการช่วยสอนในวิชาต่างๆ 

เช่น เทคนิคลวดดัดฟัน โดย อ.ทพ. เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก และ ผศ.ทพญ.นงลักษณ์ สมบุญธรรม, วีดีทัศน์
ประกอบการเรียนการสอน เทคนิคการพิมพ์ปาก โดย อ.ทพ. เอกชัย ชุณหชีวาโฉลก ฯลฯ 
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 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS: Management Information Systems) 
คือระบบที่ให้สารสนเทศท่ีผู้บริหารต้องการ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะรวมทั้ง 
สารสนเทศภายในและภายนอก สารสนเทศที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสิ่งที่คาดว่าจะ
เป็นในอนาคต นอกจากนี้ระบบเอ็มไอเอสจะต้อง ให้สารสนเทศ ในช่วงเวลาที่เป็นประโยชน์ เพ่ือให้ผู้บริหาร
สามารถตัดสินใจในการวางแผนการควบคุม และการปฏิบัติการขององค์กรได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าผู้บริหารที่จะ
ได้รับประโยชน์จาก ระบบเอ็มไอเอสสูงสุดคือผู้บริหารระดับกลาง แต่โดยพื้นฐานของระบบเอ็มไอเอสแล้ว จะ
เป็นระบบที่ สามารถสนับสนุนข้อมูลให้ ผู้บริหารทั้งสามระดับ คือท้ังผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง 
และผู้บริหารระดับสูง โดยระบบเอ็มไอเอสจะให้รายงาน ที่สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข้อมูลทั้งหมด
ของบริษัท จุดประสงค์ ของรายงานจะเน้นให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นแนวโน้ม และภาพรวม ขององค์กรใน
ปัจจุบัน รวมทั้งสามารถควบคุมและตรวจสอบงานของระดับปฏิบัติการด้วย  

ปัจจุบันทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ใช้ระบบ MIS ของทางมหาวิทยาลัยในงานต่างๆ เพ่ือช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหาร เช่น ระบบการประชุม ระบบเงินเดือนออนไลน์ ระบบประวัตินิสิต ระบบการ
ลงทะเบียนออนไลน์ ฯลฯ ทั้งนี้ในด้านงานบริการการศึกษาได้เล็งเห็นความส าคัญ และมีการพัฒนาระบบ และ 
software เพ่ือช่วยในการท างานและการบริหารทรัพยากร เช่น iPoster 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม (คู่มือการปฏิบัติงาน การควมคุมเครื่องพิมพ์โปสเตอร์ และ software iPoster โดย ว่าที่ 
รต.ฉัตร แสงงามสม รน.) 
 4. เทคโนโลยีด้านระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Data security) 
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สิ่งอ านวยความสะดวก 
 1. การให้บริการอินเตอร์เน็ต 
 2. ห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล 
 3. โรงพยาบาลทันตกรรม 
 4. ที่จอดรถยนต์และจักรยานยนต์ 
 

(6) หน่วยงานด าเนินการภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส าคัญ อะไรบ้าง 
 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินงานบริหารองค์กร บริหารงานบุคคล บริหารหลักสูตร โดยใช้
กฎระเบียบ ดังนี้ 
 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เนื้อหา สาระส าคัญของกฎหมาย 
กฎระเบียบข้อบังคับ 

ส่วนราชการที่เป็นผู้ออก 
หรือเจ้าของกฎหมาย 

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
- พรบ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
พ.ศ.2555 
- เกณฑ์มาตรฐานของทันตแพทย
สภา 
- พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 
- เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 

- การบริหารงานในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
- การก าหนดหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต 
- ข้อก าหนดในการจัดการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
- การประกันคุณภาพการศึกษา 

- นายกรัฐมนตรีเป็นผ้รับ
สนองพระบรมราชโองการฯ 
- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- สกอ. 
- สมศ. กพร. มศว 

2. ด้านการบริการทางการแพทย์ 
- พรบ.ควบคุมการประกอบโรค
ศิลปะ 
พ.ศ. 2535 
- พรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 

- จรรยาบรรณทันตแพทย์ กฎหมายที่เกี่ยวกับ
เวชปฏิบัติ ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมและ
มาตรฐานวิชาชีพ 
- ข้อปฏิบัติเพื่อควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ 
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม 

- ทันตแพทยสภา 
- กระทรวงสาธารณสุข  
 

3. ด้านการวิจัย 
- หลักเกณฑ์การพิจารณา
จริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ 
พ.ศ. 2540 

- ข้อก าหนดเพ่ือให้การด าเนินการวิจัยชอบ
ด้วย มนุษยธรรม จริยธรรม ทั้งการวิจัยในคน
และ 
สัตว์ทดลอง 

- สภาวิจัยแห่งชาต ิ

4. ด้านการบริหารการเงินและ
พัสดุ  
- ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน
รายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ พ.ศ . 2553 
-กฎหมายและระเบียบการคลัง ที่

 
- ประเภทของเงินรายได้ 
- อ านาจ/ลักษณะการจัดท างบประมาณเงิน
รายได ้ 
- อ านาจและหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย 
-หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามระเบียบการเบิก

 
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  
- กรมบัญชีกลาง  
 -กระทรวงการคลัง  
- ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  
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ข. ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร 

(7) โครงสร้างองค์กรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการก ากับดูแลตนเองท่ีดีเป็นเช่นใด 

 คณะทันตแพทยศาสตร์ มีวิธีการบริหารจัดการ การก ากับดูแลตนเองท่ีดี ดังนี้  

1. การก ากับดูแลในด้านการบริหารจัดการคณะทันตแพทยศาสตร์ (ดังแผนภูมิที ่1)  

คณบดี ผู้บริหารด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะฯ โดยอาศัยหลักการ
บริหาร นโยบาย กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการตาม
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ และการก ากับนโยบายของมหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติผ่านแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการของ
คณะฯ ตลอดจนมีการติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ทุกเดือน  

2. การก ากับดูแลด้านมาตรฐานวิชาชีพ  
ด้านมาตรฐานวิชาชีพ คณะฯ มีการก ากับดูแลโดยทันตแพทยสภา เช่น นิสิตต้องมีการสอบขึ้นทะเบียนเพื่อรับ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม 
โดยเริ่มมีการสอบครั้งแรกในปี พ.ศ.2551 
 

3. การก ากับดูแลด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านการผลิตบัณฑิต คณะฯ มีการก ากับดูแลโดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
โดยฝ่ายวิชาการร่วมกับฝ่ายกิจการนิสิต ภาควิชาต่างๆ และงานบริการการศึกษา 
รับผิดชอบด าเนินการตามระบบการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ มีปัญญา 
และมีคุณลักษณะของบัณฑิตทันตแพทยศาสตร์ที่พึงประสงค์ 
 

เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2559 
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผ่นดิน พ.ศ .2544  

จ่ายเงินงบประมาณ 
- ขบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
- การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
- ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  
- ว่าด้วยวินัยและงบประมาณการคลัง  

5. ด้านการบริหารบุคคล  
- ระเบียบส านักงานข้าราชการพล
เรือน  
- ระเบียบส านักงานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา  
-ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
- ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

- การบรรจุ การเทียบเงินเดือน/บทลงโทษ 
บัญชี เงินเดือนข้าราชการ 
 - การบรรจุ การลาออก การขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
- ระเบียบว่าด้วยวินัย และการลงโทษ 
- ระเบียบการบริหารงานบุคคล 
- ระเบียบว่าด้วยวินัยข้าราชการ  
- ว่าด้วยการบริหารงานแผ่นดิน  

- ส านักงานข้าราชการพล
เรือน 
 - กระทรวงศึกษาธิการ  
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 
- ส านักนายกรัฐมนตรี  
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4. การประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ได้ด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันทั้งองค์กรโดยมีรองคณบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและ
ประกันคุณภาพและเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพโดยตรง เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพเป็นประจ าทุกปี และจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก 5 ปี 
 
(8) ส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการหรือส่งมอบงานต่อกัน 
มีหน่วยงานใดบ้าง 
   - มีบทบาทอย่างไรในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
   - ข้อก าหนดที่ส าคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันมีอะไรบ้าง 
   - มีแนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันอย่างไร  

ส่วนราชการ / 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติร่วมกัน 

ข้อก าหนดที่ส าคัญในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

แนวทางและวิธีการ  
สื่อสารระหว่างกัน 

การผลิตบัณฑิต  
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-โทรศัพท์ 
-โทรสาร 
- E-mail  
- เว็บไซต์ของคณะฯ  

-มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 
- กระทรวงศึกษาธิการ 

- การผลิตบัณฑิตทันต
แพทย์ 
- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ 
และวิจัย 

- ผลิตทันตแพทย์คู่สัญญา 
- การรับนักศึกษาในจังหวัด 
ต่างๆ ตามข้อก าหนดที่ตกลง 
ร่วมกันรับตรง 
- รับจาก Admission (สกอ.) 

กระทรวงสาธารณสุข  
 

การผลิตบัณฑิตทันตแพทย์
เพ่ิมตามความ ต้องการ
กระทรวงสาธารณสุข 

- ผลิตทันตแพทย์คู่สัญญา 
-โครงการผลิตทันตแพทย์เพ่ิม
จ านวน 25 คน/ปี 

ทันตแพทยสภา  

 

ทันตแพทยสภาก ากับ และ
ดูแลคุณภาพการผลิต
บัณฑิต ทันตแพทย์เฉพาะ
ทาง 

-การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบ 
วิชาชีพ ทันตกรรม 
(ส าหรับผู้ที่เข้าศึกษา ก่อน 
ปีการศึกษา 2548) 
-การสอบข้ึนทะเบียนผู้
ประกอบ วิชาชีพทันตรรม 
(ส าหรับผู้ที่เข้า ศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548) 
- มาตรฐานวิชาชีพหลักสูตร 

คณะกรรมการองค์กร 
ผ้บู ริหารคณะทันต
แพทย 
ศาสตร์แห่งประเทศไทย 
(อ.บ.ท.ท.) 

- การรับนักศึกษาตาม
ความต้องการ 
ของกระทรวงสาธารณสุข 
- จัดประชุมวิชาการ
ร่วมกัน (ทุก 2 ปี) 

- ก าหนดพ้ืนที่(จังหวัด) 
และจ านวน การรับนักศึกษา 
- หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
- จัดกลุ่มวิจัย 



141 

 

- ความร่วมมือทางวิชาการ
และวิจัย 

มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
- Tokyo Medical and 
Dental University* 
- Kyushu Dental 
University 
- Osaka University 

 

 

- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ 
และวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากร 
และนิสิตเพื่อวิชาการและ
วิจัย 
 

ความร่วมมือทางวิชาการ 
กับต่างประเทศโครงการ 
แลกเปลี่ยน นักศึกษา / 
บุคลากร* 

การวิจัย   
 
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- E-mail 

- ส านักงานคณะกรรม 
การวิจัยแห่งชาติ (วช) 
- ส านักงานกองทุน 
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

- ความร่วมมือทางด้าน
วิชาการ 
และวิจัย 
- การแลกเปลี่ยนบุคลากร
และนิสิตเพื่อวิชาการและ
วิจัย 

- ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ต่างประเทศโครงการ
แลกเปลี่ยน นักศึกษา / 
บุคลากร 

การบริการวิชาการ  
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-โทรศัพท์ 
-โทรสาร 
- E-mail  
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- แบบสอบถาม 

ส านักงานประกันสังคม  - ให้การรักษาผู้ป่วยบัตร
ประกันสังคม 

ให้การรักษาตามสิทธิของผู้ถือ
บัตรประกันสังคม  

มูลนิธิทันตนวัตกรรม - ร่วมกันด าเนินการวิจัย
และพัฒนา 
การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมใหม่  ทางด้าน
ทันตแพทยศาสตร์ 

-ให้ความร่วมมือในการด าเนิน 
การวิจัยตามโครงการของ
มูลนิธิ 

ชุมชนต่างๆ  - ออกหน่วยทันตกรรม
เคลื่อนที่ 

- ให้บริการการรักษาทาง 
ทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 
- หนังสือราชการ 
- การประชุม 
-โทรศัพท์ 
-โทรสาร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ 

- จัดกิจกรรมและร่วม
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม เช่น 
สงกรานต์, ลอยกระทง, 

- จัดปฏิทินการศึกษาเพ่ือ
สนับสนุน การเข้าร่วม
กิจกรรมของ 
มหาวิทยาลัย 
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แห่เทียนเข้าพรรษา 

 
(9) - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของส่วนราชการคือใครบ้าง  
    - กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้มีความต้องการและความคาดหวังที่ 
      ส าคัญอะไรบ้าง 
    - แนวทางและวิธีการสื่อสารระหว่างกันคืออะไร 

กลุ่มผู้รับบริการ บริการที่ให้ ความต้องการ/ ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการ
สื่อสารระหว่างกัน 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต 
1.1 นักเรียนระดับ 
ประกาศนียบัตร 
(ผู้ช่วยทันตแพทย์) 
1.2 นิสิตระดับ 
ปริญญาตรี 
1.3 นิสิตระดับ 
บัณฑิตศึกษา 

 
จัดหลักสูตรและจัดการศึกษา 
เช่น 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการ 
เรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในด้านต่าง ๆ  
- การวัดและประเมินผล
การศึกษา 
- บริการค้นคว้าความรู้จาก
ห้องสมุด 

 
ความรู้ทางวิชาการ และ
วิชาชีพ 
- การบริการ ขั้นพ้ืนฐาน 
- ส าเร็จการศึกษาตาม 
ระยะเวลาที่ก าหนด 
ตามหลักสูตร 
- บรรยากาศการเรียน 
ที่มีความสุข 

 
- อาจารย์ที่ปรึกษาและ 
  ฝ่ายกิจการนิสิต 
- สโมสรนิสิต 
- การประชุมและสัมมนา 
- แบบสอบถาม /ประเมิน 
- การสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. ด้านการวิจัย 
2.1 นักศึกษา 
2.2 อาจารย์ /ข้าราชการ 
2.3 บุคลากรภาครัฐ 
และเอกชน 
2.4 ผู้สนับสนุนทุนวิจัย 

- คณะฯ ได้บรูณาการจัดการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ส าหรับนักศึกษา 
ทันตแพทย์ 
-ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
- การให้ค าปรึกษาและให้
ค าแนะน า 
เช่น เป็น ที่ปรึกษาโครงการ
ต่างๆ 
- น าผลงานวิจัยสู่การพัฒนา 
และรักษาผู้ป่วย 
- สนับสนุนทุนวิจัย 

- ได้ความรู้ด้านการวิจัย 
- พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
- การประชุมและสัมมนา 
- การโทรศัพท์ 
- ระบบ e-mail 
- ระบบ e-office 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- แบบสอบถาม 

3. ด้านการบริการ 
วิชาการ 

-ให้บริการรักษาพยาบาลทาง 
ทันตกรรมในโรงพยาบาลทันตก

- ได้รับผลการตรวจ 
วินิจฉัยและรักษาที่ 

- หนังสือราชการ 
- จดหมายไปรษณีย์ 
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3.1 ผู้รับบริการด้าน 
ทันตสุขภาพ 

 

รรม และบริการนอกสถานที่ ที่
มีคุณภาพถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  
-การให้บริการทาง
ห้องปฏิบัติการ  
เช่น ตรวจ ชิ้นเนื้อ 

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
สะดวกและรวดเร็ว 

- โทรศัพท์ 
- ติดต่อด้วยตนเอง 
- การประชาสัมพันธ์ 
- การเชิญเข้าร่วมกิจกรรม 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

3.2 ผู้รับบริการด้าน 
วิชาการวิชาการ  

 

 

- จัดการศึกษาต่อเนื่อง 
- ให้บริการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้เชน่ การ
ตีพิมพ์บทความ 
และรายการวิทยุ 
- เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงาน
อ่ืน ให้ 
ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า 
เช่น 
เป็นที่ปรึกษา โครงการต่างๆ 

- ได้รับความรู้ และข้อมูล 
ข่าวสารของคณะฯที่มี 
ความถูกต้องสะดวกและ 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 

4) ด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 นักศึกษา 
4.2 ประชาชน 

จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการ
อนุรักษ์ 
พัฒนา และ เสริมสร้าง
เอกลักษณ์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชุมชน ท้องถิ่น หรือ 
ประเทศชาติ เช่น 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
ให้เกิดความ เข้าใจ และศรัทธา
พระพุทธศาสนา 
2) โครงการ/กิจกรรมที่
ก่อให้เกิดระบบคุณค่า หรือ
ค่านิยมท่ีนับถือความดีงามและ
คุณธรรม จริยธรรม 

- ให้มีการจัดกิจกรรม 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 

- หนังสือราชการ 
- การประชุม* 
- การโทรศัพท์ 
- ระบบ e-mail 
- ระบบ e-office* 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- แบบสอบถาม 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

บริการที่ให้ ความต้องการ/ความ
คาดหวัง 

แนวทางและวิธีการสื่อสาร  
ระหว่างกัน 

1. ด้านการผลิต
บัณฑิต 
1.1 นายจ้าง/ ผู้ใช้
บัณฑิต 

 
บัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 
- คุณภาพของบัณฑิต 
- คุณภาพของผลงาน 
- ความซื่อสัตย์และรัก
องค์กร 
- มีคุณธรรมจริยธรรม 

 
- การส ารวจความพึงพอใจ 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 

1.2 ผู้ปกครอง 
นิสิตปัจจุบัน 

-ให้ข้อมูลด้านการศึกษาและ 
ด้านสวัสดิการ ของนิสิต 
- ให้ความสะดวกกับ
ผู้ปกครอง 
ในการดูแลนิสิต 

- ส าเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลา 
ที่ก าหนด 
- ความปลอดภัยใน
ชีวิตและ 
ทรัพย์สินของนักศึกษา 
- ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว 
เกี่ยวกับนักศึกษา  

- ปฐมนิเทศผู้ปกครอง  
และนักศึกษา 
- การเยี่ยมบ้าน 
- จดหมาย 
- โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

1.3 ศิษย์เก่า 

 

- ประชาสัมพันธ์หรือแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารของคณะฯที่
เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
- จัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
- จัดกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
/ 
พบปะสังสรรค์ 
- สืบค้นข้อมูลทางวิชาการใน
ห้องสมุด 
- สายด่วนวิชาการ 

-ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ของ 
คณะฯที่มีความถูกต้อง 
รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบัน 
- เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส าคัญ  
ของคณะฯ 
- เข้าร่วมประชุม
วิชาการ 
ของ คณะฯ 

- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 
- การสัมภาษณ์ 

1.4 นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย  

 

- การแนะแนวการศึกษาต่อใน 
ระดับอุดมศึกษา 
- การจัดนิทรรศการและ 
ประชุมวิชาการ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยว
การจัดการเรียน การสอน 
- การจัดท าเอกสาร แผ่นพับ
เผยแพร่หลักสูตร 

- ได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับ 
การจัดการเรียนการ
สอนที่ 
ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

- การจัดท าเอกสารแผ่นพับ 
- การสัมภาษณ์ 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

2. ด้านวิจัย 
2.1 หน่วยงาน 
ทันตแพทย์นักวิจัย 

- เสนอผลงานวิชาการและ
วิจัยเพื่อพิจารณารับทุน 
- คัดเลือกและเสนอชื่อ

- ผู้มีความรู้ 
ความสามารถและมี
ความ เหมาะสมในการ

- จดหมายราชการ 
-โทรศัพท์  
- การสัมภาษณ์ 
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(ผู้ใช้หรืออ้างอิง
ผลงานวิจัย) 

คณาจารย์นักศึกษาหรือ
บุคลากรที่สมควร 
ได้รับทุน 
- ผลงานวิชาการและ
ผลงานวิจัยที่มี 
คุณภาพของบุคลากรที่ได้รับ
ทุนฯ 

รับทุน 
- ผู้ได้รับทุนสร้าง
ผลงานที่มี 
คุณภาพและมีคุณค่า
เกิด 
ประโยชน์ต่อ 
สาธารณชน 

- ประกาศ 
- โทรสาร 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

3. ด้านการบริการสุขภาพและบริการวิชาการ  -จดหมายราชการ 
-โทรศัพท์ 
- โทรสาร 
- การสัมภาษณ์ 
- ประกาศ 
- โทรสาร 
- E-mail 
- เว็บไซต์ของคณะฯ 

3.1 
โรงพยาบา
ลหรือ
หน่วยงาน 
ที่ส่งต่อ
ผู้ป่วยให้ 
รพ.ทันตก
รรม 

- เป็นหน่วยงานที่รับส่งต่อจาก 
คลินิกต่างๆในกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือรักษาโรคเฉพาะทาง หรือโรค
ที่ซับซ้อน 

- เป็นโรงพยาบาลที่รองรับ 
คนไข้ที่มีอาการซับซ้อน 
ทางการรักษาเฉพาะด้าน 

3.2 
หน่วยงาน
ทีส่ง
บุคลากร
ร่วม 
กิจกรรม
ทาง
วิชาการ 

- เป็นสถานที่ฝีกอบรมด้าน
วิชาการทางทันตแพทย์แก่
บุคลากรทางด้านทันตสาธารณสุข 

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับ 
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัด 
กิจกรรมทางวิชาการอย่าง 
ต่อเนื่อง 
- จัดอบรมการศึกษา
ต่อเนื่อง 
ตามความต้องการของ
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

 
 

2. ความท้าทายต่อองค์กร 
ก. สภาพการแข่งขัน 
(10) - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของส่วนราชการเป็นเช่นใด 
          (ให้ส่วนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของส่วนราชการ) 
        - ประเภทการแข่งขัน และจ านวนคู่แข่งขันในแต่ละประเภทเป็นเช่นใด 
        - ประเด็นการแข่งขันคืออะไร และผลการด าเนินการปัจจุบันในประเด็นดังกล่าว  
          เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งเป็นอย่างไร 
(11) - ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ส่วนราชการประสบความส าเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน คืออะไร 
       - ปัจจัยแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อสภาพการแข่งขันของส่วนราชการ คืออะไร 
 
 
 



146 

 

ประเภทการ
แข่งขัน 

คู่แข่ง ประเด็นการแข่งขัน ผลการด าเนินงานใน
ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบ

กับคู่แข่ง 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประสบ
ความส าเร็จ 

1. การแข่งขัน 
ภายในประเทศ 

มหาวิทยา
ลัยของรัฐ  

- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- ด้านนวัตกรรมที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

เมื่อเปรียบเทียบกับคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง
มีความเก่าแก่มาก่อนคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มศว 
แต่ก็ตั้งอยู่ห่างไกลจาก
กรุงเทพฯ หากพิจารณา
จากคะแนนสอบเข้า ผ่าน
ทางกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (กสพท) พบว่ามี
คะแนนสูงสุด/ต่ าสุด/เฉลี่ย 
ใกล้เคียงกันมาตลอด โดย
คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มศว จะมีคะแนนสูงกว่า
เล็กน้อย (ระดับจุด
ทศนิยม) ดังแสดงในตาราง
เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2558 
,2559 ,2560 

-นโยบายการจัดการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อสภาวะใน
ปัจจุบัน 
-ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนการ
สอน 
-คณาจารย์มีความรู้
ความสามารถและมีศักยภาพ
ในการจัดการ 
เรียนการสอน 
-มีการทบทวนและปรับปรุง 
แบบรายงานข้อมูลของ
ภาควิชา/หน่วย งานเป็น
ระยะๆ 
โดยการประชุมร่วมกัน  
-คณะฯได้จัดตั้งทุนวิจัยเพื่อ 
สนับสนุนงบประมาณส าหรับ 
อาจารย์เพ่ิมข้ึน 
-คณะฯมีกองทุนเพ่ือสนับสนุน 
การตี พิมพ์ผลงานวิจัย 
-คณะฯสนับสนุนอุปกรณ์ 
การท างานวิจัย 
ที่สามารถผลิตผลงานวิจัย 
ที่มีคุณภาพ 

 มหาวิทยา
ลัยเอกชน 

- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ 
- ด้านนวัตกรรมที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตร อนุ
สิทธิบัตร 

  

 
คะแนน 
กสพท 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
มศว มช. มศว มช. มศว มช. 

58 64.7368 64.4561 62.4296 60.8467 63.1025 61.8945 
59 64.9494 62.7899 61.5578 60.5139 62.0971 61.0594 
60 67.6489 67.0335 63.6189 63.3111 64.7714 64.3813 
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ปัจจัยแต่ละด้าน สิ่งที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน 

1. ปัจจัยภายใน - ภาระงานอาจารย์มากข้ึน (จนไม่สามารถสร้างสรรค์งานด้านอื่น) 
- การสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ 
- ความสามารถในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาลดลงเนื่องจากขาด
แคลนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่ สกอ ก าหนด 

2. ปัจจัยภายนอก - สวัสดิการ และค่าตอบแทนของอาจารย์ที่น้อย เมื่อเทียบกับหน่วยงาน
เอกชน 
- งบประมาณแผ่นดินลดลง 
- ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล 
- ความไม่ชัดเจนของการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

 
(12) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันมีแหล่งข้อมูลอยู่ที่ใดบ้าง 
(13) ข้อจ ากัดในการได้มาซึ่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ และข้อมูลเชิงแข่งขันมีอะไรบ้าง (ถ้ามี) 
ผลการจัดอันดับด้านผลงานวิจัยตีพิมพ์รวม 5 ปี จากปี พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดย สถิต สิริสิงห์ (8 ก.พ.2551) คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่อันดับที่ 6 ของคณะทันตแพทยศาสตร์ทั้ง 8 สถาบัน 
 

ข. ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
(14) ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการคืออะไร  
- ความท้าทายตามพันธกิจ 
- ความท้าทายด้านปฏิบัติการ 
- ความท้าทายด้านทรัพยากรบุคคล  
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งที่ท้าทาย 

ด้านพันธกิจ ความท้าทายด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ 
ด้านการผลิตบัณฑิต 
- การผลิตบัณฑิตให้ส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลา* และสามารถ
สอบผ่านใบอนุญาติประกอบวิชาชีพก่อนส าเร็จการศึกษา 
ด้านการวิจัย 
- การสร้างทีมวิจัยแบบสหสาขาวิชา เพ่ือการบูรณาการงานวิจัย 
- การสร้างงานวิจัยที่สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมใหม่ 
ด้านการบริการวิชาการ 
- การให้บริการวิชาการต่อปัญหาสังคม/ชุมชน 
และสอดคล้องกับพันธกิจ/บทบาทหน้าที่ของคณะฯ 

ด้านปฏิบัติการ - การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
รายงานและปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร ตลอดจนการ
จัดล าดับเพ่ือเปรียบเทียบกับสถาบันอื่น 

ด้านทรัพยากรบุคคล - การสร้างจิตส านึกสาธารณะ 
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ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(15) แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี 
       อย่างต่อเนื่องมีอะไรบ้าง * 
แนวทางและวิธีการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพ ของส่วน
ราชการ 

- มีระบบการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
และคณะฯ ได้บูรณาการให้สอดคล้องกับระบบPMQA 
- มีการส่งบุคลากรไปร่วมประชุมอบรมและสัมมนา เพ่ือสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 
- ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ในแต่ละส่วน
งาน 

(16) ภายในองค์กรมีแนวทางในการเรียนรู้ขององค์กรและมีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไร * 
แนวทางในการเรียนรู้ ของ
องค์กร 

คณะฯมีแนวทางสนับสนุนการเรียนรู้ขององค์กรไปพร้อม ๆ กับการเรียนรู้
ของบุคลากร 
โดยผู้บริหารระดับสูงรับนโยบายจากมหาวิทยาลัยและน ามาถ่ายทอดต่อ
บุคลากร 
ในคณะฯ โดยการประชุม/สัมมนา พร้อมทั้งหาแนวทางร่วมกันในการ
ด าเนินงาน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ 
ลักษณะการเรียนรู้ของบุคลากรในคณะฯ มีดังนี้ 
1. การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง และการถ่ายทอดงาน 
2. การอบรม / สัมมนาอาจารย์ บุคลากร และการศึกษาดูงาน 
3. น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงงาน 
4. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
5. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. การสอนงาน เมื่อมีการสับเปลี่ยนงาน หรือเมื่อมีการเข้าปฏิบัติงานใหม่ 
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หมวด 7 ผลลพัธ ์
(Results) 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูล  
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด 

7.1 ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ 
ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านบริการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Product and 
Service Results) 

1 ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 75 ร้อยละ 
2 ร้อยละของบทความท่ีได้รับการอ้างอิงใน Referred Jounal หรือ

ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า 

98.46 ร้อยละ 

3 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับชาติ  ของ
อาจารย์ประจ า 

24.62 ร้อยละ 

4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ /เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  
ของอาจารย์ประจ า 

9.23 ร้อยละ 

5 จ านวนนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการแก่ชุมชน 227 คน 
ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process Effectiveness Results) 

6 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

3.67 ค่าเฉลี่ย 

 ระดับปริญญาตรี 4 ค่าเฉลี่ย 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 3.33 ค่าเฉลี่ย 
7 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการ 
97.2 ร้อยละ 

8 จ านวนนิสิต/บัณฑิตท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง/ได้รับรางวัล
ด้านวิชาการวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม หรือการท างานเพื่อ
ชุมชน 

2 คน 

9 จ านวนโครงการที่น าการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียน
การสอนของหลักสูตร 

3 โครงการ 

10 จ านวนงานวิจัยที่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาของสัญญาทุนวิจัย 13 ชิ้นงาน 
11 จ านวนงานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 0 ชิ้นงาน 

ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management Results) 
12 ร้อยละของจ านวนนิสิตที่เป็นไปตามแผนการรับของหลักสูตร   

 ระดับปริญญาตรี 76.92 ร้อยละ 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 80 ร้อยละ 
13 จ านวนของเครือข่ายชุมชนที่เกิดจากการบริการวิชาการ ทั้งภายใน

และภายนอก 
4 เครือข่าย 

7.2 ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results)  
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน (Customer-Focused Results) 
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หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูล  
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด 

14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามสมรรถนะหลักของ
หลักสูตร (ป.โท 5 + ป.ตรี 4.21) 

4.60 ค่าเฉลี่ย 

15 ร้อยละการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี 98.41 ร้อยละ 

16 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 28 โครงการ 
17 จ านวนงานโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน 0 โครงการ 
18 จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่น าความรู้จากการบริการวิชาการไปใช้

ประโยชน์ 
9 โครงการ 

7.3  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focused Results) 

19 จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่บริการวิชาการแก่
ชุมชน 

96 คน 

20 อัตราการคงอยู่ของบุคลากร  103 คน 
21 จ านวนการเบิกจ่ายจากสวัสดิการมหาวิทยาลัย  

(ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย) 
766,329.06 บาท 

22 ร้อยละต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (ปีปฏิทิน) จ าแนก
ตาม 

  

- อาจารย์ 58.46 ร้อยละ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์  32.30 ร้อยละ 

- รองศาสตราจารย์ 9.23 ร้อยละ 

- ศาสตราจารย์ - ร้อยละ 

23 ร้อยละของวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า จ าแนกตาม   
- ระดับปริญญาตรี 16.9 ร้อยละ 

- ระดับปริญญาโท 15.38 ร้อยละ 

- ระดับปริญญาเอก 67.69 ร้อยละ 

24 ร้อยละของต าแหน่งความก้าวสายปฏิบัติการ (ปีปฏิทิน)  จ าแนก
ตาม 

  

- ระดับปฏิบัติการ 84.00 ร้อยละ 

- ระดับช านาญการ  10.66 ร้อยละ 

- ระดับช านาญการ (พิเศษ) 5.33 ร้อยละ 

25 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบุคลากรสายวิชาการ   

- ลาป่วย 4.39 ค่าเฉลี่ย 

- ลากิจ 0.95 ค่าเฉลี่ย 

- ลาพักผ่อน 7.97 ค่าเฉลี่ย 

26 ค่าเฉลี่ยต่อคนต่อปีของการขาดงานในบุคลากรสายปฏิบัติการ   
- ลาป่วย 8.79 ค่าเฉลี่ย 

- ลากิจ 2.11 ค่าเฉลี่ย 

- ลาพักผ่อน 9.36 ค่าเฉลี่ย 

27 ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีได้รับการพัฒนา    
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หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูล  
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด 

- สายวิชาการ 51.18 ร้อยละ 

- สายปฏิบัติการ 20.58 ร้อยละ 

 

หัวข้อ ชื่อตัววัด ข้อมูล 
(ปีการศึกษา/ปีปฏิทนิ) หน่วยวัด 

7.4  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแล (Leadership and Governance Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแล และความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership, Governance 
and Societal Responsibility Results) 

28 การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพท์ตามพันธกิจ 
(สกอ. 5.1) 

5 คะแนน 

29 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ  

97.2 ร้อยละ 

30 ร้อยละจ านวนหลักสูตรที่มีกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียน  100 ร้อยละ 
ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation Results) 

31 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดินและงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 

92.57 ร้อยละ 

32 ร้อยละการบรรลุการติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์ (SAP) และแผนปฏิบัติการประจ า (RAP) ของ
มหาวิทยาลัย 

96.00 ร้อยละ 

7.5  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 
ก.  ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด (Financial and Market Results) 

33 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

56,389 บาท 

34 จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรส าหรับการบริการวิชาการ  793,730 บาท 
35 อัตราส่วนของการสมัครต่อแผนการรับนิสิตที่ก าหนดในหลักสูตร    

 ระดับปริญญาตรี 65 : 50 ที่นั่ง:คน 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 20 : 10 ที่นั่ง:คน 




